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Af cand. mag. J. C. Hansen.

af Juni 1925 havde Viborg Amts Vej#
væsen Reparationsarbejder i Gang ved Løvelbro.
Bropillernes Fundamenter skulde forstærkes, og Aaen
uddybes mellem dem. Under Uddybningsarbejdet fandt
man dybt nede i Aaløbet mellem Bropillerne en Sten
med en Indskrift paa 4 Linier. Arbejdsformanden, P. C.
Jensen, Overlund, som er meget interesseret i alt, hvad
der fremdrages fra Fortiden, ringede straks til Amts#
vejinspektør Dalberg og gav Meddelelse om Fundet,
og Hr. Dalberg lod Meddelelsen gaa videre til Viborg
/Museums Formand, Gartner R. Brostrøm, med Forslag
om, at de straks skulde køre ud og se paa Stenen.
Hr. Brostrøm foreslog da, at de skulde tage mig som
sprogkyndig med paa Turen, og saaledes gik det til, at
jeg straks kom til at beskæftige mig med den interessante
Indskrift. Det var den 1. Juli 1925. Efter Hr. Brostrøms
Anmodning bragtes Stenen samme Dag til Viborg
Museum, i hvis Gaard den stadig henligger.
Løvelbro ligger 15 km Nord for Viborg, hvor Vi#
borg—Aalborg Landevej gaar over Skals Aa. Saa langt
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tilbage man kender dens Historie, har den været en
Træbro paa Pæle, dog med Kampestensmure paa Aaens
Sider til Støtte for Brohovederne. Disse Kampestens#
mure bestod tidligere for største Delen af fint tilhugne
Kvadersten (Kirkesten kalder Folk paa Egnen dem),
og det var en almindelig udbredt Tro, at de stammede
fra en nedbrudt Kirke (Minderup). Men i Aaret 1894
byggedes Broen om, og en stor Del af Kvaderstenene
solgtes da til en Viborgmand, der byggede en større
Bygning, og de anvendtes da til denne, medens man
til Broen nu anvendte raat tilhugne Kampesten.
Efter en i 1936 foretagen Vejforlægning og Bygning
af en helt ny Bro, ca. 50 m Øst for den gamle, har
man afdækket betydelige Rester af den oprindelige
Kvaderstensbro. Den nederste Del af det sydlige Bro*
hoved og af den derefter følgende Bropille ude i Aaen
staar endnu velbevaret og afgiver et klart Vidnesbyrd
om Middelalderens Brobygningskunst.
Saa vidt man kan skønne, har der foruden Bro#
hovederne været 2 Bropiller ude i Aaen, som har
delt denne i 3 Løb, to smallere ved Siderne, hver paa
2,75 m og et bredere i Midten. Over Løbene har der
sikkert været Tøndehvælvinger, den midterste med en
Spændvidde af 3,25 m. Over dens Munding mod Øst
har Stenen med Indskriften siddet som Topsten i Buen
over Indgangen.
Og som vi skal se, var det nok ikke uden Grund,
at Kong Erik fik sin Sten for Rejsningen af denne Bro.
Vi har her maaske Danmarks første Vandbygnings#
værk. Almindelige Broer var der før bygget Masser af,
og det langt større end Løvelbro. Skals Aa er jo ikke
nogen særlig mægtig Strøm. Men naar det blev her,
at den første Buebro opførtes, saa skyldtes det jo nok
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Himrtierboen Bisp Peder den Anden i Viborg, og det
er derfor heller ikke uden Grund, at han er kommet
med paa Stenen. Løvelbro var jo først og fremmest en
Himmerlandsbro, og Himmerboerne maatte yde Bro*

korn til dens Vedligeholdelse; men tillige var den Bro
paa Kongevejen og Hærvejen, saa det var rimeligt,
at Kongen ydede sit til at gøre den stærk og sikker.
Den fundne Buesten er af ret grovkornet Granit og
ikke særlig fint eller nøjagtigt tilhugget. Dens øvre Bue
maaler ca. 71 cm, dens nedre ca. 61 cm, og Radius til
dennes Runding vil være ca. 30 cm.
Som det ses paa Billedet, er Indskriften meget tydelig
og let læselig; der er ikke Tvivl om et eneste Bogstav;
men Anordningen volder nogen Vanskelighed, og der
er ikke noget Skel mellem de enkelte Ord. Læseren
maa altsaa selv finde ud af, hvor mange Bogstaver
der skal tages med til hvert enkelt Ord, saaledes at
der af Ordrækkerne kan fremgaa en forstandig Mening.
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Jeg opstiller her Indskriften med almindelige Bog*
staver og adskilt i Ord:
> te m p o
i usée
re e r i c u s r
ex i s t e r e ’t P i l

P

Sproget er Latin, og den sprogkyndige ser straks,
at Ericus rex (Kong Erik) er Grundleddet, hvortil der
skal svare et Udsagnsord, som skal ende paa *t. Et
saadant findes ogsaa som næstsidste Ord i sidste Linie,
men det er kun skrevet med sine 3 første Bogstaver
»ere« og sin Endelse *t, mens det ved Tegnet’ er an*
tydet, at der er udeladt Bogstaver inde i Ordet. Der
er dog ingen Tvivl om, at de udeladte Bogstaver er
xi, saa hele Ordet skrives erexzt (har rejst). Det foran*
staaende Ord ist er en Forkortelse af istam, der betyder
denne, og Forkortelsen er her meget naturlig, da En*
delsen *am er stum foran en Selvlyd, saa selvom Ordet
havde været skrevet helt ud, skulde der kun læses ist
erexit. Det sidste Ord pil(am) er ogsaa forkortet; det
betyder en Buerække. Det var — som før omtalt —
noget af en Bedrift at bygge en Bro af den Art her i
Landet; derfor er her brugt pilam, medens en alminde*
lig Træbro vilde hedde pontem.
At Tegnet ’ angiver Udeladelse af Bogstaver inde
i Ordet fremgaar tydeligt af dets Anvendelse efter »P«
i første Linie. In P’i tempore (Tid) maa betyde »i
Ps Tid«, og P maa være en Person, Pave eller Biskop.
Om det er Petri eller Pouli f. Eks., kan ikke ses; Navnet
maa man finde ad andre Veje. At Ejefaldsendelsens *i
(Sml.: Pouli Breve, Christi Fødsel) er anbragt nede i
anden Linie, har sin bestemte Grund, som vi senere
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skal se. Ejefaldsendelsen *i kunde ikke udelades, naar
der skulde blive Mening i Ordene, lige saa lidt som
vi kan udelade det lille s efter P i et forkortet Ud*
tryk som »I P’s Tid«.
Da der nu er Tale om noget, der er foregaaet i
Middelalderen, og Tidsangivelsen bestemmes af et Per*
sonnavn, maa denne Person være en meget højtstaaende
Mand, næsten sideordnet med selve Kongen, og der
kan følgelig kun være Tale om en Pave eller en Bi*
skop. Men nogen Pave P. har der ikke eksisteret sam*
tidig med en dansk Kong Erik. Derimod var der i
Kong Erik Menveds Tid i Viborg en Biskop Peder
den Anden, og de 4 Bogstaver u s é e i anden Linie
efter Ejefaldsendelsen *i maa derfor sikkert læses
v(ibergensis) see (undi) 3: af Viborg, den Anden, saa
hele Udtrykket bliver: I Viborgbispen Peder den An*
dens Tid. Om denne Viborgbisp ved vi desuden, at
han i andre Ting stod i nært Samarbejde med Erik
Menved og ordnede meget vigtige Forhold for ham.
Den hele Indskrift maa da oversættes:
»I Viborgbispen Peder den Andens Tid
byggede (rejste) Kong Erik denne Buebro«.
Men skønt der ikke kunde — eller burde kunne —
næres nogen Tvivl om Tydningens Rigtighed, saa var
der dog saa mange i Øjeblikket uforklarlige Ejendom*
meligheder ved Indskriftens Anordning paa Stenen, saa
jeg selv ikke følte mig opfordret til at offentliggøre
noget om min Tydning af den. Jeg meddelte den kun
mundtlig til forskellige, som særlig interesserede sig
for Fundet.
Meddelelse om Fundet og Fotografi af Stenen og
Indskriften blev sendt til Nationalmusæet, og jeg
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ventede nu med nogen Spænding paa derfra at høre,
om man havde tydet Ordene og var kommen til samme
Resultat som jeg, eller om der mulig fandtes en anden
Løsning af Spørgsmaalet.
Jeg var senere i København, og ved et Besøg hos
Professor Arup bemærkede jeg, at Løvelbrostenens
Indskrift bekræftede den Fremstilling, han i sin Dan*
markshistorie havde givet af Tiden omkring 1300,
hvori han i Modsætning til tidligere Forfattere hæv*
der, at dette Tidsrum ingenlunde tør kaldes en For*
faldstid. Denne Kvaderstens Buebro betegnede jo netop
et Kulturfremskridt i Forhold til tidligere Tiders Broer.
Professor Aarup bemærkede med tydelig Forbavselse,
at han intet som helst havde hørt om dette Fund, som
jo dog i høj Grad maatte interessere ham, og han rin*
gede straks til Nationalmusæet og spurgte om Stenen
og dens Indskrift. Man svarede, at det forholdt sig
rigtigt, at man havde faaet Meddelelse om Fundet,
men ingen af de mange, der havde forsøgt at tyde
Indskriften, havde kunnet faa nogen Mening ud af den.
Professor Arup sagde da, at jeg just var hos ham,
og at jeg havde kunnet læse Indskriften. Man bad mig
da straks komme ud paa Nationalmusæet og nærmere
forklare min Tydning. Jeg tog derud, og for en lille
Flok af Musæets Mænd gennemgik jeg Indskriften.
Musæets daværende Direktør, Hr. Macheprang,
sagde om min Tydning, at den saa meget troværdig
ud, men føjede til: Alligevel haaber jeg, at De ikke
har Ret i deres Tolkning; for ellers vælter De hele
vor Opstilling af Middelaldergenstande. Vi anser
nemlig de Bogstavtyper, som findes i Indskriften, for
at være et Par Hundrede x^ar ældre end Erik Men*
veds Tid, og hvor vi finder dem paa Genstande, tager
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vi dem som Bevis paa, at disse stammer fra ca. 1100
og ikke fra ca. 1300.
Imidlertid interesserede Sagen ham saa meget, at
han opfordrede mig til at aflægge Besøg paa det kgl.
Bibliotek og der se paa Facsimiler og bad dem straks
fremlægge saadanne Ting, som man mente kunde være
mig til Nytte ved en Undersøgelse af saa gamle Bog#
stavformer.
Jeg gik saa over paa Biblioteket. Af det meget, som
var fremlagt til mig, fik jeg just ikke noget stort Ud#
bytte. Mere Betydning fik det, at Historikeren Frk.
Ellen Jørgensen var til Stede og viste stor Interesse
for min Tolkning. Hun bemærkede, at meget vilde
afhænge af, om jeg kunde finde Beviser for, hvilken
Betydning Ordet pila havde i Middelalderlatin. Dette
gav Anledning til, at jeg i den følgende Tid, naar jeg
læste latinske Værker — fra Oldtiden eller Middel#
alderen — lagde nøje xMærke til om dette Ord fore#
kom, og til dets Brug og Betydning. Jeg fandt da,
at det i den romerske Kejsertid saa godt som altid
betød »en Række Buer, baaret af Piller«, hvad enten
det saa drejede sig om de i Rom saa kendte Buegange
eller om Bygninger, baaret af Buerækker. Selv Semi#
ramis hængende Haver i Babylon siges af en romersk
Forfatter at være anlagte paa saadanne Buerækker. Og
sidst, men ikke mindst, fandt jeg, at man ogsaa havde
anvendt saadanne Buerækker ved Anlæg af Skibsbroer
fra Kysten ud i Havet og ved Villabygning fra Strand#
bredden ud over Vandet, hvad der faar Digteren Ho#
vats til at udbryde, at nu vil Menneskene ikke længere
nøjes med at bebygge Jorden; nu bebygger de ogsaa
Havet. Springet herfra og til at anvende pillebaarne
Buerækker til Broer over Vandløb er ikke stort. Fra
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den egentlige Middelalder er Eksemplerne faa og an*
gaar i Regelen større Bygninger. Men at Ordet stadig
har været brugt om Bygninger, hvis Arkitektur var
en Veksling (Rækker) af Piller og Bueblændinger, er
sikkert. Herfra er Ordet gaaet over i Engelsk til i
Almindelighed at betyde en Række sammenhørende
(ensartede) Bygninger »a pile of buildings«, der ofte
(ikke helt korrekt) oversættes paa Dansk ved »et Byg*
ningskompleks«. Ordets Tilstedeværelse i Engelsk bor*
ger for, at det hele Middelalderen igennem har været
i Brug i samme Betydning i det dengang internationale
Latin, og den Ændring i Betydning, der i Engelsk er
foregaaet, er kun en lille Nuance.
Nogen Tid efter mit Besøg i København var In*
spektør ved Nationalmusæet, Hr. Hugo Mathiessen,
i Viborg, og ved selve Stenen gennemgik jeg da med
ham Indskriften. Han anerkendte fuldt ud min Tyd*
ning og udtalte, at naar Indskriften her fremtraadte i
Bogstavtyper fra en meget ældre Tid, saa maatte det
formentlig skyldes, at Stenhuggeren, som havde ind*
hugget Bogstaverne, til Forbillede for disse havde haft
et Haandskrift af meget gammel Dato. De gamle Typer
var altsaa —maaske ret tilfældigt —her bleven anvendt
paa en Tid, da de ellers forlængst var gaaet af Brug
og var bleven afløst af Typer af en noget anden
Karakter.
Hr. Mathiessen anvendte senere (1929) min Tolk*
ning af Indskriften i et Foredrag ved Hjemstavnsugen
i Viborg (1.—6. August 1929) om Vejsporene ved
Løvelbro, trykt i »Bogen om Hjemstavnsugen«, Side
242 (med Billede af Stenen); ligesom han ogsaa i sin
Bog »Viborg *Veje«, Side 171, Note 28, har gengivet
Tydningen.
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I de næsten 15 Aar, der er gaaet siden Fundet, har
jeg ikke ellers beskæftiget mig med denne Indskrift
eller tænkt, at dens Ejendommeligheder nogen Sinde
skulde finde deres Forklaring. Men Skæbnen har villet,
at jeg just nu er bleven tvunget til igen at tage Spørgs*
maalet op, og dette har meget hurtigt ført til, at saavel
Indskriftens Tolkning som alle dens Ejendommelig*
heder nu ligger fuldt opklaret, og at Tolkningens
Rigtighed uomtviselig er bevist, og tillige har det vist
sig, at denne Indskrift har en historisk Betydning,
der rækker langt videre end til det Faktum, at Erik
Menved har ladet den gamle Bro af hugne Sten bygge
over Skals Aa.
At dette Resultat er vundet, er gaaet saaledes til;
Fra en Videnskabsmand, hvis Navn jeg ikke her
skal nævne, modtog Formanden for »Historisk Sam*
fund for Viborg Amt« for et Par iMaaneder siden et
Manuskript til Optagelse i Samfundets Aarbog »Fra
Viborg Amt«. Manuskriptet indeholdt en Artikel,
hvori det klart skulde bevises, at »hverken (min)
Tolkning eller Datering (af Løvelbroindskriften) kan
være rigtig«. Da Artiklen jo maatte berøre mig per*
sonlig, fandt Formanden det rigtigst at lade mig se
Manuskriptet for eventuelt at imødegaa Artiklen eller
knytte Bemærkninger dertil. Det var nu den 5’ April
1940, at jeg modtog Manuskriptet. Jeg maa sige, at
denne Artikel hensatte mig i den højeste Forbauselse.
Den var skrevet paa Grundlag af et Fotografi af Ind*
skriften, og Følgen var, at Skygger paa Fotografiet fra
Ujævnheder i Stenens Overflade var læst med som
Dele af Bogstaver, og medens, som før sagt, ikke et
eneste Bogstav paa Stenen er utydeligt eller vanske*
ligt at læse — hvad enhver ved Selvsyn kan forvisse

H

J. C. Hansen:

sig om — saa havde Forfatteren faaet noget helt andet
— andre Tegn — ud af sin Læsning end dem, der
virkelig staar paa Stenen.
Endvidere var min Læsning af Indskriften ikke
gengivet korrekt; men hvad der forbausede allermest,
var den Maade, hvorpaa Forfatteren havde behandlet
det latinske Sprog. Han havde for at forklare Ind*
skriften selv »lavet« et latinsk Ord, og et andet havde
han komplet misforstaaet, idet han ikke kender dets
rigtige Stavemaade. Og til den af ham saaledes kon*
struerede latinske Tekst, har han leveret en Oversæt*
telse, der levende minder om Per Degns Oversættelse
i »Erasmus Montanus« af: Die Veneris Hafnia domum
profecturus sum (Paa Fredag rejser jeg hjem fra Køben*
havn): Der er profecto kommen en Hob Moscovitter
(Russer) til København.
En Artikel af den Beskaffenhed er det selvfølgeligt
aldeles unyttigt at imødegaa. Men den havde den
Virkning, at jeg igen tog Indskriften for mig, og i
Løbet af urimelig kort Tid havde ræsonneret mig
frem til den rigtige Løsning og til en fyldestgørende
Forklaring paa alle dens Ejendommeligheder.
Blandt disse var bl. a. Indskriftens Ordstilling:
Den regelmæssige latinske Ordstilling vilde være:
In tempore Petri Ericus rex istam pilam erexit; men
paa Stenen staar: In Petri tempore Ericus rex istam
erexit pilam.
Dansk Ordstilling:
I Peders Tid rejste Erik Konge denne Buerække.
Petri tempore og erexit pilam kunde være en be*
vidst Efterligning af dansk Ordstilling, men hvorfor
saa skrive istam erexit pilam i Stedet for erexit istam
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pilam. Tanken om en Efterligning af Dansk maatte
opgives.
En anden tænkelig Grund til den anvendte Ord*
stilling kunde kun være, at Indskriften var formet
som et Epigram1), det vil her sige i Versform. Saa*
danne Indskrifter kendes i Mængde fra den græske
og romerske Oldtid, og de florerede helt ned mod
Folkevandringstiden og endnu langt senere. Jeg prø*
vede med alle de mange kendte klassiske (græske og
latinske) Versformer, som bygger paa en rytmisk Veks*
len af lange og korte Stavelser, men ingen af alle disse
Versformer vilde passe til Løvelbroindskriftens Tekst.
Men under Arbejdet hermed slog det mig, at Tek*
sten havde Rækker af jambiske2) Fødder, naar man
vurderede Stavelserne — ikke efter Længde, men efter
Betoning. Med andre Ord, skønt Sproget var Latin,
havde Indskriftens Forfatter muligvis dannet et Epi*
gram efter nyere Sprogs Mønster ved rytmisk Vekslen
mellem ubetonede og betonede Stavelser.
Og straks som denne Tanke var faret mig gennem
Hovedet, afslørede Indskriften sig som et formfuldendt
Niebelungevers :
In Petri temporeTricus3) rex ist erexit pilam.
Til Sammenligning:
De vare syv og svvsindsti, der de drog ud fra Haide.
1 Epigram (Græsk) betyder Indskrift (i Regelen versificeret).
2) Versfoden, en Jambe, bestaar i de klassiske Sprog af en
kort og en lang Stavelse, i de nyere Sprog af en ubetonet
og en betonet Stavelse, f. Eks.:
I Østen stiger Solen op (4 Jamber).
3) Naar i de klassiske Sprog et Ord ender med en Selvlyd og
næste Ord begynder med en Selvlyd, bortfalder Endeselvs
lyden i det første Ord. —Her skal altsaa læses tempor^Ericus.
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Dermed var Sfinxens Gaade løst. Nu bliver alle
Indskriftens Ejendommeligheder os let forklarlige.
Ordstillingen maa indrettes efter Rytmens Behov;
derfor en Ordstilling, der hverken passer for Latin
eller Dansk. De som anden Linie med smaa Bogstaver
indskudte Ord faar denne knebne Plads, fordi de ikke
hører med til Epigrammet ; men de er dog nødvendige
for at angive, hvad det er for en »P«, der er Tale om.
Der er tydeligt nok fra først af gjort Plads til dem,
idet Bogstaverne i øverste Linie er trukket lidt til
Vejrs. Ejetaldsendelsen *i efter P er trukket ned i
anden Linie umiddelbart ved P’s Hovedstav for at vise,
at de følgende Bogstaver u see skal høre til P(etr) i,
selv om de ikke læses med i Epigrammet. Mangelen
paa Adskillelse af Ordene, navnlig i sidste Linie, maa
forklares ved Pladsmangel — ligesom Udeladelsen af
Endelsen — am efter ist= skyldes samme Aarsag, men
er dog ogsaa let forklarlig ved, at denne Endelse her
er stum. I det hele maa det bemærkes, at rytmisk for*
mede Linier har det Fortrin fremfor almindelig Prosa,
at Betoningen af sig selv falder, hvor den skal, og
derved letter Forstaaelsen. De almindelige Hjælpe*
midler som Ordadskillelse og fulde Endelser er derfor
her mindre nødvendige.
Hvad Indskriftens Anordning paa Stenen ellers an*
gaar, da er den klart nok bestemt af, at Kongenavnet
Ericus skulde fremtræde særlig tydeligt midt paa Ste*
nen (se Billedet!) og dette Hensyn har da nødvendig*
gjort de anvendte Forkortelser og Sammendragninger.
Krumtegnet } (Koronis) er velkendt fra Græsk, hvor
det staar over et Ord for at betegne, at der er noget
uregelmæssigt inde i Ordet. Klædningen, f. Eks., hed*
der paa Græsk to himation (das Kleid), men skrives
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undertiden i eet Ord thoimation. Man kan se, at Teg*
net er brugt her i Indskriften paa nogenlunde samme
Maade, idet det her betegner Udeladelse af Bogstaver
)
)
P(etr)i og ere(xi)t inde i de paagældende Ord.
I det hele skal vi se, at Indskriften ved flere af
sine Ejendommeligheder og sin Form peger stærkt
mod Sydøst, mod Østrig og Konstantinopel. Jeg har
den Tro, at det er i den Retning, man skal søge for
at finde dens Forbillede, og ikke i Retning af Irsk*
Angelsaksisk. Ved Opdagelsen af, at dens Form er
Epigrammets, bringes saa mange Ting til at falde i
Traad, saa det maa betragtes som uomstødelig godt*
gjort, at dens Kong Erik er Erik Menved.
Den specielt tyske Versform Niebelungeverset
kendes næppe længere tilbage i Tiden end noget
efter Aar 1200. Ved den Tid omtrent er det vældige
Niebelungedigt bleven til, rimeligvis samlet og sam*
menarbejdet af mange ældre Heltedigte af helt andre
Versformer.
De ældste kendte tyske Heltedigte, Hildebrandts*
digtet f. Eks., var byggede efter de gamle fællesger*
manske Versregler, der brugte Alliteration (Rim ved
Hjælp af betonede Ords Forbogstaver) til at binde
Linieparrene sammen, saadan som vi ogsaa kender
det fra Eddadigtene. Niebelungenlied og andre Helte*
digte i samme Form havde i Tyskland sin Blomstrings*
tid i Slutningen af det 13’ og Begyndelsen af det 14’
Aarhundrede; det vil sige, netop i Erik Menveds Tid,
og de beherskede da saa at sige hele den tyske Digt*
ning og fandt samtidig Vej ind i den danske Folke*
vise, der ellers havde sin egen særegne Form. Direkte
fra Niebelungedigtets Sagnkreds har vi som danske
2
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Folkeviser »Sivald Snarensvend«, »Sivald og Brynhild«,
»Frændehævn« og »Grimhilds Hævn« og beslægtet
med dem den ovenfor citerede »De vare syv og syv*
sindsti... om Kong Dietrik og hans Kæmper. Naar
vi nu husker, at Erik Menved i Perioden 1300—1315
søger at underkaste sig hele Nordtyskland langs Øster*
søen, der dengang var opløst i en Mængde smaa
Fyrstendømmer, og virkelig opnaar at faa sin Lens*
højhed anerkendt af de fleste af disse Smaafyrster,
som han ofte vandt ved den Rundhaandethed og Pragt,
med hvilken han optraadte, og for hvem han lavede
store Fester med Ridderspil og Sangere, der dels skulde
forherlige selve Turneringerne ved at digte om dem,
dels skulde foredrage de højt skattede Heltedigte, kan
det ikke undre, at Vers — maaske rene Citater — af
disse Digte med de nødvendige Forandringer kunde
finde Anvendelse som Epigrammer herhjemme i hans
eget Land. At i hvert Fald Formen for Epigrammet
paa Løvelbrostenen stammer dernedefra, er udenfor
al Tvivl, og sandsynligvis har det haft et lignende
Epigram dernede til Mønster.
Og hvad Bogstavformerne angaar, saa anser jeg det
absolut ikke for udelukket, at man ved nøjere Under*
søgelse vil finde samtlige de Typer, der er anvendt
paa Stenen, i middelhøjtyske Manuskripter fra det
13’ Aarhundrede. Det er kun et Faatal af Facsimiler
af den Art, som jeg personlig har set, men dog nok
til, at jeg i dem som Initialer har fundet Indskriftens
Bogstavtyper med Undtagelse af 2 (to!). Man maa i
denne Forbindelse huske, at Niebelungedigtets Hjem*
land er Østrig eller Sydøsttyskland. Mod den Kant maa
man altsaa rette sit Blik, hvis man skal vente at finde
de Typer, man søger.
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F U N D E T S B E T Y D N IN G .
Indskriftens Betydning ligger saa langt fra alene
deri, at den fortæller os, hvem der har bygget Kva*
derstensbroen over Skals Aa. At vi er i Stand til at
datere den saa at sige til et bestemt Aar, er af endnu
større historisk Værdi. I Aaret 1313 — fortæller Ribe*
aarbogen — byggede Erik Menved en Borg i Viborg,
ved hvilket Arbejde ogsaa Kampesten spillede en stor
Rolle. Det er naturligt at sætte dette Borgbyggeri og
Brobyggeriet i meget nær Forbindelse med hinanden
om ikke just som sket samme Aar saa dog i hinanden
nær paafølgende Aar. Vi faar derved en Datering af
Indskriften som saa at sige er enestaaende for den
Slags historiske Dokumenter, og dette Fortidsmindes*
mærke kan derfor blive et solidt Udgangspunkt for
Sammenligninger og Studier i mange Retninger baade
frem og tilbage i Tiden fra 1313. Skulde den saa end
kuldkaste ældre Teorier, maa dette ogsaa regnes for
en Gevinst; for i Videnskaben maa fremfor alt Ordet:
»lad falde, hvad ikke kan staa« gælde, hvis der skal
vindes nogen Fremgang, og dette ikke mindre i den
historiske end i enhver anden Videnskab.
For Arkitekturens og for Literaturens (Folkevisens)
Historie kan Dateringen ogsaa være af Betydning. Vi ser,
at Niebelungeversets Rytmer, var kendt her i det Her*
rens Aar 1313, og endnu mere interessant er det at se, at
man har opgivet det latinske Sprogs gamle Versformer
og er gaaet over til at lægge Betoningen til Grund for
Rytmedannelsen, selvom man brugte latinsk Sprog.
I et Tillæg til det store tyske Niebelungedigt: Die
Klage (Klagesangen) fortælles det, at en Biskop Pile*
grim har ladet en Mester Conrad nedskrive en latinsk
Beretning om Begivenhederne i Niebelungedigtet.
2*
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Tyske Literaturhistorikere har paa Grundlag deraf
udtalt den Formodning, at der ogsaa har eksisteret
et Niebelungedigt paa Latin, hvoraf dog intetsomhelst
er bevaret. Det vil sikkert interessere disse Literatur*
historikere at erfare, at der her paa Løvelbrostenen
findes et Epigram paa Latin i Niebelungeversets Form.
Mig bekendt har man ikke andetsteds set et Eksempel
herpaa; men det er ofte paa den Slags Eksempler,
man maa bygge sig en Forestilling om Fortidens
Kulturforhold, om Aandslivets Udvikling og om
Sammenspillet mellem Nationerne.
Erik Menveds Løvelbro har næppe staaet i særlig
mange Aar. Allerede i Midten af det 16’ Aarhundrede
var den forsvundet og erstattet af en Træbro, der
sædvanlig blev ødelagt, naar der var Fjender i Landet,
og atter maatte opbygges, naar de var forsvundne,
saaledes baade 1626 og 1660.
Jeg skylder her at oplyse, at Løvelbro muligvis ikke
har været den eneste Kvaderstensbro, Erik Menved
har ladet opføre. Ogsaa over Simested Aa, ca. 15 km
nordligere, skal der have været en lignende, dog kun
med een Strømpille. Og nede i Sydsjælland (Næstved
—Vordingborgegnen) er der nok ogsaa fundet en Sten
med Indskrift ved en Bro. I Aarene mellem 1887 og
1897 færdedes jeg hyppigt dernede, og jeg husker tyde*
ligt, at jeg engang i et Næstved* eller Vordingborgblad
læste om et saadant Fund, samt at en theologisk Kan*
didat havde tydet Indskriften derhen, at Broen skulde
være bygget af en Biskop. Bladmeddelelsen maa sik*
kert kunne genfindes, hvis nogen havde Interesse der*
for og Taalmodighed nok til at gennemlede f. Eks.
Vordingborgbladene for de paagældende Aar.
Viborg, den 8. April 1940.
J. C. Hansen.

INDSKRIFTEN
FRA

LØVEL BRO
Af civilingeniør Vilhelm Marstrand.

TTlL cand. mag. J. C. Hansens foranstaaende rede*
gørelse for »Løvelbro*indskriften og dens tydning«
har jeg faaet lov at fremkomme med de følgende be*
mærkninger. Det er nemlig mig, der til denne aarbog
ifjor fremsendte det fra hans tolkning stærkt afvigende
forslag, som efter de ovenfor fremførte udtalelser gav
stødet til, at han nærmere har begrundet og uddybet
sit tidligere forslag, som jeg kendte fra den omtale
af det, der i tilslutning til en fortræffelig fotografisk
gengivelse af indskriften findes i Hugo Matthiessen
»Viborg*veje« (1933), 171 note 28. Forslaget er i denne
note karakteriseret som skarpsindigt, men det er ikke
fuldt tiltraadt, idet det i texten s. 35 hedder, at »det
ikke med vished kan afgøres, hvilken Erik der menes«.
Det kan det nemlig, saafremt tydningen petrz uibergen*
sis secundi følges, idet indskriften isaafald maa være
fra tiden mellem 1288/89 og 1328. Kongen maa da
være Erik menved, konge 1280—1319. Denne tydning
strider imidlertid mod alle epigrafiske regler, d. v. s.
regler for indskrifters formulering, anbringelse og brug
af forkortelser, og da den ogsaa frembyder andre
vanskeligheder, saa er der intet mærkeligt i, at Hugo
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Matthiessen har været betænkelig ved fuldt at tiltræde
hans forslag.
Jeg hilser derfor med glæde, at mit forslag til
en anden tolkning over aarbogens redaktion er naaet
frem til ham og har medført fremkomsten af hans
redegørelse. Jeg havde forøvrigt selv for samme for*
maals skyld sendt ham gennemslag, første gang under
gal adresse, saa det fik jeg tilbage med paaskriften
»adressaten ubekendt«, anden gang med ukendt skæbne.
Maaske fordi han allerede da havde imødegaaet mit
forslag indgaaende baade paa forrige aarsmøde i Hi*
storisk Samfund for Viborg amt og i pressen uden
at meddele mig noget derom. Det synes at have bragt
ham megen fornøjelse, og da han samtidigt i bedste
mening omhyggelig har fortiet mit navn, skal det ikke
skille os, at det er mig der røber, hvem det er han
sigter til. At jeg nu kan imødegaa hans forslag paa
grundlag af hans egen redegørelse og ikke blot paa
grundlag af den anførte note fra Hugo Matthiessens
bog, er til fordel for alle parter.
Jeg var nemlig ikke ganske klar over, hvordan han
begrundede sin tydning af 9de tegn i 3dje linie. Jeg
har her helt misforstaaet ham, men den nu fremførte
begrundelse har lige saa lidt overbevist mig, som selve
resultatet tidligere gjorde det. Jeg maa oven i købet
som nærmere udviklet i det følgende rent ud be*
stride, at denne begrundelse kan godkendes. Heller
ikke hans senere forklaring af indskriftens mærkelige
ordstilling ved hjælp af Niebelungeversemaalet er
istand til at godtgøre, at hans tolkning er paa ret vej.
Af hans hovedpaastand, at indskriften »er meget
tydelig og let læselig; der er ikke tvivl om et eneste
bogstav«, er da ogsaa kun det første udsagn rigtigt.
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Fig. IFotografisk gengivelse efter Hugo Matthiessen.

I det sidste undervurderes de muligheder, der maa
regnes med, og hans tegning af indskriften tilfreds*
stiller slet ikke de krav, der kan stilles til en saadan
gengivelse, idet flere af tegnene er gengivet, som han
mener, de skal tolkes, men ikke som de staar paa
stenen. Det kan enhver let overbevise sig om ved at
sammenligne hans tegning med gengivelsen af det
af Hugo Matthiessen offenliggjorte fotografi (fig. 1)
og med en efter dette udført tegning (fig. 2 side 24).
Nedenstaaende opstilling viser, hvor langt der er
enighed om læsningen, idet der sættes prik, hvor der
er uenighed, samt under det læderede bogstav 2,9:

i
» »

linie

»

2

» 3
tegn

4 -in p te m p o
.u . e .
r e e r i c u s r
e x i s t e r e - p .
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11
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Fig. 2.
Indskriften optrukket paa blaakopi af fig. 1.

Efter tegnet 1,4 læser cand. mag. J. C. Hansen »et
krumtegn«, som han hævder brugt »for at betegne, at
der er noget uregelmæssigt inde i ordet«. Det exempel,
han anfører fra græsk, er imidlertid ikke heldigt valgt,
thi efter 403 f. Kr. hørte man i de attiske indskrifter
op med at skrive H , og det er kun i nyere gengivelser,
at man herfor bruger det stærke aandetegn ( . Forøvrigt
viser fotografiet, at der ikke findes noget »krumtegn«
her, men en kort vandret streg. Da en saadan i mid*
delalderlige indskrifter regelmæssigt betegner en for*
kortelse indeholdende m eller n, saa kan det siges,
at forskellen mellem vore opfattelser af dette sted ikke
er stor, men den udelukker helt, at denne streg kan
sidestilles med det »krumtegn«, som han udskiller af
tegnet 3,9 og lader staa for xi, idet han lader resten
gælde for et t.
Denne læsning maa paa det bestemteste bestrides.
Den som »t« læste del har en hel forkert drejning,
der ikke tillader læsningen f, og stregerne i de »to«
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tegn gaar saa tydeligt sammen, at tegnet ikke kan
være bogstaver, men maa opfattes som.et forkortel*
sestegn. Et direkte forbillede er det ikke lykkedes
mig at finde, men det er klart, at det er forskelligt
fra den lige streg over 1,4. Rimeligvis staar det for
stavelsen fur, som i latinske indskrifter jævnligt skri*
ves ved hjælp af en forkortelse, og som her giver en
brugelig mening. At tegnet har en usædvanlig form
kan da tages som vidnesbyrd om, at indskriften er
forholdsvis ung.
Af opstillingen ses, at der ikke er ophold mellem
de enkelte ord. Det ses dog let, at man straks kan
udskille ordgrupperne in p . . . tempo2re og ericus r5ex
eller ericus rex, idet det sidste r, som er læderet, men
efter pladsforholdene at dømme med stor sandsynlig*
hed kan regnes at have været dette bogstav, udmærket
kan have staaet som forkortelse for ordet rex »konge«.
Det første p~kan, naar der skal være m eller n i
udfyldningen, udfyldes primo. Dette er der ganske
vist ikke hjemmel for i middelalderlige texter med
mindre der ogsaa staar et o, men dette kan tænkes at
være følt angivet ved, at det følgende ord tempcrre er
delt efter o. Denne udfyldning giver god mening, idet
in primo tempo2re kan oversættes »i tidlig tid, før i
tiden, i fortiden« eller lignende. Den uregelmæssige
forkortelse kan da ligesom læsningen af 4,9 som tur
tages som vidnesbyrd om, at indskriften er udført
i en tid, hvor man ikke længere var fortrolig med
middelalderens meget faste regler for anvendelsen af
forkortelsestegn, altsaa i tiden efter reformationen.
Den af cand. mag. J. C. Hansen foreslaaede tyd*
ning har til hovedforudsætning, at de i mellemlinien
anbragte tegn skal læses sammen med p". Det er meget
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vel tænkeligt, særligt hvis talen var om noget, der var
glemt og senere tilføjet. Denne naturlige forklaring har
han dog afskaaret sig fra ved at hævde, at mellem*
linien er indskudt for at faa kongenavnet ericus til at
staa midt i linie 2. Derved bliver den vandrette streg
overp" ganske vist overflødig, men det lod sig maaske
alligevel høre, hvis læsningen af mellemlinien var
sikker og tolkningen naturlig. Ingen af delene er
imidlertid tilfældet.
Bedst gaar det med læsningen af mellemliniens tegn
som iusec. Nogen sikker læsning er der dog ikke tale
om. Det første tegn 4,1 kan kun læses som i ved at
se bort fra den meget tydelige tværstav, der forbinder
dette bogstav med p’ets nedadgaaende stav. Dette kan
man begrunde med, at der her findes lædering baade
foroven og forneden, men tværstregens bund er saa
dyb og regelmæssig, at den ikke synes at være til*
strækkelig forklaret paa denne maade. At 4,2 og 4,4
maa læses som u og e, kan der ikke være tvivl om,
derimod kan læsningen af 4,3 og 4,5 som s, henholds*
vis c ikke anses sikker. 3dje tegn mangler ganske den
lange streg under linien, som er karakteristisk for ind*
skriftens 2 sikre s i 2,8 og 3,4 og maa derfor ogsaa
kunne læses c eller snarere t, da de 2 sikre fer i
indskriften, 1,5 og 3,5, afviger saa meget i formen,
at 4,3 godt kan gaa ind i række med dem. Og den
usikkerhed, der her er tilstede, maa da ogsaa gælde
4,5, som er gnidret udført.
Usikkerheden i formen skyldes vist, at indskriftens
bogstavformer er irsk—angelsaxiske. Det ses meget
tydeligt ved bogstaverne s og r, som har de for denne
skrift typiske og meget særprægede former. Det der*
til svarende t har formen C”. I gengivelsen af de sikre
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t gaar formen saa langt fra denne form, at det ikke
kan forbavse, at mellemformer ogsaa træffes.
Tolkningen er det endnu vanskeligere at betragte
sikker. Kombinationen p —i kan ligesaagodt som petri
læses pauli og noget helt andet. En saadan flertydighed
ligger helt udenfor middelalderens brug af forkortelser
og maa særligt anses utænkelig, hvor talen er om den
stedlige bygherre. Det er denne usikkerhed, som har
faaet cand. mag. J. C. Hansen ind paa tanken at tolke
det følgende som uibergensis secundi. Men man savner
her det for normal sprogbrug nødvendige episcopi.
Og hvor har man i det hele taget set en bygherres
navn anbragt saaledes, at det først kan læses, naar
man kender hele stiftets bisperække?
Ordstillingen volder ogsaa vanskeligheder. At der
efter forslaget maa læses in petri uibergensis secundi
tempo2re istedetfor in tempore petri secundi uibergensis
episcopi kan ikke forklares ved hjælp af Niebelunge#
versemaalet, naar forklaringen forudsætter den nærmere
bestemmelse af, hvem bisp Peder er, udeladt i selve
verset. Endelig er de af dette versemaal krævede sam#
mentrækninger :
in Petri tempor(e) Ericus rex ist(am) erexit pilam,
uens udført, idet e er skrevet i tempore, men am ude#
ladt baade i istam, hvor det skal udelades i talen, og
i pilam, hvor det ikke skal. Det falder tilmed saa
haardt for øret, at der skal mere end god villie til at
finde en forklaring paa en forkert ordstilling i dette
versemaals anvendelse, navnlig da udeladelsen af ordene
uibergensis secundi slet ikke kan forklare den forkerte
ordstilling i disse ord, hvor secundi hører til petri
ikke til uibergensis (episcopi).
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Man maa altsaa se bort fra den mulighed, at meh
lemlinien skal læses efter p". Den maa som sædvanligt
ved den slags uregelmæssigheder læses efter linie 3,
fordi dens anbringelse skyldes, at pladsen slap op,
før hele indskriften var anbragt. At den skal læses
som indskriftens 4de linie støttes iøvrigt ved, at 3,11
har form som et H, der ligner det op til 1,4 anbragte
tegn. Denne tværstreg har cand. mag. J. C. Hansen
helt set bort fra, idet han læser tegnet 3,11 som il.
Det han opfatter som bistav til /, synes imidlertid
kun at være den nedre fod, der her gaar lidt længere
til højre end sædvanligt, men denne ejendommelighed
genfindes i samme grad ved det op til 1,4 i mellem*
linien anbragte tegn. xMan skulde med andre ord
kunne regne følgende læsning mere sandsynlig:
+ fin primo tempo2re
4 fortid2en kan kong
ericus rex 5existeretur
pontem 4putet

Erik 3have ladet opstaa
broen, 4mener man.

Denne læsning volder ingen sproglige vanskeligheder.
putet er 3 sg. præs. konj. aktiv., hvor konjunktivformen
svarer til det usikre i udsagnet. Alt det øvrige maa
være bisætning hertil, og existeretur er da svarende her*
til 3 sg. impf. konj. passiv med ericus rex som subjekt.
Paafaldende er derimod udsagnets hypotetiske form;
den træffes saa godt som aldrig i indskrifter, men kan
i nærværende tilfælde naturligt forklares ved den
iagttagelse, som ligger bag cand. mag. J. C. Hansens
allerede omtalte paastand, at mellemliniens anbringelse
skulde skyldes ønsket om, at kongenavnet ericus kom
til at staa midt i linie 2. Selve paastanden kan ikke
være rigtig, navnet er hverken anbragt nøjagtigt midt
i linien — der staar 2 bogstaver foran navnet, kun 1
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efter det — eller paa en saadan maade, at ønsket kan
siges at være iøjnefaldende.
Den omhyggelige iagttager kan dog ikke undgaa
med cand. mag. J. C. Hansen at se, at der alligevel
er en forskel. Bogstaverne i navnet er omhyggeligere
og sikrere udført end de øvrige bogstaver og staar i
linien lavere end liniens øvrige bogstaver, der sammen
med de andre liniers bogstaver meget godt kan op*
fattes som efterligninger. De er nemlig bedst i formen,
hvor der er direkte forbillede i indskriften, men usikrere,
hvor dette ikke er tilfældet — jævnfør det foran om
bogstavet t anførte.
Man kan altsaa tænke sig, at indskriften oprindelig
kun har bestaaet af ordet evicus eventuelt efterfulgt
af det læderede r, hvis tilstand ikke gør det muligt
at afgøre, om det er ældre eller yngre, og muligvis
fortsat paa en følgende sten, som senere er gaaet tabt.
Navnet evicus eventuelt evicus v har da givet anled*
ning til overvejelser, og det er disse overvejelser, som
er søgt udtrykt i den øvrige indskrift. Paa den maade
er indskriftens hypotetiske form let forklarlig, ligeledes
den mærkelige maade, indskriften er anbragt paa stenen,
og den tidsforskel, der øjensynligt er mellem bogstav*
formerne og forkortelsestegnene. De irsk—angelsaxiske
bogstavformer tyder nemlig paa 1100*aarene, forkortel*
sestegnene som allerede nævnt paa tiden efter reforma*
tionen.
De nævnte dateringer stemmer godt med hvad, der
iøvrigt kan oplyses om broens og stenens alder. Broen
ligger, hvor landevejen mellem Viborg og Aalborg
krydser Skalsaa og fra Nørlyng herred gaar over til
Rinds herred. Aalborg er et nyanlæg fra tiden kort
efter de jyske bispedømmers oprettelse 947, saa hoved*
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vej kan vejen først være blevet til noget efter denne
tid, og det er rimeligt at regne, at et egenligt broanlæg
her tidligst er opstaaet i Harald Blaatands senere aar
C3 9851). Dette udelukker naturligvis ikke, at man i
langt ældre tid har fundet vej over aaen her for den
stedlige trafik mellem Løvel og Bjerregrav.
Navnet Løvel bro viser, at broen maa være opført
tidligere end torp*tid. Ved den gamle vejlinie fra Løvel
ned til broen ligger nemlig torpet Aastrup, der ifølge
forleddet maa være opstaaet C2 1028, og lidt længere
mod øst torpet Pederstrup, som ifølge forleddet maa
være opstaaet C2 1090. Dette sidste torp maa snart
være udskilt som et særligt sogn, da den nuværende
kirke gaar tilbage til 1100*aarene, og dette sogns jord
strækker sig ind mellem Aastrups jord og broen, saa
den maatte have faaet navn efter et af disse torper, hvis
den først var bygget efter deres opstaaen. Eller med andre
ord, ogsaa dette passer med bro og vej anlagt C3 985.
Stenen er af granit med glathuggede flader. Tekniken
svarer til den, som kendes fra de jyske granitkirker
— det er derfor, at folk paa egnen kaldte stenene fra
broen for »kirkesten«. De ældste stenkirker i Jylland
er opført af rhinsk tufsten. Den blev hurtig for dyr.
Siden anvendte man kildekalk og limsten, men disse
materialer fandtes kun faa steder. En overgang blev
granitsten trods vanskelighederne ved deres forarbejd
delse det foretrukne bygningsmateriale, lige til de blev
slaaet ud af brændte mursten, som tidligst viste sig C3
1150, endnu C3 1180 var en sjældenhed og først efter
C3 1200 slog almindeligt igennem.
!) Med
»
»
»

c angivesen nøjagtighed
c2
»
»
»
c3
»
»
»
C4
»
»
»

af i 1—3 aar.
» + 3—10
»
» + 10—30 »
»

- r 30—100

»

O. S.V.
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Saadanne glat tilhuggede granitsten har deres direkte
forbilleder i England. Det er sandsynligt, at tekniken
er blevet kendt i Jylland kort før C3IIOO, og at man
har fortsat med den noget over aarhundredet u d 1).
Irsk-angelsaxiske bogstavformer maa her i landet hen*
føres til samme tid, saa stenen og den ældste del af
indskriften kan bedst regnes udført C3Ü35.
De i vor tid udførte vejarbejder ved broen har vist,
at broen i tidlig tid har bestaaet af to brohoveder,
hvorimellem to 3,55 m brede stenpiller, som var 1,65 m
tykke og som delte strømmen i to løb paa 2,62) à 2,75 m
og et midterløb paa 3,25 m. Opførelsen af saadanne
piller i et aaløb kan karakteriseres som et vanskeligt
vandbygningsarbejde. Det viste sig da ogsaa, at pil*
lerne i tidens løb sank, saaledes at broen styrtede sam*
men og erstattedes af en plankebro hvilende paa aag
af pæle mellem ny brohoveder.
Opførelsen af saadanne piller af hugne sten over*
gaar imidlertid ikke, hvad man evnede i 1100*aarene.
Vandmøller kan sikkert paavises fra Knud den stores
tid og c 1170 gik man igang med et saa omfattende
arbejde som omdannelsen af den indre del af Hader*
slev fjord til landets største mølledam for en paa selve
dæmningen over fjorden anbragt mølle. Gennem hele
aarhundredet opførtes kirker af granitsten, og her fand*
tes ofte omhyggeligt huggede buer over portalerne.
J) Af. Mackeprang: »Vore landsbykirker« (1920), 7.
2) Dette og de foregaaende maal er elskværdigt meddelt mig
af teglværksejer M. E. Gulddal. De viser, at broen mellem side?
murene har haft en kørebane paa 4 alen, og at den ved broen
anvendt maalenhed har været 1 fod = c. 32,5 cm. Brohvælvene
var da paa 10 fod, henholdsvis 8 fod og pillerne var 5 fod brede.
Om forskellen mellem de to maal se efterskriften.
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Den fundne sten har som anført af cand. mag. J. C.
Hansen siddet i en bue. Det kan ganske vist ikke ses
af fotografiet, der er taget i saa uheldig forkortning
som overhovedet muligt, idet fotografiet giver ind*
tryk af, at indskriftfladen er buet med over* og under*
siden plane. Et eftersyn af stenen den 19de juli 1941
har imidlertid vist, at indskriftfladen er plan og de
2 endeflader afskaaret radiært, dog med ringe smig
bagud. Da stenens underside er glathugget i hele
stenens tykkelse c 32 cm, mens oversiden kun er glat*
hugget c 6 cm ind bag indskriftfladen, saa kan der
ikke være tvivl om, at stenen har siddet i en bue.
De paa stenen tagne maal giver undersidens radius
R + 30 (± 0,5)
R

71 (±0,5)
60 (± 0,5)

, hvoraf R = 164+20 cm.

Buen passer altsaa til midterfaget, hvis radius maa
have været 162,5 cm. I pillen kan en bue af denne
størrelse ikke have været anvendt tværs paa broens
retning, da pillerne i denne retning forneden kun maaler
3,26 m. Over pillens spidse isnæse maa pillen foroven
være kraget ud til samme bredde som brohovederne.
Brobanen havde i 1560 plankedæk, de tidligere
hvælvinger maa følgelig være styrtet ned før denne
tid. Selve buen kan overalt være 30 cm høj, men kan
ogsaa have været udført med sten af vexlende højde.
Fig. 3 a og b viser de muligheder, der kan være tale om.
1132 lod Knud lavards halvbroder Erik emune bisp
Eskil af Viborg dræbe foran altret i S. Margrethe kirke.
Heraf følger, at kong Erik, inden han 1134 anerkendtes
som enekonge, maa have ydet kirken i Viborg bod
for dette drab, og herunder kan der godt have været
tale baade om bygning af broer og om henlægning af
midler til broernes vedligeholdelse.
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Fig. 3.
Rekonstruktion af Løvel bro l:200J)
Konstruktionen er udført »ad quadratum«. Broens længde er
4 gange bredden 14’, som tillige er afstanden fra sidefag til mid
terfag, saa faldet paa broen bliver 1:14.

Indskriftens ericus kan altsaa meget vel tænkes at
gaa paa ham, og disse broanlæg kan endog let tænkes
at have bidraget til hans tilnavn emune »den evigt
mindede«. Det er nu engang sandsynligst, at det gaar
paa en konge. Fuld sikkerhed derfor haves dog ikke;
paa dette punkt er man ikke videre end den yngre
indskrifts forfatter var med sin konjunktivform og
efterskriften putet »mener man«.
Den foreslaaede adskillelse af indskriften i en ældre
del fra C3 1135 omfattende navnet ericus eventuelt
ericus r, og en yngre del omfattende resten vil natur*
ligvis vinde i sandsynlighed, saafremt man kan sige
noget om, naar og ved hvem den yngre del er forfattet.
Og det kan man mærkværdigvis.
i) Det er muligt, at sidemurene foroven kun har været 2’
brede, saaledes at kørebanen har været 10’ og ikke 8’.
3
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27A 1560 forlenede Frederik ij Laurits Skram (Fasti)
(1530—1587) til Hastrup med 4 af »kronens broer« i
Nørrejylland »med broekorn og huis anndet som pleyer
att udgiffuis thill att holde forne broer ferdige mett«.
Blandt disse broer nævnes Løffuelbroe'). De 3 andre
broer er den c 5 km vestligere liggende Langvejlebro,
umiddelbart øst for et gammelt vadested over Skalsaa,
Simested bro og Skindersbro, begge over Simested aa,
den første for oldtidsvejen fra Viborg til Flimmerland
over Langvejlebro, den anden for vejen over Løvelbro.
Kortet viser tydeligt, at sidstnævnte vejlinie som gen*
nemgaaende vej Viborg—Aalborg er yngre end vejen
over Langvejle og Skindersbro.
Det hedder i brevet, at Laurits Skram til gengæld
»skall thiene oss oc rigitt ther aff mett thuo welgeruste
heste« samt »bygge oc althiid well ferdig hollde forske
broer mett gode sterke pele, stolper, tycke boell fielle2),
oc met sterke reker3) paa bode siider«. Dertil kommer
nærmere bestemmelser om de tilstødende dæmningers
udførelse og vedligeholdelse.
Kort efter Laurits Skrams død blev en lignende
forlening givet 2%2 15874) til Henrik Below (1540—
1606) til Spøttrup. Betingelserne er her praktisk talt
de samme, kun siges det her udtrykkeligt, at brokornet
har været givet »aff arrildz thiid«, og at broerne skal
vedligeholdes »med god bygning, god thømmere bulb
fielle2) ock recker3) wid begge sider och wasser5) ved
endene«.
1) Kancelliets brevbøger 1556—60 (1888), 395, hvor dog de
nærmere bestemmelser er udeladt
2) Bulfjæle i brodækket.
5) Rækværker paa begge sider af broen.
4) Jvnf. Kancelliets brevbøger 1584—88 (1906), 873.
5) D. v. s. vaser fra brohovederne ind til det faste land.
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Af begge disse forleningsbreve ses broen baade i
1560 og i 1587 at have være bygget som den var lige til
ombygningen i 1894: med plankedæk hvilende paa aag
af pæle. De gamle stenhvælv maa altsaa allerede inden
1560 være styrtet sammen.
Henrik Below1) var yngre søn af en mecklenburgsk
adelsmand. Efter flere aars krigstjeneste i det fremmede
kom han 1575 som udsending til Frederik ij, der i
den grad værdsatte hans sprogkundskaber og øvrige
evner, at han samme aar gjorde ham til hofsinde,
1579 gav ham Spottrup i Salling til eje og Koldinghus
i forlening, 1581 optog ham i rigsraadet og
1583
paa Koldinghus gjorde hans bryllup med Lisbet Skram
(1563 —1600), datter af ovennævnte Laurits Skram. 1584
ombyttede han Koldinghus med Skivehus, og det var,
mens han sad der, at han efter sin svigerfars død over*
tog broerne. Hans senere liv skal der ikke her nærmere
omtales; de mange sendelser han deltog i, blandt andet
til Skotland og England, og hans datter Marie Below
(1586—1651) ’s store lærdom godtgør, at han hørte til
sin tids klogeste og mest aarvaagne mænd.
At han efter kongebrevets udtrykkelige paalæg og
hele sin øvrige dygtighed har holdt broerne i stand,
kan man ikke tvivle om. Der vil følgelig intet paa*
faldende være i, om han under en istandsættelse af
broen har faaet forevist en i aaen fundet sten fra den
ældre stenbro med indskriften ericus, eventuelt ericus r.
Som udlænding har dette givet ham større anledning
til eftertanke, end den slags fund sædvanligt giver
egnens folk. A t skriften var angelsaxisk, saa han strax;
den skrift har han kendt fra sine rejser i Skotland og
England.
i) Biogr. lex. II (1888), 44-46.
3*
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At der i Danmark havde regeret konger, som hed
Erik, kunde han let faa at vide, derimod ikke hvem
af dem, der havde bygget broen. Den mulige fortsæt*
telse af indskriften kom ham ikke for øje, og de slut*
ninger, han derefter drog af navnet ericus, kunde han
som erfaren diplomat kun give den hypotetiske form,
de har i indskriften. At dette udsagn anbragtes omkring
det gamle navn, kunde han intet have imod, og han
har selv hjulpet stenhuggeren dermed ved at give ham
anvisning paa de former, de øvrige til denne skrift
hørende bogstaver havde, for fs vedkommende dog
saa utydeligt, at stenhuggeren udførte dette bogstav
i flere afvigende former, og for forkortelsernes ved*
kommende uden virkelig indsigt i deres rette anvendelse.
Noget bevis for den her givne tolknings rigtighed
kan paa det foreliggende grundlag ikke gives. Det kan
dog nævnes, at det ovenfor omtalte eftersyn af stenen
foruden at bekræfte de foran givne læsninger1) har
vist, at bistaven r i ericus kan ses i sin fulde længde.
Den viser en noget regelmæssigere angelsaxisk form
end i indskriftens 2 andre r i 2,1 og 3,7. For 2,9’s
vedkommende hindrer bruddet en afgørelse af saavel
9 Tegnet over 1,4 er en vandret streg, ikke et »krumtegn«.
Tværstregen fra 1,4 til 4,1 synes at være hugget, og foden
til 4.1 gaar noget længere til højre end vist. Hagen foran
4,3 synes at være hugget, hvorimod hullet efter 4,5 skyldes
en afsprængning, der sandsynligvis er ældre end hugningen
af 4,5 og aarsag til dette tegns gnidrede form.
Bistaven til 2,4 er synlig i hele længden, og dens yderste
del er ikke krummet som i 2,1 og 3,7 (samt rimeligvis i
2,9). 3,9 er et samlet tegn; der er ingen mulighed fo ra t
læse det som to adskilte tegn. I 3,11 kan tværstregen følges
tværs over første hovedstav et stykke til venstre, den har
et buet forløb og er aldeles afgjort hugget. Den som b
bistav læste huggede streg til højre for anden bistav er
meget tydeligere, end den viser sig paa fotografiet, men
saa kort og saa nær den sædvanlige form af en fod, at
der som i 4,1 sikkert kun er tale om en saadan.
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bistavens form som bogstavets anbringelse i linien.
Snarest staar det som 2,1 og 2,2 højere i linien end
ordet ericus, men dette kan ikke sikkert afgøres; der*
imod er det paa stenen mere fremtrædende end i
fotografiet, at dette ord staar i særlig højde. Stenen
selv synes ogsaa tydeligere end fotografiet at vise, at
der ved udhugningen af linie 1 er taget hensyn til
den anbragte mellemlinie. Linie 1 buer svagt opad,
og det vil igen sige, at indskriften har været malet
paa stenen, før hugningen begyndte. Er dette tilfældet,
saa synes indskriftens mærkværdige anbringelse paa
stenen kun at kunne forstaas, saafremt ordet ericus
allerede var anbragt paa stenen. Havde dette ikke
været tilfældet, saa vilde det have været lettere og
smukkere at have trukket de tre linier saa meget højere
op paa stenen, at der blev plads til den 4de linie
under 3dje linie.
Den her givne tolkning har den fordel for den af
cand. mag. J. C. Hansen givne, at den ikke strider
mod epigrafiens mest elementære regler og ikke arbejder
med saa usikre størrelser, som Niebelungeversemaal og
brohvælv udført af hugget granit paa Erik menveds
tid, hvor man sædvanligvis byggede med mursten, maa
siges at være. Der er gode holdepunkter for at henføre ste*
nen og indskriftens ældste del ericus, eventuelt ericus r,
til kong Erik emune C2 1135, og den øvrige del af
indskriften til Henrik Below C2 1590, hvor broen var
af træ, saaledes at indskriftstenen maa være fundet i
aaen, akkurat som den igen blev fundet ved istand*
sættelsesarbejder i vor tid og ved hvilken lejlighed den
nok kan tænkes at være forsynet med en udvidet ind*
skrift, hvor man bevidst efterlignede de gamle bogstav*
former og kludrede med forkortelserne.
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De to forsøg her er gjort paa at afvriste indskriften
de oplysninger, den kan give os, kan ikke i sit væsen
anses forskelligt fra det, der dengang antages sket.
Anden lighed er der imidlertid ikke mellem dem,
saa aarbogens læsere maa hver for sig vælge mellem
dem, med mindre de kan fremføre et tredie og endnu
bedre tolkningsforslag.
Det jeg har fremført kan ikke i skraasikkerhed eller
opsigtvækkende resultater staa blot tilnærmelsesvis maal
med det første af de to forslag. Det kan man meget
godt beklage, men jeg ser ingen udvej til at gøre noget
ved det. Indskriftens betydning er ikke stor1), kan ikke
staa maal med fundet af selve bropillerne. En opmaaling
af disse ledsaget af fotografiske gengivelser af de be*
varede dele af pillerne og et kort over de gamle vej*
linier ned til Løvelbro vil det være en smuk opgave
for nærværende aarbog at bringe i løbet af dette aar.
Det vil være af betydelig interesse at faa klarlagt,
om pillerne har været opført paa pæle, paa slyngværk
eller paa selve undergrunden, ligesom det i det hele
taget er af interesse at vide, at man samtidigt med det
store kirkebyggeri i 1100*aarene ikke gik af vejen for
et saa betydeligt arbejde som opførelsen af Løvel bro.

1) Hermed er ikke sagt, at den fuldstændige indskrift ikke
er af interesse. Den kan, hvis den fundne sten var den
3dje øverste, tænkes at have lydt : Ericus r[ex pontem erexit
anno domini mcxxxv] og vil i saafald være af allerstørste
interesse. Det var maaske ulejligheden værd at forsøge,
om de manglende dele af indskriften kunde findes.
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EFTERSKRIFT.
I Nationalmusæets arkiv findes et rekonstruktions*
forslag af arkitekt C. G. Schultz. Det falder i hoved*
trækkene sammen med nærværende fig. 3 a, og viser,
at forskellen mellem de af Hansen og Gulddal op*
givne tal for søndre sideaabning 2,75 henholdsvis 2,60
m skyldes, at vandsluget er ca. 15 cm større end buen,
idet begge vederlag forneden er skraat affaset 7 à 7,5 cm
baade i lodret og vandret maal. Om midteraabningen
gælder, at dens bredde ikke er bestemt ved direkte
maaling, men alene udfra hvælvstenenes radius (jævn*
før foran side 32).
Rekonstruktionsforslaget er omtrent uden direkte an*
givne maal, og det oplystes under et eftersyn V2 1942,
at originalmaalingerne var private og ikke tilgængelige.
Forslaget viser, at stenene i udfyldningsmurværket
har varieret i højde fra 30 til 43 cm. Det viser buer
svarende til vandslugene, hvilket ikke kan være rig*
tigt, da hensigten med udkragningen maa have været
at formindske buehøjden. Det har heller ikke taget
hensyn til bropillernes synkning, som der maa regnes
med for at forklare broens sammenstyrtning, og som
tydeligt fremgaar af, at søndre landpille er sunket 18 cm
mere end søndre mellempille.
Brobanen var heller ikke vist udkraget over den
inderste del af isnæsen, skønt dette er lige saa natur*
ligt, naar pillerne var udkraget, som en indsnævring
af brobanens bredde er usandsynlig. Isnæsens afdæk*
ning manglede, men dens existens er sikret ved, at
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stenene i øverste bevarede skifte voxer i højde ud
mod spidsen. Dette vil nemlig uden afdækning med*
føre, at isen under skruning river dem ned, men vil
omvendt medføre, at afdækningen ligger fast, naar isen
brydes og glider ned paa begge sider. Isnæsens ud*
formning er saa smukt gennemarbejdet, at der bør
sættes noget ind paa at finde de manglende sten fra
afdækningen.
løvrigt bør undersøgelserne ikke indskrænkes til at
omfatte Løvelbro. Man kan sikkert vente rester af
lignende broanlæg ved Simested bro, ved Langvejlebro og ved Skindersbro, og til en ordenlig redegørelse
for broanlægene maa ogsaa regnes tværprofiler af
aadalene ud for de 4 broer, hvortil Amtsvejvæsenet
og Hedeselskabet sikkert allerede har det fornødne
materiale.
Denne udvidelse af opgaven vil rimeligvis medføre,
at opgaven først kan løses i løbet af indeværende aar,
saaledes at der vil gaa endnu et aar, før redegørelsen
kan fremkomme.
Det faar være. Vi har saa ringe kendskab til verdslig
romansk arkitektur, at Løvelbro og dens 3 tidligere
søstre ved de andre ovenfornævnte aaovergange maa
øge vor viden om 1100*aarenes stortid i dansk byg*
ningskunst saa overvældende, at der ikke kan sættes
for meget ind paa at afdække og oplyse, hvad der kan
oplyses om disse 4 broer. Det bør blive en folkesag
at finde saa mange sten frem som muligt —en delvis
genopførelse ligger ikke udenfor det muliges grænser.
Skulde den lykkes, vil landet have et synligt minde
om, at man ogsaa dengang har vovet at udføre meget
vanskelige broanlæg, endog uden at være herre over
vanskelighederne.

Til
Redaktionen af Aarbogen »Fra Viborg Amt«.
Paa Redaktionens Forespørgsel, om jeg ønskede at
fremkomme med Bemærkninger til Hr. Ingeniør Mar*
strands Artikel om min Tydning af Løvelbroindskriften,
skal jeg herved svare følgende, som jeg gerne ser op*
taget i Aarbogen umiddelbart efter Hr. Marstrands
Artikel:
Jeg indser ikke, at Hr. xMarstrands Artikel i mindste
Maade afkræfter min Tydning af Indskriften; dertil
indeholder den for mange løse Paastande, Forvræng*
ninger af mine Udtalelser, Petitesser, som ingen Be*
tydning har for Forstaaelsen af Indskriften, Mangel
paa Kendskab til det latinske Sprog; og sidst, men
ikke mindst, er den Tydning, som Hr. Marstrand
fremsætter, det reneste Fantasteri uden Forudsætninger
i de faktiske historiske Forhold. Jeg indrømmer, at
der skal en vis Frimodighed til for at fremsætte
Teorier af den Art, som Hr. Ingeniøren her leverer.
Jeg ønsker at sige, at naar jeg i min Artikel ikke
nævner hans Navn, saa var det virkelig af ærlig ment
Hensynsfuldhed; jeg kunde ikke forestille mig, at han,
naar han havde læst min Artikel, vilde lade sine Fan*
tasier fremkomme paa Tryk. Saa meget maatte han jo
dog kunne indse, at naar han opstiller sin Teori om
Læsningen af Indskriften (se hans Artikel Side 28) og
en Oversættelse af samme: »I Fortiden kan Kong Erik
have ladet opstaa Broen, mener man«, og dertil føjer
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Bemærkningen: »Denne Læsning volder ingen sprog*
lige Vanskeligheder«, saa bekræfter han jo i høj Grad
min Karakteristik af hans Kendskab til og Behandling
af det latinske Sprog, naar jeg i min Artikel sidestiller
ham med Holbergs Per Degn (Side 14).
At paavise og imødegaa Hr. Ingeniørens halvanden
Snes Urigtigheder vilde være formaalsløst og ikke af
nogen Interesse for Aarbogens Læsere. For dem, der
har tilstrækkelig Kendskab til Sprog og Historie, er en
nøjere Paavisning unødvendig; de vil selv kunne finde
Urimelighederne.
Med Hensyn til Billedet af Indskriften (min Artikel
Side 7), om hvilket Hr. Marstrand siger (Side 23) »at
Tegnene er gengivet, som han (jeg) mener, de skal
tolkes, men ikke som de staar paa Stenen«, skal jeg
oplyse, at ikke jeg selv, men en anden ved Hjælp af
Kvadrering har udført dette Billede for mig, og at det
er taget efter et andet og meget skarpere og klarere
Fotografi af Stenen end det, som Hr. Marstrand har
benyttet. Muligvis kan der ved Sammenligning med
Indskriften paa selve Stenen paavises ganske smaa
Unøjagtigheder, men disse angaar da i hvert Fald ikke
de omdiskuterede Tegn og Bogstaver. Men da Stenen
er let tilgængelig i Museets Gaard i Viborg, opfordres
herved interesserede til at sammenligne saavel min Teg*
ning som Hr. Ingeniørens med selve Indskriften, og det
vil da snart staa dem klart, hvilken af Tegningerne der
er mest »tillavet«, hans eller min.
Jeg vil med det samme gerne gøre opmærksom paa
en Trykfejl i min Artikel Side 7, hvor der tales om
Stenens Maal. Der staar, at (Stenens) nedre (Bue) er
ca. 61 cm og Radius til dens Runding ca. 30 cm ;
dette sidste Tal skal være 130 cm.
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De angivne Maal er, saavidt jeg husker, tilstillet
mig fra Amtsvejvæsenets Kontor; jeg har ikke selv
foretaget nogen Maaling af Stenen.
Jeg anfører dette, fordi Hr. Marstrand i sin Artikel
ogsaa berører dette Spørgsmaal. For Tydningen af Ind*
skriften har det ingen Betydning.
J. C. Hansen.

G ensvar.
Ovenstaaende svar har været mig forelagt. Da de
af mig fremlagte historiske kendsgerningen, som ikke
passer med magister J. C. Hansens tolkning, ikke for*
søges indpasset i sammenhæng med denne, men blot
afvises som »det reneste fantasteri uden forudsætninger
i de faktiske forhold«, saa kan jeg trygt overlade be*
dømmelsen til aarbogens læsere uden at fremkomme
med yderligere begrundelser.
Angaaende tegningen kan en henvisning til, at den
er udført af en anden ikke øge dens tilforladelighed,
naar baade et eftersyn af stenen og et gengivet fotografi
viser uoverensstemmelser, som ikke er uvæsentlige,
men af afgørende betydning for tolkningen.
For at ende med noget venligt, vil jeg dog gærne
tilføje, at jeg hele tiden har opfattet magister J. C.
Hansens fortien mit navn som en ærlig ment hen*
synsfuldhed, som jeg paaskønner. At den i selve det
spørgsmaal, vi drøfter, ikke er tilstrækkelig til at sikre
hans tolknings rigtighed, kan der næppe være uenighed
om. Det vil sikkert selv han give mig ret i, og det er
ihvertfald grunden til, at han siden har lagt den paa
hylden, saa jeg kan slutte med som Per Degn at sige,
at jeg ikke for en daler vilde undvære den latin jeg
kan.
Vilhelm Marstrand.

NOGLE YNGRE STENALDERS
GRAVE I RINDS HERRED
Af Erling Albrectsen.

Egne i Danmark er saa rige paa Oldtidsminder
som Viborgegnen. Viborg Amt er endog det blandt
vore Amter, der tæller flest Gravhøje fra Oldtiden.
Jordfaste Mindesmærker som Høje, Dysser og Jætte*
stuer har ligget spredt over Egnen i et Tal, der over*
gaar 10000. Saaledes er Tallet opgjort i ny Tid; men
utvivlsomt er mange Minder udslettet ogsaa undertid*
ligere Tiders Jordopdyrkning, saa at Oldtidslevnenes
Mængde oprindelig har været endnu(større, end dette
Tal angiver.
Under de sidste Menneskealdres intensive Højsløjf*
ning er der desværre, trods Nationalmuseets Frednings*
bestræbelser, rettet saa alvorlige Angreb paa Bestanden
af Egnens Oldtidsminder, at Mængden af tilbageblevne
Grave næppe stort overstiger 2500. Dog, hvor Land*
skabet led varigt Mén paa sit Fysiognomi, førte til
Gengæld Videnskaben rig Høst i Lade. Tusinder af
Oldtidsminder er nok gaaet til Grunde, deres Jordfyld
spredt planløst ud over Marken, og Stenkernen slaaet
i Skærver uden Hensyn til Indhold af Oldsager, men
—den arkæologiske Forskning høstede samtidig. Sted*
lige interesserede traadte ofte til, naar en Højsløjfning
foregik, og fik Arbejdet standset, til sagkyndige kom
til Stede og ved en Undersøgelse sikrede Fund og
Oplysninger for Oldtidsstudiet.
AA

F
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Oldtidsfundene i Viborg Amt fordeler sig ret jævnt
over de tre velkendte »Aldre«: Stenalder, Bronzealder
og Jernalder. Da det muligt for en Stund kunde inte*
ressere Aarbogens Læsere at kaste Blikket tilbage til
hine fjerne Tidsrum, skal der i det følgende gives en
Skildring af en lille Række Gravfund. For Begræns*
ningens Skyld samles Behandlingen om et Antal Grave
fra den yngre Stenalder.
Forfatteren har i Aarene 1931—40, dels for National*
museet, dels for Stiftsmuseet i Viborg, haft Lejlighed
til i Amtets nordlige Del at udgrave flere yngre Sten*
alders Mindesmærker og har herunder haft det Held
at træffe paa et Antal af de forskelligartede Gravformer,
som rummes inden for den yngre Stenalders Tidsram*
mer. Under Omtalen af disse Grave kan der ogsaa
blive Lejlighed til at kaste Strejflys ind over Kultur*
strømninger og Kulturindslag i Stenalderen, som den
formede sig i disse Egne. Ganske vist er de paagæl*
dende Grave ret fattige paa Oldsager, et Par endda
fuldtomme, men forhaabentlig vil man finde, at de
alligevel frembyder et og andet af Interesse.
Antallet af de Stenaldergrave, der i det følgende vil
blive behandlede, er otte. De ligger alle i Rinds Herred
og er: En Langdysse under Troestrup, Hersom Sogn,
en Jættestue i Hvolris, Hersom Sogn, en Enkeltgrav i
Navndrup, Bjerregrav Sogn, en Gravkiste (Hellekiste)
under Troestrup, Hersom Sogn og endelig fire Enkelt*
grave i Skringstrup, Skals Sogn.
Langdysse i Troestrup.
Af tidsmæssige Grunde vil det være hensigtsmæssigt
at beskrive disse otte Grave i den angivne Orden. Ældst
blandt den yngre Stenalders Gravformer kan Dyssen
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anses for at være, og det er derfor naturligt at indlede
med Skildringen af en Langdysse, som ligger paa Matr.
Nr. 4 a af Troestrup By i Hersom Sogn. Ejeren er Gaard*
ejer Søren A. Sørensen i Troestrup. Der er Grund til
at nævne denne Mands Navn, da han med aldrig
svigtende Interesse og Imødekommenhed var med i

Fig. 1. Langdysse i Troestrup. Restaureret. Set fra Syd.

og fremmede Udgravningsarbejdet ved dette prægtige
Mindesmærke.
Egnen, i hvilken Oldtidsmindet ligger, er i sig selv
fængslende. Den er kun delvis opdyrket. For et halvt
Aarhundrede siden laa efter stedkendtes Udsagn hele
denne nordlige og vestlige Del af Hersom Sogn for
det meste uopdyrket hen, og det ubrudte Lyngtæppe
dækkede det snart jævne, snart af Dale og Slugter
gennemskaarne Terræn. Endnu hviler der en vis op*
rindelig Stemning over dette Stykke Natur, en Stem*
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ning, som understreges af et Antal kønne Oldtidshøje,
endnu bevarede. I trebundet Skel mellem Bjerregrav,
Hersom og Roum Sogne staar endnu en ærværdig
Skelsten, »Graastenen«, ludende og ulden af Lav og
Mos. Den har sikkert staaet der i umindelige Tider;
thi Folk i Oldtiden har kendt den, hvad et indhugget
»Skaaltegn« fortæller os. Har vi maaske i denne Skel*
sten et Fingerpeg om Sogneinddelings eller anden
Omraadeinddelings Ælde?
Skellet mellem Hersom Sogn i Syd og Roum Sogn
i Nord dannes paa et Stykke af en anselig i Øst—Vest
forløbende smal Dalsænkning, der udmunder i Bæk*
ken, ved hvilken Skravad og Navndrup Møllegaarde
ligger. Paa denne Dals Sydside, tæt ned mod Bunden,
nær »Graastenen«, har Oldtidsfolket anlagt en Lang*
dysse. Stor og iøjnefaldende har den skullet være. Den
har i sin Tid maalt mindst 36 m i Længde Ø st—Vest
og 5—6 m i Bredden. Den rektangulært formede Jord*
højning hæver sig endnu ca. 1 m over den omgivende
Mark, der skraaner fra Syd til Nord. Langs Jordhøj*
ningens Fod har Mindesmærket været indrammet af
en anselig Krans af store regelmæssige Kampesten
stillet paa Højkant under Indadhæld. Denne Stenkreds
har maaske skullet virke ved sin arkitektoniske Vælde;
men utvivlsomt har den ogsaa haft som religiøs*kultisk
Funktion at hegne det indviede Gravomraade.
Dettes centrale Del var to Gravkamre af flersidet
Grundplan, liggende paa tværs af Højens Længderet*
ning med smalnende Sydparti, der udmundede i Syd*
siden af Jordhøjen mellem to Randsten. Hvert Kam*
mer har haft 6—7 Bæresten og over sig een, maaske
to Dæksten, der har raget frit op over Jordhøjen.
Men saaledes saa Mindesmærket ikke ud, da jeg kom
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dertil i 1939. Det har været ude for haard Overlast
i de sidste Par Menneskealdre. Efter Traditionen paa
Stedet blev Kamrenes Overliggere fjernet ved Viborg
Domkirkes Genopbygning i 1870’erne og 1880’erne.
Lokale Stenhuggermestre har i sin Tid fjernet hele den
nordlige Stenrække i Dyssen og brugt Stenene til Broer
og Stenkister i Egnen, og i ny Tid er de næsten mands*
høje Randsten i begge Dyssens Ender omtrent alle
fjernede; to staar endnu i Vest, mens alle i Øst er
forsvundne tillige med de østlige 8 m af Jordhøjen,
saa denne nu kun maaler 28 m i Længde.
Stort bedre stod det ikke til med de to Kamre.
Disse har ligget ved Højens Midtlinie, det ene ca. 8 m
fra Vestenden og det andet ligeledes ca. 8 m fra den
østre, nu fjernede Grænse for Jordhøjen. Af det vestre
Kammer var af 6 eller 7 Bæresten endnu 5 bevarede,
svære Sten, der under Indadhæld afstøttede hinanden
ved de øverste Hjørner. Dæksten manglede. Af det
østre Kammer var kun een Sten bevaret. Det ses tyde*
ligt, at Mindesmærket i det hele har været et sjældent
smukt og symmetrisk bygget Anlæg og har set præg*
tigt ud paa Stedet med sin regelmæssige Fodkrans af
store Stene hegnende de nøje i Højen placerede Kamre.
Heldigvis er Højfylden i Aartusindernes Løb skredet
en Del ud over den søndre Langsides Fod, saa nu
kun Toppene af enkelte Randsten saas. Det har været
for besværligt for Stenhuggerne at udgrave og sprænge
disse Sten undtagen henne ved den østre, sløjfede Ende
samt ud for det vestre Kammer.
Ved den for Nationalmuseet stedfindende Istand*
sættelse gravedes nu den søndre Stenrække fri, saa at
Randstenene nu i et Antal af 15 rager ca.
m op
over Markfladen, se Fig. 1. En meget svær Randsten
4
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ved Vestenden gravedes ligeledes fri og desuden 8
større eller mindre Randsten i Nordsiden, som har
undgaaet Efterstræbelserne i sin Tid. Dernæst efter*
fyldtes aabne, gabende Brud i Højen, og de reparerede
Steder dækkedes af et Lag Lyngskjold. Et stort Brud
dækkedes paa samme Maade i Øst, og ved en saddel*
formet Sænkning i Jordhøjen antydedes Stedet for det
sløjfede østlige Kammer, hvoraf nu kun een Bæresten
stod tilbage, se Fig. 1 tilhøjre.
Det var uden større Haab om at fremdrage Fund af
Betydning, jeg dernæst skred til en Efterundersøgelse
af Kamrene. En saadan burde dog foretages, da det
var muligt, ja sandsynligt, at Højsløjferne ved Om*
rodningen af Gravenes Jordfyld var gaaet overfladisk
til Værks. Stor var derfor min Glæde, da det snart
viste sig, at der endnu gemtes Oldsager i uforstyrret
Leje i det østlige, næsten sløjfede Kammer.
Som før nævnt stod her kun een Sten tilbage; denne
var til Gengæld meget anselig, idet den maalte 1,50 m
i Højde og næsten 2 m i Bredde. Det Kammer har
kunnet bære en forsvarlig Overligger. Paa en Stræk*
ning i samme Bredde som Stenens, og fra dens Fod
ca. 1,30 m mod Syd, laa endnu et tyndt, urørt Jord*
lag, og under dette, hvilende paa Gravbundens Lag af
knuste og ildskørnede Flintskærver, laa 50 velbevarede
Ravperler (Fig. 2). Længere mod Syd var Gravbunden
opbrudt ved de øvrige Bærestens Fjernelse, men Spor
af ødelagt Rav fandtes her.
Ravperler er ikke lette at fremdrage. Ved det lange
Leje i Jorden er de skørnede og gennemtrukne af
utallige fine Sprækker og er blevet meget skrøbelige.
Straks, naar de udsættes for Sol og Vind, begynder
de at henfalde i et gulligt Støv, medmindre de om*
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Fig. 2. Ravperler fra Langdyssen i Troestrup.
a—b: Runde og rørformede, c: Økseformet Hængeprydelse, d og f: Plumptformede
Perler, e: Trefliget Hængestykke, g: Kølleformede Perler.

gaaende overgydes med Glycerin, som hurtigt suges
ind og foreløbigt konserverer Ravet. Tilmed maa der
gaas yderlig forsigtigt til Værks, for at man ikke med
Gravespartelen skal beskadige Ravet. Dette fjæler sig
4*

52

Erling Albrectsen:

desuden godt i Gravfylden, da Perlerne ved Afdæk*
ningen ligner smaa gule Sten.
Heldigvis lykkedes det at fremdrage de fleste i
nogenlunde ubeskadiget Stand. Siden er de blevet un*
derkastet en endelig Konservering i Nationalmuseet,
hvor i øvrigt Fundet opbevares. En Del af dem er
afbildet paa Fig. 2. Det ses, at der i Fundet forekom*
mer flere Typer, hvoriblandt adskillige, der afspejler
Datidens Vaabenformer. Fig. 2c viser en økseformet
Hængeprydelse med ornamentale Indboringer langs
Smalsiderne, og 2 g af bilder kølleformede, dobbelt*
koniske Perler. Forholdsvis sjældent er det smukke, tre*
fligede Hængesmykke, 2 e, et Stykke, der i andre Fund
forekommer med let indskaarne Zigzagornamenter.
Talrige i Fundet er de almindelige runde og rørformede
Perler Fig. 2a —b; d og f er plumpere formede Perler.
Disse velbevarede, karakteristiske Ravperler har
imidlertid ikke alene Interesse ved deres blotte Værdi
som Oldsager, men Fundet har en vis arkæologisk
Interesse derved, at det yder sit Bidrag til det i de
senere Aar indgaaende drøftede Spørgsmaal om Dys*
sernes og Jættestuernes indbyrdes Aldersforhold.
Hidtil har det jo været gængs Opfattelse, at Dysserne
er det ældste Led i Rækken af den yngre Stenalders
Storgrave, mens Jættestuerne er yngre, saaledes at for*
staa, at Dyssekamrene gennem en Udvikling over de
ældre, runde Jættestuekamre skal være blevet til de
yngste, rektangulært firkantede Jættestuer med mange
Sidesten og adskillige Overliggere samt en Gang paa
tværs ud fra Kammerets østre eller søndre Langside.
Ved en fornyet, nøje Betragtning af Storgravene og
deres Indhold er man imidlertid nu naaet til den Op*
fattelse, at Sagen ikke ganske forholder sig saaledes.
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Nok er visse Dysser ældre end Jættestuerne, men
andre maa være bygget ned i ældre Jættestuetid. Kan
vi nu ikke naa til Klarhed herover ved som sædvan*
ligt blot at betragte Gravgodset og dømme efter dets
Ælde? Saa simpelt ligger Sagen ikke; thi den forvik*
les ved det Forhold, at man i Jættestuetiden med en
mærkelig Mangel paa Pietet over for ældre Begravelser
ofte voldsomt og uden Skrupler har rømmet Dyssetids*
kamrene ud, saa vi ofte finder Skeletdelene ogOldsagerne
fra de oprindelige Begravelser kastet i Virvar uden for
Indgangen til Graven. Derved opnaaede man, at der
skaffedes Plads til nye Gravlægninger. Da Jættestue*
folket altsaa ogsaa benyttede de gamle Dyssegrave,
vil dette sige, at vi i det store Flertal af Dysserne
finder Oldsager fra Tider yngre end Kammerets Til*
blivelsestid. Hvis det nu kan konstateres, at i en Dysse
kun Jættestuetids Sager er for Haanden, uden at Ud*
rømninger har fundet Sted, eller kan det ses, at Jætte*
stuegenstandene ligger i urørt Leje under eventuelle
senere Nybegravelser, saa staar det fast, at Dyssens
Oprindelsestid er Jættestuetid, altsaa er sen. Resultatet
skulde da blive, at man ogsaa har bygget Dysser saa
sent som i Jættestuetid1).
Og enkelte Spor viser imod, at det er saadan. Man
har nemlig seks Eksempler —kun faa blandt Danmarks
Hundreder af Dyssefund — paa saadanne Grave alene
med ældre Jættestuetids Inventar. Og til disse seks
hidtil kendte er, som det syvende, kommet Dyssen
ved Troestrup. Ravperlerne i dennes østre Kammer
er nemlig uden ringeste Tvivl Typer fra ældre Jætte*
!) Dysser og Jættestuer har altsaa i en vis Udstrækning
været i Brug samtidigt, og der er ikke noget skarpt tidsmæssigt
Skel mellem disse to Gravformer, saaledes som tidligere antaget.

54

Erling Albrectsen:

stuetid. Men ingen af Dyssernes Ravperletyper eller
Stenvaaben fandtes her; ejheller var der noget Tegn
paa Udrømning af ældre Sager. Dette er nok til at
vise, at Dyssen i Troestrup er bygget saa sent som
i ældre Jættestuetid.
Mens det rige Ravfund i det østlige Kammer synes
at tyde paa Kvindebegravelse, er formodentlig det vest*
lige Kammer en Mandsgrav, da der i den fandtes en
Flintøkse og en Flække. Flintøksen hører Manden til,
ligesaa Flintflækken, Kniven.
Jættestue i Hvolris.
Det blev før nævnt, at Rinds Herred er meget rigt
paa Stengrave. Dysser og Jættestuer er bevaret i om*
trent lige stort Antal. Oprindelig har vel Dysserne her,
som i andre Dele af Landet, været i Overvægt, men
er svundet i Tal, fordi de har været lettere at sløjfe2).
Vi vil nu betragte den næste Hovedtype blandt
den yngre Stenalders Storgrave, Jættestuen. Sydligt i
Rinds Herred, i Hersom Sogn under Hvolris, paa
Matr. Nr. 2a, ligger en gran* og fyrrebevokset Oldtids*
høj tilhørende Gaardejer Frede Christensen, Hvolris*
gaard. Højen maaler ca. 20 m i Tværmaal og er 2,50
—2,75 m høj. Mens det almindeligvis er at foretrække,
at en Oldtidshøj er fri for skjulende og udviskende
Beplantning, skader den unge Bevoksning næppe i
dette Tilfælde Mindesmærket. Thi dette har i Tidens
Løb været ude for adskillig Overlast, hvorved Linien
i dens oprindelige, rene Kuppelhvælv er brudt. Højen
2) En Oversigt over Viborgegnens Stengrave, hvormange
man kender til, og hvilke der endnu er bevarede, er givet i
Hjemstavnsbog for Viborg Amt 1938 og i Aarbog for Historisk
Samfund for Viborg Amt, 1939.
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hedder »Møgelhøj«. Oprindelig har den været bety*
delig større, hvis man kan stole paa en Beretning
i »Viborg Stiftstidende« for 30. Januar 1874. Her
berettes om Undersøgelse af et Gravkammer ved da*

Fig. 3.
Plantegningoverjættestuekammermed Gang i »Møgelhøj«. Hvolris
Tallene angiver Højden over Gravbund i Centimeter.

værende Adjunkt i Viborg, Arthur Feddersen, som i
sin Tid var baade Oldforskningen i Viborg Amt og
Byens Oldsagssamling en god Mand. Gravkammeret
fandtes i Følge Avismeddelelsen i den tilbageværende
og ubeskadigede Del af den mægtige Kæmpehøj
»Møgelhøj«.
Det fremgaar af disse Bemærkninger i Viborgavisen,
at Højen allerede i 1874 har været ude for Overlast.
Oplysningerne suppleres i 1892 af Daniel Bruun, som
i Nationalmuseets Sognebeskrivelse anfører, at en før
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1892 afdød Ejer, Niels Hersom, skal have aabnet en
stor Jættestue i Højens nordre Side. Det maa være
Aabningen af dette Gravkammer, der har foraarsaget
den i 1874 nævnte Beskadigelse af Højen. I 1874,
flere Aar efter Aabningen af det første Gravkammer i
Højens Nordside, udgravedes saa af Arthur Feddersen,
i Følge Museets Sognebeskrivelse, endnu et Kammer,
denne Gang i Højens Sydparti.
Hvorledes har nu dette Mindesmærke oprindelig
set ud? Om Højens Størrelse kan intet bestemt siges
mere. Den har dog sikkert haft et betydeligt større
Tværmaal end nu, vel 25—30 m; men store Randpartier
er bortkørt som Fyld. Om dens Højde kan man kun
gisne; men gætter man paa 3,50 —4,00 m slaar det
næppe meget fejl. Der berettes ogsaa i Sognebeskrh
velsen, at Højen har været omsat med Randsten; men
de er nu for største Parten borte. Ingen Randsten er
synlige mere.
Randstenene har staaet i en cirkelformet Kreds lidt
inden for Højfoden, enten synlige eller dækkede af
Jord. Stenkredsen har indrammet Højkernen, to svære
Stenkamre, adskilt ved en tværstillet Stenvæg. Over
Kamrene har ligget mægtige Dæksten. Længderetning
gen har været omtrent Syd —Nord. For hvert Kammer
er der mod Øst, med en svag Drejning mod Syd,
udgaaet en overdækket Gang fra Midten af Kamrenes
Østvægge. Over Stenkernen har Jordhøjen hvælvet sig.
Vi har altsaa her for os et af de Oldtidsanlæg, som
kaldes Dobbeltjættestuer.
Tilstanden var dog desværre ved min Ankomst en
anden end den her skildrede. Som allerede nævnt var
større Partier af Højfoden bortpløjet, og Højoverfladen
viste Ujævnheder efter ældre Brud. Det først udgrav
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vede, nordre Kammer ses nu ikke mere, men at det
ikke er ganske fjernet, derpaa tyder en Udtalelse af
fhv. Gaardejer Peter Christensen, Fader til den nu*
værende Ejer. Peter Christensen traf nemlig i 1924
eller 1925 under Stensøgning paa Stedet for det op*
brudte Kammer paa adskillige store Sten. Men da han
snart blev klar over, at de hørte til en Oldtidsgrav,
opgav han sit Forehavende. Maaske det vilde være
rigtigt engang ogsaa at udgrave Resterne af dette øde*
lagte Kammer; muligt er der saa meget bevaret af det,
at det burde frilægges som det sydlige.
Det sydlige Kammer var derimod ganske velbevaret.
I mange Aar har Adgangen til Kammeret været et lille
Hul mellem de to sydlige Bæresten. Tilstedeværelsen
af Gangen fra Kammerets Østside var gaaet i Glemme,
idet den, frilagt i 1874, senere atter er blevet tilkastet.
Under Restaureringsarbejdet, der fandt Sted i Som*
meren 1939, viste det sig snart, at Gangen stadig
eksisterede, idet der vinkelret paa Kammerets Østside
mod Øst udgik en dobbelt Række af jævnsides stillede,
let indadhældende Sten; Afstanden mellem de to Sten*
rækker var omtrent 1 m forinden og 70 cm foruden.
I hver Side stod 4 Sten. Men Gangen har før været
længere. En enkelt Sten laa foruden, væltet paa tværs
af Gangen, og talrige Splinter og Afflisninger viste, at
her havde Stensprængning fundet Sted. Gangen har
vistnok været dækket af Overliggere i hele sin Længde ;
men tilbage er nu kun een fladagtig Sten, se Fig. 2 og 3.
Ligesom i de fleste andre Jættestuer laa der ogsaa i
denne en flad Tærskelsten paa Bunden af Gangen ved
Indgangen til selve Kammeret.
Dette er 3,40 m langt og i Nord ca. 2,50 m bredt;
længere mod Syd smalner det lidt ind. Grundfladen er
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Fig. 4. Jættestuen i »Møgelhøj«. Restaureret.
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nærmest ovalt formet. Det er sat af 8 svære, indad*
hældende Kampesten, der staar paa Højkant, udsøgte
Sten med plane Inderflader. Mellemrummene er ud*
fyldt med Pakninger af mindre Sten eller Opstablinger
af tynde, kløvede Fliser. Paa de 8 Bæresten hviler 3
Overliggere, hvoraf den midterste er en kolossal Gra*
nitblok med plan Underside; den maaler 2,50—2,75 m
i Længde. Kammerets Højde fra Bund til Dækstens
Underside er 1,40—1,50 m.
Opgaven paa Stedet var Frigravning og Istandsættelse
snarere end Undersøgelse. I sidstnævnte Henseende
var der nu heller ikke meget at gøre, for Adjunkt
Feddersen har i sin Tid gjort sine Sager godt. Hvad
der har været af Oldsager, har han optaget. Om selve
Fundet af Oldsager meddeler »Viborg Stiftstidende«
i 1874 ganske kort: »I det nu fundne Kammer har
kun været gemt et enkelt Lig, ved hvilket fandtes
henlagt nogle Stenredskaber«.
Det lyder for Resten ikke meget troligt, at der i
dette store Gravkammer kun skulde have fundet en
enkelt Gravlægning Sted. Jættestuerne var jo store
Fællesgrave, der gemte de jordiske Rester af flere
Slægtled. Men en anden Sag er det, at der i de
midt* og nordjyske Jættestuer ofte kun er svage Skelet*
rester bevaret i de paagældende Egnes lette, sandede
Jord. Ogsaa i Jættestuen i »Møgelhøj« har vel flere
været jordfæstet; men Skeletterne er i saa Fald for*
muldede. Naar der nævnes »nogle Stenredskaber«,
tyder ogsaa dette paa flere Gravlægninger. Af Sten*
redskaberne erhvervede Samlingen i Viborg i 1887 en
baadformet Stenøkse med Skafthul (Mus. Nr. 2411);
men Resten er forsvundne. Om andre Oldsager frem*
dragne i »Møgelhøj« giver Daniel Bruun visse Op*

60

Erling Albrectsen:

lysninger i sin Sognebeskrivelse af 1892. Han fortæller
blandt andet, at mellem flere Ting i Højen skal der
være fundet en smuk Øksehammer, som en Datter af
førnævnte Niels Hersom skal have hengemt ved sin
Væv. Det er iøvrigt meget troligt, at dette Stykke er
identisk med Øksen i Viborg Museum.
Videre fortælles det, at der ved Aabningen af den
nordre Jættestue skal være fundet en Mængde Urner
eller Lerkar. Dette lyder tænkeligt nok, da Jættestuerne
ofte indeholder Lerkar eller Skaar af Lerkar i større
Antal. I saa Fald maa det meget beklages, at et værdi*
fuldt Lerkarudstyr er gaaet tabt. Men saaledes gaar det
desværre ofte, naar ukyndige af Nysgerrighed gaar i
Gang med privat Udgravning. Forskningen gaar derved
Glip af værdifuldt Materiale.
Som Kuriosum kan det sluttelig nævnes, at Old*
sager fra »Møgelhøj« i eet Tilfælde efter at være frem*
dragne er blevet begravet een Gang til, i Nutiden!
Det fortælles nemlig i Sognebeskrivelsen, at der i Ud*
kanten af samme Høj skal være fundet en Urne, hvori
var nedlagt to Guldfingerringe. Disse bar Niels Hersom
til sin Død, og han blev efter Sigende begravet med
dem paa Hersom Kirkegaard.

Vi har nu i det foregaaende beskæftiget os med
Eksempler paa de Gravformer, der i disse Egne var
fremherskende i den yngre Stenalder, i Dyssernes og
Jættestuernes Tid. Folket, der sad her, lad os kalde det
Jættestuefolket, havde gammel Odelret til Jorden. Dets
Stamtræ er utvivlsomt vokset frem af den ældre Sten*
alders stedlige Befolkning, som dels var det i de senere
Aar paaviste Indlandsfolk i Egnene om Gudenaaen, og
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dels var Kystbefolkningen, Jæger* og Samlerfolket, af
hvem de velkendte »Køkkenmøddinger« er dannet. Det
synes dog, som om der ved Indvandring er indpodet
nye Skud paa den gamle Stamme, og det er disse Ind*
vandrere sydfra, der omkr. 3000 f. K. har bragt Ager*
brugskulturen her til Danmark. De store Stengraves
Bygmestre, Jættestuefolket, har saaledes vistnok haft
en dobbelt Rod : den ældre Stenalders Befolkning og
de Indvandrere, der bragte Agerbruget hertil.
Igennem mange Aarhundreders Fred havde Jætte*
stuefolket, det havelskende Kystfolk, der i disse nord*
lige Egne grupperede sig særlig tæt nær Limfjordens
Sunde og Vige, ved Rydning af Skov gjort sig Landet
underdanigt. Det var et fredeligt Agerbrugsfolk med
en lang, ubrudt Kulturudvikling bag sig, hvad Fundene
tydeligt godtgør.
Men da sker der noget. Freden brydes udefra. Den
fredelige Udvikling anfægtes pludseligt og voldeligt af
fremmede. Omkr. Aar 2000, eller lidt før, havde frem*
mede Stammer fra Europas Indre sat sig i Bevægelse ud
mod Verdensdelens nordlige og nordvestlige Kyster, en
Folkevandringsbevægelse, der vistnok avledes af Tryk
fra andre urolige Folkeslag. I stort Tal strømmede disse
Indlandsfolk mod Nordsøens og Østersøens Bredder.
Der var Kraft i denne Folkevandring. Det ser vi af
den Pludselighed, hvormed dens Bærere fremtraadte
i de erobrede Egne. Her i Danmark kommer de først
til Jylland. Der fandt Landnam’et navnlig Sted i de
sydlige og sydvestlige Dele, hvad der er naturligt,
fordi Indvandrerne benyttede den holstenske og søn*
derjydske Landbro som Indfaldsport.
Vort Kendskab til dette nye Folk har vi næsten
udelukkende fra dets Grave. Særkende for Erobrer*
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folket er det, at det kun begravede een Mand i een
Grav, uanselig af Størrelse. Derfor har det ogsaa faaet
Navnet Enkeltgvavfolket. Den jordfæstede laa i Graven
i sideliggende Hvilestilling, med optrukne Ben og med
Hovedet mod Øst eller Vest; Ansigtet var vendt mod
Syd —den Retning, hvorfra man var draget ud. Grav*
godset var nødtørftigt, for Manden en smukt formet
Stridsøkse af Bjergart eller en sleben Arbejdsøkse af
Flint, undertiden en Flække, der tjente som Kniv, eller
en stor gennemboret Ravskive, der har været Krigerens
Smykke. Kvinden havde oftest en Krans eller Dusk af
smaa Ravperler med sig i Graven. Baade til Mand og
Kvinde var ofte henstillet et lille Lerkar, et Drikke*
bæger3).
I Begyndelsen af det andet Aartusinde før Kristus
bredte de fremtrængende sig op over Viborgegnen og
længere op i Himmerland, ja, helt op Norden for
Limfjorden rakte deres Ekspansion. Og Jættestuefolket
maatte langsomt vige og opgive sine Bopladser, ikke
gerne, men under Modstand drevet tilbage af Angri*
berne. Adskillige Jættestuefund i Viborgegnen viser
med større eller mindre Tydelighed, at det nye Folk
med Anvendelse af Vold har gjort sig til Herre over
de levendes Bosteder og endog over de dødes Grave.
Undertiden finder vi nemlig i Jættestuerne et nedre
Lag med den gamle Befolknings Gravgods; i et over*
lejrende Lag findes dernæst Enkeltgravfolkets Oldsager.
Eksempler paa saadanne Grave er Jættestuerne ved
Hagebrogaard, ved Bigum, samt Ettrup i Fjelø Sogn.
3) Den Formodning er blevet fremsat, at Indvandrerne
skùlde være identiske med Arierne eller IndoÆuropæerne, som
i forhistorisk Tid bredte sig fra Vestasiens eller Sydøsteuropas
Stepper mod Vest. og hvis sene Efterkommere de fleste europæ*
iske Folk er.
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Enkeltgvav i Navndrup, Bjerregrav Sogn.
Ogsaa op i Himmerland trængte altsaa Enkeltgravs
folket. Et Eksempel paa de himmerlandske Enkeltgrave
har vi i en Høj paa Navndrup Hede, østligt i Bjerres
grav Sogn. Navndrup ligger Østen for den brede,
grønne Dal, hvorigennem Skravad Møllebæk snor sig
ud mod Skalsaaen. Men kun Dalbunden er grøn. Den
begrænses og indrammes bredt af monumentale, under*
tiden brat stigende Lyngbakker, hvor selv Hedebonden
har maattet resignere og lade Ploven hvile. Men saa
snart man er oppe paa Østsiden af Dalranden, breder
mod Nord og mod Øst dyrket Land sig for Blikket,
indtil dette atter standses af Heden ved Skellet mod
Hersom Sogn.
Blandt de driftige Hedeopdyrkere i Navndrup er
Gaardejer Niels Finsen. I Sommeren 1937 var han i
Færd med at afbrænde Hede for dernæst at oppløje
den afsvedne Lyngskjold. Lodden har Matr. Nr. 3c.
Her havde Oldtidsfolket anlagt to Smaahøje. Den øst*
ligste af disse Høje laa ganske nær Skellet ind mod
Hersom Sogn. Det var ikke mærkeligt, at Niels Finsen
ikke havde været klar over, at Højen var et Oldtids*
minde; thi den laa halvt skjult i en lille Lavning og
ragede kun godt en Meter op over den omgivende
Markflade. Mærkelig var den ved sin ovale Form;
den maalte i Øst—Vest ca. 13,50 m og i Nord —Syd
kun ca. 9,25 m. Hvad kunde mon denne mærkelige lille
Høj gemme?
Ved Fjernelse af et knap spadetykt Lag afsveden
Lyngtørv blotlagdes over Højens Midtparti først et
nærmest skjoldformet, cirkelformet Lag af haand* indtil
hovedstore Sten. Dernæst fulgte et tyndt Lag Muld.
Umiddelbart under dette ramte Spaden, stadig ved
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Højmidte, en solid Stenpakning, der strakte sig til
Højfoden i Nord og Syd og dér berørte en Krans
af større Sten, som har gærdet Højen. Stendyngen
fortsatte nedad, og det blev nu nødvendigt at gaå
frem med største Forsigtighed, for hvert Øjeblik
kunde det ventes, at Graveskeen stødte paa Oldsager.
Og der var Oldsager. En lille plumptformet Rav*
perle var Forbuderen. Snart efter spartiedes og pens*
ledes Jorden bort fra endnu et Par Stykker, der nu,
efter fire Aartusinders Leje i Jorden, atter saa Dagens
Lys — skrøbelige og aldersmærkede Budbringere om
en fjern Fortids Virke i disse afsides Egne.
Perlerne laa paa smaa fladagtige Natursten, der var
lagt som Gravbund (Fig. 5). Gravbunden indrammedes
af runde, større og mindre Sten, der formodentlig har
afstøttet en nu ganske formuldet Trækiste eller Træ*
ramme. Gravlejets Form var tydeligt at erkende. Det
var aflangt og laa nøjagtigt N o rd - Syd med en Længde
af næsten fire Meter og var 1,40 m bredt. Perlerne laa
paa Gravbunden i Nord, tilsyneladende uden nogen
bestemt Orden; man havde snarest det Indtryk, at de
var kastet ligesom tilfældigt ud over den gravlagte.
Helt i Nordenden af Graven, der afsluttedes af en
90 cm høj, svær Granitsten, laa en tyknakket, sleben
Flintmejsel med Eggen vendt mod Østnordøst, og lige
ved Siden af, i det nordøstre Hjørne, var henlagt en
Flintøkse med Eggen vendt indad mod Gravmidte,
se Fig. 5. Økseskaftet var, som altid, formuldet, men
har efter Bladets Stilling at dømme vendt mod Syd
i Graven, saa Krigeren let kunde fatte om det, hvis
det undervejs paa den lange Rejse skulde vise sig for*
nødent. Formuldet var ogsaa den gravlagtes Skelet:
intet Spor af dette var tilbage.
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Fig. 5. Nordre Parti af en Enkeltgrav i Navndrup.
I Nordøsthjørnet ses Mejsel og Økse.

5
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Om den Dødes Stilling i Graven kan det ud fra
Gravgodsets Anbringelse siges, at Hovedet har vendt
mod Nord, Benene mod Syd. Arbejdsredskabet Mejslen
og Vaabnet Øksen siger os, at vi her har en Mands*
begravelse for os. Manden har vistnok ligget paa
venstre Side med Ansigtet mod Øst — mod Solens
Opgang, og han har haft de kendte, kære Redskaber
foran sig, nær for Haanden. Perlerne har siddet spredt
fastsyet paa hans Dragt eller er maaske snarere hen*
kastet over ham af de efterlevende som et Dødsoffer
eller en Afskedsgave.
Der er ingen Tvivl om, at denne Grav er anlagt af
det indvandrede Folk eller snarere af dets Efterkom*
mere, for Ekspansionen til disse nordlige Egne maa vel
have taget adskillig Tid. Dyssernes og Jættestuernes
Bygmestre byggede ikke paa denne Maade, men lagde
Medlemmerne af Slægten i en stor Fællesgrav. I Navn*
drupgraven er derimod kun eet Individ begravet. Det
eneste mærkelige ved Graven som »Enkeltgrav« er
den Kendsgerning, at den er orienteret N ord—Syd, alt*
saa vinkelret paa den sædvanlige Retning. Navndrup*
gravens Afvigelse herfra har dog flere Sidestykker.
I det hele taget viser Enkeltgravfolket ikke nær den
samme Omhu og arkitektoniske Nøjeregnen med An*
lægget af Grave som Storgravenes Bygmestre. Afvigelser
fra den gængse Gravform træffes ofte.
Fire Enkeltgrave i Skringstrup, Skals Sogn.
Erobringen og Kolonisationen af Jylland forudsætter
en Enkeltgravfolket iboende stærk Kraft. Det er dog
lidet troligt, at dets omfattende ekspansive Forehavende
har kunnet gennemføres uden Hjælp og Tilskud udefra.
De sidste Aars arkæologiske Forskning er da heller
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ikke uden Fundstof, der synes at vise, at de første
Indvandrede i de nærmest følgende Aarhundreder har
faaet Forstærkning udefra. Denne Hjælp kom dels fra
Syd, fra Europas Fastland ad Landbroen Holsten —
Slesvig, dels ogsaa fra Egnene længere østpaa ved
Weichsels og Oders Munding foruden ogsaa, omend
i ringere Grad, fra Skaane.
Det Fundstof, der skulde vise, at en Hjælpeaktion
til Enkeltgravfolket i Jylland fra de sydpaa boende
Stammefrænder har fundet Sted, er en lille Række
mærkelige Smaakister, der i et Antal af omved 30
findes spredt i Himmerland og Salling, fortrinsvis
liggende ganske nær ved Sund og Fjord. Kisterne
maaler indvendigt sjældent mere end 1 m i Længde,
oftest betydeligt under, og ca. 50 cm i Bredde. Lad
os i det følgende nærmere betragte en af disse ejen*
dommelige Smaakister.
Som Eksempel kan nævnes en lille Stenkistegrav,
som af mig fremdroges i August 1931 i Over Skring*
strup, Skals Sogn. Undersøgelsen foregik for Viborg
Museum. Ejeren af Lodden var Centralbestyrer Peder
Nørskov, der med megen Interesse fulgte Gravningen.
Stensætningen laa i en uanselig, i den jævne Mark
næppe synlig Jordhøjning, mulig Resten af en udpløjet
Gravhøj. Ved Fjernelsen af den omgivende Jord blot*
lagdes en lille Stenkiste. Den laa i Længderetning
N W .—SØ., knapt en Meter dybt nedgravet i Under*
grundens lyse Sand og var 55 cm høj, saaledes at de
tre tynde Stenfliser, der tjente som Dække, altsaa
laa ganske tæt under Jordoverfladen. Kistens vestre
Langside var sat af to Bæresten, begge udkløvede,
mens i Øst kun een Bæresten var bevaret. I Nordvest
begrænsedes Kisten paa den smalle Led af en kløvet
5*
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Fig. 6. Enkeltgrav i Skringstrup, set fra NNØ.
I Graven ses de to Bægre,
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Sten, og en lignende lukkede i Sydøst. Gravindret var
92 cm langt, Bredden vekslede fra 41 til 53 cm, og
Dybden af Rummet androg 40 cm. Udenom var An*
lægget afstøttet af haand* til hovedstore Sten. Grav*
godset, der var den døde medgivet, var en plump, to
cm lang Ravperle, gennemboret og liggende øverst i
den sandede Gravfyld. Paa Gravbunden laa midt for
Vestsiden, itutrykt, et lille retvægget, stregprydet Ler*
bæger af den snurrige, urtepotteformede Type, der
almindeligt findes i de sene jydske Enkeltgrave. (Fig.
7 t. h.). Ind under den modsatte Langside stod et uskadt
Bæger af omtrent samme Type som det foregaaende.
Skeletrester var ikke bevaret i Stedets magre Sandjord.
Dette Anlæg fremtraadte i øvrigt ikke isoleret, idet
en lignende Grav paa samme Lokalitet var undersøgt
af Hr. Amtslæge V. Kjær Aaret forud. Graven, der laa
to Meter Syd for den nys beskrevne, var i alt væsent*
ligt bygget som denne og svarede i Størrelse nøje til
den. Midt paa Gravbunden stod et Lerbæger som de
to i den forrige Kiste. Skeletrester saas heller ikke i
denne Grav. Med disse to Grave var Stedet imidlertid
ikke udtømt. Sommeren 1940 fik jeg af Peder Nør*
skov Meddelelse om, at han var truffet paa endnu tre
Smaagrave. Ogsaa de blev nu undersøgt. De laa ca. 10 m
Øst for de tidligere udgravede og svarede for de tos
Vedkommende nøje til dem. Den sydligste var sat af
kløvede Sten og maalte kun 60 cm i Længde. I den
fandtes to smaa Ravperler. Tæt Nord for den laa en
1,11 m lang Kiste (Fig. 6), bygget af kløvede Sten;
den indeholdt de to smaa Lerbægre, som ses paa Fig. 7.
Lidt længere mod Nord laa der endelig en to Meter
lang Grav, bygget af mindre Marksten, en almindelig
Enkeltgrav; den indeholdt 11 smaa Ravperler.
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Sammenligner man nu de fire mindste Grave efter
Form og Gravgods, stemmer de nær overens, og der
er ingen Tvivl om, at de er samtidige. Det særegne
ved disse Smaakister er deres Lidenhed. Det skulde
synes umuligt, at en voksen kunde være gravlagt i

Fig. 7. To Bægre fra Enkeltgrav i Skringstrup.

disse Smaarum, selvom den voldsomste Sammenboj*
ning af Legemet skete. En Sammenbøjning af den Dødes
Krop var jo, som nævnt, almindelig i Enkeltgravene.
Smaakisterne, som først i 1930’erne er blevet ret er*
kendte, er enestaaende i det danske Fundmateriale.
Hvorledes kan de pludselig optræde paa disse Kanter
hen mod Stenalderens Slutning?
Der er to Muligheder. De kan simpelthen være
Barnegrave, efterlignende Konstruktionen af visse store
jydske Gravkister fra Stenalderens Slutning. Faktisk
har flere Smaakister indeholdt Skeletrester af gravlagte
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Børn4). Den anden Tolkning5) gaar ud paa, at disse
Smaagrave kun kan forstaas i Lys af lignende Grave,
som i stort Tal findes i de østtyske Egne ved Oder*
flodens Munding. I de østtyske Kister findes Lerkar af
den Type, der almindeligt fremdrages i de nordjydske
Smaakister. Søværts skulde der da fra Egnene om de
østtyske Flodmundinger være udgaaet en kolonisato*
risk Bevægelse med de nordjydske Fjordegne som Maal,
og det skulde da være disse Kolonisatorers Grave, vi
finder nær Vandet i Egnene heroppe.
Før vi nu til Slut for Klarheds og Oversigts Skyld
søger at sammenfatte det, vi i det foregaaende har be*
tragtet, staar endnu et enkelt Punkt tilbage, som maa
belyses, før det tilsigtede Helhedsbillede er tegnet af
Kulturgangen i Stenalderen i Limfjordsegnene. Nævnt
er Dysser, Jættestuer og Enkeltgrave ; men endnu mang*
1er den store jydske Gravkiste (Fig. 8).
Gravkisten har indtil for nylig været tilskrevet Stor*
gravkulturen. Dysser, Jættestuer og Hellekister hed det,
naar man optegnede Stenalderens Gravformer tidsmæs*
sigt. Det laa nært at opfatte Gravkisterne, disse under*
tiden indtil 5—6 m lange Stenkamre, som en videre*
udviklet senere Form af Jættestuen, ligesom denne
var det af Dyssen. Der skulde da være sket den Æn*
dring, at det aflange Jættestuekammers tværgaaende
Gang nu, i afkortet Form, flyttedes hen i Gravens
Forlængelse og her dannede en Indgang til den.
Formmæssigt vilde der heller ikke være noget i Vejen
herfor. Men Oldsagerne? De maatte da optrædesom
4)
S. 260
5)
S. 145

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1936,
ff.
C. J. Becker i samme Aargang af anførte Aarsskrift,
ff.

72

Erling Älbrectsen:

Jættestuetyper eller i Overgangsform mellem Jætte*
stuernes Genstande og de Genstande, der var karakte*
ristiske for Stenalderens Slutningsperiode (»Dolktid«).
Men Faktum er, at man aldrig i Gravkisterne finder
Oldsager fra Jættestuetid. En anden Ting falder imid*
lertid i Øjnene, og det er den Kendsgerning, at man
i et Mindretal af ældre Gravkister har fundet rent
Enkeltgravgods. Altsaa: Enkeltgravfolket har bygget
de store Gravkister, i hvert Fald en Del af dem.
Naar dette Forhold herhjemme først er blevet saa sent
erkendt som i 1936, saa skyldes det den Omstændighed,
at Oldsagerne, der findes i disse sene Storgrave, er Ting,
der stammer fra Stenalderens Slutningstid, hvor Jætte*
stuefolket og Enkeltgravfolket gaar op i en Helhed,
i en Fælleskultur, hvori de to Folks Særpræg ganske
udviskes. Oldsager og Gravformer smelter sammen.
Men det er det ovenfor nævnte Mindretal af lidt
ældre Gravkister, som har ydet Gravgods af rent
Enkeltgravpræg, der har givet et Fingerpeg hen imod
den rigtige Opfattelse af dette hidtil ganske uklare
Forhold. Rimeligt er det iøvrigt at antage, at Enkelt*
gravfolket er begyndt at bygge disse Storgrave under
Indflydelse af de ældre Forgængere: Dysser og Jætte*
stuer, de Grave, som de jo daglig havde for Øje.
Gravkiste i Troestrup, Her sotn Sogn.
Gravkisterne er overmaade almindelige i det nord*
lige og midterste Himmerland, ja, disse Egne kan
siges at være deres danske Hovedcentrum. Længere
sydpaa optræder de sjældnere og mere spredt. Rinds
Herred har dog nogle Eksempler paa Gravkister, og
blandt disse kan her fremdrages en Grav, der ligger
paa Matr. Nr. 1 d af Troestrup i Hersom Sogn.
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Fig. 8. Gravkiste i Troestrup, set fra Syd. Før Restaureringen,
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Mindesmærket frembød ikke noget lysteligt Skue
ved min Ankomst i 1939. Det meste af den oprim
delig middelstore Høj var afgravet og bortkørt. Stem
kammeret havde man dog ikke villet fjerne. Paa
Lodden har der tidligere ligget adskillige andre Høje
under Navn af »Møllehøjene«. Nu er de alle forsvund*
ne med Undtagelse af Højen med Gravkisten. Flere
af dem har ydet gode Urnefond med Bronzesager
fra yngre Bronzealder.
Det Lag Jord, der dækkede Gravkistens Midt* og
Svdparti, bortgravedes, og Jorden fjernedes fuldstæn*
digt, ogsaa om Siderne, saa Kisten kom til at ligge frit,
saaledet som Fig. 8 viser det. Dens Længderetning var
stik Nord —Syd. Kamrets ydre Længdemaal var 4,85 m,
Bredden 3,10 m, altsaa et ret anseligt Anlæg. Des*
værre var der sket ret alvorlige Beskadigelser paa det.
Den nordlige Bæresten i Vestsiden manglede og lige*
ledes den nordre Dæksten, der maa have været en
meget svær Sten; den siges nu at staa som Gravsten
paa Hersom Kirkegaard. 14 Bæresten stod endnu til*
bage. Over nogle af dem var der lagt flade Kilesten
til Forøgelse af Bærestenenes Højde, hvorved disse
kom til at danne et bedre Fundament for de svære
Dæksten. En lang, tyk, men temmelig smal Sten dæk*
kede over Gravens Midtparti tillige med tre andre
Dæksten. I Syd lukkede en flad, kløvet og skraastillet
Flise over Gravrummet.
Alt i alt er denne Grav et ganske godt Eksempel
paa de svære nordjyske Gravkister; men desværre
manglede Gravgodset, og ingen Oplysning kunde
skaffes om dets Art, da en tidligere Undersøgelse af
Kammeret ved usagkyndige ligger 30—40 Aar tilbage
i Tiden. Undersøgeren var en oldtidsinteresseret Mand
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paa Egnen, som udgravede Højene deromkring for at
forøge sin Oldsagssamling.
Skønt Mindesmærket var ret stærkt beskadiget ved,
at to store Sten manglede, og ogsaa derved i øvrigt,
at de midterste Dæksten var daarligt afbalancerede,
foretoges en Restaurering af Graven, da der alligevel
var for meget bevaret af den til, at den burde gaa til
Grunde. Det lykkedes ogsaa ved en udvendig Afstiv*
ning ved Hjælp af Cement at styrke Graven, saa den
nu kan holde. Over Kammeret kastedes en lille 7 m
vid og 1 m høj Jordhøjning, der tilsaaedes med Græsfrø.
Mindesmærket fremtræder nu i tiltalende og værdig
Stand og er vel et Besøg værd.
Hermed har vi sluttet Rundgangen til de Mindes*
mærker, som det var Hensigten at berette om. Vi har
mellem disse haft Lejlighed til at betragte to Mindes*
mærker, rejst af den urgamle, hjemlige Agerbrugskul*
turs Bærere, nemlig en Dysse og en Jættestue. Vi saa,
hvorledes de gamle Gravformer efterhaanden afløstes
af nye fremmede, Enkeltgravene, som ikke havde nogen
Rod i den hjemlige Udvikling. Ligeledes vistes det,
at i hvert Fald nogle af Gravkisterne (Hellekisterne)
med Sikkerhed var rejst af Enkeltgravfolket.
Og Vekslingen af Gravformerne afspejler Samfunds*
forholdene. Det gamle, fra de ældste Tider bosatte
Agerdyrkerfolk fik ikke Lov til i Fred at sidde paa
sin Arvelod. Fremmede Folkeelementer trængte ind,
men ikke til Skade; thi Virkningen bliver en stærk
og gennemgribende Kulturbrydning, som vi læser ud
af Fundenes Fakta og Data, en Brydning, som hen
mod den yngre Stenalders Slutning kendetegner Ud*
viklingen i vort Land, først i Jylland, siden ogsaa paa
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Øerne, en Bevægelse, i hvilken ogsaa Egnene omkring
Limfjorden deltog i rigt Maal, som det er set.
Kulturbrydningen resulterer i en Nivellering, en
Sammensmeltning af forskelligartede Elementer og
Modsætninger hos det indvandrede Enkeltgravfolk og
det gamle hjemlige Storgravfolk. Det er aabenbart, at
Folke* eller Raceblandingen var heldig. Der var Yde*
evne, Kraft og Spænding i det nye Folk, som opstod.
Det var det Folk, der skabte den nordiske Bronze*
alders Guldaldertid, hvis blomstrende Virke i Kunst
og Haandværk kun havde sin Lige et eneste Sted i
Samtiden, ved Middelhavet inden for den kretisk*
nykénske Kulturkreds.

L A N G V E J LE
ET BIDRAG TIL VORE GAMLE VEJES SAGA
Ved N . P. Munk.

1941 arbejdedes der med et større Ind*
dæmnings* og Afvandingsarbejde ude ved den
yderste Ende af Skals Aa, saaledes at det skulde hin*
dres, at Fjorden ved Højvande oversvømmer de lavt*
liggende Enge Øst for Aalestrupbanen. Dette fører
med sig, at en af vort Lands ældste og mærkeligste
Vejstrækninger næppe længere vil kunne bestaa i sin
gamle Skikkelse; det er den Del af gamle Løgstørvej,
der, dækket af Vand, gik ud over de brede Enge mod
Skalsaaen og fra gammel Tid er blevet kaldet Lang*
vejle, medens Egnens Folk i hvert Fald nu mest nøjes
med at kalde den »æ Vejl«.
Nu er det meste af Strækningen en almindelig ind*
grøftet Vej, tilmed meget slet; men for blot en 35 Aar
siden var hele Strækningen fra ca. 400 m fra Bjærg*
næse1) og ud til Aaen dækket af Vand og henlaa endnu
i samme Tilstand som i Aarhundreder forud, ja maaske
endda i store Træk i mere end et Par Aartusinder.

I

SOMMEREN

En lille Rest — Stykket nærmest Aaen — er dog
endnu tilbage saa nogenlunde i den gamle Tilstand;
og vi har saaledes her noget af en af vort Lands mær*
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keligste Færdselsveje, ja ligefrem et Stykke Oldtid,
der er lyslevende i vore Dage, en Oldtidsvej, der er,
som den var i Oldtiden, og som dog er benyttet indtil
den Dag i Dag. Det er denne Rest, som det sikkert
bliver nødvendigt at omdanne til en almindelig Vej,
naar Afvandingen er udført.
Omkring ved vor Tidsregnings Begyndelse var
Egnens Udseende vistnok ret forskelligt fra nu; det
brede Engdrag om Skalsaaen var der; men det var
langt mere sumpet og praktisk talt ufremkommeligt;
Fjorden gik sikkert mindst 1 km længere ind end nu
og maa i endnu ældre Tid have sendt sine brede Bøh
ger endnu længere mod Øst, hvad man kan skønne
af de mange halvforvitrede Østers* og Muslingeskaller,
som man kan finde under de lavere Dele af Sump*
laget endog Øst for den nuværende Løgstørvej. Bakke*
skrænterne har sikkert for en stor Del været dækket
med Krat eller Skov2), medens Lyngen har bredt sig
paa de forholdsvis jævne Flader ovenover.
Paa saadanne Flader var det, at Oldtidens danske
Veje gerne havde deres Plads. De var ikke anlagte
ved Kunst, snarere var det saadan, at Færdselen valgte
det Sted i Terrainet, hvor det var lettest at komme
frem, og hvor derfor efterhaanden Hjulslid og Fodtrin
dannede Spor. Men Forholdene kunde jo forandres f.
Eks. ved Opvækst af Krat eller ved, at en Hedebrand
bortryddede Hindringer. En Vej over Ødemarken
havde derfor ikke altid et een Gang for alle givet
Forløb; dens Linie kunde godt forlægges, selv om
Endepunkterne blev de samme.
Saa maa da den gamle Vej kommende Syd fra have
snoet sine krogede og vildsomme Spor ud over den
øde Hedflade, hvor fjærne Gravhøje løftede deres lyng*
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klædte Kupler som Varder, man rettede Kursen efter,
indtil man endelig drejede ned over Skrænten mod
Aadalen.
Men saa meldte sig Problemet med at komme over
Engen og Aaen. Engen selv var ufremkommelig for
Vognfærdsel, medmindre der blev bygget en veritabel
Vase, og det kunde jo ikke falde nogen ind, lige saa
lidt som at bygge en Bro. Nej, man maatte finde et
Sted, hvor Naturen selv indbød til Overgang; og i
saa Henseende kunde der i Miles Afstand kun være
Tale om et eneste Sted, nemlig der, hvor Fjordens
Vande brusede ind over Sandbunden i den inderste
flade Vig ved Udløbet af Aaen, hvor Bølgeslag og
Sandvandring dannede en Barre omkring Mundingen
af den her bredt flydende Aa og saaledes dannede et
naturligt Vadested, let at passere, naar da ikke netop
Storm og Højvande hindrede det. Men hvordan saa
komme ud over Engen til Aaen og Sandbarren? Ogsaa
her kom Naturen til Hjælp. Ud fra Trolddal kommer
den lille Trolddals Bæk og fra Kistrupdalen den vand*
rige Trudsgaard3) Bæk; enten de nu selv har forenet
deres Løb, eller Menneskehaand har hjulpet dem til
det, saa dannede Sandvandringen paa Bunden af disse
en fast Vej, stærk nok til at bære den Færdsel af Heste
og Kreaturer og de ikke særlig svære Vognlæs, der
kunde være Tale om i Oldtid og Middelalder; Vand
og Sand udjævnede ethvert Hjulspor og ethvert Fod*
trin. Kort sagt: Det var Naturen selv, der havde be*
tinget, at Vejen kom til at gaa netop her.
At det forholder sig saaledes, har vi ogsaa en Be*
kræftelse af, idet den gamle Herredsfoged i Rinds
Herred, Chr. Sørensen, Thestrup, skriver:
»Over Langvejle var i fordums Tid ej nogen
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kiørsel, men var alene en Bæk, som løb der i Kiæ#
ret, hvilket efterhaanden blev »trækket« af Ki#
strup Fæ, hvor Sandet flød efter og gjorde Bunden
haard; siden blev der ifyldt og forbedret af dem,
som kiørte deres Hø i Land, og endelig blev Bro
giortover Aaen og blev til en almindeligKørevej«.4)
Som man ser, har han en Anelse om Sagens Sam*
menhæng, selv om han ikke naar at følge den helt til
Bunds. Paa hans Tid havde vel ogsaa Overgangen over
Løvel Bro eksisteret i 500 Aar og maaske mere, og saa
ser han ikke den langt højere Alder paa Færdselsvejen
ved Langvejle, der maa have eksisteret lige saa længe,
som man i det hele taget har brugt Hjulkøretøjer her
i Landet.
Om Færdselsvejens Ælde vidner ogsaa de vældige
Hulveje, der ved Trolddal skærer sig ned igennem
Bakkeskraaningen mod Skalsaadalen. Der findes her
et saa stort Antal Spor og tildels af en saa vældig
Dybde — henimod 8 Alen — at kun mange Aarhun#
dreders Slid kan have frembragt dem; og saa maa det
jo endda tages i Betragtning, at Vejen her maa glide
noget i Baggrunden fra det Øjeblik af, der er bygget
en brugelig Bro og Vase ved Løvelbro. Arealet, hvor#
paa Hulvejene findes, er flere Tønder Land stort, til#
trods for at det dyrkede Land har gjort vældige Ind#
hug i det; og vist næppe noget andet Sted i Danmark
findes der saa imponerende Spor efter Oldtidens og
Middelalderens Færdsel, som her, hvor en enkelt af
Vejskrænterne naar op imod 15 Alens Højde.
Det er værd at lægge Mærke til, at alle Konturerne
af Hulvejene her er udviskede, og næsten intet Steds
er her nogenlunde skarpe Hjulspor at se; alt er af#
rundet og udvisket; det er tydeligt at se, at Vejen
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her længe, maaske i Aarhundreder, har været forladt.
Hvornaar dette er sket, er ikke til at sige. I Oldtiden
og den ældre Middelalder har den gaaet her; jeg vil
tro, at den har haft sin Glansperiode, da Viborg var
blomstret frem og stod paa sit højeste; endnu paa

Engene ved Overfartsstedet.
a. Her var der for en 40—50 Aar siden en Flydefærge, som benyttedes af nogle Gaard*
mænd i Skals, der havde Enge paa Sydsiden af Aaen. Formodentlig har Broen været
netop paa dette Sted, medens Vadestedet maa have været i direkte Fortsættelse af
Langvejle.

Reformationstiden har den nok været i Brug, men
engang i Tiden derefter maa den være forladt.
Paa helt fladt Terrain efterlader saadanne Veje sig
saa godt som intet Spor; allerede efter forholdsvis faa
Aars Forløb er de lidet dybe Hjulspor groet til med
Lyng og er derefter næsten ikke til at skelne. Alligevel
tror jeg at have kunnet spore den, og at den i store
Træk har fulgt en Række Høje, der som Milepæle
afmærkede Retningen ind mod Viborg. En kortere Tid
6
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har den vistnok søgt ned i Trolddal paa et Sted, der
ligger ca. 1 km sydligere; her er Hjulsporene endnu
ret skarpe og tydelige. Men næppe saa længe efter er
ogsaa Sporene her forladt og Vejen fundet ind paa
det Leje, den havde for ca. 150 Aar siden, og som
kendes fra Videnskabernes Selskabs Kort fra 1789 og
fra et gammelt Kort over Navntoft Byes Jorder. Endnu
et Par Kilometer længere mod Sydøst spores Vejen;
Sporene er her tildels meget tydelige ; men dette skyldes,
at de har været benyttet ogsaa i nyere Tid; de passerer
her ind imellem to Gravhøje og maa være stødt til
Aalborgvej tæt Nord for Viborg. Ved de to Høje
skæres Vejen af en Mængde Hjulspor, der gaar i Stik
nord—sydlig Retning, og som synes at maatte komme
fra Kistrup, men hvis videre Forløb jeg ikke har kun*
net udfinde.
Naar man var kommet over Skals Aa og drog videre
mod Nord, gik det langs ad en lav Sandbanke hen
mod den mægtige Skals Bakke, hvor Hjulslid og Regn*
vand havde dannet en vældig flere hundrede Alen lang
Hulvej, »Skals Huel«, der gik tæt Øst om Bjerggaard.
Efter at være naaet frem til Skals, delte Vejen sig,
saaledes at en Gren gik mod Nordøst omtrent parallelt
med Laastrup Aa, medens en anden Gren gik mod
Nordvest gennem en stor Hulvej ned mod Lillevejle
og Laastrup. Det bør maaske her bemærkes, at det
højdanske Hulvej og det jydske Huel har den samme
Betydning, medens det jydske »Hwolvej« blot betyder
Vejspor, navnlig de forladte Vejspor i Hederne.
Saavidt kan man altsaa komme ved at undersøge de
eksisterende gamle Kort og ved at efterspore og under*
søge de overblevne Rester af den gamle Færselsvej i
Terrainet.
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Skal man derimod søge med historisk Hjemmel at
give en Fremstilling af denne Vejstræknings Historie,
vil det straks vise sig at gaa alt andet end glat.
Vejen maa nemlig have eksisteret i mange Aarhun*
dreder, inden dens Navn første Gang dukker op i et
Dokument fra Middelalderen; og vel nævnes den der*
efter ret hyppigt, men kun ganske i Forbigaaende. Det,
hvorpaa Hovedvægten er lagt i de Dokumenter, hvori
den nævnes, er næsten udelukkende det viborgske Dom*
kapitels Fiskerettigheder i Skalsaaen, der Gang paa
Gang blev traadt for nær. Alligevel er det, som om
vi gennem de gamle Dokumenter kan mærke en Gen*
klang af det Liv og den Færdsel, der har været ud
ad Vejlen. Saaledes fik den yderste Del af Skals Aa
Navnet Langvejle Aa (1456 Lang Vedel A ae)3), og
efter at Navnet Langvejle er dukket op 14546), kom*
mer det igen Gang paa Gang.
Det er, som om der netop her, hvor Vejlen munder
ud i Aaen, har været ligesom et Brændpunkt for den
viborgske Gejstligheds Interesser og Rettigheder. Fra
et Stykke Vest for Vejlen og videre mod Vest stræk*
ker sig Halds Hale, sikkert i gammel Tid tilhørende
Bispestolen og med dens inddragne Gods gaaet over
Hald; og tæt ved Udløbet, paa den vestlige Side af
Vejlen, ligger Dueeng, som man efter Navnet at dømme
kan antage har tilhørt det viborgske Johannitterkloster.
Men det, der giver Anledning til, at Strøget her næv*
nes saa ofte i den sidste katolske Tid og Tiden der*
efter, er, at Domkapitlet i Viborg her ejede udstrakte
Fiskerettigheder og en Fiskegaard, Wosgaard, (1454
Woss gardhæ)7), som maa have ligget omtrent ved
Langvejles Udløb, men hvis nøjagtige Beliggenhed nu
ikke er kendt; en anden Fiskegaard, der nævnes ret
6*
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Terrainet omkring Langvejle.
Bemærk hvor trofast Sogneskellet følger Langvejle, der altsaa har bevaret sit gamle
Forløb fra Sognedelingens Tid, medens Aaen har flyttet sig, saaledes at noget af Skals
Sogn nu ligger Syd for Aaen. Sogneskellet følger her et tilgroet Aaløb.
Halds Høvogne kørte gennem Navntoft og først derfra videre ad Landevejen til Hald.
Muligvis har Høvejdal Navn efter denne Kørsel.
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ofte, hed Græsgaard (1471 Gresgrade)8); den synes at
have ligget længere mod Øst, men heller ikke dens
Beliggenhed er kendt.
Tæt ved Langvejles Udløb ligger en lille Eng med
det mærkelige Navn Bedeklæppen (æ Bierklæp); Nav*
net forklares som et højere, mere fast og tørt Sted i
Engen9), og Betydningen skulde saa være: Den faste
Eng, hvor man »beder«, d. v. s. holder Pavse og bringer
Tøjet i Orden efter at have passeret Aaen.
En Fiskegaard som de nævnte blev bygget paa den
Maade, at man af Planker og Bjælker dannede en
Forsnævring af Aaen. som saa kunde spærres for
Fiskene med Fiskegarn. Herved hemmenes baade Van*
dets Løb, hvad der jo var til stor Skade for Afvandingen
af Engene, og Fiskenes Vandringer hindredes næsten
ganske, ligesom dette Slags Fiskeri egentlig var det
rene Rovfiskeri. Bestræbelserne gik derfor ud paa at
faa Fiskeriejerne dømt til at holde Fribæk, d. v. s. til
at lade en Del af Aaløbet uspærret, saaledes at Fiskenes
Vandringer ikke ganske hindredes. Saaledes blev der
ved et Sandemandsbrev fra 1495 krævet Fribæk ved
Wosgaard; men dette blev kuldkastet ved en Lands*
tingsdom af 18/é 1541.
Om Færdselen og i det hele taget om Forholdene
ved Overgangsstedet kan der læses lidt ud af Tidens
Dokumenter.
I en nærlig jævngammel Paategning paa et Lands*
tingsvidne fra 145410) nævnes »Langwedell broff«, og
i et Tingsvidne fra Vorde Birketing fra u/i2 146119
nævnes » —capittels fiskery eller forstrogh, som er østen
with then wrangh, som skydher wdh aff Skalsland ok
østæn with Kylsæn feri stedh«. Og fra 50/n 1548 haves
et Tingsvidne fra Vorde Birketing12) hvori nævnes
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» — cappittils frij wand och endeis fiskery, som var
østen the steegh och pæle, som er satt emellom then
store wrangh, som gaar sønden vd aff Skalslandh och
saa lige emodh en stien y Kølsingh kier, som stander en
iern naffle vdy och kallis almindeligh Aarmandzstien«.
Selv om nu disse Oplysninger er saa knappe som vel
muligt, er det alligevel gørligt at danne sig et Billede
af Forholdene. Engene er nu vokset ikke saa lidt
længere ud mod Vest, end da Færdselen først fandt
Vej her ud over; Halds Hale maa være en Del af
Nydannelsen.
Der nævnes baade Bro og Færgested, og man kunde
da faa den Tanke, at der til Tider har været Bro, til
andre Tider Færgefart. Dette kan maaske ogsaa være
rigtigt ; men alligevel maa det vist antages, at der den
meste Tid har været Bro, og at Bro og Færge har
skullet supplere hinanden, saaledes som det endnu i
Mands Minde har været Tilfældet ved Nybro ved
Fiskbæk, hvor en Færgemand satte de Vejfarende over,
naar Engen og den lavtliggende Landevej var dækket
af Højvande.
Naar der nævnes en Bro, er det imidlertid ikke
helt givet, at det var en Bro i vor Tids Forstand.
Det kunde ogsaa være noget andet. I gammel Tid
dannede man nemlig undertiden en Overgang ved at
anbringe en Slags Brolægning, sjældnere et Lag Plan*
ker eller lignende i Bunden af Vandløbet. En saadan
Overgang førte ogsaa Navn af Bro, og den havde den
Fordel, at dens Holdbarhed var ret ubegrænset, og at
den ikke kunde ødelægges af Strøm og Is. Til For*
skel fra saadanne Overgangssteder synes de egentlige
Broer stundom at være kaldt Stokkebroer.
Til Tider har det i hvert Fald været en virkelig
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Træbro, til andre Tider muligvis ikke. Før Jærnbane*
dæmningens Stenpanser satte Bom for Is og Sø, skulde
der jo ikke ret meget til af Vestenstorm og Isgang,
før en ikke altfor svært bygget Træbro paa dette Sted
skulde blive ødelagt.
Og Broejeren skulde nok vide at paaberaabe sig
Broens vanskelige Beliggenhed, naar nogen klagede
over manglende Vedligeholdelse. Saaledes fortælles det
om den daværende Broejer Herr Lars Friis til Lund*
gaard (i Gammelstrup Sogn), at han 1803 har istand*
sat Broen ved Lang Vejle paa Siderne, men ikke dens
brøstfældige Tømmerværk. Da han faar Paalæg om,
at dette uopholdelig maa ske, svarer han :
»For nylig har jeg haft en Tømmermand ved
den, som har istandgjort den; han har tillige sagt,
at Broen i mange Aar uden Fare kan staa. Dens
vanskelig Beliggenhed kan hverken jeg eller efter*
kommende Ejere forandre. Ja, det er sommetider,
at Vejen (Vejlen?) er impassabel. Men saa kan en
Rejsende jo passere Landevejen (altsaa vel søge
over Løvelbro). — Det er ellers haardt, at der
er stor Passage derover af dem, som ikke giver
til Vedligeholdelsen, der falder tungt paa Ejeren.
Lundgaard, 12/io 1803.

Lars Friis.« 13)
Det synes dog at have været saa som saa med Tøm*
merværkets Holdbarhed. Allerede 1814 blev det nød*
vendigt at tage Broen helt ned, saaledes som det frem*
gaar af følgende Bekendtgørelse i Viborg Samleren for
8/io 1814:
»Langveile Broe optages d. 22. Octbr. først*
kommende for at sættes under Reparation. Naar
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derover igen kan blive Passage, skal blive offent*
liggjort.
Tjele Mølle, d. 6te Octbr. 1814.

Lund.«
Imidlertid var det ikke blot Broen, som det kunde
være farligt at passere; ogsaa selve Vejlen kunde være
vanskelig, ja farlig, at have med at gøre. Vi har saa*
ledes fra Aaret 1704 en Beretning om en Rejse ved
Langvejle under temmelig dramatiske Omstændigheder.
Det var Biskop Bircherod fra Aalborg, der sammen
med sin Hustru var paa Vej til et Bryllup paa Kaas
i Salling. Han fortæller derom i sin Dagbog, at de
den 5. Oktober tog fra Binderup til Skals, hvor de
i Kirken hørte en smuk Prædiken af Præsten Herr
Math. Sørensen. Og dernæst skriver han videre:
»Der Kirketienesten havde Ende, vaar det i
vores Agt, os videre hen at forføie, men saasom
en heftig Nordvest Vind med store Regn Kuule
bemængt, giorde en Vejle, hvilken vi skulde over,
saa ganske dyb og farlig, formedelst Fjordens Ind*
løb, saa at vi ikke turde vove os ud i den, og
vi ikke heller nu kunde komme anden Vej, med
mindre vi vilde tage 2 Miile omkring ad Løvel
Bro, saa maatte vi imod vor Villie blive indtil
Aften i Skals beliggende og varte efter Vandets
Udløb. Men som denne vor Forventelse blev for*
gieves, saa greb vi omsider til en anden Resolution,
idet vi lode os tilligemed alt vort Tøi roe paa
en stor Baad over Vejlen, og Vognene lode vi
paa en Hazard kiøre foran igiennem Vandet, hvil*
ket var saa høit, at det gik fast op til Hestenes
Ryg, ja midt op i Karossen og til Haverne af
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en anden Vogn. Med slig Umage kom vi, (juvante
Deo) (c. med Guds Hjælp), frem, men efterdi
JKftensmørket os paakom, kunde vi ikke siden
naae længere frem end til en stor Bondegaard,
liggende strax derhos ved Navn Kølsen, hvor vi
saa pernokterede (c. overnattede).«14)
Denne Gang gik Turen godt; men saadan gik det
ikke altid. Ikke mange Aar efter skulde Forpagteren
paa Lynderupgaard, Mads Brøndums Hustru, ved
Aftentide og Højvande passere Vejlen. I Mørket væl*
tede Vognen, og Datteren druknede.
Dette var maaske Anledningen til, at der i 1727 blev
udført et større Reparationsarbejde paa Vejlen, der blev
opfyldt paa de dybeste Steder, saa Højvande ikke
skulde kunne gøre sig slet saa stærkt gældende. Arbejd
det blev udført af de nærmeste Sogne i Rinds Herred
og af 6 Sogne Syd for Skals Aa.15)
Endnu mere malende end Biskop Bircherod skriver
Historikeren Christian Molbech om Farten over Lang*
vejle. Han foretog i Aaret 1828 en Rejse gennem Jyl*
land, og om Vejen fra Uldbjerg over Skals til Viborg
skriver han følgende:
»Denne Vej, som dog er et Slags Landevej fra
Viborg til Løgstør, er den sletteste, jeg nogensteds
her i Landet har kiendt; og faa Steder udenfor
Danmark har jeg vel prøvet nogen værre. Hvor*
ledes man Foraar, Efteraar og i Sludvintre kan
færdes paa denne Vej, som midt om Sommeren
knap var at passere, maa Jyderne forstaa. Paa to
Steder kom jeg igiennem dybe Huulveje, af hvilke
den første og kortere befandtes saa snever, at beg*
ge Hjulnav bogstaveligen berørte Bakkens Sider.
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Saaledes har man her i det mindste den Fordel,
enten slet ikke at kunne vælte, eller dog uden Fare
for de Reisende —men desmere for Vognen. Den
anden Hullvej, som er mindre snever, men dybere
og meget længere (jeg mener henved 300 Alen
eller og mere) og gaar imellem langt høiere Bak*
ker, har Navn af Skals Hule.«
Den kan meget vel fortiene at lignes med en
Biergvej ; og det stærke Regnskyl den foregaaende
Dag havde ikke alene giort den saa slet, at vi
foretrak at gaa den tilfods, imedens Kudsken tog
en Omvei med Vognen; men det havde endog
paa et Par Steder frembragt betydelige Jordskred.
At saadanne jævnlig forefalde paa disse høie
Bakker efter Tøbrud og stærk Regn er ganske
naturligt; en mere usædvanlig og bedrøvelig Er*
faring derom giorde for et Par Aar siden en
Bonde, der gik op ad Huulveien og traf paa en
Hare, som han selv tog sig for at jage, og som
reddede sig ind i et Hul eller en Rævegrav i Bak*
ken. Bonden var bleven saa hidsig paa sin Jagt, at
han krøb ind i Graven efter Haren; men et Jord*
skred frembragt ved denne Bevægelse, styrtede
over ham; og man fandt ham noget efter qualt
og kun med Fødderne udenfor Jorden.«
»Ikke længe efter Huulvejen ved Skals fulgte
et andet, for Reisende vel paa en Maade mindre
besværligt men stundom mere farligt Sted; nem*
lig en lang Veile, som Skals Aa danner i en Lav*
ning, hvor den flyder igiennem et Moseland, og
som til visse Aarstider slet ikke kan passeres;
men hvor Vandet endog nu, midt om Sommeren
ved et Par Dages Regn var steget saa høit, at vi
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kun med Nød kunde holde os tørre i Vognen,
og kun ved Hjælp af en meget forsigtig og med
Stedet kyndig Kusk undgik at vælte ned i Dybet.
— Men hermed var ogsaa Ende paa al Ulempe
ved denne Reise. Fra Skals gaar en Hedestræk*
ning, som naar lige til Viborgs meget vidtløftige,
paa denne Side vel opdyrkede Bymark. I en Miils
Afstand saaes nu den gamle, høit beliggende Dom*
kirke at hæve sin store, tvetaarnede Masse op imod
mørke Tordenskyer ; imedens Solen paa en anden
Kant herligt belyste de dunkle Lyngbakker, men
enkelte grønne Smaastriber (et uvant Øje vilde
tage det for Skove, der omgav de smaa Pletter
af grønne Agre) omkring Viborg Sø, ved hvis
høie Bred paa hiin Side Asmildkloster hvide
Kirketaarn rejser sig over denne Gaards smukke
og betydelige Have*Anlæg —det eneste, der kan
ligne Skov eller Lund i Viborgs Omegn.«
Ankomsten til denne By Nord fra, giennem
lange, bakkede, brede og øde Gader, besatte med
høist maadelige forfaldne Smaahuse, lovede ikke
meget; og frembød en mærkelig Contrast til det
tæt bebyggede Aalborg.«16)
Kort efter at Molbech havde foretaget denne Rejse,
blev den nye snorlige Landevej anlagt tværs over Engen.
Dens Anlæg var dengang noget saa nyt og fremmed,
at de jævne Landboere snakkede om, at »no sette di
da æ Land hiel i Armuer, saa manne Pæng som den
Vej koste.«17)
Ogsaa denne Vej kunde dog de vrede Bølger naa.
Det fik man et kraftigt Bevis for i Februar 1868.
Sognepræst i Uldbjerg var dengang Pastor Gilbert
Preyz. Netop en af de værste af en Række Stormdage
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havde han været i Viborg, og da han ved Aftenstide
vilde køre over Engdraget, var Uvejret tiltaget, saa*
ledes at Fjordens Bølger ikke blot skummede ind over
Engene, men ogsaa over Landevejen. Det endte jned,
at Vognen paa Farten gennem det oprørte Vand kom

Langvejle set fra Sydøst.
Billedet viser det yderste Stykke <if Vejlen, saaledes som det ses nu, indsnevret og
med Grøfter langs Siden. Vandstanden var den Dag, da Billedet blev tegnet, saa lav.
at Sandbunden knapt var dækket. Skals z\a, som løber tæt ved Foden af Bakkerne,
ses ikke, kun en enkelt af de Rørbevoksningcr, som hist og her ledsager den, ses
i højre Kant af Billedet.

ud over Kanten af Vejen, saaledes at Vognkassen med
Præsten i Agestolen blev slynget ud paa Dybet, me*
dens Kusken med Heste og Vognhjul reddede sig op
paa Vejen igen. At komme Præsten til Undsætning
var umuligt, da Vandet ude over Engene var altfor
dybt. Der var da ikke andet at gøre end at se at
slippe til Skals og faa startet en Hjælpeekspedition.
Det lykkedes ogsaa at faa fat paa nogle Fiskere, hvem
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det i en Baad lykkedes at komme ud og redde Pastor
Preyz, som med sit besynderlige Fartøj var strandet
paa en Forhøjning i Hauris Enge, og som ikke kunde
redde sig derfra ved egen Hjælp.18).
Med Anlæggelsen af den nye Vej gled Strækningen
over Langvejle ud i Ubemærketheden, og dens gamle
Betydning er nu næsten glemt.
Den meste Tid af Aaret er der nu ensomt og stille
paa Vejen ud mod det gamle Overgangssted ; kun
sjældent møder man en Vogn eller en Hyrdedreng
med et Kobbel Kreaturer; der er intet, der røber, at
Strækningen her har været en af Jyllands Hovedveje.
Kun en kortere Tid af Aaret, mens Høbjergningen
staar paa, er der noget mere livligt.
For en 40 —50 Aar siden var der dog noget mere Liv
over Engene, da disse dengang i det hele taget spillede
en forholdsvis større Rolle end nu. Lad os da tænke
os, at vi er kommet kørende med et af de dengang
endnu saa almindelige Studeforspand og se, hvad der
saa kunde møde os.
Mens vi endnu kører paa den haarde, knudrede Lan*
devej, holder Skravvognen ved sin Rvsten et Spektakel,
saa det næsten ikke er til at høre Ørenlyd; men i det
Øjeblik, vi drejer omkring Bjærgnæse og er kommet
ned i Markvejens bløde Sand, svinder Larmen pludselig
saa meget, at der igen er til at høre. Og nu ligger der
foran os et Panorama saa ejendommeligt, at det ikke
kan andet end prente sig dybt i Erindringen: Skraat
til Venstre det høje Vordebjerg med Kirkens skarpe,
hvide Silhuet, et Hjørne af Fjorden, de fjærne Bakker
i Disen paa den anden Side af denne, lige foran den
vide Engstrækning med de mange græssende Kreaturer,
Høvognene ud ad Vejlen, de mægtige Bakker paa den
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anden Side af Skals Aa, og ved Foden af disse de
spredte Træer i den engang betydelige Skals Lund.
Vi passerer tæt forbi en sammensunken Ruin, hvor
en Smule Kampestensmurværk af Gavlene er det mest
fremtrædende, Resterne af »Kjen Gosdaals« Hytte, og

Det gamle Vejterrain set fra Nordvest.

saa er vi ved det Sted, hvor den lille TrolddalsjBæk
breder sit Vand ud over Vejbanen. Den giver dog
temmelig lidt til tilstrækkelig hurtig at jævne Sporene
efter Vognhjul og Klove; men faa hundrede Meter
længere ude støder den store Trudsgaard Bæk til, og
nu er der strømmende Vand nok til hurtigt at jævne
Sandbunden, selv naar Halds Høvogne, maaske en
halv Snes Stykker, kører tæt efter hinanden.
Vejlen ligger jo en Smule lavere end Engene, og i
begge Landinger vokser Vandplanterne frodigt; Kruse*
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myntens stærke Duft stiger op i den varme Sommer*
luft og blander sig med Duften af andre Urter og med
Duften af det friske Hø inde fra Engene, hvor man
har travlt med Rive og Le. Det klinger saa ejendomme*
ligt og fremmed, naar Slaakarlen stryger Leen herude
paa de store Vidder, hvor Lyden breder sig til alle
Sider uden nogen Hindring.
Engene er til sine Steder ret sumpede, ja visse Steder
er der bundløse Vældgunger ved Siden af Vejlen ; den
er ilde faren, som en hed Sommerdag, naar Bremserne
har vakt Galskaben indenfor Studenes tykke Pande*
skaller, er havnet i en saadan Vældgunge.
Og stort bedre er det ikke en Stormvejsdag, naar
Vestenvinden jager Vandene ind over Engene. Vandet
kan stige hurtigt; det er hændt, at det er steget saa
hurtigt, at Engene Vest for Banen er blevet helt over*
svømmet, medens Oversvømmelsen Øst for Banen kun
naaede at blive minimal, inden Vandet sank igen.
En saadan Dag er Sindene i Bevægelse; thi ikke
blot kan Vandet sprede og røve Høet, men selv om
Høet ikke forsvinder, saa er det alligevel tildels øde*
lagt, naar det har været gennemvædet af Fjordens Salt*
vand. Det gælder derfor om at redde det i Tide. Men
ind ad Vejlen stiger Vandet højere og højere; snart
er det ved at naa Vognbunden; Studene synes ikke
om at gaa med Vandet op om Livet, og kommer en
af dem for nær til Kanten og mærker den stigende
Grund under Klovene, kan det nemt ske, at den tager
Magten fra en uagtsom Kusk; og sker dette saa netop
ud for en Vældgunge, er det først for Alvor galt.
Naboen springer maaske resolut ud i Vandet til højt
op paa Livet for at komme til Hjælp; men let er det
ikke at faa de skræmte Dyr ud paa den faste, men
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dybereliggende Grund igen. Ja, selv de græssende Dyr
maa man passe paa at faa ind paa sikker Grund, hvis
de ikke skal omkomme.
Men er saa det sidste Læs reddet fra Vandets Magt,
saa gaar det hjemad med et let Sind, og saa er Be*
sværet og Faren bleven til et Minde.
Ja, saadan spinder Sagn og Historie og Erindring
sine Traade om den gamle Færdselsvej, hvis Vand
endnu blinker frem mellem Engene. Her har de nor*
ske og islandske Pilgrimme passeret, naar de, efter at
være gaaet i Land i Aalborg, havde Helligdomsbyen
Viborg som nærmeste Maal, inden de drog videre ned
igennem Jylland mod de fjerne Rejsemaal, det hellige
Land, Set. Jacob i Spanien, det pavelige Rom eller
andre fjærne Valfartssteder.
Men Pilgrimmenes Fodtrin og Købmændenes Vogn*
hjuls Piasken er forlængst døet hen, og den store
Trafik har fundet andre Veje. Det, der her er fortalt,
skal kun være en lille Minderune om det, der svandt.
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ET LILLE BLAD
AF V IB O R G sH U SETS SAGA
Ved J. Carl Christensen.

AAR Folk i vore Dage spadserer forbi den Fløj
af Viborg Sindssygeanstalt, hvor i sin Tid Tugt««
huset, almindelig kaldet Viborg*Huset, var tilhuse,
tænker næppe mange paa, under hvilke Forhold de
Fanger, som for et Par Hundrede Aar siden afsonede
Straffe her, egentlig levede.
Heldigvis er vort Straffevæsen jo siden den Tid
blevet ganske anderledes humant, saa man kan næsten
daarligt tænke sig, at det passer, hvad gamle Papirer
fortæller om Datidens Fængselsforhold. Men naar
Tugthusets gamle Forhørsprotokol oplyser om, hvor*
dan Fangerne til enhver Tid var udsatte for »Tugte*
mesterens« ganske vilkaarlige Behandling og havde
»Tyrepisken« hængende over Hovedet, naar de ikke
vilde »makke ret« paa den Maade, han ønskede det,
saa maa det jo passe.
Man kan heller ikke godt i vore Dage tænke sig,
at en Fange »fik Orlov« for at gaa en lille Tur i Byen,
saaledes som det i det efterfølgende fortælles.
I det hele taget har Forholdene paa en Straffeanstalt
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jo den Gang været ikke saa lidt forskelllige fra, hvad
man nu anser for passende paa et saadant Sted.
Efterfølgende Uddrag af nogle Forhør holdt i Vi*
borg*Huset i Aaret 1761 giver et interessant Billede
af »daglig Liv og Færden« paa dette Sted den Gang,
hvorfor det sikkert vil kunne læses med Interesse i
vore Dage.
Den 17. August 1761 blev der holdt et Forhør i
Tugthuset for om muligt at skaffe Klarhed over Grun*
den til nogle Uroligheder der paa Stedet. Det var ikke
alene mellem Fangerne, der havde været »nogen Turn*
mult og Allarm«, men der var ogsaa forskellige For*
hold angaaende Personalet, som man kunde ønske
Rede paa.
Den første, som blev afhørt, var Fange Nr. 764,
Nicolai Dinesen; han forklarede saaledes:
Efter at han noget efter sidste Paaske var bleven
indsat i Tugthuset, kom Portneren, der tillige var
»Tugtemester«, en Dag til ham og brugte saadanne
Talemaader og Gebærder, at han, Fangen, deraf kunde
slutte, at Portneren var villig til for Penge at skaffe
ham, hvad han mulig kunde ønske sig at faa, dog
skulde det selvfølgelig blive imellem dem.
Fangen havde dog ikke benyttet sig af Portnerens
elskværdige Tilbud mere end en enkelt Gang. Han
havde givet denne 3 Sk., hvorfor denne købte en Pægl
Brændevin, som de drak sammen.
Han havde ikke Lyst til at give sine Penge ud paa
den Maade og mente, at dette var Grunden til, at
Tugtemesteren i nogen Tid havde været vred paa
ham, og undertiden »haardelig havde slaaet og mis*
handlet ham« hvoraf endnu kunde sees Mærker paa
hans Ryg. Han foreviste disse Mærker og erklærede,
7*
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at han absolut ikke havde fortjent saa haard en Be*
handling, som Tugtemesteren havde givet ham.
Han forklarede desuden, at Tugtemesteren som oftest
var ganske beskænket, og saa slog og pryglede han
i Flæng mellem Fangerne. Han mente forresten, at
Tugtemesterens Ondskab noget skyldtes, at han for
en Tid siden havde bemærket, at en af de kvindelige
Fanger ved Navn Mariane Jensdatter havde været ene
med Tugtemesteren i hans Kammer, ved hvilken Lejlig*
hed Nicolai Dinesen havde set gennem Døraabningen,
at Tugtemesteren havde haft sin ene Arm om Marianes
Hals, i Haanden holdt han en Flaske, hvoraf Mariane
drak, medens han »karesserede« hende.
Sluttelig forklarede Fangen, at der mumledes om
mellem Fangerne, at den nævnte Mariane havde faaet
af Tugthusets Uld, som var bleven bragt ud i Byen
og spundet af Tugtemesterens Kone. Fangen havde
selv set, at flere af de kvindelige Fanger havde leve*
ret Tugtemesteren Hør* og Blaargarn, som de havde
spundet for ham her i Tugthuset.
I det hele taget mente han, at der nok var en Del
Maskepi mellem Tugtemesteren og nogle af Fangerne,
men herom kunde han dog ikke give nogen bestemt
Oplysning. Det eneste, han vidste, var, at Tugtemeste*
rens Kone sommetider havde laant Penge af Fangerne,
og tillige at deres Børn havde laant Klæder af samme.
Han vidste da ogsaa, at mange af Fangerne besøgte
Tugtemesteren paa hans Kammer, især en Fange ved
Navn Jens Qviholm, som syede for ham, og saa sad
de og drak 01 og Brændevin med ham og det baade
om Dagen og om Natten.
Mere kunde Nicolai Dinesen ikke oplyse.
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Dernæst fremstod den førnævnte kvindelige Fange,
Mariane Jensdatter. Hun forklarede, at i denne Sommer
havde Tugtemesteren tre eller fire Gange forsøgt at
forføre hende til Utugt. Hun havde stadig afværget
det og foreholdt ham hvor syndig og ubillig hans
Begæring var, da han havde Kone og Børn, — men
han var alligevel bleven ved med sin Paatrængenhed
og Forlangende, ja, saa godt som med Vold vilde have
bragt hende til at være ham til Vilje.
Ved en anden Lejlighed havde han revet Hægterne
af hendes Skjørter, da hun satte sig til Modværge,
men hverken den Gang eller til andre Tider havde
han faaet sin Vilje med hende, endda han lovede
hende Ægteskab, naar hans gamle Kone var død, og
tillige Klæder og andet og forsikrede, at hun skulde
ikke komme til at mangle, saa længe han selv havde
noget.
Paa Tilspørgsel forklarede Mariane, at ikke mindre
end seks kvindelige Fanger havde spundet Hør og
Blaar for Tugtemesteren, og hans Kone havde leveret
dem dette Hør og Blaar. For omtrent fjorten Dage
siden havde disse seks paa en Gang spundet tretten
mrk. Blaargarn for Tugtemesteren.
Selv havde hun maattet sy fire Linnedskjorter, et
Barnesnøreliv, to Fruentimmerhuer, to Par Manchetter
og andet Smaatteri, hun kunde ikke erindre det alt*
sammen. Det mindste, hun kunde tilkomme for dette
Arbejde, mente hun var 2 Mrk. 6 Sk., som hun vel
havde begæret, men ikke faaet.
For nogen Tid siden leverede Tugtemesterens Kone
hende og to andre kvindelige Fanger atten mrk. Uld,
som hun havde faaet i Byen for at lade spinde, det
skete paa den Maade, at Ulden blev spundet i Tugte*
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mesterens Kammer, hvor han eller Konen igen modtog
Garnet.

Endelig til Slut maatte Mariane »med Vemodighed«
beklage, hvorledes hun af Tugtemesterens Kone var
bleven forledet til at fravende Manufakturet paa en
utilladelig Maade noget Skrublet’(daarligt Uld), hvilket
Tugtemesterens Kone Tid efter anden havde faaet i
smaa Portioner. Nu Idag kom Tugtemesterens Datter,
Sinne, ved Middagstid til hende og vilde laane et
blaastribet Forklæde af hende, hun fik Forklædet og
kom noget efter tilbage med noget i Forklædet, som
hun lagde ved Fodenden af en Seng i Kvindefangernes
Sovestue og sagde derefter til Mariane: Se, her har
I Eders Forklæde igen. Da Mariane derefter vilde se
til Forklædet, saa hun, at der laa noget Uld deri, hun
spurgte derfor Tugtemesterens Datter, hvorfor hun vil*
de bringe hende i Ulykke, men Sinne sagde blot: Ti
stille! Naar her er visiteret, skal jeg nok tage det igen.
Tugtemesterens Kone havde flere Gange forsikret hende,
at hun skulde ikke være bange for at komme i For*
legenhed, fordi Ulden laa inde i Sovestuen, det skulde
snart blive bragt bort igen.
Den samme Mariane var nu sikkert ikke saa uskyldig,
som hun gerne selv vilde give det Udseende af, selv
om Tugtemesteren tydeligt nok var en Slyngel, som
behandlede Fangerne daarligt paa flere Maader. Mariane
var født i Nykøbing paa Mors, men hun var næppe
voksen, før hun viste adskillige slette Tilbøjeligheder.
Hun kom til at tjene i Aalborg, men blev ikke ret
længe i hver Plads; tilsidst stjal hun fra sit Herskab
og blev sat i Viborghuset. Her deserterede hun fra,
opholdt sig en Tid i Skive, men blev her anholdt og
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ført tilbage til Tugthuset. Derefter var det, at hun blev
indblandet i Sagen med Tugtemesteren. Man kan i
Tugthusets Protokoller se, at hun nogle Aar efter fik
to uægte Børn, Faderen til den ene nævnes som Væver*
svend, til den anden som Væverdreng, begge sikkert
Funktionærer i Tugthuset.
Ogsaa heraf ser man, at Forholdene i Tugthuset
har været ret uheldige, men det giver jo heller ikke
noget flatterende Billede af den gode Mariane Jens*
datter.
Da det var klart, at man ikke saadan i en Fart
kunde komme til Bunds i alt, hvad der var gaaet i
Svang, blev Forhøret sluttet for at optages igen
næste Dag.
Her blev som første Vidne fremstillet den kvinde*
lige Fange Kirsten Henriksdatter, som blev tilspurgt:
1) Om hun nogensinde havde set Tugtemesteren
beskænket?
2) Om hun havde bemærket nogen »Marchandise«
mellem Tugtemesteren eller hans Kone og Fangerne?
Kirsten svarede, at det havde hun set adskillige
Gange, og ved saadan Lejlighed havde hun og flere
Gange set, at Fangen Jens Qviholm havde faaet Nøg*
lerne betroet baade til Mands* og Kvindeafdelingen
og havde lukket Dørene op.
Hun vidste godt, at Fangerne mod Betaling kunde faa,
og at flere af dem havde faaet, baade 01 og Brænde*
vin af Tugtemesteren, samt at han havde drukket med
dem. Hun vidste ogsaa, at mange af Fangerne havde
laant hans Kone Penge; af hende selv havde hun en
Gang laant 10 Sk., som hun havde faaet tilbage Idag.
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Sommetider havde Fangerne ogsaa spundet baade
uldent og linned for Tugtemesterens Kone; men de
fik lidet eller intet for det. Tillige forklarede hun, at en
Gang — en Søndag Eftermiddag — havde hun sammen
med to andre Kvinder heglet noget Hør, som de saa
senere spandt, altsammen til Tugtemesterens Kone.
De havde ogsaa spundet Uld for hende, som hun
sagde tilhørte Folk ude i Byen.
Hun erklærede sluttelig, at det ikke var hende be*
kendt, at Tugtemesteren eller nogen af hans Familie
havde faaet Uld, som tilhørte Tugthuset, derimod hav*
de en anden Kvinde sagt, at hun havde givet dem
Uld, hun havde ogsaa bemærket, at Tugtemesteren var
blevet noget angst, naar Værkmesteren havde talt om,
at der var blevet Uld borte. Men hun mente ellers, at
Mariane, Jens Qviholm og Kirsten Nielsdatter vidste
mere om alt dette end hun.
Fangen Jens Christensen afgav omtrent samme For*
klaring som førnævnte men lagde dog til, at da han
for en Maaneds Tid siden var ved at bobine (spole),
og for et Øjeblik forlod sit Arbejde og gik ud af
Stuen, var der, da han kom tilbage, noget fint Garn,
vel ved otte Lod, borte. Da han spurgte efter samme,
kom Tugtemesteren og befalede ham at holde sin Mund
og greb i det samme til »Tyrepisken«. Saa maatte Fan*
gen tie med videre Efterspørgsel af Frygt for Hug af
Tugtemesteren, han turde heller ikke anmelde det for
Værkmesteren og fik aldrig noget at vide om, hvor
Garnet var blevet af. Han havde da ogsaa bagflikket
tre eller fire Par Tøfler for en af Tugtemesterens Døtre
og to Par for ham selv, men derfor havde han ikke
faaet nogen Betaling før Igaar, da Tugtemesteren havde
slængt 12 Sk. til ham.
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At Tugtemesteren eller nogen af hans skulde have
stjaalet Uld eller faaet det af Fangerne havde været
ham ubekendt indtil i disse Dage, da han havde hørt,
at Konen havde faaet noget af Mariane. Paa Tilspørgsel
om han vidste noget om, hvor det Parti Bomuld, som
for nogen Tid siden skulde være bleven borte paa
»Flagkamret«, var bleven af, svarede Fangen, at han
vidste, Tugtemesteren havde haft Nøglen til dette
Kammer hos sig, indtil Værkmesteren for kort Tid
siden havde taget den i sin Varetægt.
Atter var det blevet saa sent paa Dagen, at man
maatte standse Forhøret uden at blive færdig, saa
man maatte begynde igen paa tredie Dag.
Man begyndte da med at forhøre Fangen Chr.
Bruun. Han forklarede, hvad angik Forholdene mel*
lem Tugtemesteren og Tugthusets Materialer, omtrent
som de før afhørte.
Tillige at han nogle Gange havde faaet Lov til
at gaa i Byen af Tugtemesteren og en Gang havde
givet ham 2 Sk. derfor. Han havde ogsaa set, at Niels
Holm og Jacob Steenberg var gaaet ud i Byen for at
hente Brændevin til Tugtemesteren. Da han ikke vidste
videre at fremføre, blev han demitteret, og den nævnte
Niels Holm forhørt.
Hans Forklaring gik omtrent ud paa det samme
som de før afhørte; det var tydeligt, at der var ikke
saa lidt muggent ved den gode Tugtemesters hele For*
hold, og man kunde se, at han i høj Grad havde
benyttet sig af, at Fangerne bogstaveligt talt havde
Pisken over Hovedet paa sig.
Til Slut forklarede Niels Holm, at en Gang havde
Tugtemesteren sendt ham ud i Byen efter Brændevin,
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da havde han ogsaa købt noget til sig selv, men —
Tugtemesteren havde ogsaa heraf faaet sin rigelige
Andel.
Dernæst blev fremkaldt Albert Sørensen og Karen
Sørensdatter, som hver for sig afgav omtrent samme
Forklaring som de forrige om Tugtemesteren og hans
Kone.
Endelig blev Jens Qviholm fremkaldt. Han var
bleven beskyldt for at have sat sig til Modværge, da
Bogholderen vilde vise ham ud af Bryggerset; da Jens
Qviholm benægtede dette, blev Spisemesteren Bent
Pedersen og hans Tjenestekvinde tilkaldt som Vidner.
De forsikrede, at i Søndags ved Middagstid kom Jens
Qviholm tilligemed Chr. Bruun ind til Bogholderens
i Anledning af en Disput, de havde haft imellem
sig.
Det havde drejet sig om, at Chr. Bruun foreholdt
Jens, at han havde baaret sig urigtigt ad, da han en
Gang uopfordret var sprunget ud af Sengen og holdt
Nicolai Dinesen, da Tugtemesteren om Lørdagen saa
ilde mishandlede ham. Bogholderen svarede, at den
Sag kunde han ikke afgøre nu, da han skulde til at
spise, saa de maatte gaa.
Jens Qviholm vilde dog ikke gaa, skønt Bogholderen
gentagne Gange sagde det til ham i en god Tone.
Bogholderen gav ham saa et Par Ørefigener, men dette
opirrede kun Jens endnu mere, idet han under Banden
og mange Eder holdt begge Hænder imod Væggen
og erklærede, at han vilde ikke gaa. Da Spisemesterens
Pige vilde gaa imellem, strakte Jens i det samme Hæn*
derne ud, saa det saa ud for dem alle, som om han
vilde slaa Bogholderen, men dette blev dog afværget,
idet Pigen greb fat i Jens og førte ham ud af Døren.
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Denne Forklaring blev nu foreholdt Jens, men han
erklærede, at det var aldeles ikke i nogen ond Mening,
om han havde opført sig saaledes.
Saa blev Tugtemesterens Kone fremkaldt og forma*
net til sandfærdig at forklare, hvorledes det forholdt
sig med det Uld, som Mariane nu havde bekendt, at
hun havde fravendt Tugthuset?
Hun svarede, at hun »med Vemodighed« maatte
bekende, at hun af og til af samme Mariane havde
faaet noget Uld, men hun forsikrede, at hun aldrig
havde givet Mariane det ringeste Vederlag herfor ej
heller forlangt, at Mariane skulde bringe hende det.
Hun vilde kun se, hvor meget Mariane vilde bringe
hende og derefter anmelde det!
Paa Tilspørgsel erklærede hun, at hun ikke havde
omtalt denne Sag hverken til Bogholderen eller til no*
gen anden af Tugthusets Betjente, hvilket hun nok nu
kunde indse var en Fejl. Hun forsikrede højt og dyrt,
at hun ikke havde faaet andre af Tugthusets Ting,
end hvad hun nu havde tilstaaet.
Hun kunde ikke nægte, at hun selv havde faaet
en og anden af Fangerne til at spinde saavel uldent
som linned, som hun havde faaet af Folk i Byen for
imod Betaling at faa det spundet. Andet kunde hun
ikke forklare, blev derefter demitteret.
Derefter fremkaldtes Datteren Sinne, der forklarede,
at i Søndags Aftes var det første Gang, hendes Moder
havde sagt til hende, at hun havde faaet noget Uld
af Mariane. Sinne sagde da til sin Moder, at.det var
bedst, Mariane fik det igen, hvortil Moderen svarede
nej.
Hun laante dog et Forklæde, hvori hun pakkede
Ulden og bragte det op paa Kvindernes Sovestue,
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hvor hun lagde det i Marianes Seng. Derefter sagde
hun til Mariane: Se, her er den Uld, som I har leveret
min Moder.
Hendes Forklaring blev oplæst for hende, og hun
erklærede den for rigtig at være.
Demitteret!
Til Slut blev Portner og Tugtemester Thomas Øster*
gaard fremkaldt.
Det blev ham foreholdt, hvor slet han havde ob*
serveret sin Troskabs Pligt i sin Bestilling, efter de af
Fangerne gjorte Forklaringer.
Han tilstod vel, at nogle af Fangerne havde gaaet
i Byen at hente Brændevin til ham, og i det hele taget
at han vel uden Bogholderens Vidende og Tilladelse
havde ladet nogle faa af Fangerne gaa i Byen, — men
de var kommet igen ; blandt disse var Chr. Bruun, som
han om Morgenen ganske tidligt havde ladet gaa ud,
dog uden at han havde faaet nogen Betaling herfor.
Han havde maaske ogsaa lukket en og anden Frem*
med ind, for at de kunde tale med Fangerne, skønt
han vidste, det stred mod hans Instrux.
Han vilde heller ikke nægte, at han til Tider havde
været lidt beskænket, men benægtede bestemt, at han
ved saadan eller anden Lejlighed havde givet nogle
af de ham betroede Nøgler til nogle af Fangerne.
Angaaende det Uld, som hans Kone skulde have
tilegnet sig af Tugthusets Beholdning, kunde han intet
forklare, da det var noget, han ikke kendte det mind*
ste til.
Herpaa fortrøstede han sig til at kunne gøre sin Ed.
Forhørsprotokollen blev herefter sluttet, idet der blev
tilført følgende af Forhørsdommeren:
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»Og da man saaledes ikke af ham kunde faa
videre Oplysning, saa lod vi hannem afvige.
Efter at vi saaledes, uagtet al gjort Møje, ikke
kunde faa videre Oplysning, saa blev denne For*
retning indtil videre ophævet«.
Desværre findes der ikke mere om de omtalte Sager
i Tugthusets Forhørsprotokol, saa vi faar ikke at vide,
hvad det videre blev til.
Men saa meget faar man dog at vide, at Forholdene
paa flere Maader var højst uheldige i de Tider indenfor
Viborg*Husets Mure.

DAGLIGT LIV I HIDS HERRED
I FORRIGE AARHUNDREDE
Den 80?aarige iMøllebygger 5. Sejersen,
der i over 31 Aar var Medlem af Silke=
borg Byraad, fortæller om sin Barndom.

MIN Plejefaders Gerning faldt i Viborg Amt, vil
jeg prøve paa at skrive noget om hans Gerning,
saa meget mere, som det var noget ud over det almin*
delige, og jeg vil da samtidig skrive lidt om mine egne
Oplevelser.
Jeg blev født udenfor Ægteskab og kom derfor i
i Pleje hos min Moders Søster. Min Plejefader var
født den 25. Maj 1821 i Bjerlev i Hvejsel Sogn ved
Vejle, og min Plejemoder var født den 6. Februar 1825
i Funder ved Silkeborg. Plejefaders Navn var Niels
Henriksen, og han var Søn af Gaardejer Henrik Sø*
rensen og Hustru, Karen Petersdatter. Plejemoder var
Datter af Gaardejer Søren Rasmussen, Funder. Om
deres tidligste Ungdom ved jeg kun, at Niels Hen*
riksen var Soldat fra 1843—44 og lærte ved 3. Batteri
i Flensborg. Han arbejdede i sin Fritid paa et Garveri
og tænkte paa at starte et Garveri selv, men opgav
det paa Grund af Kapitalmangel. Min Plejemoder
tjente paa »Eriksborg« hos gamle Niels Mathiesen,
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der byggede Alderslyst og gav Byen Navn. Siden
tjente hun paa »Grauballegaard« hos Hildebrandt,
hvorfra hun kom til Niels Henriksen paa »Grauballe
Vestergaard«.
»Grauballe Vestergaard« er købt sammen i 1847 af
to Hedelodder fra to Gaarde i Grauballe, nemlig af
Mtr. Nr. 2, der da ejedes af Fritz Absalon Vorm, og
af Mtr. Nr. 11, som ejedes af Constantinus Jensen. Det
samlede Areal var 80 Tønder Land, altsammen Hede
paa 2 Agre nær, og der var kun lidt Bygning, som
laa paa den nordlige Parcel. I Pantebogen staar der
ikke noget om, hvor meget Niels Henriksen gav for
Jorden, kun at Skødet er tinglyst i 1847. Min Pleje*
moder har fortalt mig, at han gav 900 Rigsdaler, som
han paa en Dag og en Nat hentede i Vejle —til Fods
naturligvis.
Saa kom 1848, og han blev indkaldt baade i 1848
og 1849 og fik ogsaa sit Pas i 1850, men blev ganske
roligt hjemme. De sloges jo ikke dengang som nu.
Naar det blev koldt, gik de hjem for at begynde igen,
naar Vejret blev belejligt.
Saa begyndte Kampen mod Lyngen. Om denne ved
jeg kun, hvad der er fortalt mig af saa mange, navnlig
af min Plejemoder og Paul Pedersen, der var vor Nabo.
Niels Henriksen anskaffede sig 4 gamle Heste, en Ko
og en vistnok fordrukken Karl, Kristen Pelsen, der
drak Brændevin, naar Niels Henriksen drak Mælk.
Lyngen skulde piøjes ned, den maatte ikke brændes.
De hjalp saa hinanden med at holde Ploven og vende
Furerne. Naar de ikke kunde se mere, kørte Niels
Henriksen til Sminge Sø efter Mergel. Han sov paa
Vognen, og paa disse Ture og om Søndagen fik han
den eneste Søvn, der blev Tid til. De to Mænd lavede
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selv Mad og boede sammen med Kreaturerne. Saaledes
levede de Livet til 1854, da Niels Henriksen blev gift
med min Plejemoder. Det var det første Par, Provst
Jessen viede, og det skete den 2. Februar. Nogen For*
andring har dette vel medført. Min Plejemoder har
fortalt mig, at de fik lavet en Slags Stue og Køkken,
alt primitivt, for det var deres Mening at bygge en
Gaard, og til den Ende begyndte Niels Henriksen at
brænde Sten (det skaffede ham Tilnavnet Teglbrænder).
Det passede iøvrigt ind i hans Arbejdstid, da han saa
kunde sove ved Ovnen om Natten. Ovnen var gravet
ind i en Bakke nordøst for Gaarden, og den stod der
endnu i min Tid.
I Ægteskabet var der ingen Børn, men desto flere
Plejebørn. Noget egentligt Tal har jeg ikke paa disse,
men jeg ved, at de paa en Gang fik 6 Arbejdsmands*
børn, hvis Fader var død. Paa nær en døde de alle 6
hos os af Tuberkulose. Jeg kan huske, da den sidste
døde. Et Par Stykker kom — som den Tids Skik var
— for at tigge. Til dem blev der sagt: »Læg den Pose
og bliv her og bestil noget«. Den ene, jeg husker,
var fra Kragelund Kolonien; hans Forældre boede i
Fattighuset, og hans Fader blev kaldt Ært Niels
(Ærte Niels). Han var den eneste, der fik noget fra
Gaarden, idet han fik overladt 4 Tønder Land af den
østre Ende af Marken. Han arbejdede dog stadigvæk
paa Ejendommen, og han døde i Silkeborg ca. 90 Aar
gammel. De sidste, vi fik, var et Tvillingpar, hvis Mo*
der døde. Jeg husker tydeligt, hvor de græd den første
Nat. Ogsaa Plejemoder græd. Vi havde ogsaa Drenge
fra »Bøgildgaard«, af hvilke jeg særlig husker en. Han
hed David Stolser Hærenkeit og voldte os mange Knu*
der ved at stjæle. Politiet i Kjellerup hentede ham.
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Mine første Erindringer begynder i 1864, da Gaar*
den byggedes. Vi flyttede en Augustdag, og jeg skulde
bære en genstridig Kat, der ikke vilde med; men da vi
naaede Gaarden, kom der et Tordenskrald, og Katten
rev mig og løb tilbage — og jeg blødte. Jeg husker
en tysk Officer, der vilde have Heste til Hjemtrans*
porten. Vi havde fire. De to, der duede noget, stod
i en Mergelgrav syd for Gaarden og de to andre i
Stalden. Officeren truede Plejefader med sin Sabel,
men Niels Henriksen var ikke saa bange. Han havde
et Plejlslag og forsikrede, at han havde lært at parere.
Jeg holdt om hans Ben og var sikkert den, der var
mest bange af os.
1 1866 fik vi Grundlovsændringen. Vi havde da en
saakaldt Dræningsmester, som hed Anders Hjort. Han
blev senere Lærer. Anders Hjort nivellerede Marken,
der blev drænet. Han tilhørte I. A. Hansens Parti,
som var imod Grundlovsændringen, og Niels Henriksen
var med Chresten Berg for Forandringen. De skændtes
bravt og slog i Bordet. Jeg laa i Slagsengen og var
bange for, at Niels Henriksen skulde give Anders
Hjort Klø, for han var baade hidsig og stærk; men saa
vidt gik det aldrig. Politik var forresten ikke det ene*
ste, de var uenige om, idet de ogsaa havde forskellig
religiøs Opfattelse. Niels Henriksen var fra sin Ung*
dom paavirket af P. Larsen, Skræppenborg, der virkede
i Vejleegnen og senere paa Fyn. Plejefader gik dog over
til Indremissionen. Min Plejemoder var ogsaa meget
religiøs, saa vort Hjem var meget paavirket i den Ret*
ning. Anders Hjort var derimod paavirket af den grundt*
vigske Retning. Det medførte ogsaa mange Debatter,
som jeg husker. I Grundlovsspørgsmaalet syntes jeg,
at Niels Henriksen havde Ret; men i det religiøse
8
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Spørgsmaal var jeg absolut paa Anders H jort’s Side
— vel ikke dengang, men da jeg blev større og hørte
Missionærerne og Oplæsning af Vilh. Bechs Prædike*
bog — hvilket foregik Søndag Eftermiddag — var jeg
afgjort Modstander af Missionslæren. Særlig var der
en, som kom af og til, Markus Sørensen fra Lorring.
Han var mig saa inderlig imod. Derimod kunde jeg
godt lide at høre Provst Jessen, som ogsaa kom i vort
Hjem. Han havde en aparte Maade at tale paa, hvilket
tiltalte mig.
Min Plejefader vilde have, at jeg skulde være Præst,
og til den Ende kom jeg 6 Aar i to Skoler. Med de
smaa — som det hed — i Svostrup, og med de store
i Nisset. Læreren i Svostrup hed Ottesen. Han var
efter min Mening en meget dygtig Mand. Senere blev
han flyttet til Gjerning. Vi var 70 Elever i Klassen,
indtil Asmildgaarde blev bygget, saa blev Elevantallet
halveret. I Nisset havde vi en Lærer Vissing, og vi
havde Skolelokale i Niels Kristians Overstue. At Skole*
gangen havde en uheldig Indflydelse er let forstaaelig,
for da jeg kom ud af Nisset Skoles øverste Klasse, og
derefter kun gik med de smaa i Svostrup, kunde det
ikke undgaas, at jeg, som huskede godt og var lærenem,
fik for lidt at bestille, og derfor lavede Kunster i Stedet
for at følge med.
Min Skæbne blev afgjort en Aften, vi kørte hjem
fra Silkeborg, og Plejefader spurgte, om jeg saa vilde
være Præst. Mit Svar faldt omgaaende med et »Nej«.
Saa skal du »sante« ud af Nisset Skole, sagde Pleje*
fader. Den Stilling har jeg aldrig fortrudt.
Gaardens Befolkning bestod af to Karle og to
Piger samt vi Drenge. Om Sommeren strakte vor Ar*
bejdstid sig, fra det blev lyst, til det blev mørkt. Dog

Dagligt Liv i Hids Herred i forrige Aarhundrede

H5

havde vi to Timers »Hviletid« om Middagen, d. v. s.
Pigerne skulde malke og vaske op i den Tid, og jeg
skulde vande Faarene og Kalvene. Om Vinteren havde
vi det bedre. Kvinderne kartede, spandt og støbte Lys,
og Karlene fortalte Spøgelseshistorier, saa Haarene stod
lodret paa mit Hovéd, naar jeg skulde ind i Karle*
kammeret før de andre. Af Læsning havde vi kun
»Silkeborg Avis«, der kun var paa to Sider og ikke
kom hver Dag. Vi var fire om den. Desuden havde
vi Missionstidende og Hedeselskabets Tidsskrift. Den
sidste havde min særlige Bevaagenhed.
Men hvad bestilte nu Niels Henriksen. Jo, somme*
tider læste han i Bibelen, men var Vejret nogenlunde,
stod han ude i Dræningsgrøfterne, og naar Plejemoder
syntes, det varede for længe, inden han kom hjem,
blev jeg sendt ud efter ham. Naar jeg saa forrettede
mit Ærinde og sagde, at Klokken var 9, svarede han
omgaaende: »Riv det skidt Klok’ ned«; men han gik
alligevel altid med hjem. Han gik altid foran i det
haardeste Arbejde. I xMergelgraven syd for Gaarden
stod han selv og brækkede Mergelen løs, og vi havde
et Par Stude til at slæbe den op. De kunde trække
mere end Hestene.
Til Belysning havde vi, foruden vore hjemmestøbte
Lys, Tællepraaser, der havde den Fordel, at de kunde
hæftes fast paa alt tilstedeværende, f. Eks. Siden af et
Bord o. s. v. Desuden havde vi tørrede Mosegrens*
splinter til at rende rundt med i en Hast, og til at se
at sætte Brød i Ovnen ved. Men Hovedlyskilden var
en Medicinflaske med en Prop, hvorigennem der var
stukket et Blikrør med Lysgarn. Omsider fik vi en
Hængelampe med Fladbrænder. Det var nok et Frem*
stød, der forslog noget.
8*
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Gaarden bestod af tre Længer. Stuehuset med de
herskabelige høje Gavle laa i den nordlige Ende,
Køreladen i vestre og Stalden i østre Fløj. I Stuehuset
var indrettet Bryggers, Bageovn, Pigeværelse, Spise* og
Opholdsstue, Køkken og Soveværelse, samt en Stor*
stue og et Gæsteværelse, Endvidere var der indrettet
en lille to*Værelses Lejlighed i den vestlige Ende,
der beboedes af Niels Mathiasen, som havde solgt
Eriksborg. Han flyttede senere — som meddelt — til
Alderslyst og gav Byen Navn. Møddingen havde vi,
som Skik var, midt i Gaarden, men den var dækket
med Tag, hvilket var en Sjældenhed dengang, og end*
videre var den forsynet med en Ajlebeholder, som
havde Tilløb fra Staldene. I det hele taget var Op*
bevaringen og Opsamlingen af Gødningen et af Niels
Henriksens ømme Punkter. Hvis han paa Hjemturen
fra Marken kom forbi noget Gødning, samlede han
det med det samme op i sin Kasket, eller pakkede det
ind i sin Jakke eller Vest, og bar det derefter hjem
paa Møddingen.
Som sagt gik Niels Henriksen altid selv foran i
Mergelgrav, Høst og Slæt. Han havde altid en Masse
Tøj paa, og efter som det blev for varmt, trak han
af det. I Høsten gik han ofte kun i Underbukser og
Skjorte, og naar vi saa ikke kunde se mere og skulde
til at hjem, var det ofte vanskeligt at finde de Be*
klædningsgenstande, han havde smidt i Dagens Løb.
Det, vi døjede mest med, var Vandforsyningen. Vi
fik vort Drikkevand fra en Dam udenfor Gaarden
gennem en Dræningsledning. Om Sommeren vandedes
alle Kreaturerne ved Dammen, men om Vinteren pum*
pedes Vandes ind i Krybben. At Vandet i Dammen
særlig i en Tørperiode var ganske forfærdeligt er for*
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staaeligt, og Følgen heraf udeblev heller ikke. Vi fik
Tyfus paa Gaarden. Jeg tror nok, det var i den for*
færdelige tørre Sommer i 1868, at vi alle paa nær Niels
Henriksen og mig blev angrebet af denne Sygdom.
Det var i Høsten og vore Naboer hjalp os med alt
Arbejdet. Jeg blev sat til at hente Drikkevand hos Jens
Indelukke, der var den eneste, som havde Brønd til
Bundvand. Jeg fik en Lerkande i hver Haand og gik
Vejen frem og tilbage. Samme Aar fik vi gravet en
46 Alen dyb Brønd, men den voldte os mange Bry*
derier, idet vi jo skulde have lavet en Pumpe til den.
Mange Konstruktioner blev prøvet, og endelig lykkedes
det at faa det til at gaa saa nogenlunde tilfredsstillende.
Vi fik forresten paa dette Tidspunkt lavet flere nye
Redskaber, saasom Harve, Hakkelsemaskine, Tærske*
værk og Hestegang. Der eksperimenteredes stadig paa
Gaarden. Først havde vi en Hestegang til 4 Heste til
at trække Hakkelsemaskinen, Tærskeværket og Kvær*
nen, men den vilde ikke gaa efter Ønske. Saa byggedes
en Vindmølle paa Laden til at trække Tærskeværket
og male Korn, men da heller ikke den var tilfreds*
stillende, byggedes en lille hollandsk Vindmølle øst
for Gaarden. Det vil forstaas, at vi altid havde Haand*
værkere paa Gaarden, og det var vel derfor, jeg be*
sluttede at blive Haandværker i Stedet for Præst.
Vore Trækdyr var som Regel fire Arbejdsheste, en
Følhoppe og et Par Stude. Der var ingen Luksusdyr
imellem, men de var velholdte. Niels Henriksen var
jo gammel Trænkonstabel og forstod at passe Heste.
Vogne og Seletøj var selv i Forhold til Tiden det
daarligst mulige. Vi havde ikke en Vogn med fast
Fading, men kun med løse Vognfjæl. Naar vi skulde
ud at køre, hed det altid: »Se nu at faa noget Reb
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med til at binde det brudte sammen med«. - Der
skulde nemlig læsses haardt.
Kobesætningen var første Klasses. Vi havde jydsk
broget og fynsk Kvæg, og endelig fik vi en Tyr og
en Kvie fra England. Der fodredes haardt baade med
Korn, Palmekager, Jordnødder og Roer. Mælken blev
vejet hver Fredag, og de Køer, der ikke kunde betale
det stærke Foder, blev flyttet om paa anden Kost.
Smørret lavede vi selv, og det blev i Dritler sendt
direkte til England. En Drittel kunde tage firs Pund,
men gamle Bødker Petersen i Østergade i Silkeborg
kunde lave Dritler til 110 Pund, hvilket var en Fordel,
da Fragten pr. Drittel var ens. Vi fik ogsaa en Ornegris
og en Sogris fra England. Jeg kan huske, at Niels
Henriksen, da han saa dem paa Banegaarden, sagde:
»Aah føj, havde jeg vidst, at de var saa sorte, vilde
jeg ikke have haft dem.« — De var sorte med røde
Pletter. Saa vidt jeg husker, var det en Race, der hed
Yorkshire1). De blev umaadelig store og fede, men jeg
tror ikke, de var tilfredsstillende som Avlsdyr. Der*
imod kan jeg huske, at vi solgte flere Kvier efter den
engelske Ko og Tyr til store Priser. Jeg havde For*
nøjeisen at trække rundt med dem, hvilket var mig
en særlig Glæde, da jeg derved blev kendt langt ud
over det, der var almindeligt for Børn dengang.
En af disse Ture var særlig interessant. En Gaard*
ejer i Vester Ørum ved Vejle havde købt en rød Kvie
af den engelske Race. Jeg startede med denen Faste*
lavnsmandag Morgen og skulde den første Dag naa
Brædstrup Kro, hvilket jeg ogsaa gjorde hen paa Efter*
middagen. Jeg var nøje instrueret om, hvad jeg skulde
have: Hø til min Ledsager og en halv Portion Smørre*
0
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brød og en Kop The til mig samt Natlogi og Morgen*
kaffe. Den følgende Dag var meget besværlig. —Jeg
startede om Morgenen, saa snart det blev lyst. Vejen
var frosset, og min Ledsagers Fødder var meget ømme,
saa vi skred kun langsomt fremad. Det sneede, og da
det begyndte at blive mørkt, tilbød en Mand mig, at
jeg maatte sætte Kvien ind hos ham og saa selv fort*
sætte, men det turde jeg ikke, og vi naaede da ogsaa
frem. Den hele Dag havde vi hverken faaet vaadt eller
tørt, saa jeg kunde rigtig spise, hvilket Kvien imidlertid
ikke var i Stand til. Paa Gaarden havde de en stor,
sort, dansk Hund. Jeg kunde se, den var drægtig, og
bad om at faa en Hvalp, hvilket Manden lovede mig.
Da jeg kom hjem, gav Plejefader mig Tilladelse til at
have den, men jeg skulde selv hente den. Vor gamle
Hund var ved at være for gammel. Den hed Vrangel
og den nye skulde hedde Bismark. Naa, men da jeg
havde afleveret Kvien, var det Meningen, at jeg skulde
gaa fra Sindbjerggaaard til Løsning Station, og derfra
rejse med Toget til Silkeborg. Men Gaardmanden
skulde til Vejle, og saa fik jeg Lov at køre med ham.
Han vilde betale det, det kostede mere, og jeg var
glad ved at faa Vejle at se. Turen gik programmæssigt,
indtil jeg kom til Skanderborg, hvor Toget til Silke*
borg var aflyst paa Grund af Snestorm. Nu var gode
Raad dyre. Jeg havde før været i Haarby og regnede
ud, at naar jeg blot kom dertil, kunde jeg sagtens
finde Vej hjem. Jeg spurgte saa om Vej til Haarby,
og Turen gik ogsaa godt, især saa længe det var lyst.
Men det blev efterhaanden mørkt, og dette i Forbin*
delse med Snestormen gjorde Fremmarchen besværlig.
Mine Træsko blev fulde af Sne, og fra Resenbro til
Vestergaarden gik jeg paa Strømpesokker. Da jeg kom
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hjem, var Gaardens Folk forlængst gaaet til Ro. Jeg
var baade træt og forkommen og kravlede i Seng.
Mit vaade Tøj hængte jeg til Tørre om Halsen paa
vor gamle Følhoppe. Jeg havde Erfaring for, at det
saa var tørt om Morgenen. Da Plejefader næste Mor*
gen kom, sagde han: »Naa, er du kommet hjem. Du
kunde da ellers let have faaet Logi paa en eller anden
Bondegaard, men hvor er Pengene«. De laa ligesom
Oles paa Chr. den Fjerdes Tid i Vinduet. Da det var
konstateret, at Beløbet 300 Kr. var til Stede, gjorde
jeg i Korthed Rede for Turen, og derefter gik vi over
til Dagens Arbejde.
Marken var inddelt i 8 Indtægter. Første Kjerv,
som det hed, var Rug og delvis Hvede. Anden: Byg
og Hør. Tredie: Havre, Roer og Gulerødder. Fjerde:
Havre og Blandfoder med Græsfrø, og femte Kjerv
var Brakmark. Vi havde saaledes tre Indtægter til Græs.
Første Aars blev fredet til Kløverhø, som der blev
lavet mange Eksperimenter med, bl. a. prøvede Niels
Henriksen at salte det ned, men Resultaterne husker
jeg ikke. I det hele taget eksperimentede Niels Hen*
riksen meget med alt, og naar det økonomiske Resultat
paa Gaarden var godt, skyldtes det den store Spar*
sommelighed i alle Retninger. Af Indbo havde vi kun
det allernødvendigste, vel noget af det tarveligste i
Sognet. Og jeg tror ikke, at Niels Henriksen eller min
Plejemoder fik noget nyt Tøj i min Tid. Plejefaders
daglige Tøj bestod næsten af ene Lapper. Karakteristisk
er det, at Plejemoder engang, Plejefader havde faaet en
anden Frakke paa, rev Ærmet af den gamle Frakke og
smed den ind under Loftstrappen, men Plejefader fandt
den frem igen og fik en af Pigerne til at sy Ærmet
fast. Naar han skulde i Kirke om Søndagen, havde
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han et Sæt mørkeblaat Vadmelstøj paa. Det var den*
gang Skik, at Frakken eller Kjolen, som den kaldtes,
var kantet med Kantebaand, og at disse med Tiden
var blevet grønne, kunde han jo ikke gøre for, og
brød sig forresten heller ikke om det. Naar han skulde
til Byen eller til Kjellerup eller Silkeborg, var det altid
hen ad Aften. Saa vaskede han sig ved »Kjeldtruget«
og tørrede sig paa sin Vestryg, saa var det godt.
Mærkeligt nok barberede han sig hver Søndag Mor*
gen, efter mit Skøn noget af det mest unødvendige,
der er til, ja endog stridende mod Naturen, der aldrig
laver Dumheder, fordi dette er forbeholdt os Menne*
sker; og at vi benytter os af denne Forret behøver
vist ingen nærmere Paavisning.
Vor Levemaade var enkel som hos de fleste Bønder
paa den Tid. Vore Maaltider begyndte med en Bøn,
der lød saaledes: »I Jesu Navn gaar vi til Bord og
spise drikke til Guds Ord. Dig til Ære, os til Gavn,
saa faar vi Mad i Jesu Navn!« Og naar vi var færdige,
blev der bedt en saalvdende Bøn: »Fader, Tak for dine
Gaver, tænk paa dem, der ikke haver Mad til sig og
sine Smaa, mens vi her saa trygge bo, og faar Mad
i Fred og Ro«. Niels Henriksen sad selv for Bord*
enden og alle de andre Mandfolk var placeret paa
Langbænken, mens Plejemoder og Pigerne stod op.
Plejemoder ved Plejefaders Side. Vore Hovedmaaltider
bestod mest af Grød og Mælkebrød, men om Mid*
dagen fik vi altid Kartofler og Kød eller Flæsk. Kar*
toflerne kom ind i store Fade, og vi pillede selv dem,
vi vilde have, og lagde dem i en Dynge paa det bare
Bord. Sovsen eller Dyppelsen kom ind i en Pande,
der blev stillet nærmest Bordets øverste Ende, saaledes
at vi ved den nederste Ende af Bordet maatte nøjes
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med en Skaal. Maden var altid frisk og aldrig sveden.
Det værste for mig var, at jeg, naar jeg om Morgenen
havde trukket Kreaturerne paa Græs og havde flyttet
Ungkreaturerne, kom for at spise, efter at de andre
var færdige, skulde nøjes med Levningerne, der bestod
af halvkoldt Mælk, hvori Brødet var opløst og lig*
nende noget ubestemmeligt noget. Det var jeg ked af,
men der var ikke andet at gøre end at spise det, som
det var. Naar jeg kom hjem fra Skole, stod min Mid*
dagsmad gerne i Komfurovnen. Naar det var Vælling,
der var dækket af »Skind« og havde antaget en gullig
Farve, kunde jeg ikke spise det og klarede mig med
nogle kogte Kartofler, vi havde til Svinene, og en Klat
Smør.
Mangel paa Føde har jeg ikke været ude for. Der*
imod husker jeg to Drenge i Skolen, der virkelig led
Nød. Den ene var fra et Hjem med en Masse Børn,
som hver Dag blev sendt ud for at tigge, mens Fa*
deren, som ikke var Afholdsmand, gik i Dagleje.
Drengen var paa Alder med mig og kom tit i Skole
med det tørre Brød. Jeg opdagede det ved, at han
altid spiste sit medbragte Mad paa et afsides Sted,
borte fra os andre. Han var stor og stærk, men var
klædt i Pjalter og gik selv om Vinteren med bare
Ben. Den anden var en spinkel Dreng, som havde
Hareskaar. Hans Brød havde Moderen dyppet i Vand
for at faa lidt revet Ost til at hænge ved. Naar de
andre Drenge drillede ham med Hareskaarene, kom
jeg altid i Harnisk, og jeg har langet mange Øretæver
ud i den Anledning.
Plejemoder var en god og dygtig Kone, men hun
havde et daarligt Helbred og led af en kronisk Un*
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derlivssvgdom, og vi var næsten aldrig fri for at have
Læge. Dunkelt husker jeg en Læge Kjær i Kjellerup,
hvis Metoder bestod i, at han rejste rundt og forbød
Folk at spise Kartofler. Den første Læge, jeg rigtig
husker, var Svegenbjørnson. Han var efter Sigende en
dygtig og samvittighedsfuld Læge, men han havde
Hang til Flasken, og naar vi hentede ham, skulde vi
altid holde ved Gødvad Kro. Han flyttede til Bræd*
strup, men kom siden til Silkeborg, hvor han endte
sine Dage som et sølle Vrag. Siden husker jeg Lægerne
Kle og Pros. Ved Siden af Underlivssygdommen havde
Plejemoder Lupus i Næsen. Dr. Kle var den første,
der gav Sygdommen dens rette Navn og prøvede paa
at helbrede den. Kuren bestod i, at han vilde brænde
Sygdommen væk med Helvedessten. Plejemoder kørte
til Silkeborg og fik Behandling hver anden Dag, og
naar hun kom hjem, gik hun og jamrede sig, til de
værste Smerter var ovre. Vi havde jo ingen Finsen
dengang, og hun blev aldrig af med Sygdommen. Men
trods alt var hun en dygtig Husmoder, og naar det
hele gik saa godt, som det gjorde, var Æren maaske
alligevel mest hendes.
Som før nævnt hentede jeg Hunden Bismark paa
Sindbjerggaard. Jeg startede med bare Ben og godt
Humør. De ca. 7 km var jo ingen Sag. Dagen efter
startede vi fra Sindbjerg, Bismark og jeg. Jeg anede
da ikke, at det skulde blive en af de haardeste Tørn
i mit Liv. I Begyndelsen gik det med Leg og Løben
omkap, men det varede ikke længe, inden Legen holdt
op, for Hunden var jo kun faa Maaneder gammel.
Jeg prøvede paa alle Maader, men kunde ikke faa ham
til at gaa længere. Saa forsøgte jeg at bære ham i
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Armene, men det gik heller ikke, for han var vældig
tung. Endelig fandt jeg paa at tage ham paa Nakken.
Det gik bedre, men vi maatte tit holde Hvil, og en*
gang imellem maatte han alligevel bruge Benene. Trods
vore fælles Anstrengelser var det en forfærdelig Tur,
og det var langt ud paa Natten, inden vi kom hjem.
Vi havde faaet nogle »Klemmer« med fra Konen i
Sindbjerg. Dem delte vi. Siden da, og saalænge det
forundtes os at være sammen, var vi uadskillelige Ven*
ner. Jeg syntes, den Hund var den eneste, der rigtig
forstod mine Sorger og Glæder. Naar jeg kom hjem
fra mine mange Ture rundt omkring, saa fortalte jeg
ham om alt, hvad jeg havde oplevet, og naar noget
gik mig imod, beklagede jeg mig til ham og fandt
Forstaaelse og Trøst. Den 1 November 1875 slog
Afskedens Time. Jeg fik mine gamle Klæder i en
Pakke og med den under Armen og 24 Skilling i
Lommen, var jeg forsørget. Bismark fulgte mig til
Markskellet. Her satte vi os ned og tog Afsked med
hinanden. Jeg havde »en stor Klump« i Halsen og
græd — mest over, at jeg skulde skilles fra Bismark.
I Januar Aaret efter solgte Plejefar Gaarden til en
Proprietær Lindemann for 43.500 Kr., og da der kun
var 12.000 Kroners Gæld paa Ejendommen, var han nu
Ejer af ca. 31.000 Kr. Han lejede et lille Husmandssted
paa Nisset Mark, indtil han i 1877 købte Løgagergaard
i Them Sogn for 28.000 Kr. Gaarden var i høj Grad
forsømt, men paa hans sædvanlige Maade satte han
fuld Kraft paa for at faa den rettet op, men han var
da 56 Aar. Plejemoder var syg, og Jorden var Sandjord
og ude af Drift og taalte ikke samme Behandling som
Lerjorden i Grauballe. Alt lagt sammen gik det nu
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raskt baglæns. Plejemoder døde i 1879. En Plejesøster
skulde derefter passe Huset, men hun magtede det
ikke, og naar jeg en enkelt Gang kom der, kunde jeg
se, at det vilde ende galt. Niels Henriksen maatte tik
sidst laane Penge af Ry Kromand og Elling i Funder,
og saa skulde det jo gaa galt. Hvornaar han afhændede
Gaarden, ved jeg ikke saa nøje. Han var med til mit
Bryllup den 15. Marts 1884 i Horsens, og siden har
jeg ikke set ham.
Naar jeg ikke søgte at faa Forbindelse med ham
senere, skyldtes det, at jeg manglede Penge. Det var
i en forfærdelig Arbejdsløshedsperiode, der var meget
værre end de senere, fordi vi slet ingen Hjælp kunde
faa og bogstaveligt talt maatte sulte os gennem Tik
værelsen. I 1884 fik jeg mit ene Ben slaaet i Stykker
ved et Broarbejde i Horsens og i 1885 tjente jeg kun
520 Kr. Desuden vilde jeg ogsaa gerne finde min egen
Fader, som jeg jo aldrig havde set, men alle Ting ud*
over at skaffe Føden, maatte tilsidesættes. Min Fader
fandt jeg ved et rent Tilfælde i August Maaned 1914.
Han var da 80 Aar og jeg 53. Han var frisk som en
Fisk og med godt Humør og Helbred. Han levede
til den 31. Marts 1921.
Min Moder blev gift i 1866 med en Smed. Jeg be*
søgte dem to Gange, inden jeg blev konfirmeret. Den
ene Gang i Haarby ved Skanderborg og den anden
Gang i Bryrup. Om min Stedfader vil jeg sige saa
lidt som muligt. Min Moder var en god, dygtig og
arbejdsom Kvinde, der selv slog med Forhammeren
i Smedien og endog ikke gik af Vejen for at sko en
Hest.
Juledagsaften 1874 fik jeg Lov at gaa til Bryrup at
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besøge min Moder. — Da jeg kom derud, reciterede
Moder følgende Vers for mig:
»I Dalens Skød en Hytte laa
ved Bredden af en Kilde,
dens Væg var Ler, dens Tag var skraa,
dens Hegn var Roser vilde.
Dens Ejers Lod var Fattigdom,
dog var han glad, for han var from
i Hjertets Rod derinde«.
Skønt det var Juleaften, bestod vort Aftensmaaltid
kun af Rugbrød med Fedt og Ost samt en Kop Kaffe.
Da jeg kom hjem, fortalte jeg, hvor fattigt de havde
det, og da Plejefader hørte derom, sagde han: »Tag
og træk den lille sorte Ko over til dem og gaa ind
til Chresten Andersen i Velling og sig, at han skal
levere dem Foder til den«. Det var en af Plejefaders
mange gode Sider, at naar han gav én en Haands?
rækning, var det altid en Hjælp, der betød noget.
Jeg tænkte ofte paa, hvorledes den gamle Slider
havde endt sine Dage, og da jeg ved et Tilfælde fik
at vide, at han vist var død i Grundfør, skrev jeg til
Præsten der og fik følgende Svar:
»Angaaende Niels Henriksen, kaldet Teglbræn?
der, skal jeg meddele Dem, at han døde den
21. Marts 1897 i Grundfør. I Kirkebogen staar
følgende om ham: Alderdomsforsørget. Forhv.
Gaardejer i Grauballe i Svostrup Sogn. Født den
25. Maj 1821 i Bjerlev i Hvejsel Sogn, som Søn
af Gaardejer Henrik Sørensen og Hustru Karen
Petersdatter. Enkemand. Før gift med Bodil Marie
Sørensdatter, der er født paa Løgagergaard den
1. April 1879.
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Da Niels Henriksen har været hos Sognefoged,
Amtsraadsmedlem Thomas Nielsen, kan De sik*
kert faa alle Oplysninger hos ham«.
5. Møller,

Sognepræst.

Jeg skrev da til Th. Nielsen og fik følgende Svar:
»I Anledning af Deres ærede Skrivelse af 12. d. M.
angaaende Niels Henriksen, skal jeg gerne give
de Oplysninger, jeg har, men da der er forløbet
mere end 30 Aar siden hans Død, og jeg kun
har min Hukommelse at støtte mig til, kan mine
Oplysninger ikke blive meget omstændelige. Om*
kring 1890 købte Karl Henriksen —en Brodersøn
af Niels Henriksen —en lille Gaard paa Grund*
før Mark. Til ham kom Niels Henriksen i Slut*
ningen af 1892. Brodersønnen havde lovet ham
Ophold og Pleje mod at faa den lille Kapital,
Niels Henriksen havde tilbage. Niels Henriksen
paastod, at det var tillaans, hvilket Karl Hen*
riksen ikke vilde anerkende, da de skiltes, og
der var intet Bevis oprettet i Sagen. Brodersønnen
var efter min Mening ikke nogen behagelig Mand,
og da Niels Henriksen ogsaa havde sine vanske*
lige Stunder, varede Opholdet hos Brodersønnen
kun nogle faa Maaneder. Niels Henriksen lejede
da en Stue i Byen og flyttede derind. Han havde
kun det allernødvendigste og ernærede sig ved
tilfældigt Arbejde. Han ansøgte Sogneraadet om
Alderdomsunderstøttelse, men efter de Oplys*
ninger vi fik fra Them Kommune og ved Af*
høring af Brodersønnen, blev Understøttelsen
ham nægtet i første Omgang. Jeg var dengang
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Sogneraadsformand og maatte som saadan give
ham Besked derom. Af hvilken Grund han der*
for fik Tillid til mig, ved jeg ikke, men han kom
flere Gange og bad mig om Bistand. Fattighjælp
vilde han ikke have, og Sogneraadet bevilgede
ham da Alderdomsunderstøttelse, som han oppe*
bar til sin Død.
I Foraaret 1894 kom han og spurgte, om jeg ikke
kunde bruge ham til et eller andet, da han gerne
vilde have noget at bestille. Han mente godt,
han kunde passe Kreaturerne med lidt Hjælp.
Skønt jeg var lidt i Tvivl om, at han, der var
en gammel Mand, kunde gøre det, vilde jeg ikke
lade ham gaa, men gik ind derpaa. Det var og*
saa tit, Niels Henriksen maatte have Hjælp, mere
end vi sommetider kunde afse, men alene den
Venlighed og Omsorg for Dyrene, der var saa
stor, at jeg maatte beundre ham, gjorde, at jeg
var glad for ham.
Det maatte dog ophøre med Sommeren, da kun*
de han ikke mere. Han boede i en Stue, gik
lidt omkring til Folk, hvor han kunde hjælpe
lidt og følte sig tilfreds med Tilværelsen, om
end Fortiden undertiden gav bitre Minder. Det
er, hvad jeg kan sige Dem om ham. Baade min
Hustru og jeg havde ikke saa lidt tilovers for
ham, og han var taknemlig for udvist Venlighed.«
Jeg har i Tidens Løb kendt saa mange haarde Skæb*
ner, at hans desværre ikke er noget enestaaende, men
trods det, at det nu er 65 Aar, siden jeg forlod mit
Barndomshjem hos ham, saa tænker jeg mange Gange
med Sorg paa, at det skulde ende saa sørgeligt med
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denne virksomme Mand, at han skulde henleve sine
sidste Aar ensom og fattig.
Sognet var fattig paa Originaler. Vi havde en Dværg,
der hed Kristian Bech; han var paa Højde med et
almindeligt Bord og gik paa Omgang i Sognet. Da vi
kun havde lidt Hartkorn, husker jeg kun, at vi havde
ham en Gang. Men at se ham kravle op paa en Stol,
naar han skulde spise, var en Forestilling. Vi Skole*
børn holdt naturligvis en Masse Løjer med ham, men
han tog det hele med godt Humør. Saa husker jeg en,
der hed Jacob Tvinger. Han drak til den store Guld*
medalje, men om han fik den, véd jeg ikke. En Dag
han var særlig fuld og laa paa Bakken ned til Alling
Mølle, kom Provst Jessen kørende. Provsten stod af
Vognen og gik hen til Jacob, der laa og sagde: »Aa
bette søde Fanden, kom og tag mig«. Provsten havde
sin sorte Puddelhund med, og da den snusede til ham,
vaagnede han op og sagde: »Det kom ikke tra Hjær*
tet, du«.

9

H R. M I C H A E L F E L D
TIL VAMM EN, LINDUM OG BIGUM
EN SKIKKELSE FRA PIETISMENS TID
Af Forstander F. Elle Jensen, Skals.

høj Grad det lykkedes Pietismen i Christian
VI.s Dage at faa Tag i den danske Præstestand,
er det temmelig vanskeligt, for ikke at sige umuligt,
helt at udrede. De gejstlige Skrifteprotokoller fortæller
ganske vist om Tilstedeværelsen af adskillige pietistiske
Skrifter i de efterladte Bogsamlinger, men dette behøver
kun at betyde, at Retningen har øvet en vis Paavirk*
ning af de paagældende Ejere, men siger derimod intet
afgjort om, hvorvidt de ellers har sluttet sig til den.
Rimeligvis kommer man Sandheden nærmest ved at
antage, at det stadig er den gamle lutherske Fromhed,
som har behersket Sindene, men at man ogsaa har
søgt Næring i den nye Litteratur uden dog dermed
at hylde alle Bevægelsens Tanker. I det hele taget er
det ikke let at konstatere, hvor der har siddet pietistiske
Præster, idet mange af dem som stille i Landet har
passet deres Embeder uden at give Livstegn fra sig i
opbevarede Skrivelser; kun hvor saadanne foreligger,
eller f. Eks. Klagemaal over en al for nidkær Optræden
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har givet Anledning til Undersøgelse, og de paagæl*
dende Dokumenter endnu forefindes, er man i Stand
til at komme Forholdene nærmere ind paa Livet, men
i mange Tilfælde maa man nøjes med mere eller mindre
sikre Gisninger. Forøvrigt kan man vel sige, at det jo
allerede vilde være forbundet med betydelige Vanske*
ligheder at bestemme de danske Præsters Retnings*
forhold for kun 50 Aar siden —endsige da naar Talen
er om en Tid, der ligger 200 Aar tilbage, og hvis Kilde*
materiale er langt sparsommere end vore Dages.
I Viborg By var Præsten ved Søndre Sogns Kirke
Kr. Sadolin (1731—74) og hans to Kapellaner Jac. Graa
(1736—44) og Jac. Hornemann (1744—61) Tilhængere
af Pietismen, og af Graabrødre Kirkes gejstlige sluttede
Hans Råer (1752—59) sig ligeledes til den. Kapellan
Niels Gjelstrup ved Domkirken var paavirket i herrn*
hutisk Retning. Ved Hovedkirken raadede ellers den
ortodoxe Retning, repræsenteret især ved Stiftsprov*
sterne Chr. Lassen Tychonius (1726—40), Henrik Biit*
zon (1741—46) og P. Rosenstand Goiske (1746—49);
den sidstnævnte, som blev theologisk Professor i Kø*
benhavn og der kom til at øve en betydelig Indflydelse
paa Studenterne, tilhørte den saakaldte Supranaturalisme,
Rationalismens Forløber ( f 1769). Et mæglende Stand*
punkt indtog Biskoppen, Andr. Wøldike (1735 —70).
Af Landsbypræster i Omegnen har Michael Feld, om
hvem der i det følgende skal meddeles mere, været
Pietist; af andre tør man formode, at Rasmus Flens*
borg i Vroue (1744—80) har vedtaget et lignendeStand*
punkt, idet han i sin Studentertid havde været Lærer
ved Vaisenhuset, Pietismens Hovedfæstning i Køben*
havn.
9*
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Michael Feld blev født i Aaret 1708 i Nykøbing
paa Mors, hvor hans Fader var Byskriver. Hver selv
nok saa lille Købstad havde paa den Tid sin egen
Latinskole, det var derfor kun naturligt, at Drengen,
der skulde holdes til Bogen, fik sin første Uddannelse
her; siden blev han imidlertid sat i Aalborg Katedral*
skole, hvorfra han dimitteredes 1726. Som saa mange
andre ubemidlede maatte Feld dog foreløbig opgive
Læsningen og søge en Plads, hvorved han eventuelt
kunde lægge lidt til Side til Genoptagelse af Stude*
ringerne, og da der var en Hørerstilling ledig ved
Latinskolen i hans Fødeby, søgte og fik han den, skønt
Lønnen utvivlsomt har været yderst ringe. 17331) kunde
han dog drage til København, og Aaret efter tog han
der sin theologiske Embedsexamen.
Der er ingen Tvivl om, at det Aar, Feld opholdt
sig i Hovedstaden, fik afgørende Betydning for hans
Livsudvikling, thi det var netop paa det Tidspunkt,
at Striden mellem Pietismen og den gamle Ortodoxi
naaede sit Højdepunkt, og hele Byen var i en Bevæg*
else, som man skal tilbage til Reformationens Dage
for at træffe Mage til2). Præsterne tordnede mod hin*
anden fra Prædikestolene, og det kom her og der
til tumultuariske Optrin paa Gaden, hvor ophidsede
Mennesker af mere eller mindre aandelige Grunde
kunde finde paa at bevise deres Hengivenhed for den
gamle Tro med bogstavelig taget slaaende Argumenter.
Først ved en kraftig Optræden lykkedes det Regerin*
gen, der efterhaanden tog stedse stærkere Parti for
Pietisterne, at bringe Ro til Veje. Men man forstaar
let, at en saadan Brydningstid kunde gøre Indtryk
!) Vitaprotokol, Aalborg Bispearkiv (Landsarkivet).
2) Se herom nærmere min Bog »Pietismen i Danmark« (1924) S. 49 ff.
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paa unge studerende, og der var da ogsaa adskillige
af dem, der laa ved Universitetet i disse Aar, der
afgjort vandtes for den nye Retning med dens strenge
personlige Krav. Til dem maa, efter hans senere Ind*
stilling at dømme, Michael Feld regnes, selv om der
ikke foreligger særlige Oplysninger om hans Ophold
i København.
At Feld har sluttet sig til Pietismen, synes ligeledes
at fremgaa af, at han kom i Embede endnu samme
Aar, som han tog Examen, idet han 1734 blev udnævnt
til residerende Kapellan for Nykøbing, Lødderup og
Elsø paa Mors, og at han allerede tre Aar efter blev
Sognepræst i Vammen. I samme Retning peger det
Vidnesbyrd, han senere fik af den daværende Rektor
ved Latinskolen, Mag. Anders Langgaard (siden Præst
for Klim, Torup og Vust 1739—48), der i sin Levneds*
beskrivelse omtaler en Præst i Byen, der var en Ynder
af Speners, Franckes og lignende Skrifter, og som ved
sin Forkyndelse gjorde stærkt Indtryk paa ham. Han
og flere andre sluttede sig nøje til ham, hvad imid*
lertid ikke gik af uden Spot og Forfølgelse, antagelig
fordi de har holdt gudelige Forsamlinger1). Mere hører
vi ikke om Felds Virksomhed i Byen, men det er
ogsaa tilstrækkeligt til at karakterisere hans Stade.
1737 udnævntes Feld til Sognepræst for Vammen,
Lindum og Bigum. Menighederne har været temmelig
forsømte; den foregaaende Præst, Alb. Fr. Buch, (1708
—37) havde ikke haft det bedste Ry, og han omkom
ved at blive slaaet af Hesten, da han var paa Vej til
Kroen. 1722 havde Biskop Lintrup2) været paa Visitats
!) Kirkehist. Saml. 5. Række 2. Bd. S. 335.
2) Søren Lintrup, Biskop 1720—25, derefter kgl. Konfessionarius
og Professor i København (f 1731).
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og fundet »Ungdommen til den største Del ikkun slet
funderet i deres Kristendom, hvorfor jeg alvorlig straf*
fede (d. e. irettesatte) dem«. Kirken behøvede nogen
Reparation paa Taget og manglede Messehagel og
Messesærk1). Bispens Eftersyn maa dog have været
mindre grundigt, thi et Kirkesyn 17272) skildrer Til*
standen saaledes: Muren i Taarnet mod Øst og Syd
er meget brøstfældig, og mange Sten truer med at
falde ned; 200 nye Tagsten behøves til Taarnet og
100 til Vaabenhuset. Klokkeværket er i Uorden, men
der er ingen Stige, saa man kan komme op og efterse
det. I selve Kirken er en Del Sten udskredet, Lofts*
brædderne er løse eller raadne, Stolene i Taarnrummet
er næsten ubrugelige. Paa Sakristiet er Spaantaget
aabent eller raaddent. Der mangler 38 Ruder i Kirken,
der er intet Alterklæde, Alterdugen er pjaltet og »skam*
melig«, Alterbogen har intet Bind, og Messehaglen
er gammel og »forhaft« (slidt). At det var Præsten i
Tjele3), der som Kirketiendeejer havde Ansvaret for
den usle Tilstand, gør ikke Sagen bedre.
Med Bigum Kirke var Biskop Lintrup ret vel til*
freds, mindre derimod med Lindum, hvor Loft og
Bjælker samt Taarnet var brøstfældige.
Hvorvidt de omtalte Mangler ved Vammen Kirke
var afhjulpet ved Felds Komme, er uoplyst, men at
den nye Præst i alt Fald ikke har været tilfreds med
andre Forhold, kan man tydelig se af en Klage til
Biskoppen over Sognemændene, der ikke, som de
skulde, vilde møde til Pligtarbejde og opsætte de
forfaldne Diger. Biskoppens Svar gik ud paa, at de
J) Jydske Saml. 3. Række 2. Bd. S. 88 f.
2) Kirkesyn 1727—1804, Vib. Bispeark.
3) 1713—40 var Th. Høyer Præst for Tjele og Vinge.
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modvillige skulde trues med Bøder1), men det maa
ikke have hjulpet stort, thi 1740 maatte Stiftøvrig*
heden atter strengt indskærpe Vammenbønderne deres
Forpligtelser og befalede, at de genstridige uden videre
Proces skulde pantes af Sognefogden for de dem
pnalagte Mulkter.
Af det foregaaende synes det at fremgaa, at Befolk*
ningens kirkelige Sans har været temmelig uudviklet.
At den unge og nidkære Præst har følt det som sin
Opgave at vække dem af deres Ligegyldighed, er en
Selvfølge. Paa pietistisk Vis svang han Lovens Sværd
over dem og søgte paa enhver Maade at modarbejde
alt det, som efter hans Formening drog deres Tanker
bort fra det ene fornødne.
Lystigheden ved Bøndernes Gilder var ham saaledes
hele Tiden en Torn i Øjet, og han laa længe i haard*
nakket Strid med Stadsmusikanten i Viborg2). Allerede
1739 klagede han over, at denne forførte Ungdommen
til Leg og Dans, hvorfor Biskoppen anbefaler ham
at henvende sig dels til Godsejeren, der da maa tage
sig af de skyldige, dels til Magistraten i Viborg, der
skulde holde sin kommunale Tjenestemand i Tømme3).
Men det hjalp ikke noget. Stadsmusikanten stillede om
Lørdagen paa Torvet, og naar han da af tilrejsende fra
Egnen havde faaet at vide om et Bryllup ude i Sognene,
sendte han uden videre en af sine Folk til Gildegaarden.
Præsten søgte vel at afværge dette, men det lykkedes
ikke altid, og naar han sagde til ham, at Lyden af
hans Spil borttog Lyden af de Guds Ord, som skulde
9 Biskoppens Kopibog 26/9 1738. Vib. Bispeark.
2) Stadsmusikant i Viborg var 1731—65 Peder Vestermand. Fra
Vib. Amt 1937 S. 17 ff.
3) Kopibog 22/9 1739.
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lyde, kunde han faa til Svar, at ved saadanne Lejlig*
heder skulde der ikke føres gudelig Tale. Nogle af
Gæsterne plejede i Reglen at holde med Spillemanden,
der saaledes fik sin Vilje tiere frem, end Feld ønskede
det.
Sin Besværing over dette Forhold førte Præsten frem
lige til Kirkeinspektions*Kollegiet i København, den
øverste kirkelige Myndighed, idet han samtidig klagede
over, at Bønderne straks efter Gudstjenestens Slutning
ifølge gammel Skik maatte samles til Grandestævne
for at raadslaa om Byens Anliggender, thi derved bort*
vejredes let Indtrykkene fra Kirken, idet de lige »efter
Ordets Hørelse opfylder deres Hjerter med denne
Verdens Omhyggelighed«. Desuden giver Sammen*
komsterne Anledning til allehaande Udskejelser med
Skældsord, Banden, Raaben og Drikkeri i Brændevins*
husene til langt ud paa Natten, ligesom der bliver
Klammeri og Slagsmaal, og Bøderne for alt dette for*
tæres i »liderligt og højst forargeligt Levned«. »Hjælp
Gud, at den Djævels Skik maatte engang ophøre«,
udbryder han, men gode Ord og Formaninger har
ikke frugtet, og han ønsker derfor, at Kirkekollegiet
vil gøre sit til, at »disse tvende onde Ting« (Stads*
musikantens Forhold og Grandestævnet) maa blive
udryddet; det vilde give kendelig Nytte.1)
Felds Skrivelse blev behandlet i Kollegiets Møde den
3. Dec. 1744, men den afvistes for saa vidt, som man
kun besluttede at svare, at Grandestævner ikke kunde
forbydes, da Loven tillod dem. Misbrug maatte ind*
berettes for Stiftamtmand og Biskop, og forøvrigt maatte
Præsten selv søge at rette dem i sin Prædiken.
9 Skrivelse af 16/n 1744. Indkomne Breve til Kirkekollegiet 1737
—44. Rigsarkivet.
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Felds Optræden i de her omtalte Tilfælde stemmer
ret vel overens med det Svar, han i 1738 gav, da Kirke*
kollegiet gennem Biskoppen afæskede Gejstligheden
en Betænkning om, I) hvorledes en gudelig Kirke*
disciplin efter den første Kirkes Exempel kunde ind*
rettes, II) Medhjælperne i Embedet, III) Husbesøgelse
og IV) hvad ellers enhver kunde ønske. Nogle Steder
svarede Præsterne herredsvis under eet, andre indsendte
deres Forslag enkeltvis; blandt dem var Feld, der i en
længere Skrivelse, dateret 11. Marts 1738, redegjorde
for sine Synspunkter.1)
Han fremhæver heri bl. a., at man vel ikke helt kan
følge den gamle Kirkes Forbillede med Hensyn til
Kirketugt, men at denne dog vil være en god Hjælp
i Kampen mod Hykleriet. Han foreslaar derfor Gen*
indførelse af det saakaldte »store Band«, Udstødelse
af Kirken, ikke alene for Lejermaal, men ogsaa for
Sabbatsbrud, Drik, Banden, Slagsmaal og uforligeligt
Ægteskab, naar Synderne ikke vil bekende deres Brøde
for Præsten og derefter skrifte den offentlig i Menig*
hedens Paahør; dertil burde saa yderligere komme Straf
af den verdslige Øvrighed. Om Medhjælperne2), hvis
Opgave det især var at gaa Præsten til Haande i Be*
kæmpeisen af de aabenbare Laster, mener han, at ingen
af de ældre er skikket til deres Opgave, men han
har allerede set saa gode Frugter af den nys indførte
Konfirmation, at han haaber, det med Tiden maa blive
anderledes. — Mange Lærere (d. v. s. Præster), hævdede
han fremdeles, har modarbejdet Guds Kirke ved at føre
et forargeligt Levned og ved at prædike mod Om*
vendelse; de bør tiltales og meldes til Kirkekollegiet.
0 Ældre Dokumenter af forsk. Indhold, Pk. 223. Vib. Bispeark.
2) Medhjælperinstitutionen indførtes ved Forordning af 27/5 1629.
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I Slutningen af sin Betænkning kommer Feld ind
paa Almuens Vankundighed og skriver bl. a.: »Ende*
lig kan jeg ikke forbigaa at ryste ved den bitre Nød,
hvorfra næsten alle de raadne og fordærvede Frugter,
som vi har saa mange af i vor Kirke, er udkommet,
nemlig Vankundigheden, som er saa tyk i manges Øjne,
at man maa arbejde saa trolig, som Gud giver Lys,
Naade og Kraft til, saa er det dog for os, som om
man arbejdede forgæves, efterdi de fra deres Barndom
og indtil 30., 40., 50., 60., 70., 80. Aar har ikke lært
det mindste til deres Saligheds Befordring, ja, mange,
mange kan ikke læse et Bogstav i en Bog, meget
mindre har Grund i et Stykke af den ganske kristne
Lærdom ... Fordrer man, at de skal sige os de Bøn*
ner, de læser, et Vers af de Salmer, de saa tidt har
hørt sjunge i Kirken, saa faar man tidt papistiske
Bønner at høre, og man har og fundet den, der ej
engang har kunnet nogen Linie af den Salme, de har
hørt sjunge i Kirken nogle etlig Tusinde Gange: Nu
bede vi den Helligaand. Er det ikke forfærdeligt?
Hvem kunde tænke, at saadant et Hedenskab fandtes
i Kristenheden?«
At Michael Feld ud fra disse Betragtninger ønsker
Skolesagen fremmet, forstaar man tilfulde ; noget andet
er, om Skildringen af Tilstanden i Pastoratet dog ikke
er holdt i vel sorte Farver, omend der utvivlsomt har
været god Grund under mange af Præstens Klager.
Det turde dog være et Spørgsmaal, om f. Eks. ikke
Folks Tilbageholdenhed med Hensyn til at opremse
Salmevers og Bønner i nogen Grad ogsaa kunde skyldes
den almindelige jydske Utilbøjelighed til at lukke sig
op for hvem som helst og da i Særdeleshed overfor
den nye, paagaaende Sjælesørger.
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Paa endnu et Omraade maatte Feld kæmpe med
sine Sognebørn, nemlig i Anledning af deres Overtro,
der utvivlsomt her som andre Steder spillede en stor
Rolle i Almuens daglige Liv. 1751 klager han til BL
skoppen over en Husmand, der søgte Raad for sin
Hustrus Sygdom hos en klog Mand i Østerbølle; han
har ladet ham staa aabenbart Skrifte og indberettet
Sagen for Herredsfogden, som imidlertid ikke vilde
tage sig af den.
To Aar senere var der igen en Affære, og denne
Gang tog den, takket være de i den indblandede
Personers Rang og Stand, et langt større Omfang. —
I Sommeren 1753 søgte to Bønder fra Felds Pastorat,
Rasmus Jensen fra Lindum og Mikkel Pedersen fra
Torup, til den berømte kloge Mand i Salling, Simon
Slejtrup (i Grinderslev Sogn). Rasmus Jensen vilde
hjælpes i sin Sygdom, og Simon havde, da han kom
til ham, sagt det kunde han nok gøre i Guds Navn.
Derpaa havde han læst noget over ham, som Rasmus
Jensen havde opfattet som Bønner, men i Virkeligheden
har været en regulær Trylleformel, da den kloge Mand
i den nævnede baade Emanuel, de tre Mænd i den
gloende Ovn, Himlens Firmament, Jordens Afgrund,
Sten, Baal, Over* og Neder*Dørtræ samt havde sagt,
at det onde skulde forlade ham i Navn Gud Faders,
Søns og Helligaands, hvorpaa han sluttede med Fader*
vor. Desuden havde han raadet Rasmus Jensen til at
bruge Annisolie og Byggrød i rindende Vand.
Mikkel Pedersens Rejse til Salling gjaldt derimod
ikke ham selv, men Køerne hos hans Husbond, Oberst
Lüttichau paa Tjele. Om dette mere nedenfor.
Feld blev meget oprørt over sine Sognebørns Færd
og søgte atter Raad hos Biskop Wøldike. »Det maa
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pine en Sjæl, der er retskaffen for Gud«, skriver han,
»at høre og se saa store Gudsbespottelser og Forar*
gelser«, og han spørger, om de to Mænd ikke skal
forholdes Nadveren, til de omvender sig, eller om en
lemfældigere Fremgangsmaade maaske skal anvendes.
Han ønsker at faa den forbandede Satans Stol, som
han nu saa længe har siddet uanfægtet paa i Slejtrup,
nedrevet og beder derfor Biskoppen udvirke, at Cy*
prianus, som Bedrageren bruger, kan blive offentlig
brændt, og han selv straffet til xAdvarsel for andre.1)
Kirkekollegiet fik Sagen forelagt; det resolverede,
at Præsten skulde tage de to Mænd for sig og søge
at omvende dem, og Biskoppen paalagde Feld ikke
at tage dem til Alters, før de havde skriftet offentligt.
Rasmus Jensen, paa hvem hverken Simon Slejtrups
Læsning eller Kuren havde hjulpet, faldt hurtigt tilføje.
Han indrømmede, at han vidste, at han havde syndet,
og at det var mod sin Præsts Raad, han var taget til
Salling, men hans Pine havde været ham for haard.
Men nu angrede han og vilde bede Gud om Naade
for det og for de andre Synder, som trykkede ham,
og han bad om at maatte afbede Forargelsen, han
havde givet, næste Søndag i Kirken. Ved Sammen*
komsten hos Præsten, der fandt Sted d. 26. September
i Medhjælpernes, Skoleholder Niels Jensens og Chr.
Smeds Nærværelse, afgav Rasmus Jensen ligeledes
Beretning om, hvad der var passeret i den kloge Mands
Hjem, saaledes som det foran er meddelt.
Næste Søndag stod da Rasmus Jensen aabenbart
Skrifte i Lindum Kirke. Kirkebogen oplyser (uden
Dato), at han er bleven publice abcolveret »for hans
0 Skrivelse af 10/7 1753. Pakken for Nørlyng Herred, Vammen
Kald. Viborg Bispeark.
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dumme og daarlige Overtro i at lade Simon i Slejtrup
læse Besværgelse over sig i sin Sygdom«.
Derimod holdt det haardere at faa Mikkel Pedersen
til at bøje sig, men medvirkende hertil har formodent*
lig Hensynet til hans Herskab paa Tjele været. Det
lader nemlig til, at han har foretaget sin Rejse til
Salling, da Herregaardens Køer mentes forgjort, med
navnlig Oberstinde Lüttichaus Vidende og Vilje, og
det er højst sandsynligt, at han var betænkelig ved at
blande hende og hendes Mand ind i Sagen Da han
nemlig i Medhjælpernes Nærværelse maatte møde hos
sin Sognepræst, vægrede han sig i Begyndelsen ved
at fortælle det hele. Feld gik ham imidlertid stærkt
paa Klingen og formanede ham indtrængende til kun
at sige Sandheden, som om han skulde dø i Dag eller
i Morgen, og tilsidst indrømmede Mikkel Pedersen
sin Brøde og fortalte bl. a., at da Simon Slejtrup i
sit Kammer havde læst over Dyrene, havde han lyttet
ved Døren og dér hørt ham nævne Lüttichaus Navn.
Derpaa talte Feld til ham om hans Synd og forestillede
ham, hvordan han indtil nu i sit tidligere Liv og navn*
lig ved sin Rejse til den kloge Mand havde vist sig
som en Fjende af Gud, kun ved Omvendelse kunde han
blive forligt med ham, og først da kunde han faa Veh
signelse af Nadveren. Herved brast Mikkel Pedersen
i Graad og erklærede sig rede til offentligt at skrifte
sin Synd i Kirken for at kunne komme til Alters. Det
skete lige før Jul, 4. Søndag i Advent,1) og Vammen
Kirkebog noterer herom, at han er afløst »for hans
dumme og daarlige Overtro, som han viste i at søge
Simon i Slejtrup for Tjelekøer«.
9 I Kirkebogen er ved en Fejlskrift kommet til at staa 1756 i
Stedet for 1755.
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Med dette skulde man have troet, at Sagen var ude
af Verden, men den fik et Efterspil i en langtrukken
Retssag for Fjends —Nørlyng Herreders Ting, hvis
Forløb dog ikke her skal skildres, men kun den Ud*
løber af den, som angaar Michael Feld.
Sognepræsten for Tjele og Vinge, Mag. Joh. Pienge'),
stod ikke paa nogen god Fod med sin Patron, Oberst
Lüttichau,2) hvis kirkelige Sans ogsaa synes at have
været noget problematisk. Saaledes lod han engang en
Søndag i Efteraaret 1753 sin Ridefoged tage Bønderne
lige ved Udgangen af Kirken til at flytte nogle Mursten,
som laa paa Kirkegaarden. Med Rette syntes Sogne*
præsten, at det var Sabbatsbrud, og det er muligt, at
det var ment som en Tak for sidst for denne Episode,
naar han 2. Juledag fra Prædikestolen oplæste en Erklæ*
ring om Mikkel Pedersens nys stedfundne Skriftemaal,
hvorhos han med let forstaaeligt Sigte antydede, at
man jo nok vidste, paa hvis Anstiftelse denne Rejse
til Salling havde fundet Sted. Efter Gudstjenesten,
men inden man endnu var kommet ud, traadte Ober*
sten hen til Mag. Pienge og overfusede ham for hans
Tale, idet han lod ham vide, at Kirken var hans, saa
han ikke kunde sige i den, hvad han vilde, om ogsaa
han mente at have Ret dertil.3)
Men Oberst Lüttichau lod det ikke blive ved den
Overhaling, han her havde givet sin Sognepræst, men
stævnede ham for Fjends—Nørlyng Herreders Ting,
hvor nu ogsaa Mikkel Pedersens Forhold blev under*
søgt, og blandt de indkaldte Vidner var Michael Feld.
!) Sognepræst for Tjele og Vinge 1740—60.
2) Oberst, senere Generalmajor C. D. Lüttichau (f 1767). Han fik
1759 sit Gods ophøjet til Stamhus.
3) Breve 1753—54. Vib. Bispeark.
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Der blev afholdt et Forhør i Sagen d. 2. April 1754,
men da Feld ikke syntes, at den blev oplyst paa den
rette Maade, sendte han allerede et Par Dage efter en
Ansøgning til Biskoppen om at faa nedsat en Provsteret
baade for Nørlyng og Synderlyng, da han selv agtede
at føre nogle Vidner, og disse dels var af gejstlig Stand,
dels ikke boede i hans egen Jurisdiktion. Han maa selv
være rejst til Viborg med Andragendet, thi det er af
Biskop W øldike bevilget samme Dag, som det er skre*
vet (5. April 1754).
Hvordan det gik med Provsteretten i Sønderlyng,
kan ikke nærmere oplyses, da Herredets gejstlige Ju*
stitsprotokol mangler, men allerede d. 24. April sattes
Nørlyng Herreds Provsteret i Vammen Skolehus med
Stiftsprovst Hasse1) fra Viborg som Formand og Ka*
pellanerne Gjelstrup og Hornemann som Bisiddere.
Men da Feld her havde fremlagt Biskoppens Bevillling,
traadte Prokurator Bruhn fra Viborg frem og proteste*
rede mod, at Afhøring fandt Sted, idet han handlede
paa Lüttichaus Vegne, som sikkert imødesaa dette For*
hør med blandede Følelser. Han havde, sagde Bruhn,
vel ingen Ordre til at forsvare Mikkel Pedersen, men
da denne nu allerede havde staaet Skrifte, og Sagen
desuden verserede for den lovlige Ret, forekom det
ham, at Præsten havde været for hastig med at søge
Provsterettens Hjælp. Til denne Indsigelse blev der
dog ikke taget noget Hensyn, og der afhørtes derefter
en halv Snes Vidner og fremlagdes nogle Bilag, der
bl. a. gav de Oplysninger om de to Mænds Salling*
færd, som er omtalt foran.
Thi hvad det navnlig kom an paa for Feld var
utvivlsomt gennem denne Vidneafhøring at kunne
9 Stiftsprovst 1749—65.
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fremlægge det, Mikkel Pedersen havde bekendt for
ham i Medhjælpernes Nærværelse, men som det ikke
var behageligt for Familien paa Tjele at høre. Hans
Hensigt dermed har været at støtte sin Embedsbroder
i hans Strid mod Obersten, og det lykkedes ham
unægteligt.
Michael Feld blev ingen gammel Mand. Han døde
midt i sin bedste Alder, kun 51 Aar (1760). Muligt
har han været svagelig i en længere Tid, idet hans
Eftermand, Ole Helbech, allerede blev udnævnt 1752,
samme Aar som han var bleven Kandidat. Han blev
dog først præsteviet 1760 og maa altsaa i Mellemtiden
have været uordineret Medhjælper i Embedet.
Feld var to Gange gift. Hans første Hustru døde efter
et kortvarigt Ægteskab, den anden Anna Margrethe
Svindt, overlevede ham ( f 1775). Af deres Børn blev
3 Sønner Præster; mest bekendt af dem er Laurits Feld
blevet, idet det var ham, der som Præst i Tyregod og
Vester (1790-1803) var Opdrager og Lærer for den
unge Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, der opholdt
sig i hans Hjem fra 1792 til 1798, da han blev kon*
firmeret og optaget i Aarhus Katedralskole. Laurits Feld
var traadt i Forbindelse med den grundtvigske Familie
under et Vikariat som Skoleholder i Udby og havde,
da han fik sit Kald paa Hirsholmene, haft to ældre
Brødre hos sig for at forberede dem til Katedralskolen
i Viborg. Han omtaltes som en mild og venlig Mand,
der i den rationalistiske Tid holdt fast ved den gamle
Lutherdom, men samtidig var tolerant overfor ander*
ledes tænkende — i det hele aabenbart noget af en
Modsætning til sin strenge Fader.
Hvor stor Betydning Michael Feld fik for sin Me*
nighed i de tre Sogne, er det naturligvis vanskeligt,
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for ikke at sige umuligt, at have nogen Mening om.
At han har været en retsindig og nidkær Mand, der
ikke gik paa Akkord med Uretten, har ogsaa hans
Modstandere maattet erkende, og det er vel tænkeligt,
at hans helstøbte Personlighed har kunnet øve Ind*
flydelse paa mange, om end det ikke altid var dem
selv klart. Derimod er der ikke noget, som tyder paa,
at hans Prædiken har baaret Frugt i en Vækkelse paa
Egnen. Aarsagerne hertil kan selvfølgelig ikke efter*
spores, men en medvirkende Aarsag tør nok søges i
den sædvanlige pietistiske Forkyndelsesmaade, som
Feld efter det foreliggende ogsaa synes at have anvendt,
og som med sin stærke Betoning af Lovens Krav lige*
som lod Evangeliet træde i Baggrunden.
At han desuden paa gammeldags statskirkelig Vis
stadig paakaldte den verdslige Øvrigheds Bistand og
næppe har turdet overlade Lægfolket noget Initiativ,
var ogsaa et Fejlgreb. At Flertallet indenfor den danske
Gejstlighed paa dette Punkt har næret lignende An*
skueiser, viser kun, hvor lidt man i Virkeligheden
forstod Tanken om det almindelige Præstedømme,
som dog ikke mindst Pietismen saa stærkt havde for*
fægtet.

10

K L A G E O V E R H O V E R IE T
T IL F R I I S E N V O L D
Af Kr. Pedersen.
BØNDERNE I STEVNSTRUP,
GRENSTEN SOGN, VIBORG AMT, KLAGER OVER FOR
MEGET HOVERI TIL FRIISENVOLD

5 Juni 1788 var Friisenvold Birke*
ting sat af den ordinære Dommer og Skriver.
For Retten var mødt Forvalter Friis fra Friisenvold,
som paa Forpagter Eriksen, Madamme Næsses og
egne Vegne til Læsning, Paategning og Actens Ind*
lemmelse fremlagde en af ham udstedt og lovlig for*
kyndet Kaldsseddel contra Friisenvolds Hovbønder i
Stevnstrup dat. 29. Maj, hvis Forkyndelse begiæredes
af Kaldsmændene Hans Piilgaard og Kield Pedersen
af Jebjerg at maatte edelig bekræftes.
Kaldsmændene blev fremstillet og fremlagde den
berørte Kaldsseddel, som de forklarede for alle de
derudi benævnte Gaard*Beboere i Stevnstrup lovligen
at have forkyndet i Dag 8. Dage ved deres Huus og
Bopæl og da talte med dem selv eller deres Hustruer
og Tjenestefolk, ligeledes forklarede de og at have
forkyndet alle de derudi berørte Vidner, hvilken For*
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kyndelses Rigtighed de saaledes inden Retten, efter at
ingen paa Rettens Anraab havde noget derimod at
erindre, edelig bekræftede og afhjæmlede. Derefter
fremlagde Friis for at læses, paategnes og Acten at
indlemmes:
I. En af ham under bemeldte 29. f. M. til de ind*
stævnte Bønder i Stevnstrup udstedt Requisition, hvis
Forkyndelses* og Besvarings Paategning af fornævnte
tvende Mænd ligeledes begæres edelig afhjæmlet og
Dokumentet derefter protocolleret.
II. Et Udtog paa behørigt stemplet Papir af den
Fiske*Forpagteren Rasmus Simonsen meddelte Kon*
trakt saavidt de Stevnstrup Mænds Hoveri til ham
vedkommer.
III. Udskrift af Friisenvolds Jordebogs* og Matri*
culs Ekstrakt ligesaa paa stemplet Papir oversat de
Stevnstrups Beboeres Hartkorn og Landgilde bekræf*
tendes.
Disse tvende sidste Dokumenter vilde Dommeren
behagelig conferere og confrontere med Originalerne
samt begge derefter at verificere.
Retten modtog den bemeldte Requisition af 29. Maj
sidstleden med det Svar paategnet, Requisitions*Mæn*
dene af de Stevnstrup Mænd mundtlig blev meddelt
ved samme Forkyndelse, hvilken her for Retten blev
oplæst og af dem tilstaaet saaledes rigtigt at forholde
sig, som de og ved Lovens Ed edelig bekræftede og
afhjæmlede, hvorefter bemeldte tvende Mænd, nemlig
Hans Christensen Piilgaard og Kield Pedersen fra
Retten blev demitteret, efter at ingen havde dem mere
at tilspørge.
Ligeledes modtog Retten det berørte Udtog af
Simonsens Forpagtningskontrakt, som blev med Ori*
10*
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ginalen confereret og befundet rigtig. Endvidere blev
af Retten modtaget Udskrift af Friisenvolds Jordebogs
Matriculs Ekstrakt, der med Casse*Protokollen og
Jordebøgerne blev konfereret og befundet overens*
stemmende. Fremdeles vedlagde Friis til Læsning, Paa*
tegning og Actens Inddragelse en ham fra Amtets
høje Øvrighed tilstillet vidimeret Copi paa stemplet
Papir af den til Hans kongl. Højhed Kronprinsen
under 14. April sidstleden fra de indstævnte 9 Gaard*
beboere i Stevnstrup indgivne Besværing angaaende
deres Hoveri med mere, og i Anledning af de derudi
anbragte fornærmelige, samt tildels usandfærdige Be*
skyldninger og Udtryk fandt Friis sig for det første
beføjet paa Grund af skete Indkaldelse at fremsætte
til de klagendes Besvaring følgende Provocation.
Bøndernes Klage, der blev fremlagt og læst for
Retten paa Friisenvold Birketing den 5. Juni 1788,
lyder saaledes:
Til Kronprinsen.
Den store Naade, deres kongelige Højhed har vist
imod Landets Undersaatter, giver os undertegnede
Anledning allerunderdanigst at andrage, hvorledes vi
højlig finde os fornærmet med alt for strengt Hoveri
fremfor andre Trælle*Bønder her paa Friisenvolds
Gods.
Voris Hosbond er Velbaarne Hr. von Hardenberg
Reventlou, som er en Hanoveraner, og saa vidt vi kan
skjønne, en from og naadig Herre, men formedelst
han er fraværende, kan han ikke, saavelsom han maaske
gjerne vilde, indse enhver af sine undergivnes Tarv,
men lader det komme an, hvorledes hans Forvalter
og Forpagter handler med Gods og Bønder.
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Vi er her i Stevnstrup By, Grensten Sogn, Skivehus
Amt 9 Gaard*Beboere, som staar for Hartkorn, Ager
og Eng 6 Td. 2 Skp. 2 Fdk. HA Alb. og maa gjøre
daglig Træl*Hoveri med andre her paa Godset, som
vi og villig ville finde os udi, naar vi maatte nyde
nogen Godtgjørelse for de Byrder, vi fremfor andre
ere paalagte, som bestaar i efterskrevne:
Vi er beliggende en god Fjerdingvej norden for
Hovedgaarden Friisenvold, men der imellem løber den
saakaldede Gudens Aae eller Randers Fjord og har
vores Fart gaaendes eller kiørendes over ved Friisen*
volds Fiskerhuus over en meget vanskelig Flydebro,
men ofte formedelst høj Vandstand og Veierliges Van*
skelighed maa kiøre igiennem Randers og til Friisen*
vold for at forrette Hoveri og har da fulde tvende
Miil, inden vi kommer til det Sted, hvor vi skal forrette
Arbejde, da derimod andre kan have Halvdelen af
deres forrettet, førend vi kan komme til Pladsen med
trætte Folk og Bæster, og maa selv betale Bropenge
over Randers Bro frem og tilbage. Til fornævnte Fi*
skerhuus maa vi mere end andre giøre Hoveri, 2 Dage
i Lax* og Heltefiskeri, og paa egen Bekostning købe
aarlig et Par Støvler til Vaadens Trækning, som mindst
koster 3 Rd., desforuden har vi en meget farlig og
besværlig Hovvej over ved Fiskerhuus og maa holde
samme besværlige Vej i Stand undertiden til mere
Nytte for andre end for os selv. Vi maa endogsaa
betale en Bonde af Grensten, Bidstrup Gods tilhø*
rende, som har en Eng lige for Flydebroen, for at
komme derover og derfor give aarlig Tørvejord af
vort eget, som vi ellers selv højlig kunde behøve
formedelst dette vanskelige og strenge Hoveri, vi maa
forrette. For Fiskeriet maa vi holde flere Tjenestefolk
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end andre og give en Karl mere i Løn end andre, da
Fiskeriet navnlig udfordrer friske og haardføre Tjene*
stefolk; det skeer og ofte, at baade Folk og Bæster
bliver sat i Livsfare for at komme over bemeldte
Flydebro uden at nyde mindste Godtgiørelse, for hvad
Skade vi derved kan tilføjes. Vi maa forrette fuldkorn*
men Hoveri lige med andre, da vi derimod tilforn
har været fri med halv Tærskning, fordi vi forrette
Fiske*Hoveriet.
Saadant med mere troer vi aldrig, vort Herskab har
selv Skyld udi, men alleene Forvalter, Forpagter og
andre Domestiqer, med hvis Øjne de fraværende maa
see her i Dannemark. Dette med mere giver os An*
ledning allerunderdanigst at ansøge hos deres Konge*
lige Højhed, vores forventende Landsfader r sin Tiid,
at de allernaadigst ville forhiælpe os til at maatte nyde
nogen Godtgiørelse for det, vi mere end andre ere
bebyrdede med, som vi allerunderdanigst fordrister os
til at forestille saaledes:
At vi i vort Landgilde maatte nyde Godtgiørelse
for de 3 Rd., vi aarlig for de Støvler har at betale
til Fiskeriets Brug eller og i det Sted, at hele Godset
maatte eftervigtig engang tage Deel i Fiskeri*Hoveriet,
og eftersom at ingen flere paa denne Side Gudens
Aae paa det vidtløftige Gods giør Hoveri, ønsker vi
allerhelst at blive al Hoveri kvit og derfor villig ville
betale af al Evne saadan Landgilde, som Herskabet
kunde være tient med, og vi saaledes blive fri for den
besværlige Hovvej, som undertiden paa en halv Fjer*
dingvei staar udi blank Vand over Kiæret, hvor Farten
egentlig sætter baade Folk og Bæster i yderste Livs*
fare.
I allerunderdanigst Haab om allernaadigst Hjælp
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og Bønhørelse forbliver vi deres kongelige Højheds
tro Arve=Undersaatter.
Stevnstrup i Grendsten Sogn ved Randers
den 14. April 1788.

Thomas Mogensen. Jens Jensen. Jens Østrup.
Michel Andersen. Jens Olesen. Thomas Rasmussen.
Jens Nielsen. Peder Rasmussen. Jens Pedersen.
I Anledning af de i Klagen anbragte, fornærmelige,
samt tildeels usandfærdige Beskyldninger og udtrycker
fandt Forvalter Friis sig for det første beføiet paa Grund
af skeede indkaldelse at fremsætte til de klagendes Be*
svaring følgende Provocation:
I. At de opgiver og forklarer, hvem deres fornævnte
Besværings Forfatter og Raadgiver har været?
II. At forklare hvem eller hvilke de foruden For*
pagter og Forvalter ved Herskabets andre D o m
mestiqer har ment og udi Klagen hensigtet til
»med hvis Øjne de fraværende maa se her i
Dannemark«.
Hvilke Poster Friis begiærede og paastoed Retten
behagelig ville æske og indhente de Klagendes fuld*
stændige Erklæringer.
I Mangel deraf var Friis nødsaget paa Grund af
Lovens Medførd imod de Paagiældende at tage andre
Messurer (Forholdsregler) og i ydermeere Vægrings
Fald forbeholdt sig al lovlig Regres samt ansøge ved*
børlig Satisfaction imod dennem.
Og svarede Mændene, som vare nærværende, efter
Rettens Tilspørgelse paa Hr. Forvalter Fris’s frem*
satte tvende Spørgsmaal.
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I. At den, som havde conciperet og skrevet Klagen
for dem, var en Person ved Navn Dahlsen, der
tilforn har været Degn i Asferg, men sidste Vinter
opholdt sig i Tebbestrup for at læse for Beboer*
nes Børn sammesteds, men vidste de ei for nær*
værende Tid, hvor han opholder sig.
Til Spørgsmaal
II. Om Herskabets andre Dommestiqer vidste de
ingen Forklaring at give paa, men tilstoed iøvrigt
Klagens Indhold at være efter deres Villie og
Begiæring forfattet, saaledes som den herved
Retten for dennem blev oplæst.
Fra Amtskontoret er mig tilstillet en Kopi af en
dertil fra det kgl. Rentekammer remitteret Klage dateret
14. April 1788 og underskreven af samlige Friisenvolds
Gaardbeboere i Stevnstrup. Forinden jeg derover kan
afgive offerærende Svar, maa jeg fra disse klagende
Beboere herpaa afæske fuldstændig og oplysende Svar
paa eftermeldte Poster, saasom :
1) Om Friisenvolds Gaardbeboere i Stevnstrup kan
opgive, forklare og bevise, at de i de forløbne 3 Aar,
jeg har været Administrationen betroet, er bleven for*
nærmet med altfor streng Hoveri imod Godsets øvrige
Houbønder eller mere, end de tilforn har forrettet, og
hvorved samme da har bestaaet, samt om de i saa Fald
har ytret eller anbragt nogen Klage derover for mig.
2) Om de af Forpagteren her ved Gaarden eller
af mig enten i Henseende til Hovning eller i andre
maader er bleven mishandlet? Og da hvorledes eller
ved hvilke Begivenheder.
3) Har Godsets Gaard*Beboere i Stevnstrup haft
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flere Houbyrder at bestride eller forrette i de sidste
end i mange forløbne Aaringer? Hvilke da?
4) Er Hou*Vejen til Friisenvold for disse Houbøn*
der værre eller bedre end i forrige Tiider, og hvorledes
er Flydebroen ved Fiskerhuset i Stand og beqvem
mod tilforn?
5) Naar har Stevnstrupperne sidst maattet kjøre
gjennem Randers for at komme til Hou og hvor ofte
i næstfølgende tre Aaringer?
6) Forretter disse Gaard-Beboere meere Hoveri og
Arbejde med VaadÆrækning eller i andre Maader til
nuværende Fisker*Forpagter end til de forrige eller i
forrige Tiider — og hvad da?
Har denne Forpagter sagt dem til saadanne Tiider
til Vaad*drætten, da de til andet Holdarbejde ved
Gaarden har været tilsagt og da saaledes paa 2de Stæder
haft Hou*Folk paa een Dag Tiid?
7) Gjør de 9 Gaard*Beboere i Stevnstrup Hoveri
til Fester*Forpagteren for meere end 6 Gaarde?
8) Er disse Gaard*Beboere overbevist om og kan
gotgiøre, at de i alle Deele forretter lige saa meget
Hoveri til Friisenvold som deres andre medtienere
Sønden og østen for Gudens Aae. Eller er det dem
bekiendt, at de imod andre Hou*Bønder paa Godset er
befriet for Korn*Rensningen om Vinteren ved Friisen*
vold og ellers i andet smaa*Hoveri har Lindring i Be*
tragtning af Vaad*Trækningen?
9) Har Stevnstrupperne ligesom de øvrige Hovgiø*
rende Bøndet af Godset ikke i Forpagter ved Friisen*
vold deres Tiid maattet kiøre en. Deel Hou*Korn om
Vinteren til Aarhus, som er baade en slem Vej og
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over 4 Miile? Kand de derimod gotgiøre at være
fordret til disse lange Rejser under nærværende For*
pagter i sidste 18 Aar og da hvor ofte, siden hans
Contrakt dog giver ham Tilladelse dertil. — Og er
det eneste af Gaardens og Tiendernes Korn siden
aarlig ført til Randers en liden Miil herfra og sjælden
længere?
10) Naar har Stevnstrupperne haft Arbejde og Be*
sværing ved deres Houvejes Istandsættelse? Har de
alleene maattet bestride saadan Arbejde uden andres
hielp? Og er den ommeldte Houvejs Vedligeholdelse
ikke tillige fornøden for Øster*Velling og Grendstens
Sognes Beboeres Kiørsel med deres Korn?
11) Kan disse klagende Bønder bevise, at de, som
svarer af mere end 6 Tdr. Hartkorn, har gjort saa
mange Rejser eller i alt Hovarbejde forrettet saa meget
som andre deres Medtienere af mindre Hartkorn, thi
at i har giort mindre i mange Dele, troer jeg at kand
gotgiøre.
Over forstaaende Poster maa jeg begiære fuldkorn*
men og tydelig Besvaring enten som meldt herpaa
tegnet eller komme at afgive til mine to Udsendte,
som dette siden herpaa skriftligt meddeler til min
Afbetjening, saaledes som de trøster sig til samme
med Lovens Ed at bekræfte.
Friisenvold, d. 29. Maj 1788.
O. Friis.
Bøndernes Svar.
Paa foranstaaende Forvalter Friis’s Aqvisition til
Friisenvold Godses Beboere i Stevnstrup er os af dem
samtlige mundtligt Svar saaledes:
Til 1) I Forvalter Friis’s Betjeningstiid er dem intet
forøget Hoveri paalagt.
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2) De anseer det for en Mishandling, at de nu
ongefæhr i 9 Aar har maattet giøre fuld Tærskning
af 9 halve Gaarde, imod de før kun forrettede Tje*
neste for 6. Ligeledes har de i lige Tid giort Arbejde
ved Grøfter, som kastes langs Vejene for at afviise
unyttige Veje over Hovmarken saavel som forrettet
gaaende Arbejde med at hugge Træ ved Gaarden
med mere Haand^Arbejde, som de øvrige af Godset
forretter.
3) Besvaret i foranstaaende.
4) Vejene er nu som før i Stand. Flydebroen har
i sidste Aar været forsvarlig, men forhen var i stærk
Blæst undertiden Fare for at komme over med Læs
eller Heste og Vogne.
5) I de sidste tre Aar har de ikke været nødt til
at kiøre giennem Randers til Hov, men sket før, hvortil
Aarsagen har været, at Vandet ved Fiskehuuset i Aaen
har staaet saa højt, at de ej har kunnet komme til
Flydebroen.
6) Nej, de forretter ej mere Arbeide ved Vaadtræk*
ningen end forhen, dog var de sidste Foraar til Hou
baade med at trække Vaad som og med at opgiøre
Hegnet om Houmarken een og samme Tiid.
7) Hver Gang de beordres til at trække med Vaa*
dene leverer de alle 6 Karle ligesom før.
8) Ja, de paastaar at giøre lige saa megen Hoveri
som de andre Godsets Bønder, saa meget mere da de
adskiellige Gange om Vinteren ej har kunnet komme
over ved Fiskehuset og derfor, naar dette har været
umuligt, har de undertiden maattet gaa hjem igien fra
Hou, siden andre allerede har været i det Arbejde,
disse Stevnstrupper kom at ville forrette og følgelig
og har giort deres (Arbejde) en anden Gang, naar
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Gaardens Folk har været sikker paa, de kunde komme
over Aaen. Rejsningen med Korn er de fri for, men veed
ej at have nogen Lindring i anden Hovning til Godt*
giørelse for Vaadtrækningen, hvortil er fordrende Støv*
1er, (der) aarlig koster hver Mand ongefæhr 3 Rigsd.
og undertiden derover.
9) I de sidste 18 Aar har de ej kjørt til Aarhus
med Houkorn, men samme er for det meste bleven
ført til Randers.
10) Vejens Reparation er en aarlig Nødvendighed
mod Høsten og har de da paa nordre Side af Guddens
Aae selv maattet istandsætte samme. Vejen er tillige
fornøden for de omspurgte 3 Sognes Tiender, men de
Stevnstrup 9 Gaard*Beboere maa aarlig give en Mand
i Grendsten Vederlag med Tørveskiær, fordi han til*
lader dem at kiøre paa hans Eng, hvilket Tørveskiær
de takserer af aarlig Værdi to Rigsdaler.
11) Beboerne gientog deres i den Henseende forhen
afgivne Svar.
At dette er Indholdet af, hvad bemeldte Stevnstrup
9 Gaardbeboere samlet har svaret paa de omspurgte
11 Poster, det attesteres herved under vores Hænder
og skal i Tilfælde af Besværing med Ed efter Loven
blive stadfæstet.
Fviisenvold, d. 29. Maj 1788.

Hans Christensen Piilgaard.
Niels Pedersen, begge a f Jebievg.
Fremlagt og læst ved Friisenvold Birketing den
5. Juni 1788.
Wærum.
Foranførte er et Uddrag af Justitsprotokollen for
Friisenvold Birketing for 1788. Birket omfatter kun
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de tre Sogne: Ørum, Værum, Vissing (nu Galten Her*
red, Randers Amt), og Birkedommeren boede i mange
Aar i Vissing. —Nogen Afgørelse af Sagen findes ikke i
den gamle Retsprotokol. Aktionen mod de frimodige
Bønder og deres Skriftfører, den afdankede Degn, der
begyndte med Brask og Bram, synes at være løben ud
i Sandet. Den milde Luft for Bondestanden, der netop
paa denne Tid blæste hen over Danmark og gav sig
Udslag i den store Reform: Stavnsbaandets Ophævelse
af 20. Juni 1788, medførte ogsaa Læmpelser i Hoveriet.
Det er tænkeligt, at disse Rørelser i Tiden har be*
virket Sagens Henlæggelse.
For Resten synes Herskabet paa Friisenvold og dets
Tjenere gennem Tiderne at have staaet i et godt For*
hold til Bønderne. Man hører saaledes sjældent om
Strid mellem Bønderne og deres nærmeste Foresatte,
Ridefoged og Forvalter. Herskabet saas sjældent paa
Godset; det oplystes under Forhørene, at det var
4 Aar siden, Gehejmeraaden sidst havde været der.
Gehejmeraaden var Carl August, Fyrste af Harden*
berg, der med sit Giftermaal med Juliane Frederikke
Reventlov, en Datter af Greve Chr. Ditlev Reventlov,
var bleven Ejer af Friisenvold og flere andre store,
danske Godser. Ved sit Giftermaal med en Reventlov
føjede han dette Navn til sit eget.
Hardenberg*Reventlov, der var af en gammel tysk
Adelsslægt, traadte tidligt ind i Statstjenesten, først i
hannoveransk siden i preussisk Tjeneste. Som preussisk
Minister under Napoleonskrigene viste han stor Dyg*
tighed. Ægteskabet var ulykkeligt; den ved sit Gifter*
maal kun 15aarige Juliane Frederikke voldte ham mange
Bryderier, der nødte ham til gentagne Gange at skifte
Tjeneste og tilsidst medførte, at Ægteskabet ophævedes.
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Samfundet siden sidst.
Den ordinære generalforsamling for 1941 afholdtes
26. april på Preislers hotel. Formanden indledede med
nogle mindeord om arkitekt A. P. Nielsen, Kjellerup,
der i årets løb var afgaaet ved døden. Arkitekt Nielsen
var i 1918 med til at stifte Historisk samfund for Lys*
gård, Hids m. fl. herreder og var dets kasserer, til det
i 1929 blev sammensluttet med Historisk samfund for
Viborg amt. Arkitekt Nielsen trådte da ind i dettes
bestyrelse og var et skattet medlem af denne til sin død.
Af bestyrelsen afgik efter tur viceskoleinspektør Kr.
Pedersen og fabrikant Ankersen. De genvalgtes begge,
og i stedet for arkitekt A. P. Nielsen valgtes hans søn,
arkitekt Orla Nielsen, Kjellerup. Til revisor genvalgtes
sparekassebogholder Ballund Jensen.
Sommerudflugten gik søndag d. 6. juli på cykle til
højgrupperne ved Brunshåb og Tostrup med afslut*
ning på Rindsholm kro. Ved et foredrag her trak for*
manden i store linjer egnens tilblivelse og historie op.
I 1940 udsendtes til medlemmerne 1. bind af det
store værk Viborg købstads historie, og i 1941 2. og
3. bind samt et kortbind. Af hensyn til det meget
læsestof, der således er tilgaaet medlemmerne i 1941,
har bestyrelsen trukket udsendelsen af årbogen for 1941
ud, så den først udsendes nu.
Fra Viborg amt for 1942 vil foreligge i slutningen
af aaret.
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Sammen med dette bind udsendes 2. hæfte af Dan*
marks riges breve.
Som medlemmerne vil se, omhandler nærværende
årbogs 2 første artikler Løvelbrostenen.
Rigtigheden af magister J. C. Hansens overmåde
interessante tydning af stenens indskrift bestrides af
civilingeniør Vilh. Marstrand. Redaktionen har ikke
ønsket at tage parti, men lader begge artikler frem*
komme uden kommentarer. Uanset hvem af de herrer,
der har ret, vil man forstå, at den lille Løvelbrosten
har store ting at fortælle.
Redaktionen.
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Fra sogne, hvor vi ingen repræsentanter har, vil bestyrelsen
være glad ved at modtage tilbud fra medlemmer om at overtage
repræsentationen enten for hele sognet eller dele deraf.
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