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GRAABRØDRE KLOSTERS
OG

KIRKES BYGNINGSHISTORIE.
Af Dr. phil. Vilh. Lorenzen.

ET var en pragtfuld Byggegrund, der forundtes

D Franciskanerne, da de ved Aar 1235 — i Val*
demar Sejrs sidste Regeringstid — slog sig ned i

Viborg — højt som den laa paa »Helligdomsbjergets«
østlige Skraaning, endda højere oppe endnu end
selve Domkirken, der netop da har staaet fuldfærdig
i al sin Granitpragt Frit og skønt har Udsynet været
dengang mod Nord og Øst ned over Nørresø, da
Brødrene tog Pladsen for deres nye Hjem i Besid*
delse. St. Mogensgades Gaarde og Huse vilde
kunne skærme deres Bolig mod Vestenvinden og
umiddelbart i Syd havde de fattige Graabrødre det
store Domkirkeomraade, med Domkirken og alle
de til et rigt Bispesæde hørende Bygninger. Fornem
vilde unægtelig deres Klosters Beliggenhed blive —
saa nær Domkirken og dens Kapitel. Ogsaa dette
var forøvrigt et Munkesamfund, organiseret som
Augustinerkonvent og ligesom Domkirken viet Vor
Frue. Denne Viborgs ældste Klosterstiftelse ophørte
dog alt 1440 at være til.
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Omtrent i samme Afstand fra Domkirken som
Franciskanerklosteret i Nord, fik Byens andet Tig*
germunkekloster, Dominikanernes, Plads i Syd, da det
stiftedes — muligvis samtidig eller lidt senere. Det om*
tales første Gang 1246. Men det var skilt fra Domkirke*
omraadet ved Bebyggelsen omkring St. Mathiasgade og
laa længere nede paa Bakkehældet mod Søndersø. Mere
beskedent beliggende var Viborg Bys fjerde Klo*
ster, St. Budolfi, for Nonner af Augustinerordenen,
formentlig stiftet i Midten af 12. Aarhundrede. Det
laa klemt inde mellem St. Mathiasgade og St. Pe*
derstræde, Vest for Dominikanerklosteret. Midt i
15. Aarhundrede blev det nedlagt eller sammenlagt
med Asmild Nonnekloster af samme Orden. Og
endelig voksede efterhaanden, men vist først i 14.
Aarhundrede, et Johannitterkloster frem i Byens
nordligste Udkant — indenfor St. Ibs Port og helt
ned mod Nørresø1).
Saaledes laa i Middelalderens ældre Aarhundreder
Viborg Bys 5 Klostre alle i de østlige og sydlige
Dele af Staden. Lige overfor paa den anden Side
Søndersø laa Asmildklosteret, der — trods sin
isolerede Beliggenhed — hørte med i hele denne
Kæde af Klosterstiftelser, som den sjette af dem.
Men da Middelalderen gik paa Hæld, var der kun
4 af Klostrene igen og af dem staar atter — foruden
Augustinerkonventets Domkirke — kun Domini*
kanernes og Asmildklosterets Kirker tilbage og
af Franciskanernes Kloster Rester af deres Bolig.
Havde »de smaa Brødres« Byggegrund næppe til
!) Om de sidstnævnte Klostre se Vilh. Lorenzen: De Danske
Klostres Bygningshistorie III, VIII og IX.
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at begynde med helt det store Omfang — ca. IV2 Hkt.
eller 3 Tdr. Land — den aabenbart havde ved Re*
formationstiden — helt ringe af Udstrækning kan
den ikke have været. Thi et Klosteranlæg, selv for
Tiggermunke som Franciskanerne, krævede ikke saa
lidt Plads, hvis det skulde trives.
Forøvrigt kunde det se ud, som om de Viborg
Franciskaneres Byggegrund alt fra første Færd gik
umiddelbart over i Domkirkeomraadets og er ud*
skilt herfra. Noget Bevis herfor kan ikke føres, og
at den Vor Frue Kilde eller Brønd, der senere fand*
tes i Klosterhaven, skulde have været der, før Fran*
ciskanerne tog Byggegrunden i Besiddelse, ved man
intet om. Men er det et Stykke af Bispestolens Ejen*
dom, de har faaet overladt, da kan det kun betyde,
at det ikke blot er med den daværende Biskops
Minde, men vel ogsaa paa hans Initiativ, Francis*
kanerne er kaldt til Viborg og har kunnet bygge et
Kloster her — et af Danmarks ældste, idet vistnok
kun Klostrene i Ribe og Slesvig var ældre! At Fran*
ciskanerne først har faaet fast Fod i tre jydske Stift*
stæder, viser tydeligt nok Bispemagtens Interesse for
den dengang nye Klosterbevægelse, der paa sin
Sejersgang Europa rundt nu ogsaa havde naaet Val*
demar Sejrs Danmark.
I 1230erne var den navnkundige Gunner Biskop i
Viborg. Han var stor Ynder af Klosterfolk, mest
dog af Cistercienserne. Men nær knyttet, som Bi*
skop Gunner var, til Franciskanervennen, Ærkebiskop
Uffe, kan han meget vel tænkes at have været en
Befordrer af Francikanerordenen i sit Stift. Og at
Ordenens Kloster i Viborg laa saa tæt op ad Dom*
kirkeomraadet turde i al Fald vidne om, at han
1*
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virkelig har været det, og meget vel kan have ladet
udskifte et passende Grundstykke af Bispesædets
Ejendom til dér at opføre Kirke og Klosterhuse.
Skønt dette Franciskanerkloster sidst i Aarhun*
dredet, da Ordensprovinsen Dacia opdeltes i Kusto*
dier, blev Sædet for Stiftskustodiet, har dets første
Brødre sikkert begyndt smaat og under ringe Kaar
hvad Bygninger angaar. Deres Huse har været tar*
velige og ringe. Det var altid Kirken, Klosterfolk
først sørgede for at faa opført solidt og monu*
mentalt, og det vil sige i Sten. Deres forlængst
nedbrudte Murstenskirke kan tidligst være paabe*
gyndt ved Midten af 13. Aarhundrede og sikkert
først efter, at den har staaet færdig, er man gaaet i
Gang med at bygge ogsaa Klosterhuse af Sten. Men
det skal her straks siges, at de Rester af Kloster*
bygninger, der nu staar tilbage, først tilhører Mid*
delalderens senere Aarhundreder, og nylig foretagne
Undersøgelser af forsvundne Bygninger oplyser intet
sikkert om disses Alder.
Mærkeligt nok ved man ikke, til hvilken Helgen
Kirke og Kloster har været indviet. At St. Franciskus
er afbildet i Klosterets Segl, er ikke noget helt sik*
kert Bevis for, at det har været indviet til Ordens*
faderen. Og helt kan man ikke afvise Traditionen
hos Resen, hvorefter Klosteret var indviet til Vor
Frue — ligesom Domkirken1).
Det er beskæmmende for Nationens historiske
!) Om Kirkens og Klosterets Bygningshistorie se Vilh. Lo*
renzen: De danske Klostres Bygningshistorie 11. 1914. Jnf.
Gullevs Optegnelser i Viborg Museum. Om Klosterets alminde*
lige Historie, se Johs. Lindbæk: De danske Franciskanerklostre,
1914.
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Sans i de første Aartier af 19. Aarhundrede, at man
uden Skrupler nedrev de ærværdige Franciskaner*
kirker i Viborg, Odense og Svendborg, der alle —
hver paa sin Vis og for sin Tid var skønne og in*
teressante Vidnesbyrd om høj Byggestandart inden*
for Ordenen.
Den gamle Viborgborger, Murmester Chr. Gullev,
den trofaste Ven og Værner af Stadens Fortids*
minder, har paa Grundlag af fundne Rester, og hvad
han ellers har kunnet opspore, 1860 søgt at rekon*
struere Kirken — saavel som selve Klosterbygnin*
gerne — i Tegning. Hans Rekonstruktioner maatte
dog modtages med Varsomhed, særlig for Enkelt*
hedernes Vedkommende, men de suppleredes for
Kirkens Vedkommende paa vægtig Vis af Tegninger
i N. L. Høyens Notebøger fra 1830 af dennes Øst*
parti, der da endnu stod nogenlunde urørt tilbage,
ihvorvel Kirken som Helhed dengang betegnes som
»skammelig tilredt«, og Taarnet allerede var nedrevet.
Ved Planeringen af det nuværende Anlæg »Tausens
Minde« mente man at kunne markere Kirkens Om*
rids og gjorde det ved en Beplantning med Bøge*
hække.

Imidlertid maatte det være meget magtpaaliggende
for Kendskabet til Viborgklosteret - et af Francis*
kanerordenens Hovedklostre i Danmark — at faa
iværksat Undersøgelser paa Stedet selv med Spade
og Murhammer for, om muligt, at faa Klarhed over,
hvorledes dette gamle Klosteranlæg virkelig har været.
Ved Imødekommenhed fra forskellig Side lykke*
des det at faa saadanne Undersøgelser iværksat.
Viborg Byraad bevilgede de fornødne Pengemidler,
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Arkitekt Fr. Jensen i Viborg tilsagde sin velvillige
Bistand, og Nationalmuseet lovede at bekoste Ar*
kitekt Charles Christensens Ledelse af selve Under*
søgelsen med tilhørende Opmaaling og Udarbejdelse
af Tegninger. Undersøgelsen fandt Sted i Sommeren
1935, og Resultatet foreligger — foruden i vedføjede
Tegninger (Afb. 1) — i følgende Redegørelse af
Arkitekt Charles Christensen:
Undersøgelserne fandt Sted paa Arealet mellem Klosterets
endnu staaende Bygninger og Bygningsdele og den Plads i
Anlæget »Tausens Minde«, der ved en Plantning af Bøgehække
skal angive Udstrækningen af den 1830 forsvundne Klosterkirke.
Da man, før Hæk blev plantet, havde søgt efter Kirkens
Fundamenter, blev der kun truffet Sten paa Nordsiden, der?
imod ikke i Syd og Øst, hvor der fandtes Nedbrydningslag.
Ej heller, da man i sin Tid tænkte paa at ville opføre »Hans
Tausens Hus« paa de gamle Kirkefundamenter og den davæ?
rende Biskop lod anstille Undersøgelser — men uden Hjælp
af særlig Sagkyndige — førte det til sikkert Resultat. Kend?
skab til den forsvundne Kirke og de forsvundne Dele af selve
Klosteranlæget har man hidtil kun kunnet faa gennem N. Høy<
ens værdifulde Skitse af Kirkens Østparti og fra Chr. Gullevs
Tegninger af saavel Kirke som Klosterbygninger. Men gennem?
gik man disse nøjere, maatte det staa klart, at de ikke i alle
Dele kunde være helt paalidelige. Undersøgelsen begyndte med
Sydgavlen af Hospitalets stærkt medtagne nord—sydgaaende Hus
— en Rest af den østre Klosterfløjs nordlige Del.
Pudsen paa Gavlen afbankedes, og det viste sig her, at Hu?
sets østre Mur havde fortsat sig — 1,20 m tyk — mod Syd
(ved H.). Ved Udgravning blev Kampestensfundamentet under
den forfulgt, men det gik kun ca. 1,50 m i Jorden og var byg?
get paa et Opfyldningslag. Forklaringen herpaa fremkom senere.
Ved Afbankning i Gavlens vestre Ende viste det sig, at
derfra var der ikke udgaaet nogen Mur imod Syd, men der
havde tæt ved Hjørnet været en Aabning, hvis Østkant (3 Skif?
ter) viste, at en Mur gik imod Vest paa det Sted, hvor nu
kun en lav Mur deler det gamle Klosterareal mellem »Tausens
Minde« og Hospitalets Gaard.
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Afb. 1. Graabrøderklosteret i Viborg. Opmaaling af bevarede
og forsvundne Partier. Charles Christensen del.
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Denne lave Mur staar ind mod Gaarden paa en tilhugget
Kampestenssokkel, der paa et Stykke af 11 m har Fremspring
med Skraakant. Det maa dog formodes, at det her kun drejer
sig om ældre Materiale, der er benyttet, da Muren opførtes,
idet Murstenene ikke er formuret i middelalderlig Skiftegang.
Derimod viste det sig, at ind mod den gamle Kirkegaard (ved
M.) stod Muren paa et meget svært Kampestensfundament
— ja saa bredt, at den 60 cm tykke Mur ikke nær formaaede at
udfylde det — der maa have staaet en meget sværere Mur; i
denne Mur har den ovenomtalte Aabning fra Østfløjens nu?
værende Sydvæg haft sin Plads. Da der ogsaa blev fremdraget
Rester af Murstensgulve (4- 1 m under Terrainet) Syd for
Hegnsmuren, tyder alt paa, at der har gaaet en Midterfløj ud
fra Østfløjen — at der altsaa har været to Klostergaarde. Et lille
Stykke af denne Midterfløjs Sydmur mener jeg ogsaa at have
truffet (ved L). Forholdene var imidlertid meget vanskelige at
udrede, da det viste sig, at der i 6,5 m.s Afstand fra Østfløjens
Sydgavl (ved J.I.) fremkom Rester af en meget dybtliggende
Bygning. Jeg traf her et Hjørne, hvis Østvæg var rettet imod
Vestkanten af den nyopmurede Skorsten paa Sydgavlen. Fun?
damentet laa 3,5 m. under Jorden.
Dette lavtliggende Hus var opført af Munkesten paa to glat
tilhugne Skifter af Kampesten — derunder utilhugget Markstens?
fundament. Forbandtet i Murværket var Munkeskifte med et
ældre Præg — flere lange Sten efter hverandre; der var des?
uden flere Rester i Muren af ubestemmelig Art. Der var f. Eks.
tæt ved Hjørnet paa Fladen i Østmuren nogle skraatstillede
Sten, der kun kan forstaaes som Bunden i en maaske smigfalset
Vinduesaabning. Murpartiet, denne Vinduesbund sad i, saa ud
til at være ommuret, uden Forbandt med Sydmuren, der blev
truffet noget højere oppe end Østvæggens tiloversblevne Dele;
der var ogsaa Rester af Murstensgulv tæt ved det utilhugne
Markstensfundament.
Denne lavtliggende Bygnings Nordvæg afgiver sandsynligvis
Underbygning for den vestre Del af Sydgavlen i det nord —syd=
gaaende Hospitalshus. Det lavtliggende Hus blev maaske for?
længet eller nedrevet, da Østfløjen opførtes — derved forstaar
man, at Østmuren staar paa et Nedbrydningslag.
Af Østfløjens Østmur traf jeg nærmere mod Kirken to Ræk?
ker Grundsten paa ca. 4,5 m.s Længde. Flugten af dem passede

Graabrødre Klosters og Kirkes Bygningshistorie

9

dog ikke helt med Retningen af det bevarede Stykke af Øst?
fløjen; mange af Fundamentstenene er fjernet i Tidens Løb ved
Begravelser, og de nustaaende Træer og Rødderne af ældre
Beplantning vanskeliggjorde Undersøgelserne.
Tæt Syd op til Kirken og Øst for Østfløjen fandtes Rester
af et mærkeligt kapelformet Bygningsparti. Det er ikke angivet
hos Gullev — ej heller hos Høyen — og har indvendig en
3,5 m bred apsideformet Afslutning. Udvendigt maa Kapellet
antagelig have været lige afsluttet, selv om de i Hovedsagen
ret utildannede Marksten i Kalk, det var bygget med, i Øst
havde en noget uregelmæssig Linie (Planen ved D). To enkelte
tilhugne Kvadersten (een ødelagt Sokkelsten med Skraakant,
der laa paa Fladen) kan ikke være afgørende for Definitionen
af Byggemaaden.
Enkelte af de underste Kampesten i den indre halvcirkelfor?
mede Apsis havde Rester af Puds, og der laa et Gulv af smaa
Marksten ca. 40 cm. under det helt fine Murstensgulv, vi først
stødte paa.
Apsiden maa være nedlagt til kirkeligt Brug, idet der op*
førtes nogle Mure hen over den. Disse Mure er antagelig sam?
tidige med det højestliggende Murstensgulv, hvoraf enkelte lig?
ger i Strømskifter. Her traf jeg et lille Stykke 4 mm. tykt
mørkegrønt Glas. Apsidebygningens Grundsten træffes nu tæt
ved det nuværende Terrain og staar velbevaret uden større
Ødelægelse af Begravelser. Denne mærkelige Bygnings Forbin?
delse med Kirken fik jeg desværre ikke helt klarlagt, men et
Stenfundament til den nordre Kirkemur traf jeg et Sted (det
blev ogsaa paavist i 1897); det saa ud, som om der senere her
var opført en Støttepille (Planen ved C).
Apsidebygningen er antagelig nedrevet ret tidligt og paa en
Tid, da man ikke havde særlig Brug for Sten — da der endnu
findes forholdsvis mange Sten bevaret
Kirkens Form og Plads er stadig en Gaade ; selv om Høyen
og Gullev viser den halvcirkelformet afsluttet, var dens Apsis
eller Østende ikke til at finde. I 1897 var man ikke heldigere1).
Dog formoder jeg at have truffet et Stykke af Sydmuren (ved

9 Efter Indberetning til Nationalmuseet.
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A), men længere mod Øst var Forholdene helt anderledes. En
skraa Stenrække (ved E) endte ved en stensat Grav, hvis vestre
Del var ødelagt; i Stenrækken laa de nordvestre Sten paa et
ret tyndt Nedbrydningslag med Kalk.
Af en Vestfløj traf jeg (ved N) to Steder et Fundament, ca.
50 cm. bredt — det kan altsaa ikke have baaret nogen særlig
tyk Mur. Nordvest derfor laa en ejendommelig Murklods tæt
under Jordens Overflade ; det var tydeligt at se, at det var et
større Stykke Hvælvning, muret i 1 Stens Tykkelse af ret store
Sten, der dog kun var ca. 7,5 cm. tykke; Hvælvningernes Skæ?
ring havde ingen Ribber, og alt tydede paa, at det var Mur?
værk fra en noget senere Tid, end da Munkene havde Klostret
inde. Fra disse gamle Tider mener jeg derimod, at det ca. 4 m.
lange og 0,9 m. tykke Murværk stammer, der nu udgør Sydøst?
hjørnet af Bindingsværksbygningen ved O.
Vestfløjens Udstrækning og Forbindelse op til Nordfløjen fik
jeg ikke Rede paa.

Den nuværende Nordfløj har kun een oprindelig Mur - nem?
lig Sydvæggen — der endda ikke er bygget i samme Omgang;
ældst er den vestre Del. Det viste sig, at den har haft en Gavl?
mur ca. 7 m. fra Østfløjen; Nordmuren traf jeg ligeledes; den
nuværende tynde Nordmur staar paa det gamle FundamentBygningens vestre Mur har antagelig været baaret oppe af de
Grundsten, Arkitekt Vig?Nielsen har truffet og har indsendt en
Tegning af til Nationalmuseet.
Dette nordvestre Hus er blevet forlænget hen til Østfløjen, og
det blev paavist, at der oprindelig mod Syd har været to fal?
sede Vinduer og en Dør. Gullev mente, at der har gaaet en
Klostergang foran — Syd for — Nordfløjens Sydmur; der blev
ikke gravet paa de Steder, hvor han tænkte sig Omgangen, ej
heller fundet andet, der kan bekræfte eller afkræfte denne Idé.

Med særlig Interesse maatte man afvente Under*
søgelserne af den gamle Kirketomt, sydligt paa Klo*
stergrunden. Resultatet blev baade en Skuffelse og
Berigelse. Det blev en Skuffelse, fordi det ikke lyk*
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kedes at finde Kirkens Østparti. Hvor dette maatte
formenes at have ligget, var der aabenbart sket store
Afgravninger. Har Kirkens Kor strakt sig længere
mod Øst end hidtil formodet? Derimod traf man
formentlig et Stykke af Sydmuren (ved A). Kir*
kens virkelige Form, Skikkelse og Beliggenhed
kunde følgelig ikke klarlægges, og man maa — som
hidtil — nøjes med Høyens Oplysninger og Gul*
levs Antydninger.
Overmaade overraskende var derimod et Fund, der
blev gjort i en betydelig Dybde umiddelbart Nord
for Kirkens formodede Kor, men Øst for Klostrets
tidligere Østfløj. Her fremkom det kapelformede
Parti — en 3,5 m. vid Apsis, øjensynlig udvendig
lige afsluttet — opført af ret utildannede Marksten
i Kalk og med Rester af Puds indvendig. Gulvet
var primitivt lagt med smaa Marksten!
Hvad dette Bygningsparti kan have at fortælle er
dog ikke helt let at fatte. Her skal forsøges en Tolk*
ning, der imidlertid kun kan blive en Hypothese.
Efter Apsisformen at dømme, maa man her staa
overfor en virkelig Apsis og efter dette Apsispartis
hele raa Byggemaade af Marksten og med Mark*
stensgulv, maa man formode, at det er ældre end
Murstenskirken, hvortil det støder op. At det har hørt
til denne Kirke, som en oprindelig Del af denne,
maa betragtes som udelukket, derimod ikke, at den
— i al Fald en Tid lang — kan have ligget op imod
den. Thi at den har været benyttet, ogsaa op gennem
Middelalderen, derpaa tyder det Murstensgulv, der
var lagt ovenover det gamle, men ca. 40 cm. højere
oppe.
Er det utvivlsomt, at Apsispartiet er ældre end
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Murstenskirken, er det paa den anden Side vanske*
ligt at bestemme dette Bygningsfragments Alder. Det
kan gaa tilbage til 12. Aarh., endda til en ret tidlig
Del deraf, og det kan, for den Sags Skyld, ogsaa
være fra 11. Aarh.
Men hvorledes kan den Kirke have været, og set
ud, hvoraf dette Fragment kun er en Del? Den for*
svundne Apsis beskedne Dimensioner tyder nærmest
paa, at den har været en Sideskibsapsis — i dette
Tilfælde til et nordre Sideskib, der atter forudsætter
en treskibet, formentlig basilikalt opbygget Kirke
— vel af samme Type som flere af vore ældste
kendte Kirker; i Jylland: Asmild ved Viborg, Starup
ved Haderslev og Tamdrup ved Horsens, samt paa
Sjælland: Vor Frue i Roskilde og i Skaane: den
gamle Bispekirke i Dalby ved Lund — alle fra ca.
1100 eller tidligere endnu.
Har den Viborgkirke, hvis Apsisfragment fandtes
i Sommeren 1935, været en Del af en med de her
nævnte jævngammel Kirke, da spørger man uvilkaarlig:
Skulde vi her staa overfor en Rest af en Viborg
Domkirke, ældre end den nuværende?
Er dette Tilfældet, vilde det forklare, hvorfor
Franciskanerne ca. 1235 fik deres Grund overladt
netop tæt ved den daværende Domkirke, idet Bisp
og Kapitel havde den forladte og vel forfaldne Dom*
kirke højere oppe paa Bjærget at skænke dem —
ganske som Dominikanerne i Aarhus fik den tidligere
Domkirke her, St. Nikolaus, overdraget, som de saa i
13. Aarh. ombyggede til deres særlige Brug. Saa
meget er i al Fald givet, at den Kirke, hvis ene
Apsis er fundet, er orienteret som den senere Mur*
stenskirke og er det rigtigt, at Franciskanerkirkens
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Kor har strakt sig længere mod Øst end formodet
af Gullev, kunde det se ud, som om Franciskanerne
har opført den Murstenskirke, hvis Østparti vi har
særlig godt Kendskab til, paa Fundamenterne af den
ældre Kirkes Kor og Midterskib. At Franciskaner*
kirkens Apsis — som ellers kun i vore ældste Kir*
ker — har haft Apsis i Korets fulde Bredde, kunde
i saa Fald forklares ud fra dette Forhold. Og een
Ting til kunde pege i samme Retning — Traditionen
om dens Indvielse til Vor Frue, til hvem ogsaa
Viborg Domkirke var indviet.
Alt dette være nu som det vil! Den her fremsatte
Tolkning kan ikke bevises, men heller ikke mod*
bevises.
Fastere Grund har man under Fod, naar man
skrider til en Undersøgelse af den senere Francis*
kanerkirke.
Klosterets Kirke synes opført paa Kampestens*
fundament; ellers var Materialet hovedsageligt Mur*
sten. Dens Udformning er interessant, idet den udgjorde
et langt, smalt, eenskibet Rum, i Øst afsluttet af en
halvrund Apsis — som alt nævnt, af Kirkens fulde
Bredde. Den samlede Længde skal have været ca.
41 m.; Bredden kun godt 6 m. Kirkens ret ufor*
holdsmæssige Længde kunde nok tyde paa, hvad
Gullevs Tegninger ogsaa synes at bekræfte, at den
ved en eller anden Lejlighed er blevet forlænget no*
get mod Vest (Afb. 2).
Denne Kirketype begyndte netop i 13. Aarh. at
blive almindelig — først og fremmest ved Tigger*
munkenes Kirker; meget muligt er det dem, der har
indført den her til Lands, og adskilligt taler for,
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Afb. 2. Rekonstruktion af Graabrødre Klosteret i Viborg, udført 1873.
I Hjørnet forneden til højre: Situationsplan. Chr. Gullev del.
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at det egentlig er Dominikanerordenen, der har skabt
den. I 13. Aarh. vides Franciskanerne at have be*
nyttet den — foruden i Viborg — i Horsens og
vistnok ogsaa i Slesvig; Dominikanerne brugte den
i samme Aarhundrede i Viborg, Ribe og Aarhus.
Men ogsaa hos andre Ordener fik den Indpas, bl. a.
hos Johannitterne i Viborg og blev i de følgende
Aarhundreder meget stærkt benyttet baade af Klo*
sterfolk og af Sognemenigheder. Denne Kirketype,
der i sin her skildrede, langstrakte Form, var ny i
Danmark, da Tiggerordenerne kom hertil, skyldtes
Trangen til at skabe bekvemme, sluttede Prædikerum,
hvad netop særlig Franciskanerne og Dominikanerne
havde Brug for, da deres Gærning for en væsentlig
Del var missionerende. De havde sat sig for at for*
kynde Evangeliet for den brede, jævne Befolkning,
først og fremmest i Byerne. Men Typen kom sam*
tidig derved til at fremme en Demokratisering af
Kirkerummet, i Opposition mod de klerikale Proces*
sions Kirker med deres store og vidtløftige Kor*
partier, der benyttedes i Kathedralkirkerne og af de
ældre Klosterordener, særlig Benediktinerne og Ci*
stercienserne. I denne nye Kirketype var der ikke i
selve Bygningens Form taget særligt Hensyn til Ko*
ret. Til Kor kunde indtages netop saa meget af Kir*
kerummet, som Brødrenes Antal krævede.
Interessant er ogsaa den Maade, hvorpaa de Viborg
Franciskanere lod deres Kirke opføre efter den givne
Plan. Desværre har man jo — som ofte fremhævet
— kun nogenlunde nøjagtigt Kendskab til Østpartiet:
de to østlige Fag med Apsis, takket være Høvens
Tegninger og Meddelelser. Disse Dele af Kirken var
i de nederste Partier udvendig beklædt med hugne
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Granitkvadre og med selvstændig Sokkel. Ellers var
overalt benyttet Mursten med rig Anvendelse af
sortglasserede Sten i forskellige dekorative Forbin*
delser — Træk, der forøvrigt forekommer ogsaa i
Dominikanernes Kirke i Viborg (Afb. 3, 4).
Alt fra første Færd har Kirkens Østparti haft
Hvælvninger, konstruktivt forberedte helt fra Gulvet,
hvor kraftige Pillefremspring fortsættes i brede Gjord*
buer; mellem dem og Kirkens Ydermur er rektan*
gulære Krydsribbehvælv spændt ind og saaledes,
at smaa Halv* eller Trekvartsøjler, der flankerer Væg*
pillerne, bærer de treleddede Ribber. Selve Hvælvene
modvirkes korrekt af de udvendige Stræbepiller.
Medens Vægpillerne, der bærer Gjordbuerne, ellers
er enkelt retkantede, har man givet Pillerne, der
bærer Apsisbuen, en mere fornem og iøjnefaldende
Form som kraftige Halvsøjler, med Plint, profileret
Basis og Trapetzkapitæl. Man har her, som det
undertiden skete, fremhævet den vigtigste Del af
den hele Kirkebygning — Apsis, hvor Højalteret
havde sin Plads — allerede ved den portalagtige Form,
man gav Indgangen dertil. Men ogsaa selve Apsis*
rummet har man givet en særlig festlig Udsmykning,
Den halvrunde Væg var opdelt i 5 Fag ved Halv*
eller Trekvartsøjler, stigende op fra Gulvet og bæ*
rende Ribberne i den femdelte Hvælvning, hvis Slut*
sten var lagt ind mod Apsisbuens Top. Lyst har
der været i Kirkens kendte Østparti. Hvert Fag havde
sit slanke, svagt spidsbuede Vindue med ind* og
udadstaaende Smige, prydet i Hjørnerne med Rund*
stave. Lyset gennem disse 9 Vinduer har gjort deres
til at gøre Rummet festligt.
Dette Træk er et Vidnesbyrd om, at Kravet om
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Abl. 3. Plan af Østpartiet af Graabrødreklosteret i Viborg, med Snit
gennem østligste Fag, set mod Nord og Plan af Vindue. 1830. N. L.
Høyen del.
2
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mere lysfyldte Kirkerum var paa Vej, for først helt
at imødekommes i det følgende Aarhundrede!

Afb. 4. Facade af udvendigt Fag af Sydpartiet af Graabrødre*
kirken i Viborg, med Detaljer, 1830 i N. L. Høyen del.

Til det pyntelige i Franciskanerkirkens Indre sva*
rede noget pynteligt ogsaa i dens Ydre. I Buestik*
kene over Vinduerne var sortglasserede Sten anvendt
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paa dekorativ Maade, og hen over den øverste Del af
Muren strakte sig et Skifte sortglasserede Sten, dan*
nende naturlige Indfatninger over Vinduernes øver*
ste Del. Herover fulgte igen under Gesimsen et
Skifte afrundede, ligeledes sortglasserede, Sten.
Overmaade smukt og nydeligt — baade klart i
Plan og konsekvent i Opbygning — har dette lille
Parti af Franciskanerkirken været og virket. Det var
et Kunstværk — omend af beskedne Dimensioner!
Spørgsmaalet er, om hele Kirken har været op*
ført efter det System, vi nu kun kender fra dens
østlige Del. Paa Gullevs Tegning har Vestpartiet
ingen Stræbepiller, og vel ved vi, at hele Kirken
havde Hvælvninger senere hen i Middelalderen,
men i Vestpartiet maatte de i sin Tid nedtages paa
Grund af for stærkt Sidetryk. Der ligger heri en
Tilkendegivelse af, at Franciskanerkirken i Viborg
til at begynde med kun har haft Hvælvninger over
Østpartiet, eller — med andre Ord — over Koret.
Resten — altsaa Skibet — har haft fladt Loft. I een
Henseende til har Kirken virket beskeden — ligesom
Viborg Dominikanerkirke var den kullet. Augustinernes
taarnrige Domkirke har ligget midt imellem to lave,
i Forhold til Stiftskirken, beskedne Kirkehuse!
Efter sin hele fordringsløse Type har denne Kirke
været i god Overensstemmelse med de Fordringer
og Paabud, der gjaldt for Ordenens Kirker i Almin*
delighed. De forskellige Bestemmelser om Francis*
kanernes Bygninger blev paa Generalkapitlet i Nar*
bonne 1260 Genstand for en Redaktion, der var
gældende fra da af — omend langtfra altid fulgt!
Først og fremmest forlangtes det, at Kirkerne skulde
være saa enkle som muligt. De maatte ikke blive
2*
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Seværdigheder! De maatte ikke have for stor Ud*
strækning i Højde, Bredde eller Længde, ej heller
have selvstændige Klokketaarne. Og — hed det —
»Kirkerne maa paa ingen Maade overhvælves, und*
tagen Hovedkapellet (major capella) d. v. s. Koret«.
Franciskanerne i Viborg kunde have en god Sam*
vittighed — i al Fald hvad deres Kirkebygning angaar!
Hvorfra Klosteret har faaet sine første Brødre
— om de var Udlændinge eller Danske eller begge
Dele — vides ikke. At de Brødre, der 1252 paa deres
bare Ben kom til Danmark og grundlagde Huset i
Ribe, var udsendt af Ministeren for Tyskland, se*
nere kun for Sachsen, Italieneren Johannes de Plano
Carpinis, maa anses for givet. Men at de Brødre,
der 3 Aar efter slog sig ned i Viborg kom fra Tysk*
land, foreligger der intet om. Hvad Viborgbrødrenes
Kirke angaar, tyder intet særligt paa tysk Byggeskik,
det skulde da være de af Halvsøjler opdelte Apsis*
vægge — et Træk, der ikke kendes paa dansk Grund,
men bl. a. i Korsarmsapsiderne i Kirken i Meldorf
i Ditmarsken. Ellers er alt, ligefra Gesimsfrise til
Trapetzkapitæl kendt ogsaa fra anden samtidig dansk
Arkitektur; adskillige Enkeltheder forekommer og*
saa i Dominikanernes Kirke, omend denne sikkert
er en Del yngre. Men hvorfra Brødrene har faaet
deres Bygmester og hvem han har været, ved man
desværre intet om. I 13. Aarh. var man i det Store
og Hele kommet bort fra, at Gejstlige selv optraadte
som Bygmestre, og Viborg Franciskanerkirke maa
sikkert opfattes som skabt af en verdslig Bygmester,
antagelig fra selve Viborg, hvor de 12 Sognekirker
og talrige Klostre nok kunde beskæftige dygtige
Folk af Faget. Thi dygtig har Franciskanernes Byg*
mester været!
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Naar denne Kirke er bygget, er ret vanskeligt at
fastslaa med Bestemthed. Den tilhører den saakaldte
Overgangstid mellem ren romansk og ren gotisk
Byggemaade — en Periode, der her i Danmark, stort
set, strækker sig over hele det 13. Aarh. At stemple
Kirken mere som tidlig gotisk end senromansk vil
dog her være naturligst, da den har et afgørende
Kendemærke paa Gotiken: spidsbuede Krydsribbe*
hvælvninger med tilhørende Stræbesystem. Paa den
anden Side er en Enkelthed som Halvsøjler med
Trapezkapitæl i Apsisbuen et rent romansk Træk.
Franciskanernes Historieskriver — Peder Olsen — har
en Bemærkning om, at Kirken skulde være bygget i
Pave Innocents IV’s Tid 1243—54 — altsaa i Aarene
omkring 1250. Paa den anden Side har man en Med*
delelse om, at Grevinde Mariane af Eberstein tillige
med sine Sønner, den senere Marsk Ludvig Albert*
sen og Albert lader »Klosteret« (domus) opføre fra
Grunden af »1267«. Forudsat Kirken er indbefattet i
Begrebet »Klosteret« (domus), skulde denne altsaa
være blevet opført ved nævnte Aar1). Men det maa
i Virkeligheden være sket ikke saa lidt senere — efter
hendes Mand, Grev Alberts Død 1289, da han slet
ikke nævnes i Meddelelsen — og da Sønnerne ved
Faderens Død formentlig endnu ikke var myndige.
Skal Kirken skyldes Grevindens Initiativ, kan den
tidligst være blevet opført i 1290’erne. En Opførsels*
tid saa sent som sidst i 13. Aarh. kunde i og for
sig tænkes. Men nylig har Dr. phil. P. Nørlund
gjort det særdeles sandsynligt, at Vorde Kirke — 10
km Nord for Viborg — der ved Franciskanerkirkens
O S. R. D. V., 515, 511.
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Nedbrydelse fik dens daværende Altertavle overladt,
gemmer Rester af denne gamle Altertavle endnu. Og
er denne, som Dr. Nørlund formoder, fra ca. 1250,
turde dermed et stærkt Sandsynlighedsbevis være
ført for, at Kirken virkelig er opført i Pave Inno*
cents IV’s Dage — i Midten af 13. Aarh.1).
Denne Altertavle er det eneste af Kirkens ældste
Udstyr, der er bevaret — omend kun som Fragment —
men af en Ærværdighed og Mærkelighed, der søger
sin Lige. Den er tillige den eneste Franciskanertavle
i Danmark fra saa fjerne Tider, hvortil vi har Kend*
skab. Fragmentet lærer os at kende en Alterprydelse,
beslægtet med Altertavlerne indenfor den Gruppe
af drevne, kobberforgyldte Altre — »gyldne Altre« —
der særlig er kendt fra Nørrejylland. De er blevet
til i Valdemarernes paa saa mangfoldige Omraader
skabende Tid, efter alt at dømme som dansk ïXrbejde,
omend paavirket af vesttysk Kunst2).
Den Altertavle, der maa formodes at stamme fra
Franciskanerkirken i Viborg, er ganske vist kun en
beskeden Efterligning i Egetræ af de metaldrevne
Pragtværker, om den end var ret stærkt forgyldt og
stafferet med rene, stærke Farver. Nærmest staar den
Alteret i Sahl i Ribe Stift, ca. 40 km fra Viborg.
Vordetavlen er af samme Type som de gyldne Altres
— et Retabulum, d. v. s. en Billedtavle, anbragt bagest
paa Alterbordet og flankeret af taarnagtige Opsatser,
hvorfra en halvrund Bue maa antages at være spændt
9 Helt kan den Tanke dog ikke afvises, at Altertavlen kan
være flyttet fra en ældre midlertidig Kirke til en i 1290,erne
opført Bygning.
2) P. Nørlund: Les plus anciens retables danois i Acta ar*
chaeologica Vol 1, p. 147 ff.
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hen over Retablet. I rytmisk Vekslen af rundbuede
og retkantede Felter, var i selve Retablet udskaaret
Reliefbilleder — midterst og i den højeste Bue Chri*
stus med Kors og Himmelkugle og til Siderne Apost*
lene, afvekslende 1 og 2 til hver Side. Tanken har
været at ville give alle Troende en straalende og
farveprægtig Fremstilling af Christus og hans Gær*
ning her paa Jorden, over hvilken Himlen hævede
sig, symboliseret i den halvrunde Bue. Men har det
været en Franciskanertavle har man vanskeligt ved
at tænke sig, at den har savnet en Fremstilling af
den korsfæstede Christus — et Crucifix — oven over
selve Retablet — som forøvrigt ogsaa Sahltavlen havde
det. Den inderlige Samleven med den lidende Chri*
stus var jo netop for denne Ordens Stifter et af de
stærkeste Træk i hans aandelige Væsen, og fra og
med hans Forkyndelse er det, Fremstillingen af den
lidende Christus paa Korset bliver alt mere fremher*
skende i kirkelig Kunst i Pagt med en stadig stær*
kere, i Forsoningsdogmet, forankret Forkyndelse.
Om Kirkens Hovedalter vides forøvrigt, at det
dækkedes af en Stenplade, og at der midt i denne
fandtes et Reliquigemme, hvori der 1808 endnu fand*
tes den Blyæske, der i sin Tid indeholdt Reliqui*
erne1).
At bygge en Kirke som Franciskanernes i Viborg
har ikke været helt billigt, selv om dens Størrelse
ikke var imponerende. Der skulde graves Ler og
brændes Tegl; der skulde mures og tømres — rent
bortset fra, at ogsaa Bygmesteren ogsaa skulde have
!) Brev fra daværende Sognepræst. Nationalmu eets Arkiv.
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noget for sin Umage. At Brødrene har opført Kirken
helt og holdent for egne indsamlede Midler — de
var jo Tiggermunke, der faktisk levede fra Haanden
i Munden — er lidet troligt. Om andre af Ordenens
Kirker i Danmark vides da ogsaa, at rige og mæg?
tige Folk hjalp til — endog Danmarks Konger. Ogsaa
de Viborg Fransiskanere maa have faaet Hjælp ude*
fra til Opførelse af deres Kirke, men af hvem vides
ikke, omend den Mulighed jo stadig staar aaben, at
det er den rige Enkegrevinde, der opførte ogsaa Kir*
ken. Eengang bygget trængte den desuden stadig til
almindelig Vedligeholdelse, og denne Kirke vides
— som andre middelalderlige Kirker — at have haft
en Byggekasse — fabrica ecclesiæ — et fast Fond
hvortil der lejlighedvis skænkes Gaver. Saaledes fik
Viborg Franciskanerkirke 1302 af den hovedrige
Fru Cecilia Litie 3 Pund Korn til dens Byggekasse.
Større Byggeforetagender kunde imidlertid blive
nødvendige, og som alt antydet, er det kun lidet
sandsynligt, at Viborg Franciskanerkirke — saa lidt
som Ordenens øvrige danske Kirker — har faaet Lov
til at staa uforandrede op igennem Middelalderen.
Den Yndest »de smaa Brødre« nød i de højeste
Kredse og som bevirkede, at ogsaa mange Adelige
søgte deres »Lejersted« i Franciskanernes Kirker, er
sikkert ogsaa i nogen Grad kommet Viborgbrødrene
til Gode — med alle de deraf flydende Fordele. I
hvilket Omfang man ved Franciskanerkirken i Viborg
har anvendt den mest monumentale Form for Grav*
sted, Middelalderen kendte — det særlige Gravkapel,
bygget ud fra selve Kirken — vides der ligeledes kun
lidet om. Eet saadant Gravkapel kendes dog, bestemt
for Familien Løvenbalk til Avnsbjerg og formentlig

Graabrødie Klosters og Kirkes Bygningshistorie

25

stiftet af et af dens Medlemmer; her laa bl. a. Jens
Nielsen Løvenbalk, der døde 1438 og hans Hustru
Ellen Munk fra Holbækgaard. Dette Kapel, der maa
have været identisk med et Kapel paa Sydsiden af
Kirken, bortvendt fra Klostergaarden, har da været
fra 15. Aarh.’s tidligere Del; Kapellet blev nedbrudt
efter Reformationen. Om Vaabenhuset paa Sydsiden
stammede fra Klostertiden er uvist; dets Renaissance*
gavle henfører det til Tiden efter Reformationen.
Efter middelalderlig Skik har der i Løvenbalkernes
Kapel været et Alter, uvist for hvem; Af de Side*
altre, der oprettedes, efterhaanden som Aarene gik,
kendes kun Altre for Vor Frue og St. Franciskus,
men om deres Plads og Betydning foreligger intet.
Af »Alterrede« havde Kirken paa Reformationstiden
bl. a. en forgyldt Kalk paa 32 V2 Lod, der maatte af*
leveres til den »kirkerøveriske Konge«, Frederik I.
Senere maatte Brødrene rykke ud med 124 V2 Lod
Sølv af deres Kirkeskat. Hvad Kirken ellers har ejet
af kirkeligt Udstyr, har man ingen Kundskab om.
Gravmæler har man ikke savnet. Thi efterhaanden
blev der, foruden i Gravkapel(ler) i selve Kirkens
Gulv indrettet Begravelser, markerede af Gravstene.
Under en Sten med Ebersteinernes Løvevaaben laa
Grevinde Mariane og hendes to Sønner, jordede i
een og samme Grav. Og at ogsaa adskillige af Klo*
sterets Gardianer — om ikke alle — her har fundet
deres sidste Hvilested, kan man gaa ud fra, selvom
kun Gravstenen over Gardianen Johannes Knudsen
(død 1506) kendes — omend kun fra en Tegning.
Kan Kirkebygningen opfattes i alt væsentligt i den
Skikkelse og Form, den havde som Klosterkirke
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— og med en Anelse om Altre og deres Udstyr —
har det hidtil været vanskeligt at faa en klar Fore*
stilling om de egentlige Klosterbygninger Nord for
Kirken til Trods for, at der endnu staar nordre
Ende af en Østfløj, med tilsluttende Udløberfløj og
Rester af en nordre Fløj. Særlig her maatte man
falde tilbage paa Gullevs Tegninger og andre Op*
lysninger, stammende fra hans Haand, til at supplere
det manglende; thi skrevne Kilder giver kun lidt! De
foretagne Undersøgelser og Udgravninger gav imid*
lertid et helt nyt — og overraskende — Billede af Kloster*
anlæget, som det virkelig har været, selv om adskil*
lige Spørgsmaal stedse maa staa ubesvarede hen
(Afb. 1,2).
Alt er nævnt, at Franciskanerne — eller de graa
Brødre, som de oftest kaldes - her som andetsteds,
har maattet klare sig med ringe Boligforhold til at be*
gynde med. Det er jo tænkeligt, der har staaet nogle
Huse paa Grunden, de har kunnet benytte. Svarer de
til Brødrenes Traditioner i den første Begejstringens
Tid, har de vel nærmest boet under fattige Forhold
og tilmed ment, at dette var i sin Orden! Fattige
skulde de forøvrigt være! Og det er betegnende for
dem, at deres Klosterbo ikke bruger de ældre Orde*
ners latinske Betegnelse Monasterium eller Claustrum,
men det beskedne og ydmyge Ord: domus, der slet og
ret betyder: Hus og Hjem. Det er først sidst i 13.
Aarh., Brødrene i Viborg vides at have faaet ordentlige
Huse at bo i. Thi der er ingen Grund til at drage
den tidligere anførte Oplysning i Tvivl, at Grevin=
den af Erberstein med sine to unge Sønners Minde
har ladet Franciskanernes »Hus og Hjem opføre fra
Grunden af«.
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At der her er Tale om Bygninger, opført efter det
Skema for Klosterbygninger, allerede den ældste af
alle Klosterordener, Benediktinernes, havde fastlagt,
kan man vel gaa ud fra. Ret tidligt, i al Fald ved
Aar 1300, vides Tiggerordenerne at have bygget med
det traditionelle firfløjede Klosteranlæg som Maal.
Og det Murparti af en Tværfløj, der fandtes i en
Dybde af 3,5 m. (ved L. I.) — altsaa Rest af et me*
get dybtliggende Hus — kunde meget vel være fra ca.
1290 og altsaa være en Del af det »Domus«, Grevinden
og hendes Sønner byggede. I al Fald tilhører dette
lavtliggende Hus Klosterets ældste kendte Bygge*
periode.
Hvad Klosterbygninger fra senere Byggeperioder
angaar, ligger Forholdene saaledes, at det kun, ved
at gaa ud fra de endnu staaende Bygningspartier, er
muligt, at danne sig et nogenlunde tilforladeligt
Overblik over Klosteranlægets Omfang, som dette
var ved Indførelsen af Reformationen — og om dets
Tilblivelseshistorie.
Et Stykke Nord for Kirketomten ligger de endnu
staaende Rester af selve Klosteranlæget— et temmelig
kort Hus med Gavle i Nord og Syd, en lidt højere
og længere Udløberfløj, bygget sammen med dette
i Vinkel, og endelig en Mur, der fra det korte Hus
i Nordvesthjørnet løber et Stykke mod Vest.
Det førstnævnte Hus er i sin nuværende Skikkelse
stærkt ombygget. Ikke en oprindelig Dør, ikke et
oprindeligt Vindue lader sig paavise.
Af dette Hus søndre Gavlmur, er selve Gavltre*
kanten eftermiddelalderlig; det forøvrigt stærkt om*
satte Murværk har ud for begge Stokværk kun en
Tykkelse af ca. 0,70 m. Ved de 1935 foretagne Afbank*
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ninger af Sydgavlen og ved Udgravninger ud der*
for, fremkom noget meget overraskende. Gullev havde
tænkt sig dette Hus direkte fortsat ud mod Kirkens
Østparti — og altsaa som .en lang, ubrudt østre Klo*
sterfløj. Nu viste det sig imidlertid, at det kun var
Husets Østmur — ca. 1,20 m. tyk — der forsattes
mod Syd, med et Kampestensfundament, der gik
1,50 m. dybt i Jorden og hvilede paa Nedbrydnings*
lag — øjensynlig fra en endnu ældre Bygning. De
længere mod Syd — op mod Apsispartiet ved Kir*
ken — fremdragne Fundamenter af en Østmur flugter
imidlertid ikke med den her omtalte og tilhører mu*
lig en anden Østfløj fra en anden Tid. Derimod
fortsættes det omtalte Hus’ Vestmur ikke Syd paa.
Thi ved dettes Sydvesthjørne stødte man paa Rester
af en Vest - Østgaaende Mur, hvis meget svære
Kampestensfundament følger den nustaaende efter*
middelalderlige Hegnsmur mellem »Tausens Minde«
og Hospitalets Grund. Ved nævnte Sydvesthjørne
har der været en Aabning (Dør), delvis lukket ved
Opførelse af det endnu staaende Hus. Rester af et
Murstensgulv i 1 m’s Dybde Syd for Muren viste,
at denne har været nordre Mur i en tidligere Tvær*
fløj her - en Bygning, der maa have dannet Klosteranlægets nordre Fløj — om samtidig eller ikke med
den tilstødende Del af østre Fløj kan ikke afgøres.
Undersøgelsen 1935 har da følgelig vist, at der op
i Middelalderen paa et vist Tidspunkt - foruden Kir*
ken - har staaet Huse i Øst og Nord og at disse
tre Bygninger har omsluttet en omtrent kvadratisk
Klostergaard paa de tre Sider. Af den af Gullev
formodede Vestfløj fandtes kun et svagt Fundament
(ved N), der vel kun har baaret en Bindingsværks*
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mur. Et sværere Murparti længere mod Vest kan
mulig ogsaa hidrøre fra en Vestfløj (ved O).

Den Anlægsplan, de Viborg Franciskanere har
fulgt i Klosterets senere Byggeperioder har altsaa
— modsat Gullevs Theori om et rektangulært Am
læg — vist sig at have fulgt det fra Klostervæsenets
ældste Dage anvendte kvadratiske. Dette Francis*
kanerklosters Bygningshistorie er alene derved ble*
vet langt mere indholdsrigt og interessant. Thi nu
forstaar man, ud fra de endnu staaende Bygninger
og Bygningsdele, at man i de senere Bygningsperio
der er gaaet i Gang med at udvide den ældre og
almindelige gængse Anlægstype ved Udbygninger
mod Nord og derved har givet det større Rigdom i
Anlægsform, større Anselighed og — sidst, men ikke
mindst — de større Skønhedsværdier, et mangefløjet
Bygningskompleks uvilkaarligt forlenes med!
I Fortsættelse af Østfløjen er der blevet bygget
Nordpaa og en sikkert væsentlig Del af den da op*
førte Bygning er den nord - sydgaaende 'Hospitals=
bygning.
Som det to Stokværk høje Hus nu staar, er det
18 m. langt og 6^2 m. bredt (udv. Maal). Funda*
mentet er raa Kamp, og i de nederste Partier — i al
Fald af Vestmuren — er benyttet talrige Granitkvadre
— enkelte Steder i en Højde af 1 m. Hvad man læg*
ger Mærke til, er Længdemurens betydelige Tykkelse
— 1,12 m. Derimod lod oprindelige Tværskillerum
sig ikke paavisse ved de sidst foretagne Under*
søgelser.
Denne Hospitalsbygning har oprindelig strakt sig
længere mod Nord. Vestre Langmur bærer tydelige
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Spor af at have været fortsat et Stykke længere
og i al Fald saa langt, at der er skabt en naturlig
Forbindelse mellem denne Fløj af Klosteret og den
nordligste Fløj, hvoraf kun den omtalte Murstump
er lævnet.
Denne Murstump har en Længde af godt 19 m.,
er 3 m. høj og har en Tykkelse af godt 1 m. Den
hviler paa et Fundament af raa Kamp, og danner nu
Sydvæggen i et langt yngre Hus. Enkelte Granit*
kvadre har faaet Anvendelse ogsaa her, men ellers
er Muren afbrudt i Vest og har følgelig strakt sig
noget længere. Skønt kun en Torso, er denne Mur
alligevel ret veltalende. Takket være tidligere Under*
søgelser af Arkitekt Vig*Nielsen og yderligere Un*
dersøgelser 1935, viste det sig, at den har dannet
søndre Mur i et oprindelig fritliggende Hus ca. 20 m.
langt, senere forlænget hen til den nu forsvundne nord=
lige Del af østre Hus. Søndre Væg i det forlængede
Parti har bevaret interesante Træk fra en mere straa*
lende Fortid. Helt mod Øst bærer en Dør tydelige
Spor af at være brudt gennem en stærkt leddelt,
bred, svagt spidsbuet Aabning, og dennes oprindelige
Form træder klart frem i det nuværende Vindue
Vest derfor, hvor Aabningens Inderside med de tre af*
fasede Karmled er velbevaret (Afb. 5). Et tilsvarende
Vindue Vest for dette er nu helt forstyrret. I det over*
ordentlig stærkt omsatte Murværk længere Vest paa
er der Antydninger af andre Aabninger, afbrudt af
en eller to fladbuede Døraabninger. Kun helt mod
Vest ses et nu tilmuret almindeligt fladbuet Vindue.
Efter Gullevs Oplysninger har denne nordligste
Fløj været sammenbygget med en Fortsættelse af
Klosterets Vestfløj, men herom blev intet oplyst!
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Afb. 5. Vindue i en oprindelig Aabning i Sydmuren
af Tilbygningen til Graabrødreklosterets nordligste
Fløj.
Fot.
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Foruden den egentlige Fratergaard, med selve Kir*
kebygningen, har Franciskanerklosteret i Viborg alt*
saa ogsaa haft en ydre Gaard. Det har været et
Dobbeltanlæg. Men ikke tilfredse hermed, har Gordien
og Brødre ladet en Udløberfløj fra ydre Klostergaards
Østfløj springe frem mod Øst — som en første Be*
gyndelse til en eventuel tredje Klostergaard.
Udløberfløjens kun godt V2 m. og
m. tykke
Mur er ført ind paa det ældre Hus, og med sin
Vestgavl hvilende paa Østfløjens østre Mur. Ogsaa
den er i to Stokværk, men den er højere end den
ældre Bygning, og det stærkt skraanende Terrain har
muliggjort, at den under østligste Halvdel kunde
faa Kælder. Huset hviler paa et Fundament af raa
Kamp, men er forøvrigt opført af store røde Sten
lagt i Munkeskifte. Tagstolen, der er fra senere Ti*
der, hviler paa den oprindelige Gesims — tre Skifter
kragede ud over hverandre. Oprindelige Skillerum
lader sig ikke paavise med Sikkerhed. Det skal dog
nævnes, at ældre Planer antyder et saadant i nedre
Stokværk, hvorved dette deles i en større vestlig og
og en mindre østlig Sal. Alene Kælderen har nu
middelalderlig Karakter; den er toskibet med tre
Fag. Pillerne bærer Krydsribbehvælvninger med simple
retkantede Ribber. Smaa fladbuede Vinduer, der
sidder skævt i Hvælvningsfagene, har bragt Lys ind
i Rummet. De er nu alle helt eller delvis tilmurede.
Adgangen er gennem en fladbuet Dør i Gavlen
(Afb. 6).
Udløberfløjen er langt bedre bevaret end det Rest*
parti af Østfløjen, Tiden har levnet os. Paa Nord*
siden ses mod Øst nu tilmurede, ret store fladbuede
Vinduer i spidsbuede Spejl i første Stokværk; flere
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Afb. 6. Parti fra Kælderen under Udløberfløjen,
set mod Døren i Vestgavlen. Fot.
3 .
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af de fladbuede Vinduer i andet Stokvæk udadtil
med retkantede False, er endnu let kendelige. Første
Stokværk er ret højt og afgjort Hovedstokværket.
Medens kun vestre Gavls Kamtakker har været be*
stemt til at ses ude fra, har man gjort desto mere
ud af østre Trappegavl, idet man har prydet den
smukt med spidsbuede Blændinger, trukne helt ned
over Gavltrekanten; den staar endnu
trods enkelte
Ommuringer
velbevaret.
Set Øst fra, fra nuværende Hospitalshave, gør det
hele lille Vinkelanlæg sig helt stateligt bemærket; i
det stærkt faldende Terrain er særlig den høje og
slanke Udløberfløj af monumental Virkning, frimo*
digt knejsende med sin blændingsprydede Trappe*
gavl. Mindre Tilbygninger paa Nordsiden, der stam*
mer fra moderne Tider, svækker dog i nogen Grad
den oprindelige Rankhed i Holdning. Alligevel — ser
man hen over Anlæget nede fra Haven, har man
her — og her alene — en levende Følelse af at staa
over for et Stykke Middelalder. Man aner den stor*
slaaede og maleriske Virkning af Franciskanerkloste*
ret, da det stod i sin største Velmagt.
At bestemme Tilblivelsestiden for de Klosterbyg*
ninger, der har omsluttet den indre, egentlige Frater*
gaard, lader sig som alt antydet, ikke gøre — mulig
bortset fra det dybtliggende Hus fra ca. 1290. Efter
ca. 1300 er der, som alt paavist, fulgt stadig nye
Byggeperioder. Til de seneste hører antagelig Byg*
ningerne om den nordre Klostergaard — tillige med
Udløberfløjen.
Udløberfløjens Tilblivelsestid er det relativt lettest
at bestemme. Den er udpræget sengotisk af Væsen
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og næppe meget ældre end ca. 1500. Naar den be*
varede Del af Klosterets Østfløj, hvortil den slutter
sig, kan være opført, er det ugørligt at sige ud fra
dens egne Forudsætninger — ilde medhandlet som
den er af senere Tiders Ændringer. Som alt anført
er den givetvis ældre end Udløberfløjen, men den
er ogsaa ældre end den kummerlige Rest af Nord*
fløjen, der har været bygget ind paa den. De smukt
og rigt leddelte Arkadeaabninger i Forlængelsen af
nordre Fløj kan i og for sig, efter de affasede Led,
tænkes murede til enhver Tid af Middelalderen, helt
fra 13. Aarh. at regne, men Aabningernes lave og
brede Form henviser den dog nærmest til den senere
Middelalder, vel til et eller andet Tidspunkt inden*
for det 15. Aarh. Ældre er følgelig nordre Fløjs
store ældre Parti.
Tilblivelsestiderne for Opførelsen af bevarede og
kendte Dele af Viborg Franciskanerkloster maa da,
efter det foran anførte, blive følgende: Østfløjen maa
være bygget i en tidligere Del af 15. Aarh., og det
samme maa antages at gælde det oprindelige fritlig?
gende nordre Hus. Forlængelsen af Nordfløjen Øst
paa maa skrive sig fra samme Aarhundredes senere
Del, og endelig er der saa Udløberfløjen fra ca. 1500.
Den sengotiske Karakter i alle disse Bygninger gør
det dog ogsaa tænkeligt, at Bygningsarbejderne har
været sammentrængt indenfor Perioden fra ca. 1450
til 1500.
Den nye Viden om Viborg Franciskanerkloster er
af betydelig Værdi for vort Kendskab til dansk
Franciskanerarkitektur. Enkelte af det datidige Dan*
marks Franciskanerklostre har ganske vist bevaret
3*
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langt mere af deres Hovedanlæg, som disse stod ved
Reformationstiden. Det gælder Klostrene i Slesvig
(uden Kirke), Odense (uden Kirke) og Ystad (med
Kirke). Betydelige Rester staar tilbage i Flensborg
(uden Kirke) og Nykøbing F. (med Kirke). Kirken
alene er bevaret i Horsens. Derimod er det temme?
lig ringe Rester, der er tilbage af Klosterbygninger
i København (Munkeklosteret), paa Torkø i Ble*
kingen — og endelig af Franciskanernonnernes Klo*
sterhuse i Odense. Af de øvrige Klostre af denne
Orden — i Ribe, Tønder, Kolding, Haderslev, Hu*
sum, Aalborg, Randers, Svendborg, Nysted, Roskilde
(Munke* og Nonneklosteret), Kallundborg, Køben*
havn (Nonneklosteret), Næstved, Helsingør, Køge,
Lund, Trälleborg, Malmø og Halmstad er nu intet
tilbage over Jorden, men dette betyder ikke, at man
intet som helst ved om i al Fald nogle af dem.
Gamle Opmaalinger og Billeder — bl. a. af Francis*
kanerkirkerne i Svendborg og Odense — giver gode
Oplysninger om disse interessante Arkitekturværker.
Særlig værdifulde er de Udgravninger, der lejligheds*
vis har fundet Sted, og har oplyst om forsvundne
Dele af disse gamle Franciskaneranlæg, der sammen*
lagt med vore øvrige Klosteranlæg udgør en saa vig*
tig og imponerende Kulturarv fra Middelalderen;
ikke mindst Kirkerne vejer her tungt til!
Det ligger i Sagens Natur, at det, vi særlig har
Kendskab til, nu da saa mange Franciskanerklostre
og Dele af Klostre er sunket i Grus, er deres An*
lægstyper, som de var ved Middelalderens Slutning.
Og det viser sig da, at de danske Franciskanere i
Overensstemmelse med Ordenens Byggeskik ude i
Europa først ret sent kom ind paa at følge de ældre
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Ordeners traditionelle faste Anlægsplan. Ældste kendte
Repræsentant for denne Byggeskik er Klosteret i
Slesvig fra Aarene omkring 1300. Her er det firfløj e=
de Klosteranlæg allerede fuldt udviklet. Og noget
senere — i det 14. Aarh. fik Klosteret i Ystad lige*
ledes et fuldt gennemført Anlæg af den klare og
praktiske Type, med Korsgange, Fratergaardens fire
Sider rundt, hvorved der skabtes et bekvemt Kor*
ridorsystem, der knyttede de enkelte Fløje godt sam*
men og gav direkte Adgang til Stuer og Sale udefra.
Ikke længe efter, i Aarene omkring 1400, har Oden*
seklosteret faaet et lignende Anlæg, og i 15. og 16.
Aarh. har denne almindelige Klostertype med helt
eller delvis gennemført Korsgangsystem vistnok været
Regelen i mange danske Franciskanerklostre. Det
regulære firfløjede Anlæg kunde udvides ved Ud*
løberfløje, som i Ystad, og disse Udløberfløje kun*
de omslutte en ydre Gaard, saaledes som det altsaa
viser sig et have været Tilfældet i Viborg, men ogsaa
var det i Slesvig og vistnok i København. Kun Vi=
borgklosteret vides nu at have naaet videre i Ret=
ning af Storstilethed med sit Tilløb til en tredje
Klostergaard. Medens de senere Tiders firfløjede
Klosteranlæg — ogsaa Franciskanernes — har gjort en
mere eller mindre konsekvent Brug af Korsgangs*
motivet, er det paafaldende, at der ikke i det ellers
saa anselige Viborgkloster er fremkommet sikre Spor
af Korsgange1)Hvorledes Viborgklosterets Bygninger har funge*
9 Om Byggeskik hos Franciskanerne, se Afsnittet: Bygge*
forhold og Byggeskik i Vilh. Lorenzen: De danske Klostres
Bygningshistorie II.
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ret i Klosterets Dagligliv, er det vanskeligt at sige
noget paalideligt om — saa meget mere som kun en
Del af Anlæget er til endnu1). Efter almindelig Klo*
sterskik — ogsaa hos Franciskanerne — maa den søndre
Del af Østfløjen — den egentlige Fratergaards Østfløj
— forneden have rummet Kapitelsalen — Klosterets
fornemste Rum ogsaa ved festlige Lejligheder — og
i øvre Stokværk Sovesalen, Dormitoriet, der dog nok
her, som andetsteds, senere i Middelalderen er blevet
opdelt i mindre Rum. I Fratergaardens nordre Fløj
fandtes i Almindelighed Spisesalen, Refektoriet, med
tilhørende Økonomirum. Som man ser, var der end*
da megen Plads tilovers, alene i selve Fratergaardens
Huse, baade nede og oppe. Og naar dertil føjes
Bygninger om den ydre Gaard, Udløberfløjen og
endelig et Stenhus, der laa paa den søndre Del af
Klostergrunden og omtales 1541 — da forstaar man
knapt, hvad man har kunnet bruge alle disse store
Huse til, selv om det maa huskes, at der foruden
de egentlige Brødre ogsaa fandtes unge Mennesker,
Novicer, der ventede paa deres Indvielse til Munk,
og desuden Tjenestefolk. For de af Franciskaner*
klosterets Bygninger, man kender, synes det karak*
teristisk, at der i de nedre Stokværk har været store
Sale, og om Rummene i de endnu staaende Kloster*
bygninger kan man sikkert formode, at de har tjent
Klostersamfundets praktiske Behov. I al Fald gælder
dette Forraadskælderen i Udløberfløjen. Men de
praktiske Behov var mange! Thi det maa ikke glem*
9 Om dagligt Liv i et Franciskanerkloster, se Afsnittet: Be#
nyttelse af Bygninger og Rum i Vilh. Lorenzen: De danske
Klostres Bygningshistorie II.
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mes, at Franciskanerne her, som andet Steds, dannede
et selvforsynende, selvarbejdende Samfund — en øko
nomisk Enhed; Beboerne sørgede selv for Føde og
Klæder, Hus og Hjem. De havde ogsaa deres egen
Teglgaard med alt Tilbehør.
Den ret udstrakte Grund, Klosteret kunde raade
over, benyttedes paa forskellig Vis.
Syd og Vest for Kirken var Brødrenes Kirke*
gaard og i Nord og Øst en Abildgaard, Urte*
have og Kaalgaard. Klostergrunden, med alt hvad
den rummede, var omgivet af en Mur, hvorigennem
Hovedadgangen maa have været Syd fra, for at de
Viborg Borgere straks og direkte kunde komme ind
i Kirken.
Af Tiggermunke at være, uden faste Indtægter af
Jordegods, boede »de smaa Brødre«, som de holdt
af at kalde sig, forbavsende fornemt. Deres Hoved*
anlæg var stort og de af Brødrene, der ikke var paa
Vandring i Termen — som Termebrødre — for at præ*
dike og indsamle Almisser, har haft god Plads. De
kunde færdes i rummelige Stuer og Sale og havde
ogsaa andre Bygninger til deres Raadighed. I de
vidtstrakte Haver kunde de glæde sig over skønne
Blomster, Nytteurter og Frugttræer og samtidig over
den skønne Udsigt ud over Søerne. Ikke de rigeste
Borgere i Viborg og ikke den største Herremand i
Danmark havde blot tilnærmelsesvis samme Bolig*
vilkaar. Thi Sagen var jo den, at disse Tiggermunke
levede under en Boligkultur, der havde sine Tradi*
tioner langt tilbage i Tiderne, helt til det fornemme
antikke, firlængede Huse med Søjlegange langs Gaar*
dens fire Sider — en Boligtype med Krav om god
Plads og Rummelighed inden og uden Døre og
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bleven til i den hele Klosterbevægelses Hjemland,
Sydeuropa. Herremanden, der boede ude i det aabne
Land, maatte klare sig med sin Familie paa et snæ#
vert bebygget Voldsted, med en Stump Have kortere
eller længere fra Boligen. Og selve Danmarks Konge
var ikke meget bedre stillet paa sine Borge. Hvor*
ledes de Viborg Franciskanere — og forøvrigt mange
af deres Brødre i andre Klostre — havde været i
Stand til at opføre deres anselige Anlæg, er gaade*
fuldt. Atter her, som i Viborg Klosterets første
Tider, maa rige Velyndere have bistaaet dem, og
man kunde mulig her bl. a. tænke paa Familien
Lövenbalk paa Aunsbjerg.
Intet Under, om Folk af og til har skumlet over
de fattige Brødres rige Huse og behagelige Boligform
hold. En alvorlig og farlig Kritik brød dog for Alvor
først frem, da Reformationsrøret begyndte. Da er
Forargelsen slaaet op — ogsaa om Franciskanerkloste*
ret i Viborg. De solide røde Huse med knejsende
kamtakkede Gavle, der trak Opmærksomheden til
sig, har vakt Viborgborgernes Misundelse, samtidig
med at Respekten for Franciskanernes aandelige Kald
svækkedes og til sidst helt gik tabt. Harme greb
Folk ved Tanken om, at de selv og deres Fædre
saa længe havde fundet sig i Munkenes »usigelige
og Gud vederstyggelige Trygleri«, og betalt mangen
en god Skilling og mangen fed Flæskeside for, at
disse Munke kunde bo saa stateligt og have det
saa lunt inden Døre. I Tidens Litteratur foreligger
da ogsaa, mellem de mange Udfald mod Kloster*
folk i Almindelighed og Tiggermunkene i Særdeles*
hed, en hel Del Udtryk for Folks Syn paa disse
Munkes Bygninger — Kirker og Klosterhuse. Man
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fremhævede naturligvis, hvorledes Munkene i Ab
mindelighed ogsaa i Bygninger var sunket dybt fra
det oprindelige Klosterideal. Man havde, siger selv
Poul Helgesen, faaet Lov »at bygge Klostre udi Køb*
stæderne, og ikke Klostre, men Palads og Herre*
sæde, saa at Fyrster og Bisper kunne næppelig slig
Bygning af Sted komme, i det Sted vi skulde have
ydmyge, lave, enfoldige Hus«. Man blev aldrig træt
af fra Reformationens Side at fremhæve, hvor ufor*
skammet det egentlig var, naar Tiggermunke vilde
bære sig ad, som var de store Herrer. Navnlig
Frantz Vormordsen kommer stadig tilbage dertil.
»Fattige, graa Munke«, siger han, »bygger Kloster
og Hus, kosteligere end nogen Herregaarde og fyrste*
lige Slot, og dertil var Klostrene alle fulde af koste*
lige Klenodier, hvilke tilhobe samlede ere med sød*
talendes og hellige skinnendes Ord, falsk og løgn*
agtig Lærdom«.
Ved et Tilfælde blev Viborg, ved Hans Tausens
Virksomhed, et af Reformationsbevægelsens Hoved*
centre. 1529 fik den »frafaldende Johannitter fra
Antvorskov« Lov at benytte Franciskanernes Kirke.
Men tappert holdt Brødrene Stand i selve Klosteret,
med Gudstjenester i »Kapellet i Omgangen«. Længe
pint og plaget paa alle Maader brød endelig 1530
Uvejret løs over deres Hoveder, og de blev brutalt
udjaget af deres Kloster.
Deres Kirke var imidlertid blevet til en Sogne*
kirke og fik i Tidens Løb forskellige Tilbygninger.
Foruden det Kapel, der allerede i Middelalderen var
blevet opført paa Skibets Sydside, opførtes mod
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Nord 1657 en Korsfløj med Gravkælder. Det alt
omtalte Vaabenhus laa paa Sydsiden. I Aaret 1759
udgik efter kgl. Bevilling Kollekt over hele Dam
mark med det Formaal at indsamle Penge til Op*
førelse af et Taarn. Der indkom 3264 Rdlr. Ved
kgl. Bevilling af n/s 1760 overdroges Opførelsen af
Taarnet til Hofmurmester Frederik Platz for 6223
Rdlr. Men Taarnet kom til at koste 6678 Rdlr. Da
der paa Regnskabet er opsat 8 Rdlr. til Murmester
Kristen Mörup for »Tegning«, er det vel ham, der
har udarbejdet Projektet. Taarnet var et udpræget
Baroktaarn, med pilasterprydet Portal i Vest, der i
den lave, halvrunde Fronton bar Christian 7des
Navnetræk under en Krone. Det kraftigt svunge
Spir har mindet om andre samtidige jydske Barok*
spir paa Kirker og Herregaarde.
Efterhaanden forfaldt Kirken. Ved kgl. Resolution
af 29/i2 1809 blev den beordret nedlagt; det skete
dog først u/7 1812. Aaret efter blev Taarnet ned*
brudt, og samme Aar holdtes Auktion over Inven*
tar og Ornamenter, med Undtagelse af Klokkerne,
Kobberet paa Spiret og Murstenene i Gulvet, samt
den største Lysekrone. Alfertavlen i Renaissancestil
havnede som nævnt i Vorde Kirke og Prædikesto*
len i Elsborg Kirke. Andet kom til Domkirken,
deriblandt et Par Ligsten. En Kirkeklokke kom til
Ørum Kirke; den har Indskriften: Anno 1638 er
denne Klokke givet til Graabrødre Kirke af Sogne*
mænd udi Viborg.
Sic transit gloria mundi!
Om selve Klosterbygningernes Skæbne ved man
intet. De blev 1541 overdraget til Viborg Hospital.
Den egentlige Fratergaards Bygninger er formentlig
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forsvundet i Løbet af 16.—17. Aarhundrede, og kun
Rester af Husene Nord derfor fik Lov til at leve
videre som Hospitalsbygninger.
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Ligstenen over Gardian Jens Knudsen.

PERSONLIGHEDER KNYTTEDE
TIL GRAABRØDRE KLOSTER
OG KIRKE.
Af P. Severinsen.
Gennem 700 Aar — eller vi maa vel sige 600 — har
der været knyttet mange Mænd til en saadan Institu*
tion som Graabrødrenes Kloster og deres Kirke, og
det i en Stilling, som særpræger Mennesker og giver
Lejlighed til at præge andre. Naar man lukker Øj*
nene og drømmer, kan man se dem som Fantasiskik*
kelser følge efter hinanden, mens Aarene ruller og
skiftes om paa Jord.
Men lukker man Øjnene op og giver sig til at lede
i gamle Sager efter dem for at fortælle historisk om
dem, saa viser det sig, at vore Navne glemmes som
Sne, der faldt ifjor. De allerinteressanteste har Efter*
verdenen maaske ikke engang faaet Anelse om.
Følgen er, at det bliver noget i Retning af Antyd*
ninger og Skrabsammen, man kan byde paa.
Cisterciensermunkene i Ryd Kloster ved Flensborg
Fjord har betroet deres Aarbog under Aaret 1232:
„I det samme Aar kom Graabrødrene paa deres bare
Ben til Danmark og grundlagde Huset i Ribe“.
Cistercienserne har aabenbart lagt Mærke til, at
disse Brødre — der jo efter Cistercienserbegreb slet
ikke var Munke — var Personer, som der var noget
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usædvanligt ved. Man ser først noget udvortes, her:
de bare Fødder. Det har nok andre end Cistercienserne
set. Deri og i deres sære Dragt har Samtiden staaet
over for det Fænomen, at nogle Mennesker for Sagens
Skyld satte sig ud over Skik og Brug. Om det er et
Brud paa Etiketten, man her reagerede overfor, eller
det var Beundring for en Sportsydelse paa Askesens
Omraade, ses ikke tydeligt. Begge Dele lagde Sam*
tiden vel deri, og den var indstillet paa en Del i den
Retning hos kristelige Vidner. Men det var nu allige*
vel paafaldende med denne ligefremme Maade at være
lydig mod Jesu Bud (Luc. 10, 4, iøvrigt imod Mark.
6, 9, som Augustiner*Eremiterne fulgte). Og i det hele
denne ligefremme Vidnen om Kristendom.
De Mennesker, der straks kommer med i en saadan
ny Bevægelse, er i al Fald noget for sig. Formentlig
er ikke alle helt heldige. Der er maaske et skørt Sted
hos een og anden af dem, og det laa deri, at de kom
med. Og alligevel —?
De, der i 1235 kom til Viborg, har utvivlsomt ogsaa
været noget for sig. Men hvem var de? Hvor mange
var de? Vi ved det ikke. Vi ved ikke engang, om de
var Danskere.
De har vel ikke faaet det ret flot lige straks. Det
var heller ikke Meningen. De skulde bare have sig et
„Sted“. Franciscus havde en Tid brugt Graçstorvhyt*
ter og den Slags til Soverum for Brødrene. Og han var
først død 1226.
Men naar man tænker paa de mange „Steder“, som
„de smaa Brødre“ hurtig fik i Danmark, da skimtes
ogsaa nogle andre Personligheder end selve de bar*
fodede Brødre i Huset. Formaaende Folk bragte be*
tydelige Ofre, saa at Brødrenes „Steder“ blev store
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Anlæg, og „Husene“ blev „store Stenhuse og konge*
lige Paladser“.
Nogle saadanne Mennesker skimter vi omkring
Huset i Viborg. Der er en højadelig Dame, Grevinde
Mariane af Eberstein vilde vi nu kalde hende, for hun
var gift med Albert, Greve af Eberstein, der var indvan*
dret fra Tyskland og døde 1289 i Lybæk. Hun selv
var af Hvideslægten, en Datterdatter af Esbern Snare.
Man maa vel tro, at det er efter Mandens Død, hun især
har virket for Brødrene, thi det siges, at hun gjorde
det sammen med sine Sønner, Hr. Albert Albertsen
(levede endnu 1330) og Marsken Hr. Ludvig Albert^
sen (død 1328). De hører alle til Tidens Højadel, og
alle tre blev begravede i Graabrødrekirke i Viborg.
Hvis man vil spørge om disse højadelige Personers
Hjertens Mening med deres kraftige Støtte til Graa*
brødrene, da indtræder det sædvanlige: vi ved ingen*
ting. Vi vil helst tænke os, at de har været aandeligt
grebne af Forkyndelsen hos „de smaa Brødre“, lydige
mod et Kald, som kom til dem derigennem. Og det
maa vel særlig have været den gamle Frue i sin Enke*
stand. Sønnerne er maaske mest nævnt, fordi deres Til*
ladelse som Hovedarvinger skulde med i Dokumen*
tet. Ja, hvorfor skulde der ikke have været en aandelig
Grebethed, en Omvendelse deri?
Men for Middelalderens Mennesker blander der sig
altid noget andet med deri, og mangen Gang turde
dette have været Hovedsagen. Tankegangen var den,
at disse „smaa Brødre“ med deres strenge Liv gjorde
det rigtige. At dette rigtige blev gjort i Stiftet eller i
Staten, var af Vigtighed. Thi det kunde komme andre
til Gode. Allerede 1247 fik de Lov at give fremmede
Døde Plads hos sig. Man kunde erhverve Broderskab
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hos dem og faa Lov at dø og begraves i en Francis
skanerdragt. Og da nød man efter Døden godt af
Brødrenes Hellighed. Derfor fyldtes deres Kirkegulv
og Kirkegaard med Fremmedes Grave i den Grad, at
de maatte drive Rovdrift med deres Begravelsesplads
og fylde et Benhus med opgravede Dødningeben. Og
Haderslev Skomagerlav klarer sig med, i Stedet for
at stifte særligt Alter, at købe Broderskab hos Graa*
brødrene.
Paa den Maade grupperer der sig en stor og broget
Skare om Brødrene. Og det var Brødrene, de saa hen
til. Af det rigtige i Brødrenes Opførsel afhang det hele.
Derfor kan der rejses en hel Storm i Publikum, hvis
der bliver Tvivl om, at Byens Klosters Brødre er rig*
tige i det. De langvarige Stridigheder indenfor Orde*
nen mellem Conventualer og Observanter førte der*
for ofte til uforsvarlige Optrin, idet man simpelthen
jog Klosterets Brødre bort og førte andre ind. Saa*
ledes skete det i mange danske Graabrødreklostre kort
før Reformationen. Man var altsaa i en Vane med
Graabrødrene, som i Reformationsaarene blev skæbne*
svanger for dem.
Viborg Graabrødre .oplevede dog ikke en saadan
Storm af Observanter. De holdt sig som Conventualer,
indtil de 1518 gjorde sig selv til Observanter, og det
var muligvis ikke videre grundigt.
Men enten de var den ene eller den anden Slags
Graabrødre, — de har valgt og gennemført et Liv og
en Tugt, som der maa have ligget noget bagved. Me*
get deri var Urimeligheder, men disse har været reg*
nede for hellige.
I den næsten fuldstændige Mangel paa Overlevering
om Personligheder, som gælder disse Kredse i Dati*
dens Danmark, mener jeg, at Viborg har et Minde i
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Ligstenen over Gardianen (Forstanderen) Jens Knud
sen, der blev begravet 20. Maj 1506. Han er altsaa fra
Conventual*Tiden. Paa Ligstenen (nu i Domkirken)
ses hans Billede, og saa fortæller Indskriften paa Ste*
nen, at han af Gud havde faaet Forudviden om sin
Død i TI Aar, altsaa fra 1479. Man bør vel lægge
Mærke til, at disse Aar tildels falder sammen med
Luthers Barndoms* og Ungdomsaar. Luthers Kloster*
gang skete 1505. Ogsaa fra hans Historie ved vi, hvor
meget Tanken om Døden beskæftigede disse Menne*
sker og blandt andet ogsaa det, at „intet er uvissere
end Dødens Time.“ Vi maa vel forstaa det saaledes,
at han har faaet Viden om Tidspunktet, saa at han
kunde være forberedt. Og det har han og Brødrene
betragtet som en stor Guds Naade.
Og saa er der virkelig en Gardian tilsidst, som der
maa have været noget ved. Han er Observant, og han
holder paa sin Orden og — saa vidt vi kan se — i
det hele paa den gamle Tingenes Tilstand.
Det er Niels Tybo. Tilnavnet fortæller vel, hvor han
var fra. Vi træffer ham som Klosterets Gardian 1529.
Hvornaar han er blevet det, tør vi ikke sige, thi det
er muligt, at Morten Hvas begaar en Hukommelses*
fejl, naar han 47 Aar derefter fortæller, at i det kri*
tiske Aar 1528 var det netop Klosterets Gardian, der
var blevet Lutheraner og om Natten undveg fra
Klosteret. Han hed Rasmus og skulde siden være ble*
ven Præst i „Boffue“, et Sogn, som vi ikke kan finde.
Men der har vel nok været aandelige Brydninger i
Klosteret, saa at Niels Tybo maa antages at have sam*
let dem, der vilde sætte sig mod „Lutheriet“. Det
er ham, der har fortalt Broder Jakob om Begivenhe*
derne i Viborg, og Jakob har skrevet Fortællingen op.
Vi har Midler til at rette lidt paa den. Han vil vide,
4
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at Hans Tavsen havde raadet Borgerne til at uddrive
Brødrene for at faa deres Bygninger til en evangelisk
Præsteskole. Derom ved vi ikke mere. Derimod ved
vi, at Borgerne i Efteraaret 1528 bad om at faa Kirken
om Eftermiddagen til evangelisk Prædiken. Det næg*
tedes. Da tog Borgerne selv og førte deres Prædiker
ind, hvilket maa være sket før Allehelgensdag. Men
kort efter gør Borgerne det radikale Skridt at faa gen*
nemført en ny Sogneordning for Byen. De tolv gamle
Kirker nedbrydes, og Sortebrødrenes og Graabrødre*
nes anselige Kirker gøres til Sognekirker. Det egent*
lige Kirkerum maatte altsaa udleveres. Men Broder
Niels har holdt paa, at Brødrene var der og Brødrene
blev der. Deres Gudstjenester holdt de i et Kapel ved
Klosteromgangen. Og endnu var der Folk og Egne,
som vilde yde de Gaver, som skulde til, for at Bro*
derskabets daglige Liv kunde gaa sin Gang. Han
havde just givet sig paa Vej til Salling for at samle
Almisser. Men da han var kommet en Mils Vej fra
Byen (vel ved Hjarbæk), indhentedes han af Brødre*
nes Tjener med den uhyggelige Nyhed, at Borgerne
havde sendt Klosteret fire Soldater med kongelig
Majestæts Ordre til at underholde dem. Han skyndte
sig tilbage og fortæller en Del om, hvad han oplevede
med disse vilde Krabater, hvis Antal tilsidst steg til 15.
Efter Niels Tybos Mening var Hensigten med denne
Indkvartering at gøre Brødrene saa kede af det hele,
at de gav op og forsvandt. Men saaledes skulde det
ikke gaa. Niels Tybo vilde til Kongen! Han vilde give
Borgmesteren Klosterets Nøgler i Forvaring imens,
men denne paastod, at dette ikke gik an, for saa flyg*
tede han jo og sørgede ikke for Kongens Soldater. Vel,
saa blev han og pantsatte en Kalk for at faa Mad til
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de graadige Krigskarle. Siden slap han dog til Kongen
i København, det maa have været paa Herredagen i
Juli 1550. Han fortæller, at han fik et forseglet Brev
af Kongen. „Da han havde bragt dette til Viborg, og
det var oplæst for Borgerne, blev Brødrene udjaget
af deres Kloster; men med hvad Ret og Retfærdighed,
— det se den Højeste til og dømme!“
Denne Uddrivelse skete i August, og allerede i Sep*
tember 1530 finder vi ham som Gardian paa et andet
udsat Sted nemlig i Tønder.
Graabrødreklosteret var her Nabo til Slottet, og
Slotsherren havde bemægtiget sig de fleste af Kloste*
rets Lokaler til Opbevaring af Slottets Levnedsmidler.
Kong Frederik var kommen paa Besøg paa Slottet og
havde paa Mariæ Fødselsdag (8. Sept.), hørt luthersk
Prædiken i Klosterkirken. Kongen gik omkring i Koret
efter endt Prædiken. „Nu nærmede Broder Niels Ty*
bo, som da var indsat til Gardian paa Stedet, sig til Hs.
Kgl. Majestæt og bad allerunderdanigst om, at Brø*
drene maatte have Lov til at blive der og tjene Gud,
ligesom de hidtil havde gjort.“ Kongen vendte sig bort
og svarede, at de skulde faa Besked før hans Af*
rejse. Før Afrejsen kom Niels Tybo igen og spurgte.
Nu fik han det Svar, at Brødrene ikke kunde være
der, da Slotsherren saa ikke kunde faa Plads til sine
Sager. „Fader Gardianen svarede, at Brødrene ingen*
lunde vilde være Slotsherren til Besvær eller Hindring,
men blot af den Aarsag vilde blive der, for at de kunde
tjene Gud Herren der paa Stedet. Men Kongen sva*
rede, at der til at gøre det var Plads nok andetsteds.“
Saa maatte de atter vige. Men derefter fandt Niels
Tybo sig foreløbig et blivende Sted i Ribe, hvor han
straks blev Vicegardian. Her holdt Brødrene sig i Fred
4*
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til 1537. Om han da var i Live, ved vi ikke. Muligvis
har han som saa mange andre faaet et andet Syn paa
Tingene i Løbet af disse Aar.
Med Niels Tybo udrandt den gamle Tid i Graa*
brødre Kloster i Viborg. Den nye Tid betegnes ved, at
Kirken fra Februar 1529 var Sognekirke for Byens
nordre Halvdel, og Hans Tavsen Sognepræst. Han fik
den nærliggende St. Nikolaj Kirkelade til Præstegaard,
hvori han skulde bo med Hustru og Børn.
Som bekendt varede denne Stilling for Hans Tav*
sen ikke engang et halvt Aar, da han kaldtes til Kø*
benhavn, og den forudgaaende Friprædikant*Stilling
havde vel der ved Kirken kun varet et Fjerdingaar. Det
var jo i St. Hans Kirke han havde haft sin egentlige
Virksomhed. Men alligevel er og bliver Hans Tav*
sen eet af de stærke Navne i Graabrødre Kirkes Hi*
storie. Dog om ham er der fortalt saa tidt, og vi vil
ikke her gentage det.
Vi kan ikke se, hvordan man ordnede det med evan*
gelisk Betjening af Graabrødre Kirke, da Hans Tav*
sen i Sommeren 1529 kaldtes til København. Men 1530
ser vi, at Jakob Skoning møder paa Herredagen i Kø*
benhavn som Prædikant fra Viborg sammen med Jør*
gen Jensen. Det maa vel betyde, at han har været Hans
Tavsens Efterfølger ved Kirken. I de første Bryd*
ningsaar havde han jo som Sogneherre til St. Hans
Kirke hjulpet Hans Tavsen til en Kirke at prædike i.
1537 blev Viborg Stift betroet ham, og det maa vel da
have været hans Virksomhed ved Graabrødre Kirke i
de mellemliggende Aar, der har gjort ham til Stiftets
nogenlunde selvskrevne Bispeemne. Det lidt vi ved om
horn, har jeg søgt at samle i min Bog om Viborg Dom*
kirke S. 370.
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Efter Reformationen 1537 blev det ordnet saaledes,
at der var to sideordnede Præster ved Kirken, hvil*
ket blev ved til 1685, da Morten Rhodius forenede
begge Embeder, som forblev forenede til Kirkens Ned*
læggelse 1812.
Det første saadanne Præstepar er Hr. Ib Poulsen til
1567og Hr. Oluf Nielsen Schytte til ca. 1577. Den sidste
var fra 1544 tillige Rektor for Latinskolen og betegnes
som en lærd og flittig Mand. Andre Bidrag til en Per*
sonlighedsskildring af de to findes ikke. Vi lægger
Mærke til, at de straks danner Præstefamilier. Hr. Ib
faar sin Søn Poul Ibsen til Eftermand, og denne er gift
med Oluf Schyttes Datter Karen. Da han kom af Dage
ved at skyde Krager 1572, blev hans Eftermand Hiero
nymus Justesen Ranch gift med Enken. Oluf Schytte
efterfølges af sin Søn Anders; og endelig er Ranchs
Eftermand Laurits Aagaard gift med Anders Schyttes
Datter Maren.
I den første Række af disse sideordnede Præster,
Compastorer, finder vi betydningsfulde eller paafal*
dende Skikkelser som Hieronymus Justesen Ranch og
Jakob Worm, men begge disse vil blive skildrede an*
detsteds.
Men vi maa lige standse ved den sidste i denne
Række, Mester Morten Rhodius. Han har i al Fald
opnaaet den Berømmelse, som man kalder herostra*
tisk, idet N. M. Petersen i sin Literaturhistorie (III
168) har brugt som Eksempel paa Datidens Unatur
et Udtog af det Værk, som Mester Morten har an>
vendt saa megen Flid paa og vist var ret stolt af.
Han var født i Roskilde 1643 som Søn af en Køb*
mand. 1670 blev han Kapellan i Rerslev. Men 1675 be*
gyndte den skaanske Krig, og da blev Hr. Morten Felt*
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provst for de danske Tropper i Skaane. I denne Stik
ling optrådte han i Literaturen med et Digt „JEsum
udi JEsu Naffn Sin Allernaadigste Herre oc Arffve*
Konge, Kong Christian den Femte Til Nyt*Aars*
Gafve Allerunderdanigst præsenteret.“ Af Indholdet
ser vi, at det maa være til Nytaar 1679, idet der sig*
tes til Sejrene ved Rygen og Bornholm. Til Digtet er
er knyttet en Salme paa 6 Vers, en Bøn for Kongen.
Guds hellige EngleÆlok
i Tusindetal og Skok
vor Arvekonge omringe,
og under Englevinge
lad hannem bo og bygge
i Herrens Skjul og Skygge.
Den samme almægtig Gud,
som førte David ud
fra Bjørnen grum og lede,
fra Løvens stolte Vrede,
han Kongen og ledsage
i disse Jammerdage.

Denne blev optaget i fjerde Tillæg til Cassubes
Fuldkomne Psalmebog og gik derfra over i den saa*
kaldte 1010*Psalmebog. Nogen egentlig Betydning har
Sangen dog næppe haft. Men muligvis har Opmærk*
somheden mod Kongen hjulpet til, at Forfatteren 1681
blev den afsatte Worms Eftermand ved Graabrødre
Kirke med Ret til, naar den 60*aarige Jakob Ullitz
døde, at forene begge Præsteembederne, dog saaledes,
at han da skulde holde en personel Kapellan. Dette
skete allerede 1685. 1682 havde Morten Rhode pyn*
tet paa det ved at tage Magistergraden, hvormed han
regnedes til de Højlærde.
Som een af disse udgav han 1699 Skriftet „Christi
Legeme, det er Den stridende Christen Kircke, under
et Menniskis Gestalt enfoldelig fremstilled.“
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Det er typisk for Tidens for os fremmedagtige Ma*
nerer og har særlig maattet undgælde frem for andre
af samme Slags, fordi N. M. Petersen i sin Literatur*
historie valgte det til Eksempel, og hans Citater er
derefter atter og atter gentagne.
Meningen er grundigt at gennemføre Paulus’ Billed*
tale om Menigheden som Christi Legeme. Det bliver
til en hel Kirke* og Statslære.
Magisterens „metaphoriske Skrift“ begynder paa Vers med
Lyk?Ønske til Hjertet (Kongen) og Brystet (Dronningen), der*
efter en Dedikation til Tungen (Kongens Geheimeraad). Her
har N. M. Petersen plukket sit Eksempel i Begyndelsen: „Solen
sidder paa Himmelen [Ps. 19,5], Blomsterne staar paa Marken
[Ps. 103,15]. Skyerne udbreder sig i Luften [Job. 26,9].“ Det sy*
nes jo at kunne siges, uden at der behøver at være Skriftsteds*
henvisninger i Randen til at bevise det. Men det er netop Kun*
sten. Alt er sammenflikket af Skriftsteder, som staar angivne tæt
langs Bladenes Rand.
Saa gennemføres da denne Samfunds*Beskrivelse af Jesu aan*
delige Legeme. Christus selv er Hovedet. Heri maa Hjernen
betegne Christi evige og uransagelige Visdom. Dette Hoved er
beprydet med en hellig og dejlig Pande, som er Herrens Lov.
Øjnene maa betegne Profeterne, thi de har som aandelige Øjne
set for ud og langt borte, mere skarp seende end Ørnene. N æ*
sen maa betegne Patriarkerne, som ved deres Ofringer tilførte
Herren en behagelig Lugt. Ørerne betegner de gode Tilhørere.
Tungen maa betegne Evangelisterne. Munden og Læberne
maa betegne Apostlene og alle Guds Ords Tjenere. Haaret
maa betegne Zirat og Prydelse, som ere Dyderne, nemlig Bestan*
dighed i Forfølgelse, Hellighed og Renhed. Endvidere vises,
at Christus er den kristne Kirkes eller det aandelige Menneskes
Hoved i fire Henseender.
Halsen er Guds Forjættelser; de forbinder Hovedet saa
stærkt til Lemmerne, at de ej kan adskilles hverken ved Døden
eller Livet. Hjertet er en dydig og forstandig Konge, og
derom har Forfatteren meget at sige.
Næst Hjertet sidder Brystet, næst Kongen sidder D r o n*
n i n g e n.
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Lungen er Kongens Geheime# og fornemste Raad. Skul#
d r e n e er Kongens Etats# og Justits#Raad. Arme og Hænder
er Rettens og Magtens Haand og Arm, dels Kongens Generaler
og Officerer, dels Landets Dommere og Ober#Rettens Betjente.
Ryggen er Kongens Commerci#Raad eller Købmands#Stan#
den. Siderne er det ærbare og gudfrygtige Fruentimmer. L e#
v e r e n er Biskopper, Theologi og saadanne Lærere. De bør at
være en Lever af Forstandighed, af Lærdom, af Fromhed og af
Hellighed, hvilket bevises ved Skriftsteder. Lænderne og
Nyrerne er den skikkelige og gudfrygtige Ungdom. Maven
er den gemene Almue, som dels er Kar til Ære, dels til Vanære.
Laarene er Underrettens Betjente. De bør ved Lov og Ret at
styre, støtte og regere den gemene Mand. Knæene er Ærbø#
dighed. Thi Rettens Betjente saavelsom Kirkens Tjenere bør med
Ærbødighed at tage imod Guds og Kongens Love, thi hvert Knæ
skal bøjes for Herren. Kødet er Blufærdighed, Benene
(Knoglerne) er aandelig Styrke. Marven fylder Benene. Saa
bør og Lemmerne i det aandelige Legeme at være fulde
af Aand og Visdom. Som der var to Fødder under hver Fjæl
i Moses Tabernakel, saa er der ogsaa tvende Fødder i Christi
Tabernakel. Thi Præsterne ere Fødderne, en Fod af Lær#
dom, en Fod af Levned. Galden er Vreden, som er tvende
Slags, en sømmelig og en usømmelig. Maden er Guds Ord.
Spiritus i Blodet er den Helligaand. Blodet selv er
Troen. Aarerne er Barmhjertighed, hvorved Troen medde#
les til alle Lemmer. Og endelig er Huden Taalmodighed.
Dette er den første Part. Den anden Part handler om det aan#
delige Menneskes Vaaben og Værge:
Hjelmen (Saliggørelse), Pantseret (Retfærdighed), Sværdet
(Guds Ord), Skjoldet (Troen), Bæltet (Sandhed), Klæderne
(Kærligheds Præstedragt, som er sammensat af fire Dyder: From#
hed, Ydmyghed, Spagfærdighed og Langmodighed), Skoene (Re#
debonhed), Grundvolden (Klippen Christus).

Det er altid farligt at klemme en Lignelse til det
yderste. Man kommer nemt for nær til det komiske, og
det er den gode Magister kommet. Det er dog et
Spørgsmaal, om hans Samtid har følt dette. Og garn
ske interessant har vi her Tidens Opfattelse af Kirken,
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der jo gaar i eet med det, vi kalder Staten.
Da Rhode har skrevet Vers, har Dr. Gigas for*
modningsvis ogsaa tildelt ham Digtet „Halds Fryde*
skrig“ i Anledning af, at Greger Daa 1703 købte Hald,
saa det ikke mere var i Jødernes Eje (trykt i „Dania“
VIII, 40). Det synes mig dog usandsynligt.
Med Rhodius er vi kommet til den Periode, da vi
ved lidt om Viborgs Præster gennem J. P. Thjørrings
Optegnelser. Man faar Indtryk af en noget ubehjælp*
som gammel Mand, idet Thjørring ved, hvad der for*
taltes om hans Audiens hos Frederik den Fjerde for
at faa Svigersønnen Klaus Krebs til Eftermand, hvil*
ket bevilgedes ved Kongebrev 1712. Han vilde un*
derholde Kongen med at minde om Feltprovstetiden:
„Deres salig Far og jeg, Deres salig Far og jeg, vi har
endda udstaaet noget ondt, da vi var i Felten sammen,
ja har vi saa, ja har vi saa!“
„Naa, hvordan løb det af der?“ spurgte Kongen.
„Aa, Deres Majestæt, det løb af, hvordan det kunde,
det gik op og ned, affentog, op og ned, affentog, De*
res Majestæt!“
Saa kom de til Sagen med Svigersønnen. Kongen
svarede venligt, men Mester Morten sagde: „Ja, De*
res Majestæt, Viben er mig ikke god, Viben er mig
ikke god!“ Ditlev Wibe var imidlertid tilstede, og
Sagen ordnedes.
Dette godmodige Billede af den gamle Præst svarer
formodentlig til, som man kendte ham i Viborg. (Saml,
t. jydsk Hist, og Top. IV 347).
Svigersønnen, Magister Klaus Krebs, Søn af en
Raadmand i Viborg og gift med Mette Sophie Rho*
dius, blev kun Enepræst i 10 Aar (1716—26), da han
døde 48 Aar gammel. Han roses for Flid og Fromhed.
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Og saa kunde det da ordnes saaledes, at endnu en
Svigersøn, Ernst Samuel, gift med Eva Maria Rhodius,
kunde følge efter i Kaldet (1726—1752). Han var svært
ivrig til at gaa paa Jagt, bl. a. efter Tjenesten om Søm
dagen i Annexerne, hvorfor Stiftsprovst Chr. Tycho*
vius til Thjørrings store Forargelse lavede en fingeret
middelalderlig Glædessang af Harme ved en vis Sog*
nepræst Ernsts Død. Det er i Virkeligheden harm*
løst og glimrende efterlavet. Men Hr. Ernst havde dog
ogsaa en Bedrift, som Viborg var ham taknemlig for.
I Viborgs store Brand 1726 lige efter hans Ankomst
reddede han ved dygtig og forstandig Optræden sin
Kirke, der i nogle Aar var den afbrændte Bys eneste
Kirke. Selv led han vist store Tab, og ved hans tidlige
Død, var hans Bo fallit.
Vi nævner lige Eftermanden Niels Hertzberg (1733
—44). Han var fra Vendsyssel men havde i 14 Aar
været Kapellan ’ Norge og var bleven norsk gift. Det
endte derfor med, at ban 1744 atter flyttede til Norge
som Sognepræst i Findaas i Bergens Stift, hvor han
døde 1764, og han er blevet Stamfader til den anselige
norske Præstesiægt Hertzberg. Thjørring fortæller, at
han havde ikkun maadelige Prædikegaver men var dog
sær vel yndet af sin Menighed for hans sagtmodige
og stille Væsens Skyld. Men der er især et Træk, som
vi gengiver med Thjørrings Ord:
„Det var tidligere Skik i Nørre Sogns Kirke, at Nat*
mandens Familie, som dengang boede ved Nederga*
dens Port, skulde gaa til Alters for dem selv a parte
efter de andre Kommunikanter. Mag. Morten Rhodius
havde ladet gøre en aparte Kalk og Drik af Tin at be*
tjene dem med. Men disse Ting afskaffede Hr. Niels
Hertzberg og befalede tillige, at naar han selv kommu*
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nicerede, og Natmanden gik i Kirke samme Dag,
skulde han komme op og sidde ved hans Side for Ab
teret, medens de kommunicerede, og vilde ved dette
Eksempel vise, at ligesom der ingen Personsanseelse
er hos Gud, saa bør der ej heller være i hans Naade*
midlers Delagtighed.“
Vi staar her overfor en folkelig Levning af en garn*
mel hedensk Betragtning af visse Folk og Bestillinger
som urene, — og den kirkelige Bekæmpelse af Tanke*
gangen. Det har sikkert i den Tids Viborg været en
meget paafaldende Optræden af Præsten, — forhaa*
bentlig med god Virkning.
Vi nævner endnu blandt Præsterne Frederik Astrup,
der var her ved Kirken 1759—74. Han var ellers knyt*
tet til Viborg hele sin Tid, født 1727 som Søn af Deg*
nen i Astrup blev han Student fra Viborg Skole 1746
og vendte tilbage 1754 som Præst ved Tugthuset.
Han var med til at skaffe sin Kirke Anselighed.
I den var dog Reformationen prædiket. Den burde
have et Taarn. Allerede før Astrup blev Præst ved
den, havde man sat sig i Bevægelse, og Kongen havde
10. Januar 1759 bevilget, at der til dette Taarns Op*
byggelse maatte afkræves hver jydsk Kirke een Rigs*
daler, ligesom der maatte samles ind 1. Søndag i Ad*
vent. 1761 kunde man holde Festprædiken i Kirken
for Taarnets Fuldførelse. Astrup holdt Festprædiken
over Esajas 60, 18: „Der skal ikke ydermere høres
Vold i dit Land, eller Forstyrrelse og Ødelæggelse i
dine Landemærker, men du skal kalde dine Mure Sa*
lighed og dine Porte Lov.“
Han prædikede om det Folks Lyksalighed og Tak*
nemmelighed, som Krigens Nød ikke rammer, og ud*
taler, at vi Danske er det Folk. Vi hører fra andre Ste*
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der, at Kirker nedrives eller opbrændes; men her hed*
der det: Der skal ikke høres Vold i dit Land. Og han
erindrer om Kirkens Minder (Hans Gengivelse trykt
i „Viborgensersamfundet“ Nr. 5).
Frederik Astrup flyttede 1774 til Søndersogns Kirke
og 1781 til Domkirken som Stiftsprovst. Det endte
med, at han kom til at opleve andet end den dybe Fred
i Frederik den Femtes Tid. Bl. a. har han 80*aarig ud*
givet en Tale i Anledning af Københavns Belejring,
Viborg 1807. Ved Reskript 29. Dec. 1809 blev det be*
stemt, at Nørresogns Kirke skulde nedlægges og Sog*
net forenes med Domsognet, naar der blev Vakance i
eet af Embederne. Særlig var man ivrig i at faa fat paa
Taarnets Kobberspir.
Det blev da Astrups Skæbne ved 1812, 85*aarig, at
tage sin Afsked at give Signalet til hans gamle Kirkes
Fald. Først og fremmest det Taarn, som han ved sin
Tiltrædelse havde prist. Det blev allerede 1813 solgt
ved Auktion til Nedbrydning. Den øvrige Kirke blev
staaende som Ruin, saa længe Astrup levede. Som en
hædret Olding med Biskops Rang døde han 21. Januar
1817 paa Vej til at blive 90 Aar.
Som han oplevede Omskiftelser med sin gamle
Kirke og med Danmark, saaledes ogsaa i den danske
Kirke. Hans Ungdom og første Manddom falder i
Pietismens Tid, hans Stiftsprovstetid er Rationalis*
mens Herskeperiode, og saa naaede han at opleve Kri*
stenlivets Nyopvaagnen i det nittende Aarhundrede.
Graabrødrenes Kirke kom ikke til at tjene i denne
nye Tid, men den Sognetjeneste, som den kom i 1529,
er jo fortsat gennem nye Personligheder i Domkirken.

HIERONYMUS JUSTESEN
RANCH
Af M. E. Gulddal

Af de præster, der har stået på prædkestolen i
den nu længst forsvundne kirke, der hørte sammen
med Gråbrødrenes kloster i Viborg, er Hans Tav*
sen vel nok den, hvis navn er bedst kendt, og Jacob
Worm den, hvis navn har været mest omstridt. Men
den ejendommeligste og digterisk set rigest begavede
er Hieronymus Justesen Ranch.
Ranch hører i udpræget grad Viborg*egnen til. Her
fødtes han, og her boede han det meste af sit liv. Hans
far, Just Lauritsen, var præst i det sydøst for Viborg
liggende Vinkel sogn, og af præstehjemmets 3 sønner,
der alle blev præster, var Hieronymus den yngste.
Just Lauritsens historie kan ikke nøjere udredes.
Han er født 1476 og har studeret i Rostok. Så vidt
skønnes, var han en af de første gejstlige, der sprængte
katolicismens snærende bånd og gik over til luther*
dommen. Derved fik han bl. a. frihed til at gifte sig.
Før sit giftermål havde han levet i fri forbindelse
med en kvinde — en deje, som den slags kvinder gerne
kaldtes. Den katolske kirkes krav om munkenes og
præsternes ugifte stand havde gjort sådanne fri for*
bindeiser så almindelige, at folkeviddet havde dan*
net ordsproget: Ingen kender præsten bedre end
dejen.
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Det var dog ikke med sin deje, Just Lauritsen blev
gift. Det hedder sig, at de blev uenige engang under*
vejs til kirken, og at hun rejste fra ham. Han valgte
i stedet til hustru en datter af smeden i Vinkel, Karen
Jakobsdatter. Hun var 25 år yngre end han.
Karen Jakobsdatter er uden tvivl mor til Hierony*
mus, medens hun næppe er mor til Just Lauritsens to
ældre sønner og i alt fald ret sikkert ikke til den
ældste.
Hieronymus Justesen blev født 1539 og kom vist*
nok til verden på gården Horsdal, der var en af
Vinkel sogns sydligste gårde, men nu er delt i flere
ejendomme. Horsdal tilhørte kronen, men var over*
ladt Just Lauritsen, som boede der fra ca. 1520 til
1540. En mulighed er der dog også for, at han kan
være født på gården Odsgård — nu delt i 2 gårde —
der ligger midt i sognet og også tilhørte kronen, idet
Just Lauritsen omtrent paa dette tidspunkt overtog
Odsgård i fæste af Christoffer Rosenkrands til
Skjern og Bjørnholm, som havde hele Middelsom
herred i forlening af kronen.
Hvilken stilling Just Lauritsen oprindelig havde
inden for kirken vides ikke. Til sognepræst for Vin*
kel og nabosognet Rind kaldedes han først 1551.
Denne sene udnævnelse skyldes dog næppe mang*
lende kvalifikationer. Det skønnes deraf, at han en
16—17 år senere blev udnævnt til provst for Middel*
som herred. Han sad i embedet til sin død, dog i de
sidste år med sønnen Laust som kappelian. Både
Just Lauritsen og hans hustru døde 1575. Henved 30
år efter deres død, 1604, satte sønnen Hieronymus
et epitafium over dem i Vinkel kirke.
Hieronymus Justesen levede altså sin bardom på
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Odsgård, og formentlig har han begyndt sine studier
i den nærliggende lærde skole i Viborg, hvor den dyg*
tige magister Oluf Nielsen Skytte på dette tidspunkt
var rektor, samtidig med at han var præst ved Grå*
brødre kirke. Der kan ikke oplyses noget om, når
Hieronymus blev student, men vi ved, at han 13.
august 1563 blev indskrevet ved universitetet i Witten*
berg. Han står i universitetets matrikel opført under
navnet Hieronymus Ranchius.
Hvorfra navnet Ranchius eller den danske form
Ranch stammer, og hvornår og hvorfor han har
givet sit navn denne tilføjelse vides ikke. Mest sand*
synligt er det forøvrigt, at han ikke selv har taget
navnet, men at det er givet ham af andre. Han anven*
der det nemlig aldrig selv ved sine underskrifter, men
skriver sig mest Hieronymus Justus. Under doku*
menter fra 1574 og 1590 finder vi også skrivemåden
H. Justsen.
Ranch er dog ikke blot et navn, han har båret i det
fremmede. Det har været almindelig kendt og benyttet
af hans samtidige her hjemme, selv af hans nærmeste
familie.
For en nemheds skyld vil ogsaa jeg i det følgende
nøjes med at betegne ham med tilnavnet.
Fra Ranchs studietid i Wittenberg og muligt andre
steder foreligger intet. Der er mørkt om hans færd
en halv snes år, indtil han optræder som ansøger til
et præsteembede ved Gråbrødre kirke i Viborg.
I den første tid efter reformationen havde Grå*
brødre kirke to sideordnede præster. De første to
var rektor Oluf Nielsen Skytte og Ib Poulsen, hvis
søn Povl Ibsen efterfulgte faderen i embedet og blev
gift med en datter af faderens embedsbror.
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Denne Povl Ibsen kom 1572 ulykkeligt af dage.
Hans kone skulde føde, og mens hun lå og kæm*
pede med veerne, kom der en krage og satte sig på
taget og skreg. Præsten tog det for et dårligt varsel
og greb sin bøsse for at skyde den, men da sprængtes
bøssen, og han dræbtes paa stedet.
Det er Povl Ibsens embede, Ranch søger. Og han
får ikke blot embedet, men bliver også senere hen
gift med enken, Karen Olufsdatter, som han sagtens
har kendt fra sin skoletid.
Det var almindeligt i de tider og langt senere, at en
præst giftede sig med sin formands enke. Indtægterne
var gerne så små, at der intet kunde afses til den
enkeafgift, der skulde udredes. Sådanne økonomi*
ske grunde vides dog ikke at have været til stede her.
Men det var ellers ret beskedne kår, han gik ind
til. De to præster delte indtægterne af annekssognene
Asmild og Tapdrup samt halvparten af kronens
tiende i de to sogne. Et „løntillæg“ fik Ranch efter fa*
derens død, idet han da af kronen fik overdraget Ods*
gård på livstid.
Oluf Nielsen Skytte var på dette tidspunkt fra*
trådt som rektor, men han var fremdeles præst ved
Gråbrødre kirke. Ranch kom altså til at virke sam*
men med svigerfaderen. Og familieskabet mellem grå*
brødrepræsterne blev opretholdt også efter magister
Skyttes fratrædelse, idet han efterfulgtes i embedet af
sin søn Anders Olufsen.
Mellem de to svogre har der sikkert været et godt
samarbejde. Da Ranch udsendte Kong Salomons
hylding, skrev Anders Olufsen i hvert fald et æredigt
foran i bogen. Det samme gjorde forresten også hans
anden svoger, Peder Olufsen, der ligeledes var præst.
5
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Efter Ranchs død — han døde 3. Dec. 1607 og
blev begravet i domkirkens søndre kapel — opsatte
hans enke her et fælles epitafium over begge sine
mænd. Epitafiet, der foruden en indskrift var forsynet
med begge mændenes portrætter, eksisterer desværre
ikke mere. Kun indskriften er bevaret. I den betegner
Karen Olufsdatter Ranch som en dygtig embedsmand,
og det stemmer nok med virkeligheden. Det bekræft
tes bl. a. af hans udnævnelse i 1591 til provst i Nør*
lyng herred og til universitetets „prokurator“ ved dom*
kapitlet, hvilket betød, at han skulde drage omsorg for,
at universitetet fik den andel af nådensåret efter af*
døde kanniker i Viborg kapitel, som det kunde til*
komme.
Da biskop Peder Thøgersen var død, var det Ranch,
der sammenkaldte stiftets provster for at gore indstil*
ling om en ny bisp. Og det var Ranch, der rejste med
præsten Thøger Hvass, der blev den udpegede, til Kø*
benhavn for at få ham kaldet til embedet. Det frem*
går heraf, at han hørte til de fremtrædende blandt
sine kaldsfæller.
Ved flere lejligheder mærkes det også, at han stod
godt anskrevet hos sine foresatte — f. eks. biskop Pe*
der Thøgersen — ligesom han kunde tælle adskillige
af samtidens store navne blandt sine venner. Navnlig
stod han i et varmt venskabsforhold til Hans Poulsen
Resen, den senere biskop over Sjællands stift og bed*
stefar til samleren af Resens atlas, Peder Hansen Re*
sen. Hans Poulsen Resen var en kort overgang lærer
ved Viborg latinskole.
En anden af hans gode venner var Tårupgaards
ejer, kansleren Niels Kås. Kås var en god ven af
rektorfamilien, men Ranchs forbindelse med ham
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stammer dog næppe fra giftermålet med Karen Olufs*
datter. De har sikkert kendt hinanden fra skoletiden.
Niels Kås var stærkt literært interesseret, og det
er ham, der sammen med biskop Peder Thøgersen op*
fordrer Ranch til at lade opføre den komedie, Kong
Salomons hylding, som han havde skrevet i anled*
ning af, at Frederik II. i 1584 lod sin syvårige søn
den senere Christian IV. hylde paa Viborg ting. Ranch
kalder i fortalen til Kong Salomons hylding Kås for
sin gode mæcen.
Ved Kong Salomons hylding vandt Ranch også de
kongeliges bevågenhed.
Hermed er vi da inde på den side af Ranchs ger*
ning, der har skaffet ham et eftermæle, hans forfatter*
virksomhed.
Det er ikke nogen stor produktion, Hieronymus Ju*
stesen Ranch har efterladt sig. Foruden Kong Salo^
mons hylding kun skuespillene Samsons fængsel og
Karrig Niding samt Fuglevisen.
Når Ranch holder sig til den dramatiske digtning,
da falder det godt i tråd med det 16. århundredes
krav. Her hjemme som ude i Europa var det dramaet,
der dominerede.
Hoffet lagde for med at sætte dramaet i højsædet.
Navnlig i Frederik II’s tid fejredes næsten alle større
begivenheder ved opførelse af skuespil. Således fejre*
des Christian IV’s dåb 1577 ved opførelsen af den
augsburgske rektor Sixt Birchs skuespil Susanna, der
senere af Ribe*rektoren, Peder Jensen Hegelund blev
omplantet til dansk.
Kongen havde i sin tjeneste engelske skuespillere,
komedianter eller springere, som de ofte kaldtes, og
flere af dem var endog af så betydeligt format, at
5*
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de senere optrådte på Blackfriarsteatret sammen med
Shakespeare. Det er sikkert fra dem, Shakespeare har
det kendskab til danske forhold, der får ham til at
henlægge skuespillet Hamlet til Helsingør.
Det var altså hverken tilfældigt eller noget ualmin*
deligt, at der blev opført et skuespil ved Christian IV’s
hylding. Men det, som giver forestillingen ved denne
lejlighed et særligt præg, er, at det opførte stykke er
blevet til i dagens anledning.
Kong Salomons hylding er, som det hedder i for*
ordet, „ageret for stormægtige og højbårne fyrste,
kong Frederik den anden, hans nådes højbårne ge*
mal dronning Sophia, deres kærlige og højbårne børn,
Danmarks riges råd og adel etc. udi højbårne fyrstes
hertug Christian den fjerdes hylding, som stod i Vi*
borg anno 1584.“
Skuepladsen var Nytorv, som nu udgør den østlige
del af Storetorv. Det var den tidligere Set. Hans kirke*
gård, som Frederik II. i anledning af kroningen havde
skænket byen, der var taget ind til torv og lige ble*
ven brolagt. Opførelsen lededes af rektor, magister
Peder Høg, og de optrædende var ikke professionelle
skuespillere, thi udover de af kongen indkaldte fand*
tes sådanne ikke i landet, men rollerne overtoges af
elever ved Viborg lærde Skole.
Heri var ikke noget påfaldende. Både ved univer*
sitetet og ved samtlige lærde skoler landet over var
skuespil med optræden af eleverne almindelige i det
16. århundredes sidste halvdel. Det er deraf, hele denne
art af digtning har fået betegnelsen skolekomedier.
I Viborgs skoleregier fra 1575 pålægges det alle at
deltage i opførelsen af teatret og at spille med.
Skolekomedierne udgør en naturlig fortsættelse af
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middelalderens „mysterier“. Men medens mysterierne
henter deres emner fra det nye testamente og helgen*
legenderne, så søger skolekomediernes forfattere for*
trinsvis til det gamle testamente. Det har sin naturlige
forklaring deri, at helgenspil efter reformationen var
bandlyst, og at det stred mod protestantisk følelse at
lade Jesus optræde på scenen. Ellers var den nye tids
mænd ikke teatermodstandere. Luther selv var en
stor ynder af skuespil. Og det var altså også Frede*
rik II., skønt han var en trofast vogter af rettroen*
heden og bar så stor omsorg for kirken og præsterne,
at det skaffede ham tilnavnet præstekongen.
Selv om en del af skolekomedierne hæver sig over
mysterierne, kan man i almindelighed ikke betegne
denne digtning som fremragende, og noget spring i
udviklingen er der ikke tale om — heller ikke litterært.
De fleste af skolekomedierne er skrevet paa latin, og
hensigten med dem var i første række at give eleverne
færdighed i sproget.
Latinen var i så udpræget grad de lærdes sprog, at
man dannede ordsproget: Var løgn latin, så var der
mange lærde folk. Latinen var det herskende sprog
inden for de lærde skoler, og det var ikke for intet,
man populært kaldte dem latinskoler. Eleverne måtte
ikke blot tale latin i undervisningstiden men også
ofte på legepladsen. Ja efter Roskildes skolevedtæg*
ter fra 1570 var det endog forbudt eleverne at tale
dansk uden for skolen. Nogen egentlig ændring heri
skete ikke før et par hundrede år senere, men der
var dog under Frederik II. ligesom tilløb til at give
danskheden bedre kår.
Selv om Frederik II. tog sig af den lærde skole —
han anlagde således den adelige skole i Sorø og var
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universitetet en god mand — så søgte han dog og*
så at fremme danskheden. Personlig betjente han sig
dog vel nok mest af plattysk.
Det kunde derfor ikke være kongen imod, at Ranch
skrev sit skuespil på dansk i stedet for på latin.
Og for Ranch drejede det sig ikke blot om at få
de lærde og vordende lærde i tale men også det brede
publikum. Alle hans tre skuespil er folkeligt anlagte
og derfor også skrevet på dansk. Her ligger en af
Ranchs største fortjenester. Og han fornyer dramaet
ikke blot ved at gå over fra latin til dansk men
også ved at forlade de religiøse emner til fordel for
verdslige, sådan som han gør det i Karrig Niding.
Foruden at indprente de optrædende nyttig lærdom,
havde skolekomedien også til hensigt at lære dem
at optræde og at indpode dem alskens moral. Det for*
nøjelige spillede en underordnet rolle.
Herfra danner imidlertid i hvert fald de to af Ranchs
skuespil — Samsons fængsel og Karrig Nidding — hæder*
lige undtagelser. Ranch søger i dem at frigøre sig for
gammel tradition, og det giver dem en friskhed, som
løfter dem op over tidens øvrige dramatik.
Ja den ærværdige gråbrødrepræst slår sig i Kar
rig Niding ganske løs og har vel nok vakt forargelse
i adskillige sind. Han er datidens Kaj Munk. Han
taler lige ud om tingene og bruger udtryk, der ikke
synes skabte for præstemund og får os til at mindes
En idealist. Men det har måske netop moret ham at
få det til at gippe i sine embedsbrødre.
For øvrigt må vi ikke glemme, at tiden ikke var
finfølende, og at meget, som den gang var gængs
tale, nu kan få gamle koner til at rødme. Tænk blot
på det sprog, den langt senere Holberg fører.
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Noget af en frisk fyr har Ranch dog været, siden
han ved opførelsen af Kong Salomons hylding netop
valgte at optræde i narrens rolle, den mest løsslupne af
dem alle. Når man ikke tog forargelse deraf, så kan
det vel for en del tilskrives, at hans optræden gjorde
lykke hos de kongelige. Det er muligt, at han i det hele
taget har fået en del tilgivet på den konto.
Hvordan Ranch var som prædikant, har vi ingen
efterretninger om. Men ud fra hans forfatterskab har
vi lov til at skønne, at der har været liv over hans
forkyndelse, og at der har ligget alvor bag hans ord.
Det gør der også i hans skuespil. Han understreger
selv gang på gang — ja alt for ofte og direkte — at
hans opgave er at moralisere.
I den retning skiller han sig ikke ud fra de øvrige
skolekomedieforfattere. Men han vil mere end det.
Før Oehlenschläger formede linierne „at gavne og for*
nøje, hav stedse det for øje,“ har Ranch haft dem til
rettesnor.
Det fornøjelige havde han dog mindre for øje ved
Kong Salomons hylding. Den er jo også skrevet til
en særlig højtidelig lejlighed og er ligesom præget
deraf. Gennem en fortale så lang som et ondt år
fremhæver forfatteren stykkets moraliserende mission.
Det skal vise, at David og Salomon ikke sad på
Israels trone af slumpelykke, men fordi de var Guds
udvalgte. Og vi skal finde trøst og husvalelse ved at
høre, „hvor vældelig Herren kan hjælpe og befri sine
udvalgte,“ men tillige, „at alle mennesker må se sig
i spejl, hvad et adamsbarn kan formå, når Gud
tager hånden bort.“
Det fremgår endvidere af Ranchs fortale, at de
kongelige lod sig skuespillet „vel befalde.“ Og de i
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udgaven trykte æredigte af de tre pastorer Rembolt
Pedersen, Anders Olufsen og Peder Olufsen, hvoraf
de to sidste jo var Ranchs svogre, viser, at også andre
lod sig det befalde.
For nutidens publikum vilde det være en blandet
fornøjelse at overvære stykkets opførelse. Det er stift
og stillestående. Dertil bidrager også, at det er skre*
vet i de ensformige parvis rimede knyttelvers. Der skal
en overlegen poetisk begavelse til, om ikke den slags
skal tage livet af et skuespil.
Anvendelsen af knytteiversene inden for dramaet er
ikke Ranchs opfindelse. De var tvært imod så tra*
ditionelle, at Peder Olufsen i sit æredigt finder anledning
til at rose Ranch, fordi han hist og her bryder ensfor*
migheden ved at putte korte linier ind mellem de lange.
Ranchs brede og omstændelige moraliseren falder
heller ikke i vor smag, og det bliver ikke bedre af, at
han idelig optræder med pegepind. Narren, hvis rolle
han ved opførelsen selv spillede, har således til op*
gave at vejlede publikum til den rette opfattelse, for*
uden at han skal more ved sin mimik og sine ind*
fald. Disse „indfald“ er dog ikke improviserede. Nar*
rens replikker er udformede ligesom de øvrige optræ*
dendes, men han fører et frisprog, hvor igennem for*
fatteren får lejlighed til at bruge satirens snært. Ranch
er for øvrigt den første, der indfører narren i danske
skuespil.
Men foruden af narrens mere indirekte vejledning,
forklarer forfatteren i en række randnoter helt direkte,
hvad hensigten med replikkerne er, og hvorledes de
skal forstås. Andre randnoter skal vise replikkernes
oprindelse og pege på paralleller til dem i den klas*
siske oldtidsdigtning.
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Disse mange henvisninger og citater viser, at Ranch
er en lærd mand. Han tog også magistergraden,
uden at man dog ved, på hvilket tidspunkt det skete.
Man fristes somme tider til at tro, at citaterne netop
er der, fordi Ranch ikke har noget imod, *at hans
publikum — vel specielt de kongelige — får et lille
glimt af hans kendskab til disse fremmede og tid*
fjerne digtninge. Af citaterne ses det iøvrigt, at de dra*
matiske digtere har interesseret Ranch mest, og det
er jo forståeligt nok.
Men koketterer Ranch end lidt med sit kendskab til
de fremmede sprog og sin bevandrethed i den frem*
mede literatur, så forsømmer han dog langt fra at
vise, at han også kender og rigtigt vurderer de skatte,
hans hjemlands literatur rummer. Han lægger således
for dagen et udstrakt kendskab til vore ordsprog og
anvender en hel del af dem. Og han har lært så me*
get af ordsprogene, at hans eget sprog føles i slægt
med dem. Han kan vel tale vidtløftigt og længe om
tingene, men hans sprog har ofte ordsprogets fynd. Det
gælder ikke mindst for Karrig Nidings vedkommende.
Ordene kæder sig vel under Ranchs pen, men det
kan jo ikke nægtes, at Kong Salomons hylding er ord
mere end handling, og at det kniber med karakterteg*
ningen. Her ligger Karrig Niding betydeligt over.
Alligevel kan hans personer godt optræde typiske.
Som Adonis tænkte og sluttede paa kong Davids tid,
sådan ræsonnerede man også i Ranchs tid, og ligeså
gør man i vor egen.
Da Adonis overvejer, om han skal prøve at tage
riget fra broderen Salomon, er han godt nok klar over,
at det er mod både Guds og hans fars vilje, men
han gør sit valg.
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„En anden tid vil jeg bliffue from,
nu må ieg noget see mig om,
forsøge, huor langt ieg hen kunde kom:
Israels krune wi spiller om.“
Med Gud får han affinde sig senere, folket frygter
han ikke.

„Når ieg bliffuer konge, huem tår da sige:
Hand kom til riget met falsk oc suig?“
Det kan ikke nytte at anbefale Kong Salomons
hylding som læsestof, de færreste vil nå igennem den.
Men samtiden syntes om den, som Peder Olufsen si*
ger i sit æredigt,
„oc mange begieret den vd at skriffue.“
Derfor blev den da „Prentet i Kiøbenhaffn, aff Matz
Vingård, Anno 1585.“

Ranchs næste skuespil, Samsons fængsel, blev pren*
tet udi Århus hos klokker, bogtrykker, forfatter og
forlægger Hans Hansson Skoning år 1633.
Der har næppe foreligget nogen tidligere udgave,
man kender i hvert fald ingen. Derimod kendes et
skrevet eksemplar af stykket, der bærer årstallet 1599.
Det er kanske for dristigt heraf at slutte, at det er for*
fattet eller eventuelt afsluttet dette år. Der er jo nemlig
også den mulighed, at det er bleven afskrevet i an*
ledning af en opførelse.
Det trykte skuespil indledes med en prolog, hvoraf
det fremgår, at stykket opførtes ved forårstide og af
skolens elever, og hvori publikum — både af adel
og „uædel“ — takkes, fordi de har gjort skolen den
ære „at komme hid vor leeg at se.“ Vi har dog ikke
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nogen som helst garanti for, at det er skuespillets første
opførelse her er tale om.
I Samsons fængsel holder Ranch sig fremdeles til
det gamle testamente, men derimod frigør han sig for
en stor del for knyttelverset. Den indskyden af korte
verslinier imellem de lange, som han ved udsendelsen
af Kong Salomons hylding pristes for, har han stærkt
udvidet her, saa korte og lange linier veksler uafbrudt.
Ja han går et betydeligt skridt videre, idet han i
skuespillet indfletter en række sange bestemte til at
synges.
I intet andet skuespil fra det 16. århundrede spiller
sangene en tilsvarende rolle, og det er derfor slet ikke
ved siden af, når man har betegnet Samsons fængsel
for det første egentlige syngespil i Danmark.
Disse sange virker velgørende friske og viser os
Ranch som en rigt poetisk begavet mand. Der er f.
eks. smedens sang med det skiftende omkvæd, og der
er følgende vise, hvori lykken i sin ubestandighed
sammenlignes med det rullende hjul og den drejende
kværn.

Lycken må lignis ved hyffuel oc quærn,
huem det kannd ret besinnde,
det klager så mangen nær oc færn,
bedrøffuede mannd oc quinde.
Det stund vi føre thill møllen vor korn,
da får vi miell hinn huide,
om kornit er borte, er allt forlorn,
wor kage må da bide.
Som kornit kommer aff kuben ned
oc rinnder y quærnenns øye,
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så giffuer gud aff sin godhed,
huad gått hand oss vill føije.
Aff lijffsens fader skenckis det,
wor klede, korn oc kierne,
fred, rollighed, huad thør ved,
thi thacker vi gud så gierne.

Och lige somm quernen stille mon stå
oc kand sig inthit røre,
førennd vannd eller veyr fatter oppå,
eller hånden vill det føre,
så skulde vi y vor ansigtis sued
wed arbeyd oss vell nære,
huer y sit kald oc y sit sted,
oc nære med lige oc ære.
Wi skulle icke sticke os hen y skyuell,
i arbeid, kårs oc plage,
når sig omuennder lyckens hyffuell,
som skier så mange dage,
Når vanndit bruser oc bryder hartt,
wlycke vill os thrue,
da skulle vi bruge throens artt,
tollmodellig lade os knue.
Er kornit borthe, oc quernen står,
her laffuis ilde thill føde,
oc når vor munde mølle ey går,
vi erre enthenn siuge eller døde.
Thi beder vi gud med hiertens flid,
hand giffuer att bidde oc brennde
oc leffue y herrenns fryet vor thid
oc venthe en rollig ennde.
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Wor quærn vi må vell kalde vrou,
wor åre er onnde oc kortte,
det må vi dødellig menniske throo,
som støffuit bliffuer vi borthe.
I dag y lyffue, y morgenn døde,
i går hinn stercke, nu suage,
de klare øyen y dag erre øde,
så venndis vi alle dage.

I går en herre, i dag en træil,
att lide hug oc plage,
så lerer vi lyckenn att kiende veil
aff aske oc honinng kage.
Vi æder oc dricker i dag god vin,
vide ey, når vi erre mette,
i morgen æder oc dricker med suinn,
så giør os lyckenn thrette,

Der ieg var rig, mectig oc sterck,
da kiende mig venner mange,
nu bruger lyckenn sit hoffverck,
thi ieg er vordenn en fange.
Thil forn var ieg y hylde oc helide,
anseett hos riddere oc suenne,
nu er ieg aff med mact oc velide,
thill spått må ieg mig wenne.

Wor quærnn ey allthid løbe kannd,
hun skall io om stunder huille,
det ved veil lyckenn, vor møller mannd,
løb hund en thusind mille.
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leg håbis, vi niuder natte roo,
i iordenn att huille thill samenn,
att vi vdi roo hoss gud kand boo,
vi møllere siunge amenn.

Jeg har haft lyst til at gengive digtet i et noget mo*
derniseret sprog, og det kunde i og for sig også godt
gøres, uden at duften gik af det. Det vilde jo derved
blive lettere tilgængeligt for dem, der ikke er fortrolige
med de ældre sprogformer. Jeg har dog i dette digt
holdt mig til tidens retskrivning og håber, at det alli*
gevel vil lykkes også de mindre belæste at finde ind
til kernen.
I den følgende sang, der synges af en af møllerens
piger, har jeg derimod tillempet sproget en smule, for
at det ikke skal gå nogens øre forbi.
Den møller sætter sine sække i ring,
så holder han sit retterting.
I hvilken sæk, som mest formå,
der lader han skæppen tøsser !) til gå.
Deraf haver han sin rente.
Du står og her du lille pose,
du må og hjælpe til sko og hose,
en skæppe skal du mig borge,
den sultne bonde må sørge.
Deraf haver han sin rente.
Disse vers, der jo er bygget over den gamle be*
skyldning mod møllerne, at de tolder lovlig rigeligt,.
1) to gange.
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hvor de kan komme afsted med det, minder os om
møllerens vers i Pe Syvsprings vise hos Blicher.

Vo møller haller a hans kop,
somti mier end somti.
Venner do dæ, så for en en top,
ejå.
Mier, end a ka sej å.
Det er morsomt at se den forskellige behandling af
det samme emne hos de to forfattere. Medens Blichers
møller i hast giver toldkoppen top bag møllergæstens
ryg, så stiller Ranchs møller i ro og mag sækkene i
ring og „holder retterting“ over dem. Blicher nøjes
med i sit vers at give mølleren et lille muntert hip,
men Ranch giver en fremstilling både af selve hand*
lingen og møllerens ræsonneren. Der er en vis retfær*
dighed i hans snyderier. Den sæk, der er bedst fyldt,
må yde mest, og den lille pose bliver endog malet
på borg.
Da Samson over for møllerpigen, der synger san*
gen for ham, dadler en sådan fremgangsmåde, frem*
fører hun til forsvar:

En møller haffuer icke kanick dom
hoss quærnen må hand see sig om.
Logikken i hendes svar er der ingen grund til at for*
dybe sig i, men man kan ikke undgå at bemærke det
pudsige, at der tales om kanniker i et skuespil, der har
Samson til hovedperson.
Men sådan noget tog datidens forfattere ikke så
nøje. Naar publikum blot fik den fornødne dosis mo*
ral eller den dem muligt tiltænkte fornøjelse, så betød
det mindre med overholdelsen af enheden for tid og
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sted. Tilskuerne var også så vante til at tage fanta*
sien til hjælp over for de primitive sceneforhold, ma*
skeringer osv., at forfatterens eller de optrædendes fri*
heder ofte forhøjede morskaben i stedet for at for*
styrre illusionen.
Ranch er altså heller ikke bange for de store spring
i tid og rum. Han lader gladelig Samson påkalde
Nazareneren, Christus, Frelsermanden. Og der tales
ligeledes i Samsons fængsel om paven i Rom.
I Kong Salomons hylding anvender han ordsproget:

Når had og avind ikke findes ved hove,
da flyder guden over de skove.
„Guden“ er her Gudenå. Men det er næppe faldet
tilskuerne for brystet, og de har lige saa sikkert hel*
1er ikke smilt indvendig, da senere hen i skuespillet
engle* og planeterkoret hylder dronning Sophie, der
sidder iblandt dem som tilskuer.
Når Tocki i Karrig Niding siger om hovedperso*
nen Jep Skald:
Hand fick det naffn aff Viborgs skald,
effter det øll er hand opkald,
så kan dertil ikke siges noget. Karrig Niding er
ikke bygget over et historisk bundet emne; det kan
for den sags skyld tænkes forlagt til en hvilken som
helst tid og et hvilket som helst sted.
Når derimod narren Krage i Kong Salomons hyU
ding paa Abiathars replik:

Mig tyckte, ieg hørde io sang oc tale,
svarer :
Hin Wiborge skald begønder at prale,
så er det jo uden for rammerne.
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Men har replikken udløst latteren hos publikum,
da er det kun, fordi man har fundet den morsom i sig
selv, og ikke fordi den jydske by Viborg pludselig
optræder i Davids Palæstine.
Som det fremgår af citatet fra Karrig Niding, er
„skald“ navnet på en ølsort, der bryggedes i Viborg.
Hvad selve ordet betyder, og hvorfor det er blevet
navn på øllet kan ikke med sikkerhed siges.
Men ordet er formodentlig af samme rod som den
islandske digterbetegnelse „skjald“ og „skjal“ der be*
tyder snak, det svenske „skall“, der betyder gjalden,
og det „skallar“, vi kender fra E. v. Qvantëns digt:
Hör, hur herrlig sången skallar. Familieskabet med
skælde kan vel heller ikke fornægtes, og anvendelsen
af ordet „skald“ for viborgøllet kan da forklares der*
ved, at det får snakken til at gå og sangen til at lyde —
ja får folk til at skælde. Denne forklaring er i god
overensstemmelse med narrens replik — altså med
Ranchs egen opfattelse af ordet — og med den brug,
han gør af det andre steder, f. eks. i en anden replik
i Kong Salomons hylding:
Op kong Davids harpe met klang og skalle,
og i slutningen af fuglevisen.
At navnet har sin oprindelse fra øllets virkning be*
styrkes også derved, at viborg*øllet havde ord for at
være kraftigt virkende. Det hedder i en udtalelse fra
det 17. århundredes sidste halvdel: Viborg skald
trænger gennem livet som et sværd og rumler i maven,
saa skindet brummer. x)
1) Det gamle ølnavn er nu taget op igen. Morsomt nok medde*
1er bryggeriet Odin i Viborg, netop som jeg sidder og læser
korrektur paa denne artikel, at det har udsendt en ny ølsort
med navnet Viborg skald.
6
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Men smag og behag er forskellig, og der var dem,
der foretrak det tyske øl, som Viborg skald måtte
konkurrere med. Vi har en replik fra en anden skole*
komedie, Tobiæ komedie, der lyder således:
I bugen tager jeg min løn,
tysk øl og vin.
Jeg drikker ikke Viborg skald.

Tobiæ komedie er i parentes bemærket skrevet i
Viborg på Ranchs tid, og der har derfor også været
gættet på, at han skulde være forfatteren. Her imod
taler dog saa meget, navnlig det, at komedien slet ikke
står på højde med de arbejder, hvortil Ranchs navn
med sikkerhed er knyttet.
Samsons fængsel er ikke som Kong Salomons hyl
ding randet af noter og henvisninger. Stykket er jo
heller ikke skrevet til en kongehylding og har helt
sikkert ikke været trykt i Ranchs levetid. Hensigten
har været at byde på underholdning for det brede
lag, derfor er der ingen grund for ham til at dokumen*
tere sin literære viden men derimod til at skrive folke*
ligt. Og det folkelige tilsnit har ikke forringet skue*
spillets værdi. Der er mere liv over Samsons fængsel
end over Kong Salomons hylding, mere handling.
I det hele taget betegner Samsons fængsel digterisk
set fremgang. Men som i Kong Salomons hylding er
Ranch dog også her bundet af emnet. Han følger,
som Peder Olufsen siger i sit æredigt, historien som
en snor. Og selv om det ikke skal tages alt for bog*
staveligt, og selv om emnet Samson tillader en for*
holdsvis fri behandling, så giver dette gammeltesta*
mcntlige stof dog ikke Ranch lejlighed til fri udfoldelse
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af sine evner. Først i sit tredie skuespil når han at
vise, hvad han formår.
I Karrig Niding har Ranch helt frigjort sig for det
traditionsmæssige. Han har sprængt den spændetrøje,
som det gamle testamente i nogen grad var, og kastet
sig ud i arbejdet med et rent verdsligt stof. Han har
valgt sig et emne, der tillader ham at boltre sig, og
han gør det af hjertens lyst. Resultatet bliver en ly*
stig komedie af folkelig art. Ja, så løssluppen og kåd
er lystigheden i Karrig Niding, og så præget er styk*
ket af det overdrevne og karikerede, at man bedst be*
tegner det som en farce.
Hovedpersonen Karrig Niding er lige som flere af
de øvrige personer karakteriseret gennem sit navn.
Både for* og efternavnet betyder den nærige, gnieren.
Karrig Niding er gerrig indtil det sygelige og bliver
latterlig ved sin gerrighed. Han hører til de vandrety*
per, som man møder inden for adskillige landes litera*
tur, og som vi i virkelighedens verden har lige saa let
ved at træffe som Ranch. Thi selv om Ranch snærtede
figuren, så det sved, så døde typen ikke.
Der findes både paa dansk og tysk en folkevise,
som på noget forskellig måde behandler emnet. Fra
den danske har Ranch lånt Nidingnavnet og det lille
træk, at Niding ikke tør søge seng med sin kone for
ikke at få flere børn at føde på. Gennem de to første
akter af skuespillet er gangen derimod den samme som
i den tyske vise, der for øvrigt synges i stykket. For
slutningens vedkommende kan vel påvises sidestyk*
ker i forskellige skæmtehistorier, men behandlingen
synes ellers at være original.
Stykkets hovedperson er som allerede nævnt Karrig
6*
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Niding. Han er gerrig ud over alle grænser og under
hverken familien eller folkene føden. Han er helt syg
ved tanken om alt det, de fortærer, og beklager sig
til naboen:
Min kone og folk, mig arme mand,
de æde mig slet af hus og land,
ja, min kone, den Fandens mær,
alt det, jeg tjen, kan hun fortær,
at koge mad og selv den æde
det er hendes højeste lyst og glæde.x)
Naboen søger at tale ham til rette. Han har jo netop
en dejlig kone, hvis lige næppe er at finde. Men Ni*
ding svarer:
Ah, I kender ikke fru ødeland end.
Hun har ret lært at bruge sin tænd,
hun har en gærtarm i sin bug
som storken og gåsen, den slemme slug.
Sine børn og folk det samme hun lær,
umætsom og bundløs alle de er:
Tre gange om dagen vil de have mad,
hvor skulde jeg nogen tid være glad?
At hun er en smuk og dejlig viv
med lader og sæder, et velskabt liv,
det giver mig kun passelig glæde,
uden hun vil holde op at æde.

Naboen prøver en anden udvej til at ændre Nidings
syn. Han ber fru Jutta om at komme lidt nærmere,
og så udbryder han i forbavselse over, hvordan hun
1) I dette og følgende citater, hvor det kun drejer sig om at
gengive gangen i stykket og dets indhold, er anvendt nu?
tidig stavemaade.
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har skæmmet sig, siden han først lærte hende at kende.
Hun giver ham forklaringen:

Hvor sult og hunger er i gårde,
der må dejlighed stå uden for.
Men Niding lader sig ikke gå på, han har svaret
til rede:
En slug, en frådser er altid mager.

At folkene ikke er glade ved den husbond, siger sig
selv, og den mundrappe pige, Bengiær, der for den
sags skyld godt kunde være mor til Holbergs Pernille,
giver udtryk herfor i denne fyndige replik:

Fanden må tjene i den gård,
hvor nøglen hænger ved mandens lår.
Karrig Niding vil nu mage det sådan, at de alle
skal komme til at savne ham trods hans nærighed
Der er en af hans karle, der deler hans opfattelse af
levnedsmidlers brug, men han har også det beteg*
nende navn Mauffverkål — Magerkarl. Sammen med
ham rejser Niding bort, efter at han har låst for
mad, drikke, penge, klæder og alt muligt, så Bengiær
må udbryde:
Hvad Fanden skal det være for et tog?
Mon vi skal leve af mimmer1) dog?
Konen er vant til at lide og tåle, men Bengiær
raser:
Var han min mand, jeg vilde ham lære,
hvor meget jeg skulde slide og fortære,
og hun er parat til at pilke op alle de låse.
1) Leve af at mimre med munden.
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Imidlertid kommer en vejfarende stodder, Jep Skald,
med sin følgesvend til gården og beder om mad.
Bengiær afviser dem. Her gives intet i Jesu navn. I
de 15 år, hun har været der, har en stakkel aldrig
fået noget foræret. Men Jutta byder dem ind. Om
hun er nok så fattig og arm, vil hun dele sine smuler
med dem.
Da Jep Skald hører, hvordan det står til i gården,
bliver det ham, der trakterer. Stodderposen hales frem,
og den er fyldt med alt, hvad maven kan begære.
Det gør vel tilpas at få sulten stillet, og både Jutta
og folkene synes så godt om Jep Skald, at de alle
er enige med Bengiær, når hun om Niding siger:
Gud give, han kommer aldrig igen!

Og den forslagne Bengiær skal nok klare det så*
dan, at Jep Skald kan blive der i Nidings sted. Hun
råder, at man skaffer sig nye låse for alle gemmer,
så Nidings nøgler ikke mere passer, når han vender
tilbage, og så skal man bilde ham ind, at han har taget
fejl og befinder sig i en fremmed gård.
Man sætter også naboen ind i sagen. Han ryster
først på hovedet, men da spøgen ret går op for ham,
tilsiger han også sin støtte.
Så vender da Niding hjem igen, og den lystige ko*
medie føres til ende. Det lykkes virkelig at bilde ham
ind, at han må høre hjemme et andet sted. Om det
så er børnene, så fornægter de kendskabet til ham,
og han tror da, at det er en drøm, at alt dette har
været hans.
Niding må altså vandre videre for at finde det
hjem, han forlod. Men da det imidlertid er blevet
aften, beder han om husly for natten Det giver man
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ham, og Jutta beder Bengiær sætte rigeligt af mad og
drikke for ham. Det gør hun og siger til sin gamle
nærige husbond:
Hør Nidding, drik nu, mens du gid,
det skal ej koste dig en hvid.

Det er tale, Niding forstår, og farcen kulminerer da
i, at han æder og drikker af sin egen mad, og priser den
madmor, der under ham så vel:
O, Gud vær med den dannekvind.
Jeg åd ej så vel i femten år.

På hvilket tidspunkt Karrig Niding er skrevet, vi*
des ikke, men noget tyder på, at det kan stamme fra
halvfemserne. I 1598 indleverede Ranch nemlig et
skuespil til det akademiske senat for at få det appro*
beret til trykken. Modtagelsen af manuskriptet var vel*
villig, men efter at man havde gjort sig bekendt med
indholdet, afviste man det blankt. Givet er det altså
ikke, at det er Karrig Niding, det drejer sig om, men
det kan i hvert fald ikke forbavse, om et stykke af den
art har rystet de adstadige herrer i deres inderste, og
at de ikke har ønsket at anbefale det som hørende til
det „gode og rette og nyttige,“ der var egnet til „udi
prent at udgå.“ Det var vel ikke at forlange, at de
skulde se den digteriske værd af værket. Og selv om
de vel ikke har været blinde for, at stykket — ligesom
skolekomedierne ellers — også havde en moralise*
rende opgave, så er det næppe faldet i god jord hos
dem, at emnevalget lå uden for det religiøse område.
Karrig Niding kom først i trykken længe efter
Ranchs død. Det omtales, at den blev trykt hos Hans
Hansen Skoning i Aarhus 1633, men da der ikke eksi*
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sterer noget eksemplar af denne udgave, må medde*
leisen tages med et vist forbehold.
Den ældste kendte udgave stammer fra 1664, men
deraf er kun et enkelt eksemplar bevaret. Af en ud*
gave fra 1694 er intet tilbage, derimod findes nogle
eksemplarer af en udgave fra 1709 og en udgave „trykt
i dette år.“ „Dette år“ skal vistnok søges i slut*
ningen af det 18. århundrede.
Når Karrig Niding således har kunnet optrykkes
gang efter gang, da er det et bevis for dets literære
værdi. Det er også den eneste af de middelalderlige
skolekomedier, der er nået frem til scenen helt ind i
vor tid. Den 29. november 1884 opførtes det således
i København ved tohundredårsfesten for Holbergs
fødsel med den senere så bekendte overretssagfører
og folketingsmand J. K. Lauridsen i hovedrollen. Det
ses af den omtale, opførelsen fik, at stykket gjorde
lykke. Ved en senere opførelse i maj 1910 vandt det
så stærkt bifald hos publikum, at forestillingen måtte
gentages flere gange. Ved den lejlighed blev det også
opført i „fødebyen“ Viborg. Det er vel nok her, det
første gang er gået over brædderne.
Ved disse opførelser var det studenter, der „age*
rede“, men i 1928 tog professionelle skuespillere styk*
ket op og spillede det for skolescenens gymnasieklas*
ser og siden efter opfordring på Det nye teater.
Blev Karrig Niding i sin tid nægtet livsret af univer*
sitetets lærde konsistorium, da har således senere
tider til gengæld givet Ranch oprejsning. Som mange
andre har han måttet nøjes med den blomst på gra*
ven, han burde haft, mens han levede.
Af Ranchs digtning er endnu tilbage at nævne Fug=
levisen.
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I Fuglevisen, der viser hans kendskab og kærlighed
til naturen, karakteriserer han, ligesom andre tidligere
har gjort det, en lang række fugle. Og idet han frem*
drager deres særegne egenskaber og livsvaner, gør han
sammenligninger med mennesker og menneskelige for*
hold og får lejlighed til at strø om sig med belæringer.
Nogle enkelte prøver vil bedst vise digtets art. Det
indledes med følgende vers:

Vi ville gå at spatzere
ved skouff, marck oc kiere
oc liude på fuglesang,
som nu så lystige siunger,
at lufften der ved klinger
effter sin vinterstvang.
Og mens vi går der ude, skal vi, som han siger i det
følgende vers, blande vor stemme med fuglenes og
synge om deres art og dyd, om deres laster og lyder
for dermed at forfremme det gode og beskæmme det
onde. Og det er ikke blot på det åndelige område,
han vil vejlede os på denne vandring, men han giver
også råd og vink af ren praktisk art. Det gælder f.
eks. verset om brokfuglen — hellaug, som han kalder
den — hvor han formaner bonden til at passe plovtiden
og holde hus med sin avling:

Ocså da kommer hellaug,
når bonden driffver met sin plog,
hun råber fast: kiøb høe.
Mand skal forsictig være,
som sig vil føde oc nære,
det gamle skal nåe det ny.
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Om skaden hedder det:
Skaden er en skvalderpoes,
hende kand jeg icke meget roes,
hun haffver bagvaskers sind,
i ærlige folckis ære at hacke,
på hver mands ryg at pracke oc macke,
her skonis ey mand eller Qvind.

Og så kommer i næste vers moralen:

Æd ey for mange skade eg,
at blommen ey sidder i dit skeg,
act: Tand for tunge er god.
At høre oc tie giør ære oc gammen,
men skaden sætter folck tilsammen
oc giør stor vedermod.
Vildgåsen kritiserer han, fordi den er ustadig i sin
troskab og søger sønder på til varmen, når kulden
sætter ind her. Den giver løfte om det modsatte til
tranen, men de rømmer begge af land. Og menneskene
er som gæssene. Også blandt dem er huldskab og tro*
skab forsvundet, og

vildgåsens tro er kommen igien,
det klager så mangen mand.

Derfor advarer han :

Tag pant for gieid, jeg råder dig,
thi landet er fuld aff falsk oc svig.
Vi gå på vildgåsens bro,
når munden taler sødelig,
oc hånden klapper biødelig:
O ja, du skalt mig tro.
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I verset om anden langer han ud efter snyltegæsten.

Så snaddrer anden med nebbet sit
og snapper op, hvad hun har hitt’,
er det ikke end så godt.
Så giør en snylt*giest, hvor han gåer,
det far’r i hannem, hvad han fåer,
om det end skeer med spot.
Det lange digt, der ialt indeholder 60 vers, slutter
saaledes:

Og synge så hos hin Viborrig skald
ørnen sidder på høyen hald,
fru Gunder og Svend Felding.
Når viin og øll er drukket af,
og tønden stubbes ned på rav,
da drikke vi ud den helding.
Om dette slutningsvers kan det siges, at det falder
ganske uden for digtets rammer. Min tro er da også
den, at det slet ikke skyldes Ranch, men at det i tidens
løb er føjet til af andre.
Fuglevisen har været bestemt til at synges. Og at
man har syntes om den ses bedst deraf, at den er op*
trykt adskillige gange, siden den 1617 tryktes første
gang. Så sent som 1697 er der udsendt en udgave af
den, og langt op i tiden har den levet i folkemunde.
Literaturhistorikeren Rasmus Nyrop mener at have
påvist, at den er bleven sunget helt ind i sidste halv*
del af det 18. århundrede af almuen paa Fyn.

Ranch er ikke noget dramatisk geni, og han er ikke
stærk nok til at skabe en ny tid, men hans betydning
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må heller ikke underkendes. Han er den første, der
skriver originale dramaer på dansk, og hans skoleko*
medier er det bedste af den art. Og skaber han ikke en
ny tid, så indvarsler hans digtning i hvert fald noget
nyt, selv om det nye ganske vist lod vente en god
stund på sig.
Vil man sammenligne Ranch med Shakespeare, der
var hans samtidige, da falder han selvfølgelig helt igen*
nem. Men rent bortset fra, at en sådan sammenligning
med en af verdens største dramatikere i sig selv vilde
være meningsløs, så er en sammenligning uberettiget
alene af den grund, at skuespillet i England var ud*
viklet langt tidligere end her hjemme.
Går man derimod til Tyskland, hvor den dramati*
ske digtning omtrent stod på samme trin som her
hjemme, og sammenligner ham med hans noget yngre
kollega, Hans Sachs, der ligesom Ranch gik over fra
de moraliserende religiøse emner til det folkelige, da
kan hans navn godt tåle at nævnes. Nogen indgå*
ende sammenligning er der dog ingen grund til, dertil
var de forhold, hvor under de to digtere virkede, alt
for forskellige.
Sprogligt set er Ranchs digtning ypperlig. Hans
ordforråd er stort, han forstår at udtrykke sig fyn*
digt og rammende, og han er en mester til at finde poe*
tisk malende billeder i lighed med det foran gen*
givne vers om vildgåsen, hvor han som betegnelse
for det at fare med svig bruger udtrykket ,,at gå på
vildgåsens bro“.
Der er i sproglig henseende adskilligt at lære hos
Ranch — også for penneførere af i dag.

Port fra Graabrødreklostret

JACOB WORM
Af cand. mag. Brage Løvind

Fra februar 1677 til december 1680 var magister Ja*
cob Worm sognepræst ved Graabrødre Kirke i Viborg,
Denne mand var for sin samtid et forargelsens tegn
og er af eftertiden blevet betragtet som en af den
danske litteraturs største smædeskrivere. Det første
blev han ved sine stærke angreb paa tidens stormænd,
sin kritik af offentlige forhold og sine udfald mod den
unge enevældes primas kong Christian den Femte.
Det andet er han blevet ved sine skaanselsløse og ha*
defulde skriverier mod den store salmist biskop Tho*
mas Kingo.
Hertil skal dog bemærkes, at samtidens syn paa
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ham kun er naaet os gennem akterne i den retssag, der
endte Worms tilværelse i Danmark; og at disse maa
være i hans disfavør er givet. Ingen vilde bringe sig
selv i klemme ved at udtale sympati for en mand, der
af en enevældig regering var anklaget for forbrydelse
mod denne selv. Og eftertidens vurdering af ham er
i det væsentlige foretaget af Kingos anerkendende
biografer, der selvfølgelig ikke kan se med blide øjne
paa en mand, der skriver uartige ting om biskoppen.
I det følgende skal gives en upartisk fremstilling af
Worms levned og gerninger.
Hans data er i korte træk følgende: født d. 8. dec.
1642 i Kirkehelsinge, lidt nord for Slagelse, som søn
af provst Peder Worm og dennes anden hustru Anna
Heichens. Student fra Slagelse 1663; theologisk exa*
men 1666 og magistergraden aaret efter, begge dele
med største berømmelse. Han faar tidlig ord for at
være et meget skarpt hoved, men er tillige meget kri*
tisk og satirisk. Kommer i yndest hos Frederik d. III,
og faar 1669 ventebrev paa det theologiske lektorat i
Viborg samt paa sognekaldet Sønderbæk med am
nexerne Nørbæk og Læsten. Men da der ikke vilde
indtræde vakance i lektoratet, satte Worm sig til at
vente i det lillebitte embede som rektor i den lige saa
lille købstad Slangerup. Men ventetiden blev lang.
Lektoratet i Viborg blev stadig ikke ledigt, og først
1677 kom Worm væk, idet han blev præst ved Graa*
brødre Kirke.
I slutningen af aaret 1680 blev Worm suspenderet,
og den 23. februar 1681 blev han dømt til døden for
majestætsforbrydelse og mened, men senere benaadet
mod at blive forvist til Trankebar, hvortil han som
fange afsejlede d. 30. april, og hvorfra han aldrig
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vendte tilbage. Om hans ophold i Ostindien vides
intet.

I.
Det er i Worms slangeruptid, at de begivenheder
begynder at udvikle sig, som har betydning for ham
som satiriker. Rektorens nærmeste foresatte var sogne*
præsten, og denne var Thomas Kingo. Nu var han
og Worm gamle bekendte, idet hr. Thomas fra 1661,
til han fik kaldet i Slangerup i sept. 1668, havde
været kapellan i Kirkehelsinge hos Peder Worm; og
da han døde i Juli 1668, friede Kingo til hans enke
Sille Balkenborg (Worms tredie kone og altsaa Jacob
Worms stedmor), og saa saare sørgeaaret var omme,
blev de gift, i Juli 1669. At forholdet mellem de to
teologer, der nu paa en maade var blevet stedfar og
stedsøn, allerede før de begge kom til Slangerup, ikke
har været det bedste, mener man at kunne se af et
digt af Kingo fra hans forlovelsestid med Sille Balken*
borg. Der staar heri:
Forblottede vi daglig sad
for mangt et Avinds*Stød,
vor Uven fra sig skød.
Hvor uvennen menes at være Worm.
Det er ikke at undres over, at Kingo har maattet
taale en del fra den drillelystne Jacob, naar han har
gaaet rundt paa frierfødder i præstegaarden i Kirkehel*
singe. Kingo fik ogsaa hurtig Worms pen at mærke.
Der er fra slangeruptiden bevaret to satirer af Worm
rettet direkte mod Kingo. Den ældste har været kendt
i mange aar og benævnes almideligvis: Kalotdigtet,
en rask og sikker, men nærgaaende satire, der viser
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Kingo som den selvsikre og hovmodige købstad*
præst, der ikke vil hilse paa rektoren. Første vers ly*
der saaledes:
Jeg ved en Kalot,
en gejstlig at bære han nylig har faa’t,
hun sidder paa Toppen hans Hoved saa fast,
han kan den for ingen aftage med Hast,
hun varmer hans Pande, det gør ham saa godt
at bære Kalot,
at bære Kalot.
og saaledes videre gennem ti strofer med samme vers*
maal som Kingos berømteste salme: Far Verden, far
vel. Med kalotten hentyder Worm til købstadpræster*
nes hovedbeklædning, bonnetten, og han beskylder
altsaa Kingo for at være vigtig, fordi han har faaet
anledning til at bære denne.
Satiren bunder i personligt uvenskab mellem de to
herrer, men desuden i en følelse hos Worm af tilside*
sættelse. Han havde nogle berømmelige akademiker*
aar bag sig og var magister, mens Kingo paa ingen
maade havde udmærket sig uden ved at være en ha*
bil lejlighedspoet, og nu havde han, Kingo, faaet et
købstadskald, mens Worm maatte suge paa labben i
det økonomisk elendige rektorat. Denne følelse af per*
sonlig tilsidesættelse bliver for Worm drivfjederen til
slangerupsatirerne, som siden skal ses.
Den anden mod Kingo rettede satire er først frem*
draget for et par aar siden. Den vendes mod ham i
anledning af, at han for anden gang er ude paa frieri,
idet hans første kone allerede døde i Juni 1670 efter
knap et aars ægteskab. Den er i rimbrevstilen og er
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grovkornet uartig, som tidens digte i lignende anled*
ninger som oftest var. Ved vurderingen af disse di*
rekte angreb paa Kingo maa man tage saavel tiden
som personerne i betragtning. Tiden var grov og
ufacetteret, Worm var nidsk, stejl, dømmesyg og selv*
bevidst, men Kingo gav ham intet efter i selvbevidst*
hed og stejlhed, og hans embedsnidkærhed grænsede
betænkeligt til magtsyge; han var en enevældens mand
i sind og i skind.
Ved aar 1675 starter Worm sin politiske satire, og
aarsagen er, at han føler sig forbigaaet og glemt, idet
han nu paa femte aar sidder i sit lille rektorat, mens
andre, der var langt yngre, og som efter hans opfat*
telse var ham underlegne i evner som i lærdom, er*
hverver sig store embeder og gode kaar. Her var især
biskop Hans Bagger Worm en torn i øjet. Kun 29 aar
gammel og fire aar yngre end Worm blev han bisp
over Sjælland ved at gifte sig med Griffenfelds søster,
og andre fik ved at gifte sig med kanslerens kvindelige
slægtninge gode embeder, og atter andre fik ved skænk
og gave forfremmelser og gode indtægter. Ganske vist
havde Worm paa dette tidspunkt foruden rektorgagen
indtægterne af Sønderbæk sognekald (jvf. senere),
men det var ikke et landsbykald, Worm mente sig født
til.
Rigtigt er det, at der er personlige motiver bag
Worms kritik, men ret har han i sin harme over ad*
ministrationens mere eller mindre aabenlyse udbyden
af de gejstlige embeder som salgsvare. Bestræbelserne
for centraladministration var kulmineret med enevæl*
dens indførelse, og magten var samlet paa faa hænder,
og det gav anledning til misbrug. Kritikken var vaag*
nende, og misfornøjelsen med salget af de gejstlige
7
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embeder var almindelig, men kun Jacob Worm turde
føre den i pennen. Han gør alle fattige kandidaters sag
til sin og rejser i sit digt Studiosus lamentans den
første harmdirrende protest, og som naturligt er, retter
han denne mod enevældens og misbrugets banner*
fører: Griffenfeld.
Efter en lang noget filosofisk indledning klager han
over, at lærdom ikke kan bringe en mand embede, thi:
Viisdom er landflygtig bleven,
Riigdom der mod høyt opskreven.

Med dette citat begynder angrebet paa Griffenfeld,
der stiger i bitterhed og skarphed, til toppen er naaet:

Beskelig maa vi begræde
at Guds Kald er kun en Drøm,
Simon magus,1) Tæver, Tisper2)
kalder Præster, Provster, Bisper.
Tredive Sølvpenge tællis
for min Jesu Frelsermand,
men skal nu een præst udvællis
maa hand fylde snart en Spand,
fuld af Guld, af Sølv og Penge,
Gud, lad det ey vare længe.

Kirke*nøgle undertiiden
hengis ved een Tøsis Laar,
x) mageren Simon, „ærkekætteren“ fra Apostlenes Gerninger
8, 9—24, her brugt om Griffenfeld.
2) tæve = tisp = hunhund, brugt om Griffenfelds kvindelige
slægtninge.
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Peders Nøgle*baand ved Siden,
bindes ofte paa et Faar,
een Skomagers1) Syl og Risper,
kand nu giøre Præster, Bisper.
Efter saaledes at have angrebet Griffenfeld, fordi
han tog betaling for præsteembederne samt lod dem
følge med sine slægtninge som brudegave, anraaber
han ham om dog endelig at hjælpe de fattige studenter,
der ikke har penge til at betale med.
Her har vi de to angrebspunkter, hvor Worm gang
paa gang i slangerupaarene sætter ind, især er det
salget af de gejstlige embeder, der giver ham stof. For
hver gang borer han sig længere ind i emnet, men til*
føjer det ikke væsentlig nye momenter; han spiller
ikke i disse aar paa andre strenge.
At simoni og nepotisme har haft en meget stor ud*
bredelse under absolutismen, er givet, og at hensyn til
slægtninge ved besættelse af verdslige embeder i no*
gen grad var anset som rimeligt, har vi flere samtidige
udtalelser for, ogsaa hos Worm, men at magthaverne
tog vederlag for besættelsen af de gejstlige embeder
eller tog personlige hensyn, ansaas den gang som nu
for forkasteligt.
Af værker fra disse aar skal foruden Studiosus lamentans nævnes: Den nye Riimekonst, Sibyllæ Spaa=
dom og Gud og Belial.
Den nye Riimekonst skildrer en stor ny rimsmed,
der kan faa de mærkeligste ting til at rime sammen,
d. v. s. faa de besynderligste mennesker anbragt i
embeder, som de ingen retfærdig adkomst har til,
Rimsmeden er selvfølgelig Griffenfeld. Det er en af
1) hentydning til Griffenfelds daabsnavn Schumacher.
7*
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Worms bedste satirer, den besidder den fine ironi og
en humor, man ellers maa savne i Worms arbejder.
Sibyllæ spaadom fortsætter linien fra de to foregaa*
ende med et med disse paralleltløbende angreb paa
Griffenfeld. Digtet gennemgaar hans liv fra Frederik
d. III gjorde ham til sin bibliotekar, til han bliver
kansler og elefantridder og dertil næsten umættelig
graadig:

Han suer Riget ud, og griber til sig Guld,
som Støv paa Gaderne, og Sølv som utalt Muld.
I modsætning til Griffenfeld, der nu har gennemført
bestikkelsessystemet, og fra hvem det har vundet ind*
pas hos alle hans tjenere, fremhæves kongen som den
naadige, der ikke forskyder nogen, som rækker ham
en „supplicats“.
Her følger de priser, man maa betale for de forskel*
lige embeder: 100 dukater for et landsbykald maa reg*
nes for godt køb, et købstadkald koster 800 og et
bispedømme 3000. Desuden er Griffenfeld urettens og
vederstyggelighedens befordrer, han giver afladsbrev
for alle synder, naar blot det betales. Her udvider
Worm ogsaa angrebet til præsteskabet, idet han be*
brejder det, at det ikke med virksom haand griber
ind; og hermed har vi den første spire til Worms
senere sociale satire, og det næste arbejde: Gud og Beliai er helt i denne aand. Det er rettet mod tidens alt
for verdslige interesser og særlig mod pengetørsten og
troen paa pengenes magt, som helt har fortrængt troen
paa Gud.
At Griffenfeld d. 11. marts 1676 blev styrtet, var
vand paa Worms mølle, og i Post-Scriptum tragicum
repeterer han sine angreb paa ham og lader hans
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skæbne tjene magthaverne til eksempel paa, hvor ilde
det gaar den mand, der mod Guds vilje viser sig
uimodtagelig for de fattige studenters bønner og gør
sig fortjeneste af at sælge præstekald.
Hermed er rækken af skrifter mod Griffenfeld slut*
tet. Men derfor er hans navn og hans gerninger ikke
glemt. Nye mænd er kommet til magten, og der bliver
basis for en sammenligning. En saadan finder sted i
Studiosus lamentans redivivus et continuatus. Dette
skrift har vakt opmærksomhed hos folk, der har givet
sig af med studiet af Jacob Worm, og har givet
anledning til, at man har kaldt ham en vendekaabe og
meget andet, idet han i dette tager Griffenfeld i for*
svar! I virkeligheden er dette ikke mærkeligt, og digtet
er særdeles velegnet til at belyse Worms natur.
Det fortsætter direkte tone og emne fra griffenfeld*
digtene, men nu efter hans fald rettet mod hans arve*
tagere, som har vist sig i det kapitel, som interesserer
Worm, ikke at være et spor bedre end han. Worm
giver sin sorg og skuffelse udtryk ved graad og suk
og siger til Griffenfeld: „Du var sandelig ey ene, som
holdt Kirkekiøb og Kram,“ men han var den eneste,
som maatte undgælde derfor, skønt mange andre var
skyldige som han, de fortsætter nu deres adfærd, og
ingen tør sige, at „de giør Svig.“ Da det nu viser sig,
at Griffenfeld ikke var ene om at forbryde sig, saa
var skæbnen alt for haard mod ham, og Worm ned*
beder derfor Guds naade og hjælp over den fangne:

Tænk paa Griffen i Naade!
han var ikke dog saa slem.
Mange synder overmaade,
deres Trækker gaaer dog frem.
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Dette viser, at det ikke var personen men uvæsenet
Worm vilde til livs. Dog stikker ogsaa i dette digt
det personlige frem:

Jeg om mangt et Kald anholder,
men fra alle gaaer jeg glip,
det min tumme Pung jo volder,
ingen for mig staaer paa Nik,
de maaskee et lumpent Ord,
fører frem for Kongens Bord.
Digtet er ved forskellige hentydninger rettet mod en
del fremtrædende mænd i administrationen og ved
hoffet, som von Arenstorff og gehejmeraaderne Did*
rik Schult og Corfits Trolle. Ved behandlingen af
denne sidste griber galgenhumoren Worm, han bøn*
falder selve Satan i denne mands lignelse om hjælp:
Hielp og mig høj gunstig Fanden,
og du Diævels Excellentz,
du forfremmmer en og anden,
hielp mig for min Reverentz.
Jeg har iche Sølf og Guld,
vær dog kiere Satan huld.

Dette groteske indfald staar ene i den wormske pro*
duktion, der ellers ikke benytter sig af saa kraftige
midler. Der er her et glimt af den store satire, men
af den art, at samtiden og eftertiden stemplede det som
paskvil.
II.
Mens Worm endnu sad i Slangerup og gjorde sig
mange tanker om den uretfærdige fordeling af de
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gode embeder, begyndte han at rette sin kritik mod
videre omraader, en kritik, der dog først kom til ud*
foldelse efter, at han var forflyttet til Viborg.
Som simonien var det bærende for digtene mod
Griffenfeld, blev skattebyrderne det for de arbejder,
der paa bredere basis vender sig mod hele statsadmini*
strationen og dens mænd. I det digt, der kom i Slange*
rup: Horologium regium, er linierne endnu ikke klare.
Det filosoferer over enevælden som statsform, det
belyser de fejl, den begaar, og angriber de ansvarlige
mænd og her særlig Griffenfeld. I direkte modsætning
til tidens øvrige digtere vil han ikke afmale den gud*
dommelige glans, kongen har om sig, men vise ham
de forpligtelser, han som Guds statholder har paa*
draget sig, og paa et afgørende punkt overskrides
griffenfelddigtenes horisont. Kongens administrative
handlinger kritiseres, idet kongen lader lægge beslag
paa kirkens gods til brug for hærens udrustning. Bag*
grunden for dette er, at administrationen netop i disse
krigsvanskelige aar efterhaanden inddrog domkapit*
lerne og lod deres gods udlægge som ryttergods. Des*
uden angribes kongen for de stadig stigende skatter,
der trykker befolkningen.
Worm laster vel kongen, men ender dog med at sige,
at det i grunden ikke er ham, men hans raadgivere
der bærer skylden.
Da Worm saa i februar 1677 kom til Viborg som
præst ved Graabrødre Kirke, blev disse angreb udfor*
met klarere. Nu var han blevet købstadpræst, og si*
monien havde ikke saa stor interesse for ham mere,
nu er det skatternes tryk og fædrelandets ulykker, han
har som emne. Det var en ulykkelig tid for landet, den
skaanske krig rasede, og de økonomiske forhold blev

104

Brage Levind:

daarligere og daarligere, og da krigen var endt, var
det derfor ikke muligt straks at vende tilbage til ti*
derne før, og skatterne var tunge at bære. Worm kla*
ger da i nye arbejder over de store afgifter, der stadig
aftvinges befolkningen, og han retter stærke bebrejdel*
ser imod de mænd, der paalægger dem, d. v. s. kon*
gens tyske raadgivere. Chr. d. V. omgav sig med
tyskere, og disse fik, med rette eller urette, skylden for
landets slette tilstand.
Et par eksempler paa Worms voldsomme stil skal
anføres:

Døden og Diævelen, Sathan og Fanden
er nu slet løøs med Kopskats Paabud.
Skam, Skam og Skiendsel fortære den Hierne,
som har opspundet det Kopskatteverk.

Christelig Øvrighed værre end Tørker
lader sig mod Underdanerne see,
Lande og Riger de giør slet til Ørker,
Folkene finder i Hiertet Døds*vee.
Saaledes klager Worm mange steder, men rigtigt
smæld faar hans angreb først, naar han har en at føre
det direkte imod.
Disse angreb bliver endnu mere bemærkelsesvær*
dige paa baggrund af den behandling krigen og dens
mænd ellers er genstand for af samtidens poeter. Vi*
rak, hyldest og underdanig beundring strømmer fra
dem ned over de store navne, krigens bedrifter hæves
til skyerne, mens dens ulykker forbigaas i tavshed.
Her spiller Kingo en fremtrædende rolle. Lige fra den
tid han kom til Slangerup, benyttede han alle mulige
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lejligheder til paa vers at fremhæve kongens og de le*
dendes fortjenester, og da krigen kom, fandt Kingo en
anledning, der ikke maatte gaa ubenyttet hen. Kongen
var krigsbegejstret og tog selv del i krigen i Skaane,
og Kingo skildrede det i Den stormægtigste Monark,
Christian den Femtes, Hans Majestæts første og lyk
salige Ledingstog Aar 1675 til evig Hukommelse med
flere Anhang eftersom krigen skred frem. Men de slut*
tede, da det for alvor blev galt for de danske tropper.
Som direkte modsætning hertil og som et forsøg paa
at give et sandere billede af begivenhederne skrev
Worm: Kongens veemodige Klagemaal over en Deel
Krigsraader, der skildrer krigsbegivenhederne fra sla*
get ved Fylle Bro 17. august 1676 til Kristiansstads
kapitulation 4. august 1678.
Som naturligt er, var det særlig skyggesiderne
Worm hæftede sig ved, og dem var der i overflod af,
og i den anledning faar hærens officerer og særlig de
indkaldte tyske baade læst og paaskrevet. De beskyl*
des for udygtighed, mangel paa konduite, uærlighed,
pengegridskhed og meget andet. At den danske hær*
ledelse i denne krig ikke var den bedste, ved vi, og at
mange af de professionelle tyske officerer ikke tog sig
sagerne videre højtideligt og kun var interesseret i det
økonomiske udbytte, er kun, hvad man kan vente af
systemet. Worms sortseende krigsskildring gav vel
ikke et helt paalideligt billede af krigens begivenheder
og dens mænd, selv om han, hvor lejligheden var til
det, fremhævede især de danske officerers tapperhed
og mod, men Kingos panegyriske lovprisninger gør
det saa sandelig heller ikke, og Kingos tjente væsentlig
det private formaal at indynde sig paa rette sted, hvad
man ikke kan bebrejde Worm.
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Fra denne omfattende kritik flyttede Worm sit an*
greb over paa en snævrere kreds: det Hahnske Parti,
den lille kreds af tyskere, der var nær knyttet til Chr.
d. V, og som ved deres fretnskudte stillinger øvede
stor indflydelse paa landets indre finanspolitik. Det
er forbitrelsen mod denne klike af udlændinge, der
gennem nye og større skatter paa kvæg, ildsteder o. s.
v. udpiner landets indbyggere, samtidig med at deres
egne formuer stadig forøges, der har skabt disse
Worms voldsomste og for ham selv farligste satirer.
Her skal blot nævnes: Visio Abrahami eller Synet
over Abrahamstrup, hvor de optrædende personer er
kongens erklærede yndling, overjægermester Vincent
Joakim Hahn og rentemestrene Peter Brandt og Hen*
rik v. Støcken, danskeren geheimeraad Otto Skeel
samt den mand, der efter Griffenfelds fald arvede
Worms voldsomste had: generalen Fred. v. Arens*
torff.
Disse tyskere var ikke vellidte af befolkningen, og
Worm førte i sin voldsomme form misfornøjelsen i
pennen og bønfaldt kongen om for landets og for sin
egen skyld ikke at lade sig lede af dem.
Var Worm standset her, var der vel ikke sket ham
noget, men nu skulde angrebet føres til bunds og i
sin sidste og største politiske satire, der ogsaa blev
hans bedste baade med hensyn til form og indhold,
samler han alle traadene fra de foregaaende og slyn*
ger med voldsom kraft sit angreb ud mod hele sin
samtid. Herved bliver det en blanding af politisk og
almen moralsk satire. Den fældede ham.
Dens titel er: Kong Jeroboams Afguderi i Dan og
Bethel. Den prætenderer at være en theologisk dis*
putats med emne fra 1. kongernes bog 12. kap. om de
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to konger Jeroboam, konge over Israel, der oprejste
gudebilleder og tilbad afguder, og Rhoboam, konge
over Judas og Benjamins stamme, Salomons søn, der
lyttede til daarlige raadgivere og plagede folket. Ved
at sammenfatte deres gerninger til en helhed og ved
at anvende det paa den øjeblikkelige situation i Dan*
mark har han materialet til og formen for sit angreb.
Men samtidig er der foregaaet en fuldstændig om*
væltning af Worms hele politiske indstilling. Han har
overalt, tydeligst i Horologium, vist sig som en svoren
tilhænger af enevælden og har stærkt forfægtet kon*
gemagtens guddommelige oprindelse ud fra den rene
absolutismes program. Men nu ser han i den enevæl*
dige kongemagt et udslag af vold og tyrani mod lan*
dets stænder, „naar en Første efter fuksvandseres til
skyndelse, vil forandre siin regierings ehtat, kalder
stenderne tilsammen, lukker portene, og med mord og
brand, bevæbned magt, gods og middels confiscation,
truer, tvinger og nøder dennen til at staa deres ret af,
paa det de kand skilles ved de gamle rigets privilegier
og frieheder, hvor af det skeer, at adels=standen og
rigets stender, naar frieheden saaledes er tvungen, al
drig meener det oprigtig og vel, omendskiønt de end
1000 gange svær deres konge huldskab og troe=
skab.“
Dette er værd at mærke sig. Det er den første
kritik af enevælden, vi kender. En kritik som først
langt senere i det næste aarhundrede blev ført videre.
Dertil et forsvar for den gamle danske adel, ført af
en mand, der ikke selv hørte til denne stand, og alt
dette blot fjernet 18 aar fra enevældens indførelse, midt
i en tid, hvor den nye regering med omhu og nidkær*
hed vaagede over sin magt og sin anseelse.
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Worm ordner nu sit angreb saaledes: Kong Jero*
boam (hvilket altsaa her vil sige Chr. d. V) opsætter
afgudsstøtter i Dan og i Bethel. Dem fordeler Worm
paa den maade, at de i Dan er guder for uret, gerrig*
hed, hoffærdighed, underfundighed, hykleri o. s. v.,
mens de i Bethel er de kirkelige afguder. Dernæst be*
handler han først kongens private afguder, dernæst
det øvrige folks. — Her skal blot nævnes enkelte.
Under de kirkelige afguder træffer vi de gamle
kendte anklager: Kongen tilbeder kirkeafguderne,
naar han ulovligt kalder præster, og naar han „for*
medelst kiødelig anseelse,“ ophøjer de „ulerde, grove
og udygtige“ til bisper og til de bedste kald, mens de
værdige underkendes, (en skose til Viborg bispen Sø*
ren Glud der blev bisp paa grund af, at hans kone
var en søster til Sophie Amalie Moth, kongens mæ*
tresse). En slem afgud dyrkes ogsaa, naar landets
egne sønner, brave, hæderlige og af „ret adelig Her*
komst“ forbigaas til fordel for udlændinge.
Men den største afgud tilbeder Kongen, „naar hand
bryder Egtepakt og besmitter sig medHorerie og Skiør*
levnet.“ Denne hentydning til Chr d. V’s nu aabenlyse
forhold til Sophie Amalie Moth har selvfølgelig været
et af de vægtigste motiver for regeringen til at skride
ind.
Krigsafguderne tilbedes, idet generaler og officerer
er bestukne af fjenden til at overgive mandskab og
fæstninger, naar de udplyndrer det erobrede land, d.
v. s. det gode danske Skaane, og naar „Generalerne
har trettet om høiste Commando, og ikke uden stoor
Nederlag og Blodsudgydelse skilt Tretten ad“, og saa*
ledes videre paa mangfoldige omraader. At Worm
ikke slaar ud i luften, men at der som oftest bag de

Jacob Worm

109

af ham kritiserede forhold, som f. eks. de øverstkom*
manderendes stærke rivalisering, virkelig ligger reali*
teter, kan de historiske detailundersøgelser fra denne
tid føre bevis for.
Hvad kan man da vente af sligt? „En skadelig,
skiden og stinkende Fred, et fordervet Fædreneland,
som i siin Væmodighed neppe kand tage Aande og
er ferdig at give Aanden op.“
Dette er Worms opfattelse af udsigterne for freden,
der ogsaa blev indfriet med freden i Lund, hvor det
blev fastslaaet, at alle Danmarks bestræbelser og alle
dets ofre var forgæves. Her fik Christian d. V menig*
mands syn paa sagerne at se, thi i det kapitel giver
Worm et fuldgyldigt udtryk for den almene befolk*
nings opfattelse. Sorgen og fortrydelsen over krigens
udfald var almindelig.
Her slutter Worms bane som satirisk og samfunds*
revsende skribent, Kong Jeroboam er sikkert skrevet
i slutningen af aaret 1678 eller i begyndelsen af
1679. Trykt blev dette skrift naturligvis ikke, saa
lidt som de andre af Worm. Censuren var streng
og ømfindtlig. Men i afskrifter og afskrifters af*
skrifter gik de fra haand til haand. Deres veje kan
nu ikke følges, men vi ved, at datidens rigsadvokat,
generalfiscalen, ved aar 1678 fik til opgave at op*
spore forfatteren til en del „uforskammede og utilbør*
lige“ skrifter, og han forfulgte dem fra mand til mand
gennem landet. 21. august 1679 udsendte Københavns
magistrat desuden en raadstueplakat til lavenes older*
mænd om at være den behjælpelig med at finde op*
havsmanden til en del lignende skrifter, saa nu skulde
der sættes noget ind paa at faa dem udryddet.
Skæbnen var generalfiscalen god. Han opholdt sig
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i sept. 1680 i Odense i anledning af en arvesag. Han
havde af biskop Kingo faaet overdraget et eksemplar
af Kong Jeroboam, som biskoppen havde faaet af præ*
sten hr. Laurits Knudsen i Odense, og denne havde
igen faaet det tilsendt fra hr. Cort Arentsøn i Frørup.
Da nu fiscalen er i Odense, faar han fingre i et brev,
der er tilsendt velærværdig hr. Rasmus Strangesøn
Nakskov, der ogsaa opholdt sig i byen. I dette brev
forekommer en del hentydninger, der ogsaa findes i de
kriminelle skrifter, og brevets afsender er Jacob Worm.
12. september anmoder fiscalen da Kongen om til*
ladelse til at foretage en husundersøgelse hos Worm
og hos dennes svoger, Chr. Achthonius, der er lektie*
hører i Randers, og efter at Kongen har befalet fisca*
len at foretage det fornødne, rejser denne til Jylland,
og d. 14. okt. afholder han forhør over Achthonius,
der vedgaar at have set nogle af skrifterne. Men to
dage efter slaas det store slag i Viborg. Worm bliver
stævnet til møde i bispegaarden og af biskop Søren
Glud og landcommissarius, borgmester i Aarhus, Jes*
per Hutfeld, afhørt efter fiscalens direktiver. Forhøret
drejede sig særlig om Jeroboam og fiscalen forelagde
Worm et eksemplar og spurgte ham direkte, om han
havde skrevet det. Men Worm aflagde sin højeste
ed paa, at han ikke havde skrevet det, men vilde dog
indrømme, at han kendte det, idet en præst fra Mar*
strand havde vist ham det for et aar siden, da han
opholdt sig i Viborg.
Efter forhøret begav Hutfeld og fiscalen sig med
Worm hjem og foretog en husundersøgelse, men der
fandtes intet. I sin rapport af 2. nov. meddeler fiscalen
Kongen det negative resultat, men oplyser samtidig, at
han føler sig overbevist om, at det er Worm, der er
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forfatteren, da han har indrømmet, at han har skrevet
satirer, dog aldrig mod Kongen, og da ingen anden i
byen kender det mindste til, at der for et aar siden
skal have opholdt sig en præst fra Marstrand i Vi*
borg. Han tilraader da Kongen at give Søren Glud
ordre til at suspendere Worm og befale ham at be*
give sig til København. Kongen fulgte fiscalen, og d.
6. november udfærdigedes det kongelige brev til
biskop Glud og d. 12. nov. blev suspensionen for*
kyndt for Worm, der straks afrejste til København.
Men samtidig garderede han sig mod de anfald, der
var rettet mod ham, og som gik ud paa, at han skulde
have benyttet sin stilling som præst til at kritisere øv*
righeden fra prækestolen. Han lod sig meddele et
sognevidne:
Som vores højærede kære Sognepræst, den hæder*
lig og højlærde Mand Magister Jacob Worm er vo*
res Attest begærendes om hans Gudstjenestes Forret*
ning, saa kan vi denne hans billige Begæring ej ud*
slaa eller hannem benægte. Mens hermed fuldkomme*
lig testere velbemeldte vores højærede Sognepræst ikke
alleneste med stor Berømmelse stedse haver prædiket
Guds Ord retsindig for os og ikke han i hans Prædi*
kener haver talt noget om Konger eller kristelig Øv*
righed andet end som Guds Ord tillader, og han for
Gud med en god Samvittighed kan forsvare. Men han
end ogsaa foregaar os hans Sognefolk med et kristelig
og skikkelig Liv og Levned. Saa vi med hannem udi
alle Maader ere vel fornøjede og ikke over hannem ha*
ver Aarsag os at besværge. At saa udi al Sandhed er,
bekræfter vi med vores egne Hænder og for Gud og
hans kongelige Majestæt videre vil vedstaa og be*
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kendt være. Actum Graabrødre Kirke udi Viborg d.
13. November 1680.

24 borgere har underskrevet. Blandt dem raadmæn*
dene Mathias Knudsen, Thomas Schwan og Niels
Urbansen, præsten Ulrik Graae, vinhandlerne Salo*
mon Gerber (en af byens rigeste mænd), Peder Knud*
sen og Oluf Jensen samt købmændene Christen Chri*
stensen Ugeiris, Christen Christensen Kiergaard og
Søren Pedersen Steenss.
Denne erklæring fik dog ingen betydning, det var
paa helt andre omraader slaget skulde føres.
Nu opholdt Worm sig i København og boede til
leje i Vestergade. Samtidig blev etatsraad Herman
Meyer og assessor Poul Nielsen beskikket til sammen
med generalfiscalen at undersøge sagen mod Worm,
og det første forhør blev afholdt d. 11. dec. Her næg*
tede Worm alt efter at have aflagt ed paa at ville
tale sandhed og ikke at ville skjule noget. Worm havde
ikke opfattelsen af, at sagen var videre alvorlig; han
sendte breve til en af Københavns berømteste præster,
Lassenius, der var vel anskrevet ved hoffet, for at faa
ham til at hjælpe sig ved at lægge et godt ord ind
for ham ved hove. Worm mener, at det er de frem*
trædende mænd, han har angrebet, der staar bag ved
og vil have hævn. Men da han som arrestant bliver
anbragt i Kastellet d. 20. dec., og da han i det næste
forhør d. 21. dec. bliver gaaet haardt paa klingen, be*
gynder han at blive nervøs. Han har umiddelbart før
dette forhør skrevet til de her før omtalte præster paa
Fyn, Cort Arentsøn og Laurits Knudsen, om at
brænde hans breve. Men fiscalen fik fat i brevene, og
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selvfølgelig blev de anvendt mod ham. Han forsøger
ved henvendelser til forskellige indflydelsesrige præ*
later at skaffe sig fortalere hos Kongen, men ingen af
dem havde lyst til at gaa Worms ærinde, og da der den
8. jan. igen var forhør, som kun drejede sig om Kong
Jeroboam, trak nettet sig saa tæt sammen om ham, at
han ikke kunde slippe ud, og saa faldt tilstaaelsen, og
den 9. jan. stiler Worm et bekendelses* og bønskrift til
Kongen.
Herefter følger en række skrifter, for hvilke Worm
af eftertiden er blevet haardt dømt. Han strøer om
sig med bønskrifter til formaaende personer, og
alle er de holdt i de underdanigste og mest selvudslet*
tende angerfulde toner. Han henvender sig først og
fremmest til Kongen, men ogsaa til Dronningen, til
Kongens halvbroder Ulrik Frederik Gyldenløve, til
adelsfolk som fru Cicilia Grubbe, til præsterne, til
generalfiscalen o. s. v. ja, endog til den af ham selv
angrebne Sophie Amalie Moth; og hos dem alle søger
han at opvække medlidenhed. Worm er blevet angre*
bet for sin mangel paa mod og sin holdningsløshed
i modgangen og for sin krybende tone, og visselig er
det irriterende at se hans overdrevent underdanige
bønskrifter og hans haabløse prokuratorkneb for at
bortforklare og benægte sine onde hensigter i de kri*
minelie skrifter, men man maa holde sig hans stilling
for øje. Han var anklaget for majestætsforbrydelse
og mened, og hvis disse anklager blev fastholdt uden
formildende omstændigheder, var han sikker paa at
komme af med hovedet, og naar man betænker, at
hans skæbne ene og alene laa i den mands haand, mod
hvem han havde forbrudt sig, og at tidens mægtige
langt fra var uimodtagelige for en vidt overdreven
8
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smiger, kan man forstaa Worms midler, selv om man
ikke kan billige dem.
Men det hjalp altsammen ikke Worm. Anklagen
blev opretholdt. Der blev undersøgt, om han havde
medvidere; de gode præstemænd, hos hvem man
havde fundet wormske skrifter, eller om hvem man
vidste, at de havde staaet i forbindelse med Worm,
blev afhørt, og alle skyndte de sig paa det kraftigste
at afsværge ethvert kendskab og enhver delagtighed,
og den 26. jan. 1681 blev Worm stillet for en gejstlig
domstol, den saakaldte konsistorialret, og hans em*
bedsbrødre fradømte ham kjole og krave og overleve*
rede ham i den verdslige rets hænder, og dermed var
Worms skæbne beseglet. Hans sag blev behandlet ved
raadstueretten, og anklagen var den samme som ved
den gejstlige ret: mened samt angreb paa kongens høje
ministre paa deres embede, troskab og ærlige navn og
rygte og paa hans kongelige majestæt selv og hans høj*
salige fader og den høje suveræne regering i en saadan
grad at hans skrifter var i stand til at vække oprør
blandt undersaatterne. Dette sidste er nyt og for en
objektiv betragtning uden rod i Worms skrifter, men
et bevis for at anklagemyndigheden vilde gøre hans
forbrydelse saa graverende som overhovedet mulig for
at dødsdommen kunde være sikker. Worm paa*
raaber sig gang paa gang, især i sit sidste store og for
de væsentlige punkters vedkommende alt andet end
krybende forsvarsskrift, en. detailleret bevisførelse for,
hvor og hvordan han i sine skrifter har angrebet kon*
gens person og ministrene. Men generalfiscalen vil ikke
ind paa enkeltheder. Kernen i anklagen mod Worm var
det her ovenfor citerede angreb paa enevældens ind*
førelse. Efter forskellige udsættelser faldt raadstue*
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dommen over ham d. 23. februar, og dommerne
fulgte til det sidste generalfiscalens indstilling.
Dommen kom til at lyde paa, at hans skrifter skulde
opbrændes af bøddelen og hans fingre afhugges paa
grund af meneden. Dernæst skulde hans hoved skib
les fra kroppen ved sværd, og hans ejendom skulde
tilfalde Kongen.
Efter det sender den sønderknuste Worm endnu et
krybende bønskrift til Kongen, og hans hustru, der
er kommet til København fra Viborg, indsender lige*
ledes et par bønskrifter, der dog ikke er skrevet af
hende selv. Men alle henvendelser var forgæves, Chr.
d. V vilde ikke lade sig formilde. En af grundene
hertil var, at man paa højeste sted havde mistanke
om, at Worm ikke stod alene, men at der bag ham
skjulte sig medlemmer af den gamle danske adel, der
efter 1660 var skubbet til side til fordel for de ind*
førte tyskere, og blandt hvilken der var stærk misfor*
nøjelse og stærk kritik af de nye magthavere. Worm
havde jo i Jeroboam taget netop den i forsvar. Gene*
ralfiscalen afhørte da Worm desangaaende, og den 6.
april affattede Worm da en erklæring til Kongen,
hvori han paa det kraftigste forsikrede, at ingen har
været medvidende, og at ingen har tilskyndet ham,
han alene er skyldig.
Han staar nu umiddelbart for at skulle lide døden
paa skafottet og bønfalder atter i dette og et følgende'
skrift om liv og naade. Det lysner da ogsaa for ham.
Netop ved denne tid kommer det paa tale, at han
ikke skal henrettes, men benaades mod at blive sendt
til Trankebar. Nu bønfalder Worm om at blive for*
skaanet for dette og trygler om at faa deportationen
vendt til almindelig landsforvisning. Men saa vidt
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vilde Chr. d. V ikke strække sig, livet kunde han
beholde, men langt væk skulde han, og langt væk
kom han. Den 22. april blev han bragt om bord, i
skibet „Phønix“ og den 30. lettede det for Ostindien.
Hermed er Jacob Worms saga ude. Der gaar rygter
om hans ophold i Trankebar, men sikre efterretninger
haves ikke.
III.
Som omtalt før bliver Worm den 12. juni 1669 ved
et kongeligt blev udnævnt til vicelektor theologiæ i
Viborg. (Embedets indehaver var magister Peder ViL
lumsen Paludanus, der da var 63 aar gammel og først
afgik ved døden i november 1686). Men allerede kort
tid efter klager Worm til Frederik d. Ill over sine
ringe indtægter samt over, hvor daarligt det embede,
han er udset til engang at beklæde, er aflagt. Som følge
heraf tillægger Kongen ham ved brev af 14. oktober
samme aar Sønderbæk kald i Viborg stift med am
nexerne Nørbæk og Læsten, saaledes at han bliver
sognepræst dersteds, naar præsten hr. Jesper Pedersen
Lindholt trækker sig tilbage eller dør. Forskellige saim
tidige og senere forfattere nævner, at Worm besad Fr.
d. Ill’s gunst, og denne øjeblikkelige store forøgelse af
hans fremtidige indtægter, det var jo to embeder, der
hver for sig ernærede sin indehaver, der tillagdes ham,
tyder paa, at det er rigtigt. Men videre glæde fik
Worm ikke af sin velynder, thi den 9. februar 1670
døde Fr. d. III. Dog formindskede det ikke Worms
udsigter. Den 17. august 1670 fik han Chr. d. V’s kom
firmation paa sine udnævnelser, og den 10. november
samme aar aflagde han embedsed til Kongen. Et halvt
aar efter fik han udbytte af et af sine ventebreve, idet
hr. Jesper i Sønderbæk døde den 5. marts 1671, og
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Worm blev derefter sognepræst der. Han har dog
ikke villet nedsætte sig i landsbykaldet, men holdt
som vicepræst eller kapellan hr. Jens Thomesøn Vor*
ning.
Et købstadskald fik Worm saa den 28. februar 1677,
idet sognepræsten til Graabrødre i Viborg, hr. Anders
Christensen Achthon, afstod sit kald til ham paa grund
af svagelighed. Anders Achthon havde en søn og en
datter. Sønnen var lektiehører i Randers, og datteren
Abel blev gift med Worm. Den 25. maj samme aar
døde Achton, og Worm kom derved i besiddelse af
Achtons gaard i Viborg, der var beliggende i Lille St.
Hansgade paa nordsiden som hjørneejendom til Reber*
banen (matr. 30 med 28 og 29). Anders Achthons kone,
Maren Jensdatter Zeuthen, overlevede ham og var i
huset hos Worm.
Da Chr. d. V d. 21. og 22. Juli 1680 var i Viborg
benyttede Worm lejligheden til at hylde majestæten
i et digt: Viborgs Velkomst til Hans Majestæt, den
Stormægtigste og Høibaarne Monark Christian den
Femte, vor allernaadigste Arve^Herre og Konge.
(Trykt i A. C. Krog, Viborg Bye (1779), pag. 41 ff).
Men snart efter begyndte jorden at brænde under
Worm. Samme dag, som han blev afhørt i bispegaar*
den, den 16. okt., udgik der aabent brev om, at Søren
Sevel, hører ved Katedralskolen, udnævntes til sogne*
præst ved Domkirken i Viborg, samt at Sønderbæk
kald med dets annexer tillagdes ham, fordi den forrige
indehaver magister Jacob Worm „ey endnu nogen tieni*
ste derfore skal have giort.“ Worm protesterede ved til
Kongen at indsende en redegørelse for sin adkomst til
kaldet, hvori han fremhævede, at det var blevet passet,
enten af ham selv eller af en dygtig kapellan. Om
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Worm havde ret, eller om det var Søren Sevel og bis*
kop Glud, der, som Worm mente, benyttede sig af si*
tuationen, blev ikke opklaret, da Worm hurtigt fik an*
det at tænke paa, og spørgsmaalet om hans adkomst ril
kaldet snart blev uden betydning. Worms forhold til
bispen var ikke godt, han følte sig forfulgt af ham
og af bispinden, som han især ikke kunde lide. Han
skrev et anklagedigt mod Søren Glud, der maa da*
teres til netop denne tid. Ogsaa mod Søren Sevel skrev
han i anledning af dennes overtagelse af Worms an*
nexer.
Da Worms ejendom ved dommen af 23. februar
1681 tilfaldt Kongen, blev den d. 4. marts vurderet.
Vurderingssummen for gaard og indbo var 465 dal.
Worms kone var da uden midler, men den dag Worm
afsejlede fra København, den 30. april, skænkede Kon*
gen hende boet ved et brev til stiftamtmanden Christen
Skeel. Hun reddede derved sin fædrende gaard. Om
Abel Achtons senere skæbne kan anføres, at hun i
1694 indgik ægteskab med Mads Rasmussen Thrane,
præst i Hammel. Aaret efter skødede han sin kones
gaard til en Peder Frandsen. Men Abels skæbne
skulde endnu engang knyttes til Viborg. 1711 blev
hendes anden mand Søren Sevels efterfølger som sog*
nepræst ved Domkirken i Viborg, og han fik herved
Worms gamle kald Sønderbæk som annex.

VIBORG HOSPITAL
Af Oberstløjtnant Chr. Bokkenheuser.

Rundt om i Danmark findes der en Mængde Stif*
teiser, der ligner Viborg Hospital; de stammer for
største Delens Vedkommende fra Reformationstiden
og er grundede ved Hjælp af Gods og Midler, der
tidligere havde tilhørt Kirker og Klostre.
I Middelalderen havde Gejstligheden taget sig af
syge Mennesker, især saadanne, der sad i smaa Kaar
og ikke selv havde Raad til at skaffe sig den nødven*
dige Hjælp og Opvartning; de blev optaget i Klo*
strene, hvor lægekyndige Brødre og Søstre plejede
dem. Et Minde herom findes for Viborgs Vedkom*
mende i de mange Lægeurter, især Tordenskræpper
(Pestilensurter) og Kalmus, der vokser langs Søernes
Bredder, og i de seneste Aar er der paa et andet Sted
i Jylland, ved Øm, foretaget Udgravninger, der for*
tæller om Munkenes Omsorg for syge og hjælpeløse
Mennesker. 1)
Disse Klosterhospitaler blev for største Delen op*
retholdt ved frivillige eller sammentiggede milde Ga*
ver; det hændte ogsaa, at vanføre Stakler, rige og fat*
tige, gav sig ind i et saadant Kloster og samtidig ved
et Bidrag en Gang for alle, den rige i Form af ud*
strakte Jordegodser, betalte for deres Livs Ophold;
naar de døde, indtraadte Klostret desuden ofte som
Arving.
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Graabrødre Kloster set fra Nordøst
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Dette Forhold havde Rod langt tilbage i den katol*
ske Tid og skyldtes Gejstlighedens Trang til at øve
Barmhjertighed. Forbilledet for Middelalderens Stif*
teiser til Gavn for fattige og syge var det store Hospi*
tal, som Johanitterne i det 11. Aarhundrede, en Men*
neskealder før Korstogenes Tid, havde oprettet i Je*
rusalem. 2)
Hverken dette eller de senere i den katolske Tid
stiftede Hospitaler svarede imidlertid til Nutidens Op*
fattelse af dette Navn: Anstalter, i hvilke enhver for
Betaling kan søge Helbredelse; de optog ganske vist
syge, men kun naar disse samtidig var fattige, og de
var nærmest Plejestiftelser for gamle og svage af den
ubemidlede Almue.
De middelalderlige Hospitaler herhjemme var dels
Set. Jørgens Gaarde og dels Helligaandshuse eller Klo*
stre af den Helligaands Orden.
Set. Jørgens Gaardene fandtes ved saa at sige hver
By; de laa udenfor Staden, og her kunde og skulde
de Mennesker, der led af den frygtelige og i hine Ti*
der meget udbredte Sygdom, Spedalskheden, optages
og holdes afsondrede, saa at Smitten hindredes i at
brede sig; om noget Forsøg paa Helbredelse var der
den Gang næppe Tale. Helligaandshusene var bereg*
net for syge Pilgrimme og for fattige og svage, „som
ikke kunde gange fra Hus til Hus efter deres Føde.“

I Middelalderen fandtes der i Viborg to Hospitaler;
det ene, hvis Alder og oprindelige Beliggenhed ikke
kendes, og som blev „holdt ved Magt“ af Byen, var
for fattige og skrøbelige Mennesker; det andet, der
hørte under Domkapitlet, og som opretholdtes ved
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milde Gaver, var en Set. Jørgens Gaard; det nævnes
første Gang i 1159, laa uden for Set. Mikkels Port og
kaldtes vistnok i Almindelighed Set. Mikkels Hospiz
tal; det er muligt, at det omtalte Byens Hospital er det
samme som det Helligaandshus, der i en enkelt Kilde
til Viborgs Historie nævnes under Aar 1476, og som
skal have ligget i Set. Mikkels Sogn, det er den syd*
ligste Del af Byen. 3)
I 1527 skrev Borgerne til Kongen og fortalte om For*
holdene i deres By; to Ildebrande havde i de seneste
Aar hærget Staden, og nu kneb det stærkt for Byens
Folk at skaffe Husly; de havde ikke Plads til at vise
Christenkærlighed imod de mange stakkels, fattige
Mennesker, der paa Grund af Viborgs Beliggenhed
midt i Landet og ved Alfarvej kom til Byen, og som
var nødt til i deres Elendighed at tilbringe Dage og
Nætter paa aaben Gade; for at kunne raade Bod paa
dette Forhold havde de med Kapitlets Samtykke ned*
lagt nogle gamle Gilder og af deres Gods og For*
mue dannet og funderet et Hospital, „og de der vilde
holde og forsørge samme syge Folk med Føde, Klæ*
der, Senge og andre Dele, som de behov havde.“ Kon*
gen svarede dem den 29. Decbr. 1527 og gav dem „det
Hus, som beliggende er uden for Sancte Hans Klo*
ster udi Viborg, norden til Kirkegaarden og Kirken.“
Til Hospitalets Styrelse skulde Borgerne udvælge 4
agtede og formuende Dannemænd, 2 Præster og 2
Borgere, og disse skulde to Gange om Aaret gøre
Regnskab for Borgmestre og Raad. 4)
Denne Stiftelse maa vistnok regnes for en Fort*
sættelse eller en Fornyelse af det foran omtalte Byens
Hospital. Der gik imidlertid Aar og Dag, inden Pia*
nen blev ført ud i Livet; den katolske Gejstlighed, der
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endnu raadede i Klostret, satte sig imod, at noget af
dens Ejendom blev brugt i verdsligt Øjemed, og det
var vel først i 1536, da Reformationen gennemførtes,
at Biskoppen afstod Bygningen ved Set. Hans Klo*
ster. 5)
Der førtes i de følgende Aar mellem Lensmanden
paa Hald og Kapitlet en Række Forhandlinger an*
gaaende de nærmere Enkeltheder vedrørende dette
„almindelige Hospital“, som i sig skulde optage begge
de ældre Stiftelser. Kapitlet tilbød at afstaa en Del
Gods og Rente, og Kongen skrev saa den 18. Aug.
1538, at naar Lensmanden ög Domherrerne var enige,
vilde han fritage Kapitlet for den Pligt til at yde Bi*
drag til Krigsmagten, som var paalagt dets Medlem*
mer, fordi de nød Brugen af kongeligt Gods. Mid*
faste Søndag det følgende Foraar (16. Maj 1539) slut*
tedes saa en Overenskomst, og Prælater og Kanniker
gik ind paa at danne et Hospital, der kunde optage
dels Folk med smitsomme Sygdomme og dels de fat*
tige Mennesker, som Byen tidligere havde taget sig
af og havde indlagt i Sygestuen ved Set. Hans Klo*
ster. Det blev bestemt, at man vilde „skikke en Per*
son af Kapitlet til Forstander over samme Hospital,
som nyttig og duelig kan være dertil;“ samtidig stil*
lede Kannikerne det Krav, som Byen gik ind paa, at
denne skulde hjælpe med til at bære de økonomiske
Byrder. G)
Det kunde vel have været naturligt, om det alminde*
lige Hospital var blevet indrettet i den Bygning, der
laa ved Set. Hans Kloster; men den synes at have væ*
ret brøstfældig, og den var maaske ogsaa paa andre
Maader mindre egnet, thi ved en Forhandling mellem
nogle Rigsraader, Repræsentanter for Kapitlet og
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Byens Magistrat enedes man om at bruge det tidligere
Graabrødre Kloster med Undtagelse af den nordlige
Del, som Kongen alt havde givet til Borgmester Jes*
per Simonsen, og en mindre sydlig Part; Klostrets
„Bygning og Vaaninger skal blive til de syge Folks
Brugelse, Nytte og Gavn til evig Tid.“ Disse Be*
stemmelser stadfæstede Kongen i 1541. 7)
Mange Gange har man i gamle Dage sagt og skre*
vet, at noget skulde vare til evig Tid, og alligevel
er det senere blevet ophævet; Viborg Hospital har
imidlertid i snart 400 Aar haft til Huse paa det samme
Sted, og det har evnet at trodse ublide Tiders Forsøg
paa at vælte den gamle Stiftelse over Ende: det synes
derfor, som om Kong Christian Ill’s Ord om de evige
Tider her skal blive til Virkelighed.
Den Formue, over hvilken Hospitalet i sin første
Tid raadede, faldt naturligt i tre Grupper, nemlig Ga*
ver fra Kongen, fra Kapitlet og fra Viborg By; hertil
føjedes i de følgende Aar mange Midler af forskellig
Art.
Kongens Gave var først og fremmest Husly, og der*
efter fulgte noget af det gejstlige Gods, der ved Re*
formationen var lagt ind under Kronen. Det mest vær*
difulde fra den Tid (7. Aug. 1545) var Thestrup Ho*
vedgaard og Gods i Rinds Herred; denne Ejendom
havde allerede et Hundredaar tidligere været indrettet
som Hospital for syge og vanføre Mennesker, men
den var nu „i nogle Aar kommet udi Misbrug.“ Med
den store Gave fulgte imidlertid i den første Tid en
Indskrænkning; der trængtes i høj Grad til en Læge
i Viborg, og da en saadan i hine Tiden ikke kunde leve
af sin Praksis, bestemte Kongen, at Hospitalet skulde
give ham 50 Daler om Aaret, indtil han af Kapitlet
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kunde faa en bekvem Bolig og et Kannikedømme til
Underhold. 8)
Til sin Gave føjede Kongen i de følgende Aartier
forskellige Dele af Kronens Tiende i de omkringlig*
gende Herreder, og hver Gang, der iøvrigt var Lejlig*
hed, tænkte Majestæten paa Hospitalet i Viborg; snart
var det en Gaard, snart et Stykke Skov og saa nogle
Enge, der gik ind under Hospitalet, og inden ret
mange Aar var gaaet, var dette blevet en stor Jorde*
godsejer i Jylland. 9)
Viborg By var ogsaa rundhaandet; først havde
Borgerne ved Nedlæggelse af de omtalte Gilder taget
Initiativet til Fornyelse af det gamle Hospital, og der*
efter havde Borgmestre og Raad trolig overholdt den
med Kapitlet indgaaede Overenskomst, at de skulde
deltage i de økonomiske Byrder ved Hospitalets Drift;
store Dele af de Byen selv tilhørende Ejendomme,
baade i selve Staden og paa dens Mark, gik efterhaan*
den over til Hospitalet.
Kapitlets Gaver var mere beskedne, og de indskræn*
kedes vist nærmest til det, der var blevet afstaaet ved
Overenskomsten i 1539, og for hvilket Domherrerne jo
havde faaet Erstatning, idet de var blevet fritaget for
„Rostjeneste og Landsknægtehold.“ Man gør ved
denne Bemærkning mulig Kapitlet Uret; det er maa*
ske forkert at reducere dets Gaver til saa at sige intet,
men saaledes skrev Borgmestre og Raad til Kongen,
da Hospitalet havde virket et Par Menneskealdre, og
der er ikke Mulighed for nærmere at undersøge Rig*
tigheden af denne Paastand.10)
I mange af de Bestemmelser, der gjaldt de i Tiden
kort efter Reformationen oprettede Hospitaler og
milde Stiftelser, fandtes der Regler for Bespisning af
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de til den latinske Skole i Byen hørende Personer. Som
oftest var det Disciplene, der her fik deres Kost, men
nogle Steder blev ogsaa Skolemesteren og Hørerne
bespist.
I Fundatserne for Viborg Hospital findes intet her^
om, men paa et forholdsvis tidligt Tidspunkt, rime*
ligvis før 1574, skænkede Kongen Tienden af 15
Sogne i Fjends Herred til Viborg Skoles Personers
Kost; denne skulde nydes i Hospitalet. Dette er kun
et Glimt af en Forbindelse mellem Hospitalet og den
lærde Skole, og man ved ikke, hvor længe den be*
stod. n)
Det er kun lidt, man ved om de Bygninger, der fra
Hospitalets første Dage var til Raadighed for dette.
Stiftelsen har imidlertid ikke kunnet bruge hele det
store Bygningskompleks, der hørte til Klostret, og det
er da naturligt at gaa ud fra, at Hospitalet oprindelig
kun har anvendt de Dele af Klosterbygningerne, der
er bevaret til vore Dage; maaske har den Fløj, der gaar
i Nord*Syd i Begyndelsen været noget længere hen
imod Kirken; paa Kortet over Viborg By i Resens
Atlas afbildes Hospitalet ganske vist som et firfløjet
Anlæg, men dette kan kun betragtes som en Signatur,
der intet fortæller om Enkeltheder.12)
Ifølge den i 1539 sluttede Overenskomst skulde det
være Domkapitlet, der varetog den overordnede Le=
delse af Hospitalet, men da Kongen i 1541 stadfæstede
de trufne Beslutninger, ændredes dette til, at Lens*
manden paa Hald, Biskoppen over Viborg Stift, Ka*
pitlets Medlemmer samt fra Byen Borgmestre og Raad
og Oldermændene for Laugene, altsaa i det hele en
stor og anselig Skare af Mænd, skulde have Over*
tilsynet med Hospitalets Drift og hvert Aar høre
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Regnskabet, det vil sige overvære Aflæggelsen og give
Kvittering for Rigtigheden. Denne Bestemmelse blev
ikke overholdt; det blev snart de gejstlige Medlemmer,
Biskoppen og Kapitlet, der ene varetog Tilsynet, Lens*
manden beskæftigede sig ikke med Sagen, og Byens
Folk skubbede man tilside.13)
Hospitalet kom først i Virksomhed omkring Aar
1550, og den første Forstander var Ærkedegnen Magi*
ster Anders Skovgaard, der paa Reformationstiden var
den mest fremtrædende Mand indenfor Viborg Dom*
kapitel. Dette stod lige under Biskoppen, eller som
man i de Dage helst skulde sige, men næppe sagde,
Superindendenten, og bestod af 3 Prælater og 12 Kan*
niker; af Prælaterne var Ærkedegnen kun den næst*
fornemste, men da i Mester Anders’ Tid den første,
Provsten, ikke opholdt sig i Viborg, var det Ærke*
degnen, der havde Ledelsen af Kapitlets Forretninger
og især af dets Pengeforhold; det kunde derfor være
meget naturligt, at man, da der skulde bruges en
Mand til at sætte Hospitalet i Gang og forvalte dets
Gods og Midler, valgtes netop ham til at lede den
nye Stiftelse. Man ved ikke noget om hans Virke som
Hospitalsforstander, men iøvrigt er Anders Skovgaard
godt kendt i Viborgs Historie. Han var en Mand af
den gamle Skole, en af dem, der havde let ved at
sætte sig i Respekt; med Myndighed og Omhu sty*
rede han Kapitlet, og det skyldtes hans kloge Op*
træden, at dette økonomisk set gik nogenlunde uskadt
igennem Reformationstidens mange Trængsler. Da
han blev Ærkedegn allerede i 1518, siger det sig selv,
at han af Opdragelse var Katolik, og han vedblev til
sine sidste Dage at høre til Pavekirkens Tilhængere;
dette skabte ham mange Vanskeligheder ikke mindst
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i Viborg. Han døde den 7. Januar 1554.14)
Som hans Efterfølger valgte Kapitlet Hr. Christiern
Br on; han virkede kun et Aars Tid som Hospitals*
forstander.15)
Den næste Forstander var Magister Michel Nielsen,
der beklædte Embedet i omtrent 15 Aar, trods Util*
fredshed fra de styrendes Side. Det var ikke muligt
at faa ham til at aflægge Regnskab; flere Gange skrev
Kongen til Biskop og Domkapitel, at han skulde gøre
Regnskab for Hospitalets Midler, Indtægter og Ud*
gifter, men det hjalp ikke; i 1567 udtalte Kongen sin
Frygt for, at han ikke varetog de fattiges Tarv, og han
paalagde Biskop og Kapitel at se sig om efter en anden
Forstander, men omtrent samtidig lovede Mester Mi*
chel, at alt hans Gods efter hans Død skulde tilfalde
Hospitalet, og det gød Olie i Saaret; nu udgav Kon*
gen et aabent Brev, at der, saa længe han levede, ogsaa
naar han ikke længere var Forstander, skulde be*
vilges ham Bolig og Underhold i Hospitalet samt en
Dreng til hans Opvartning. Saa blev der ikke talt
mere om Regnskabsaflæggelse. Over hans Grav i
Graabrødre Kirke laa der i mange Aar en grov Kam*
pesten med latinsk Indskrift.16)
Den følgende i Rækken, Magister Morten Morten^
sen Hvas, nævnes som Forstander 1571 og 1575 og
døde 1577; han var desuden Sognepræst til Sorte*
brødre Kirke og var gift med Anna Pedersdatter, der
var Enke efter Hr. Thøger Jensen; denne, der havde
været Munk sammen med Hans Tavsen, og som se*
nere blev en varm Tilhænger af den lutherske Lære,
var Morten Hvas’s Formand som Præst ved Sorte*
brødre Kirke. Morten Hvas var et meget fremtrædende
Medlem af Domkapitlet og i lang Tid dets Inspektør

Viborg Hospital

129

over Læsø; her gjorde han sig fortjent ved Skov*
plantning, og da han var død, tog hans Søn, den se*
nere Borgmester i Viborg, Morten Hvas, et Stokke*
nævn paa Læsø Birketing, og „da gav det ganske
Lands Indbyggere ham et meget godt Skudsmaal, at
han havde forbedret Landet og holdt dem ved Lige
og Ret.“ 17)
Hans Efterfølger var Magister Jens Nielsen Bloch,
Præst ved Domkirken; han var Hospitalsforstander
i højst to Aar og døde 1592.
Disse to Forstandere, Morten Hvas og Jens Bloch,
havde begge Uorden i deres Regnskaber, men dermed
være .ikke sagt noget, der kan skade dem paa deres
gode Navn og Rygte, de har maaske ikke haft tilstræk*
keligt Kendskab til Regnskabsaflæggelse i det hele ta*
get; først flere Aar efter, at Jens Bloch var fratraadt
som Forstander, og efter at de begge var døde, naaede
man at faa deres Regnskaber forhørt, og det viste sig
da, at der ganske manglede Bilag; der var ingen Kvit*
teringer, der savnedes Inventarielister, og man kunde
ikke se, hvem der stod i Restance med Hensyn til Ind*
betalinger; man overvejede at drage Arvingerne til An*
svar og „æske dem ved Lov og Ret,“ men om det skete,
vides ikke.18)
Sidst i 1570’erne var Hr. Rimbolt Pedersen Hospi*
talsforstander; han var efter al Sandsynlighed Jens
Blochs umiddelbare Efterfølger, og han var desuden
først Rektor for Viborg Skole, senere teologisk Læse*
mester ved Domkirken og sidst Sognepræst til Sorte*
brødre Kirke.19)
Med ham slutter det første Afsnit af Hospitalets
Historie, Kannikernes Tid. Domherrerne er sagtens
efterhaanden blevet kede af Hospitalsvirksomheden;
9
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der var til dette Embede ikke knyttet nogen særlig
Indtægt, thi enhver Kannik havde til sit Underhold
et Præbende, der bestod af Jordegods, nogle Gaarde,
et Par Huse, et Stykke Skov og Part i Læsøsaltet.

Ved aabent Brev af 8. Jan. 1583 bestemte Kong Fre*
derik II, at Hospitalsforstanderen fremtidig skulde
være en vellærd Præstemand, og at der til hans Under*
hold skulde lægges Kaldet som Sognepræst i Vorde,
Fiskbæk og Romlund med Præstegaarde, Præstetiende
og al anden Præsterente ; han skulde dog holde en Ka*
pellan til at bo i et af Sognene og betjene Menighe*
derne; Hr. Søren Jensen Torup, der alt i Slutningen af
Aaret 1580 forestod Hospitalet, skulde straks overtage
Sognene; han var Forstander i ca. 15 Aar, blev derefter
Sognepræst til Graabrødre Kirke og døde under Pe*
stens Rasen i Viborg i August 1603. 20)
Man skulde egentlig tro, at med det nye Regimente
vilde ogsaa en ny Tid holde sit Indtog, og Kongen
har sikkert ment, at man nu kunde komme bort fra den
Uskik, at Regnskaberne ikke blev ordentligt aflagt.
Det blev imidlertid ikke saa; i Februar 1592 skrev
Kongen til Kapitlet og udtalte sin Utilfredshed med,
at Regnskaberne for de sidste Aar ikke var forhørt;
det skulde snarest bringes i Orden. I November Maa*
ned var det endnu ikke sket, et nyt Brev afgik til den
viborgske Gejstlighed, og samtidig fik Lensmanden
paa Hald Paalæg om at tage sig af Sagen. Det hjalp
heller ikke, og end ikke to Aar senere var man naaet
til et Resultat.
Man kan imidlertid ikke laste Hospitalsforstanderen
altfor stærkt, han var ialfald ikke ene om at bære Skyl*
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den ; Kapitlet mente sig uberettiget til paa egen Haand
at høre Regnskaberne, det kunde kun gøres, naar Lens*
manden var tilstede, og denne regnede Sagen for hø*
rende under Kapitlet og foretog sig derfor ikke noget;
Byens Folk var sat udenfor, og ingen tog Hensyn til
dem eller regnede dem for noget. 21)
Efter Søren Torup blev Hr. Gert Knudsen Forstan*
der; han sad i Stillingen i 2—3 Aar og varetog i den
Tid selv Præstegerningen i Vorde, Fiskbæk og Rom*
lund, det har næppe været til Gavn, hverken for
Hospitalet eller for Beboerne i de tre Sogne; han blev
senere Sognepræst til Kobberup i Fjends Herred og
døde i 1624. 22)
Magister Thøger Pedersen, der var Sønnesøn af den
fra Reformationstidens Røre i Viborg kendte Hr. Thø*
ger Jensen, og hvis Fader var Biskop i Viborg, var
den næste Hospitalsforstander, men beklædte kun
Stillingen i faa Maaneder; han blev i 1599 Sognepræst
til Budolphi Kirke i Aalborg og døde i dette Embede
i 1626. 23)
For de følgende Aartier er det ikke muligt at op*
stille en ubrudt Række af Hospitalsforstandere. Det
vides, at Laurids Jensen Aagaard i 1608 havde Bestil*
lingen, og at Michel Jespersen var den følgende For*
stander indtil 1613; senere kendes Willads Nielsen i
1614 og 1615, Vilhelm Paludan i 1617, derefter Hans
Sørensen Skriver, Laurids Trane i 1623 og Christen
Clemedsen Kjeldorph; indtil den 1. Maj 1628 kom
atter Laurids Aagaard, derefter igen til den 1. Maj
1632 Christen Kjeldorph, og saa fulgte for anden
Gang Vilhelm Paludan, indtil han døde i 1634. De
fleste af dem var samtidig Præster ved Byens Kir*
ker. 24)
9:
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Magister Willads Nielsen stammede fra Brøns Syd
for Ribe og var Rektor først i Aalborg og siden i Vi*
borg; senere blev han teologisk Læsemester ved Dom*
kirken. Hans Navn er især kendt fra hans Medvirken
ved Udarbejdelsen af den strenge Skolelov, der i de
følgende Tider var gældende i Viborg. 25)
Magister Vilhelm. Paludan var Præst ved Domkir*
ken; han var allerede i den Tid, da han første Gang
var Hospitalsforstander, noget svagelig og skrøbelig,
og det er vel kun modvilligt, at han anden Gang har
paataget sig denne Bestilling. Endnu i disse Aar kneb
det for Lensmanden og Kapitlet at faa Tid og Lejlig*
hed til at faa Regnskaberne forhørt og kvitteret. 26)
Hr. Christen Clemedsen Kjeldorph var Sognepræst
til Sortebrødre Kirke. Da han anden Gang tiltraadte
Stillingen som Hospitalsforstander, har Kapitlet været
i Nød. Hr. Laurids Aagaard, der var Sognepræst til
Graabrødre Kirke, havde erklæret, at nu vilde han
ikke mere, det var midt i Kejserkrigens Dage, Viborg
var besat af Fjenderne, og man vidste nu ikke andre,
til hvem man kunde henvende sig, end Hr. Christen.
Han sagde da ogsaa ja til Opfordringen, men forinden
stillede han en Række Betingelser, og for dem maatte
Kannikerne bøje sig. Disse Krav, der blev fremført
med betydelig Skarphed, har deres Interesse derved, at
de giver os et Indblik i de uheldige Forhold, der var,
og som sikkert i lange Tider havde været herskende i
Hospitalet: Antallet af Lemmer skulde være ligesom
i ældre Tider, og Tallet maatte ikke sættes ned; Til*
skuddet til Forplejningen skulde ogsaa være som i
gamle Dage og maatte ikke formindskes; han vilde
have Lov til at anskaffe rigtig Maal og Vægt; han vilde
ved sin Tiltrædelse have nøjagtig Rede paa Hospitalets
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Gods og Midler, og Fortegnelse herover skulde gives
ham skriftlig og i underskrevet Stand; han krævede
Ret til at byde over Fæsterne samt til at raade over
Midlerne, saa vidt Fundatsen bestemte; han vilde være
berettiget til at haandhævde Tugt og Orden indenfor
Hospitalet og til „at sætte de modvillige til Rette med
Ord og Straf efter Lov og Ret og gammel Sædvane;“
hvis han var i Tvivl om et eller andet, vilde han
spørge Kapitlet, men hvis han ikke inden rimelig Frist
fik Svar, vilde han være berettiget til at handle efter
eget Tykke; saa længe de urolige Forhold i Landet
varede, vilde han styre og raade uden unødig Indbland
ding, man skulde tro ham paa hans Ord og kunde
ikke kræve Regnskab af ham; naar Krigstilstanden var
ophørt og Freden sluttet, var han villig til at aflægge
Regnskab, men hvis Tiden for dets Høring blev truk*
ket ud, kunde Kapitlet ikke senere kræve ham. 27)
Da Magister Vilhelm Paludan for anden Gang over*
tog Stillingen som Forstander, skete der en Ændring
med Hensyn til Lemmernes Behandling. De var hid*
til — i Overensstemmelse med de ældste Aftaler —
blevet bespist, men dette havde efterhaanden vist sig
at være for dyrt; Indtægterne havde været for smaa,
og Budgettet havde ikke kunnet bære de store Ud*
gifter: da Hr. Christen Kjeldorph fratraadte, var der
et Underskud paa 800 Daler, som han havde maattet
lægge ud. En Ændring var nødvendig, og man gik
saa til at ophæve den fælles Husholdning ; i Stedet for
Mad fik Lemmerne nu et ugentlig Beløb, og efterhaan*
den som de gamle, der havde nydt fuld Forplejning,
døde, satte man Ugepengene ned. Da Mag. Paludan
døde den 30. November 1634, var der Balance i Regn*
skabet, Gælden var betalt, og der var endda et Over*
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skud, der kunde dække uforudsete Udgifter. Man
havde været ængstelig for, at Vilkaarene for Lemmerne
var blevet forringet, men de klarede sig godt, og nogle
af dem havde endda kunnet lægge Penge op. 28)
Da der var kommet Orden i Regnskaberne, gik man
til at forøge Lemmernes Antal; der var i 1632 15, men
dette Tal blev snart bragt op til 19, saa mange kunde
Hospitalet vistnok huse, og der var desuden nogle
faa, der boede udenfor det gamle Kloster; ved Midten
af det 17. Aarhundrede var der ialt 80, der nød godt
af Hospitalets Midler.
Efter Mag. Paludans Død gav man sig til at rode
op i Hospitalets Forhold. I 1541 havde Kongen, som
foran nævnt, bestemt, at den overordnede Ledelse af
Hospitalet skulde lægges i Hænderne paa en større
Skare af Mænd, fordelte i tre Grupper, nemlig Lens*
manden paa Hald paa Kongens Vegne, Gejstligheden
og Repræsentanter for Viborg By. I Aarenes Løb
havde imidlertid de gejstlige Medlemmer, nærmere
sagt Domkapitlet, tiltaget sig „al Højhed og Inspek*
tion over Viborg Hospital.“ Lensmanden var skudt til
Side, han kom kun med, naar Regnskaberne skulde
høres — og det skete sjældent — og Byens Folk havde
man ganske holdt udenfor. Nu fik baade Lensmanden
og Borgerne Øjnene op for, at de var blevet tilsidesat,
og i Fællesskab gik de til Kongen og forebragte Sa*
gen for Herredagen, Datidens Højesteret, hvis For*
sæde beklædtes af Kongen selv. Det var et Held for
Borgmestre og Raadmænd at kunne være i Følge med
Lensmanden; naar Kongen fik at vide, at hans egen
Mand var sat til Side, vilde han let blive interesseret,
og Byens Øvrighed havde da al Udsigt til at blive
indsat i sin Ret.
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Sagen drejede sig om to store og for Hospitalets
Drift afgørende Spørgsmaal: Valget af Forstanderen
og Bestemmelsen om, hvem der skulde optages som
Lemmer. Der var ingen Tvivl om, at Kapitlet jo havde
handlet ganske egenmægtigt, thi det havde fra første
Færd været Meningen, at Lensmanden, Kapitlet og
Borgmestre og Raad skulde have „lige Inspektion og
Indseende“ med de fattige og tjene deres Gavn og
Bedste. Det blev fremført, at Byen i sin Tid havde
givet meget Gods til Hospitalet, og at det derfor var
urimeligt, at Byens fattige Stakler blev nægtet Op*
tagelse som Lemmer, og Borgmestre og Raad skrev,
at de først paa et meget sent Tidspunkt havde faaet
Kendskab til de rette Forhold; i 1625 var der ved
Landstinget blevet optaget et Vidne, og ved denne Lej*
lighed var det gamle kongelige Brev af 29. December
1527 blevet læst; kun ved et Tilfælde var Borgmestre
og Raad senere blevet kendt hermed, idet der, da
Fjenderne var i Landet, en Dag til et af Magistratens
Medlemmer var kommet en fremmed Soldat og havde
falbudt dette Tingsvidne.
Dommen gik Kapitlet imod, idet den udtalte, at For*
standeren skulde skikkes efter Lensmandens, Biskop*
pens, Kapitlets, Borgmestres og Raads Tykke, og sam*
tidig bestemtes: „Belangendes Hospitalets Lemmers
Indsættelse, hvorom i Fundatsen intet formeldes, da
skal de to Parter af Byen indsættes, med Lensman*
dens, Superintendentens, Kapitels, Borgmestres og
Raads Samtykke, og den tredie Part af Stiftet, efter
Lensmandens, Superintendentens og Kapitels Raad og
Tykke.“ 29)
Da Herredagsdommen faldt, sad allerede Magister
Hans Hansen von Echten, der var Sognepræst til
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Domkirken, som Hospitalsforstander, og der var vel
ingen skellig Grund til at skifte; han var en stille og
sagtmodig Mand, han sled i det daglige Kontorar*
bejde, han mødte i Retten, naar Uoverensstemmelser
med Fæsterne skulde afgøres, men efterhaanden blev
det ham for meget; i 1638 bad han saa mindelig om at
blive fritaget for sit Hverv, der optog ham saa meget,
at han ikke kunde faa Tid til at fordybe sig i de hel*
lige Skrifter. 30)
Med ham ophører da Rækken af Præster som
Hospitalsforstandere; de følgende blev taget blandt
Byens Borgere. En ny Tid oprandt.

Den ny Periode, der varede godt et Aarhundrede er
for en Del præget af, at det store Jordegods efterhaan*
den blev omsat i Penge.
Inden man imidlertid var naaet til rigtigt at for*
berede Tankens Virkeliggørelse, skete der et, omend
mindre, Angreb paa Hospitalets økonomiske Stilling.
I 1643 udgav Christian IV en Reces, i hvilken han fo*
reslog Købstæderne at oprette Børnehuse, bestemte til
Optagelse af fattige, forældreløse Børn og især af
Hittebørn. Allerede samme Aar skrev Borgmester Pe*
der Ostenfeld i Viborg til Kongen, at man var til Sinds
at føre Tanken om et saadant Hjem ud i Livet, og at
der netop var Plads og Lejlighed i Byen; Hospitalet
havde mange Ejendomme, der var øde og ledige, og
som kunde bruges, og maaske kunde man endda ind*
rette et saadant Hjem i selve det gamle Kloster, idet
en Del af dette kunde skilles ud fra det, Hospitalet
brugte. Kongen vilde gerne gaa med til, at en af de
øde Ejendomme blev indrettet til Børnehus, og i senere
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Tider nævnes et saadant, beliggende i Set. Ibs Gade
ud til Borgvold, men om denne Ejendom tidligere har
tilhørt Hospitalet, kan ikke oplyses. 31)
Det kunde i det 17. Aarhundrede kun vanskeligt be*
tale sig at eje Jordegods, hverken Bøndergaarde eller
Byejendomme; det var daarlige Tider, Skatterne var
trykkende, og ødelæggende Krige havde i Løbet af
Aarhundredet tre Gange hærget den jydske Halvø.
I 1662 indsendtes til Regeringen en Jordebog over
Hospitalets Gods: den skulde bruges ved Indretnin*
gen af Matriklen. Af denne fremgaar det, at Hospita*
let havde følgende Ejendomme: I Fjends Herred 1
Gaard; i Nørlyng Herred 2 Gaarde; i Middelsom
Herred 1 Bol og 1 Gadehus; i Lysgaard Herred 1
Gaard og 1 Bol; i Houlbjerg Herred 2 Gaarde; i Rinds
Herred 21 Gaarde og 3 Gadehuse, hvoraf det ene var
øde, samt Skinderup Mølle, der, fordi Stedet var ube*
kvemt, i 50 Aar havde været øde og endnu var ube*
boet; i Gislum Herred 17 Gaarde, 3 Gadehuse og
Højslev Mølle, der var blevet nedbrudt i den sidste
Krig og nu var bortfæstet med 4 Aars Frihed; „Hospi*
talstjenerne (d. v. s. Fæsterne) der omkring er saa
ruinerede og forarmede, at de besværlig kan rette for
dem selv og intet har at hjælpe Mølleren med;“ i Aars
Herred 4 Gaarde, 1 Bol og 2 Gadehuse; i Slet Her*
red 2 Gaarde; i Fleskum Herred 7 Gaarde og 1 Gade*
hus; i Hindborg Herred 4 Gaarde og 2 Gadehuse; i
Harre Herred 1 Gaard; i Salling Nørre Herred 1
Gaard og 1 Gadehus; i Mors Nørre Herred 3 Gaarde;
i Mors Sønder Herred 2 Gaarde og 1 Mølle; i Vester
Han Herred 1 Gaard; i Hillerslev Herred 2 Gaarde; i
Refs Herred 5 Gaarde. Ialt ejede Hospitalet 451 Tdr.
2% Skp. x/5 Fdk. Hartkorn. 30 Aar senere opgives
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omtrent Halvdelen af Godset som forarmet, medens
1/<) var øde og ubeboet. 32)
Regnskaberne for de første Tiaar af det 18. Aar*
hundrede viser, hvorledes Indtægterne af Godset for*
mindskedes; en Del af Bønderne stod i Restance med
Hensyn til Betaling af Landgilde, i 1703 for ialt 86
Rdl. og i 1718 for den femdobbelte Sum; for Aarene
1703—22 beløb Restancerne sig til ialt 4353 Rdl., og
om dette Beløbs Størrelse faar man et Begreb ved at se,
at Hospitalets Indtægter en Del Aar senere, da God*
set var solgtbort, kun var omkring 1100 Rdl. aarligt.33)
I 1641 havde Forstanderen faaet kongelig Tilladelse
til at maatte sælge det øde Gods, men denne blev kun
i ringe Grad benyttet. I 1690’erne blev Tilladelsen for*
nyet, og efterhaanden blev en Del af det Jordegods og
de Ejendomme, som var mere til Byrde end til Tjene*
ste, afhændet. I 1723 blev der foranstaltet en større
Auktion; ialt blev der opraabt 33 Gaarde og 4 Gade*
huse, men det blev ikke altsammen solgt; til 12 Gaarde
og 2 Gadehuse fandtes der ikke Købere; i det føl*
gende Aar forsøgte man igen at sætte Ejendommene
til Auktion, denne Gang med større Held, men der
blev dog stadig ved Hospitalet hængende 2 Gaarde i
Salling, den ene i Brøndum Sogn og den anden i To*
rum Sogn; de blev først solgt i 1757. 34)
Som Hospitalsforstandere fungerede i denne Peri*
ode først Landstingsskriveren Jens Christensen, om
hvem Lensmanden skrev, at han „er rigtig god Danne*
mand og har stor Umage og Besværing med Hospi*
talet,“ derefter Landstingsskriver Peder Lassen og no*
get senere Raadstueskriver Jens Andersen Bering; in*
gen af dem har imidlertid sat sig Spor i Hospitalets Hi*
storie. Efter Jens Bering kom Christian Hansen Kali,
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en Mand der gjorde sig mindre fordelagtigt bekendt;
han var en stejl Natur, noget af en Kværulant og
kunde ikke enes med sine nærmeste foresatte; især
havde han vanskeligt ved at komme ud af det med de
gejstlige Medlemmer indenfor Hospitalets Styrelse og
blandt disse navnlig med Magister Søren Sevel, der
var Sognepræst til Domkirken. Han forvaltede Hospi*
talets Midler mere efter sit eget Tykke end efter de
Anvisninger, Kapitelsherrerne gav ham, og tilsidst gik
han for vidt; i 1683, efter at han havde siddet som
Forstander i 7 Aar, blev det opdaget, at Regnskabel
udviste et Underskud paa lidt over 1000 Daler; en
Dag — det var den 27. September 1683 — blev han
saa kaldt op til Kapitlet for mundtligt at gøre Rede
for sine Regnskaber. Christian Kali har selv givet en
Beskrivelse af Mødet: Straks han kom ind, for Mag.
Søren Sevel hen imod ham og forlangte, at han skulde
betale de 1000 Daler, og hvis han ikke kunde det,
maatte han snarest skaffe Kaution for Pengene; da han
sagde, at han ikke selv havde et saa stort Beløb, for*
langte Mag. Søren, at han skulde udstede en Revers, at
han var Hospitalet de Penge skyldig, han vilde selv
diktere ham, hvad der skulde staa i den, og vilde han
ikke det, skulde de nok lære ham noget andet, de
vilde ikke vige tilbage for at „tage ham ved Vingebe*
net“ og sætte ham fast; Christian Kali mente, han var
ikke Hospitalet noget skyldig, men han blev forskræk*
ket, „helst efterdi jeg saa begge Stadstjenerne stod for
Døren,“ og han skrev, hvad de høje Herer forlangte:
........... da bemeldte Hospitals Regnskaber fra Philippi
Jacobi Anno 1676 til Aarsdagen 1683 .... efter mange
Antegnelser og Repliker til Endelighed er bragt, er
(jeg) ved Regnskabernes Slutning til Hospitalet skyl*
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dig blevet 1024 Sldlr. 6 Sk. 2 169/s4o Alb. og velbe*=
meldte Hospitals Direktører ikke har eragtet mig Suf*
ficant at svare Hospitalet til fornævnte Kapital, da paa
det de gode Mænd derved ikke nogen Skade skal til*
føjes, forsikrer jeg herved inden i Dag ti Dage, som er
den 5. Oktober, at forskaffe dem fuldkommen og nøj*
agtig Forlovere, som .... kan og vil kavere.“
Det var mange Penge, han skulde betale til Hospi*
talet, og han naaede ikke inden den fastsatte Tid at
fremskaffe den lovede Kaution; han betalte en Del af
Beløbet, og ad Rettens Vej blev der gjort Udlæg i
hans Bo; det gav dog kun ringe Resultat. Det næ*
ste Skridt var, at Kapitlet lod afsige lovlig Arrest over
ham — det betød, at han ikke maatte forlade sit
Hjem — men saa undveg han „ved Nattetide hemme*
lig“, og derfor dømtes han fra sin Ære; i 1684 blev
han suspenderet fra sin Bestilling. Imidlertid havde en
af hans Venner sat en Gaard i Pant for det mang*
lende Beløb. 35)
Fra Aaret 1683 findes bevaret en Fortegnelse over
Lemmerne; den har Interesse derved, at den viser,
hvilke forskelligartede Mennesker, der fandt Vej til
Hospitalet; der fandtes den Gang ikke sjældent
blandt Lemmerne Folk, der ikke var hjemmehørende
i Viborg By eller Stift; det skyldtes Indgriben fra
Kongens Side, og denne fandt oftest Sted til Fordel
for Soldater og Baadsmænd, der havde mistet Førlig*
heden i Krigen.

Mænd.
1. Clemend Lauridsen, en gammel Student; han har
siden 1663 prædiket for de fattige paa alle Søn*
dage og Fastedage samt Onsdags Bededage i Fa*
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sten, og han holder daglig Morgen* og Aftenbøn*
ner i Hospitalet.
Hr. Peder Andersen Knudstrup, fordum Præst
paa Hirtsholmen, her blev han 1644 fanget af
Svenskerne og ført til Sverrig; siden har han væ*
ret uden Kald og Embede, og nu er han meget
gammel og apoplektisk.
Jens Jensen Hegelund, Studiosus, er forrykt i Ho*
vedet.
Niels Hallandsen, en Soldat, som i Krigen havde
mistet den ene Arm.
Anders Brun fra Malmø, har mistet begge Øjne.
Jens Tistrup, lam.
Jens Høgild, lam.
Peder Hiermand, plaget af den onde Syge.
Jens Ebbeldrup, lam.
Jens Tulstrup, biindfødt.
Christopher Lynderup, udlevet, meget skrøbelig
og sengeliggende.
Jens Schaltz, biindfødt.
Niels Bartum, vanfør, gaar med Krykker.
Anders Jensen Raunstrup, lam, vanfør og meget
gammel.
Anders Dannemand, gammel og skrøbelig.

Kvinder.

16. Mette Pedersdatter, en midaldrende, fattig Enke,
som opvarter de syge og sengeliggende.
17. Margrete Thomasdatter, halt paa det ene Laar og
idelig plaget af Hovedværk.
18. Bodild Fassis, vanfør, værkbruden og plaget af
Flod i Hovedet.
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19. Maren Jensdatter, 70 Aar gl., meget svag og sen*
geliggende.
20. Anne Jensdatter, lam.
21. Tydsk Annichen, gammel og blind.
22. Dorthe Sallingboes, halt og meget vanfør.
23. Ingeborg Jensdatter, en Krøbling, gaar paa Knæ*
ene.
24. Anne Murmesters, lam.
25. Bergete Povlsdatter, døvstum.
26. Giertrud Michelsdatter, gaar med Krykker.
27. Kirsten Bagers, døv og ganske fattig, har dog til*
forn været i god Velstand.
28. Dorethe Vævepige, gaar med Krykker.
29. Margrete Broch’s, ganske elendig af Kræft.
30. Sidsel Skrædders, meget gammel og næsten blind.
31. Giertrud Thomasdatter, nylig død efter et langt
Sygeleje. 36)
I de sidste Aar af det 17. Aarhundrede var Niels
Pedersen Høg og Jørgen Nielsen ansat som Hospitals*
forstandere, og omkring Aarhundredskiftet tiltraadte
Jep Hansen Stillingen. Han var Prokurator og blev se*
nere Stiftsskriver; endnu i hans Tid var det Skik, at
Forstanderen boede udenfor Hospitalet, og om Jep
Hansen vides det, at han havde sit Hjem i Set. Mo*
gens Gade i den Ejendom, der ligger umiddelbart Syd
for Karnapgaarden; han havde — som saa mange an*
dre af Viborgs Borgere den Gang — en liden Handel
med 01 og Brændevin. Efter at han omkring 1730
havde trukket sig tilbage fra sin mangeartede Virk*
somhed i Viborg, flyttede han til sin Søn, Johan An*
dreas Jepsen Schandorf, der var Sognepræst i Tav*
lov. 37)
I Jep Hansens Tid var Jørgen Jensen Nors ansat
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som Hospitalsprædikant ; tidligere havde de ældre
Disciple i den latinske Skole skiftedes til at prædike
for Lemmerne, men det var man i Løbet af det 17.
Aarhundrede gaaet bort fra, og det havde derefter væ*
ret Brug, at der i selve Hospitalet var optaget en tid*
ligere Præst, der betjente de øvrige med Prædiken og
Bøn; ogsaa denne Skik havde man forladt, og igennem
en Aarrække fungerede nu Klokkeren ved Domkirken
som Hospitalspræst. Jørgen Nors, der var født i Nors
Præstegaard i Thy, fulgtes efter 30 Aars Tjeneste af
Sønnen Niels Jørgensen Nors, der ogsaa sad i Stil*
lingen i 30 Aar. Efter ham kom Wessel Henrichsen
Bartling, der var en Præstesøn fra Højslev i Fjends
Herred; han vilde egentlig have været Præst, men han
evnede ikke at komme igennem Studierne, og han
maatte derfor nøjes med at blive Degn i Højslev; her*
fra blev han i 1761 befordret til Domkirkens Klokker*
embede. Disse Prædikanter boede i Hospitalet, og de*
res Lejlighed, der bestod af Dagligstue, Sengekammer
og 2 Overværelser m. m. laa i den sydlige Ende af den
vestlige Fløj. 38)
Man maa gaa ud fra, at de gamle Mennesker, der
Tid efter anden blev Lemmer i Hospitalet, var skikke*
lige Folk, som tog imod de Gaver, der blev budt dem,
og som ved et roligt og stilfærdigt Liv viste deres Tak*
nemmelighed. Det var imidlertid ikke altid saaledes.
I 1620’erne var der, som ovenfor antydet, urolige Ele*
menter blandt Lemmerne, og et Hundredaar senere
boede Christian Weischer i Hospitalet. Han var Søn
af en Viborg Borger, Guldsmed Johan Weischer, der
vistnok var af fremmed Oprindelse, og som var gift
med en Datter af en i det 17. Aarhundrede meget
kendt og fremtrædende Skrædder Christen Thøger*
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sen. Christian Weischer havde en Kapital paa lidt over
250 Rdl., som han havde skænket til Stiftelsen, og af
hvilken han selv oppebar Renterne; desuden nød han
den sædvanlig „hele Portion“, d. e. 28 Sk. om Ugen.
Han var fordrukken, og det hændte mange Gange,
at han blev fuld og foranstaltede Optøjer. Den 21.
Marts 1722 om Aftenen kom han saaledes i en meget
stærkt paavirket Tilstand hjem fra Byen; han teede
sig som en gal, slog om sig fned en Kniv og rettede
især sine Angreb imod den Kone, der passede de syge;
kun ved et Under undgik hun at blive dræbt, og en
af Hospitalets mandlige Beboere, Krøblingen Jacob
Dollerup, der søgte at lægge sig imellem og afværge
en Ulykke, fik et Hul i Hovedet, saa Blodet flød ned
over hans Ansigt og Klæder. Hospitalsforstanderen
indstillede til Direktionen, at Christian Weischer blev
vist bort fra Hospitalet, men det skete ikke; man nøje*
des med at idømme ham Bøder, og for en Tid blev
hans Ugepenge nedsat til en halv Portion, 14 Sk., men
denne milde Afgørelse af hans meget alvorlige For*
seelse hjalp ikke, han blev ved at være lige ureger*
lig -39)
I 1726 brændte en stor Del af Viborg By, og det gik
ogsaa i nogen Grad ud over Hospitalets Bygninger;
Luerne fortærede et Par Huse ud til Set. Mogens Gade
og den Del af det store Hus, i hvilket Klokkeren Jør*
gen Nors boede; der skete nu ingen større Ulykke,
det der tog Skade, var i Forvejen brøstfældigt og
trængte i høj Grad til Istandsættelse; denne fandt da
ogsaa Sted. 4Ö)
I Aarene kort efter Branden begynder et uhyggeligt
og trist Kapitel af Hospitalets Historie. Det handler
om de Stakler, hvem Fornuftens Brug var berøvet,
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og som derfor spærredes inde i mørke og skumle Rum.
I gamle Dage regnede man de sindssyge for at være
besat af en ond Aand, oftest af selve Djævelen, og
man behandlede dem derefter. Senere førte dette til
Hexeprocesserne, under hvilke det gik ud over gamle,
svaghovede Mennesker, mest Kvinder, der i deres sy*
gelige Tilstand selv var hildede i den Idé, at de stod
i Pagt med den onde.
Rundt i Landet begyndte man da at indrette Daa^
rekister, i hvilke man af Hensyn til den offentlige
Sikkerhed spærrede de sindssyge inde; da man hertil
ikke havde, andet til Raadighed end Arresterne, gik
Regeringen efterhaanden over til at forlange, at de
større Hospitaler skulde lade indrette Værelser, fra
hvilke de afsindige ikke kunde bryde ud. I Viborg
blev Daarekisten opført efter Stiftsøvrighedens Ordre
af 24. Januar 1739. Paa den nordre Side af det store
Hus, i Hjørnet mellem dette og Brændehuset, opførte
man en lille Tilbygning af Bindingsværk og i een
Etage; Gulvfladen var ialt ca. 4^2X9% Alen, og der
var 2 Værelser,^vistnok adskilte ved en Gang; det ene
af dem kaldes i 1755 Arrestkammeret. Der var ikke
megen Plads her, Sol var der ikke, mørkt og fugtigt
har der været, og af Livets Bekvemmeligheder var der
ingen. I 1819 nævner Hospitalsforstanderen „de gan*
ske uhensigtsmæssigt indrettede Daarekister eller
Huller.“
Det var først i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede,
at man gik til at bygge og indrette særlige Sygehuse
til de sindssyge, og paa dette Punkt gik Kjøbenhavn i
Spidsen ved i 1816 at oprette Set. Hans Hospital ved
Roskilde. 41)
I 1730’erne var Raadmand Naaman Hatch Hospi*
10
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talsforstander; han var Købmand og var ialfald en Tid
ret velstaaende; han boede paa det nordre Hjørne af
Nytorvgyde og Set. Mogens Gade og havde selv byg*
get den Gaard, der staar nu; paa sine sidste Dage var
han fattig, og det kneb stærkt for ham at faa Hospi*
talets Regnskaber aflagt i rette Tid. Hans Efterfølger
var Guldsmed Johan Mehl, der af sin Samtid har faaet
det Lov, at han styrede Hospitalet med Berøm*
melse. 42)
Ved Slutningen af Perioden, i 1758, var Hospitalets
Formue, efter at alt Jordegodset udenfor Viborg By
og Mark var solgt bort, 14220 Rdl., og dette Beløb var
mod Pant i Ejendomme laant ud til Folk, spredt over
det ganske Jylland — det var Datidens Form for Ka*
pitalanbringelse. 43)

Den sidste Periode i Hospitalets Historie gaar til
Nutiden. Det er nu Byens Folk, der sidder som For*
standere, og lidt efter lidt gaar man over til at vælge
Mænd med juridisk Uddannelse. De Begivenheder,
ved hvilke Opmærksomheden især fæstner sig, er Fat*
tigvæsenets mislykkede Forsøg paa at tiltage sig Her*
redømmet over de rige Midler, der tilhørte Hospitalet,
og Ejendommens gradvise Istandsættelse og Ændring
til dens nuværende Form.
Da Johan Mehl var blevet gammel og skrøbelig,
trak han sig tilbage fra Stillingen som Hospitalsfor*
stander og overlod den til Anders Borreschmidt; han
hørte til en Familie, der stammede fra Tørring, og han
sad som Forstander til sin Død i 1781, d. v. s. i om*
trent 25 Aar. Hospitalets aarlige Indtægter i hans Tid
laa imellem 1000 og 1100 Rdl., og de fremkom dels
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som Rente af Kapitalen, Tiendeafgifter og Indtægter
af Læsøaltet, henholdsvis omtrent 700, 200 og 9 Rdl.,
og dels som Leje af Ejendomme i Viborg By og paa
dens Mark, det var ca. 135 Rdl.; dertil kom 20—30
Rdl., der stammede fra forskellige Kilder; naar f. Ex.
i Viborg Stift en Mand og en Kvinde, der indbyrdes
var for nær beslægtede, ønskede at indgaa i Ægteskab,
maatte de for at faa den fornødne Bevilling erlægge
et mindre Beløb til Hospitalet, og dette fik ogsaa Part
i forskellige Bøder, bl. a. for Utugt; naar et af Hospiz
talslemmerne afgik ved Døden, blev vedkommen*
des Efterladenskaber solgt ved Auktion, og Beløbet
tilfaldt i Henhold til Danske Lov 2—19—13 og kgl.
Forordning af 5. December 1749 Hospitalet. I Gaar*
den var der blevet gravet en Brønd, til hvilken nogle
af de omkringboende Borgere havde Adgang, og her*
for betalte Byen aarligt 10 Rdl. 44)
Til Hospitalets Kapitalformue hørte nogle Legater,
for hvis Uddeling der var truffet særlige Bestemmel*
ser: Erik Grubbes Legat var stiftet i Januar Maaned
1670 og bestod i noget Jordegods i Thy, der naturlig*
vis var blevet erstattet af en Kapital, den Gang Hospi*
talet solgte sit øvrige Gods; det gav Ejeren af Tjele
Ret til at indsætte et Lem i Hospitalet — og dér at
nyde Ophold. Jacob Rosborg og Hustrus Legat paa
1600 Rdl. var dateret den 10. Juli 1756; det skulde for*
trinsvis komme deres Venner og paarørende til gode.
Hertil kom den 4. December 1781 Kaptajn Braëms
Legat — med Tillæg af den 8. Juni 1788; det var paa
3500 Rdl. og bestemte, at 2, senere 4, fattige af As*
mild Klosters Gods, valgt af Godsejeren, skulde have
Ophold i Hospitalet og dertil en ugentlig Pengehjælp.
Den 15. November 1805 stiftede Madamme Møller af
10*
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Hobro et Legat paa 1000 Rdl.; Renten af den halve
Legatformue skulde især tilfalde Medlemmer af hen*
des Familie. 45)
Endnu medens Borreschmidt levede — det var i
1768 — blev det bestemt, at Biskoppens Famulus, d.
v. s. hans Skriver, Maturin Fris, skulde være den næ*
ste Forstander; han naaede kun at være det i et halvt
Aars Tid, saa døde han; han var, efter hvad en sam*
tidig fortæller, en slet Person, han var ansat hos tre
forskellige Bisper, og navnlig overfor den gamle
Biskop Wøldike optraadte han brøsigt og respekt*
løst; sammen med en af Bispens andre Tjenere (det
Ord betyder noget andet i Nutiden) bestjal han sin
Herre, og i det hele var han uredelig i sin Færd; da
det tilsidst blev opdaget, skar han Halsen over paa sig
selv med en Barberkniv. 46)
Hans Efterfølger var Niels Bertelsen, der tiltraadte
Stillingen den 1. Maj 1782, og som fungerede til sin
Død i 1797. Han skænkede af sine egne Midler 1000
Rdl. til Hospitalet. Der var nu 19 boende Lemmer,
og desuden fik Prædikanten og den Kone, der pas*
sede de syge, anvist Bolig, uden at de derfor henreg*
nedes til Lemmerne; de fik alle deres faste Ugepenge,
og desuden blev de beværtede ved Højtiderne, nem*
lig paa Juleaften, Nytaarsaften, Hellig tre Kongers
Aften og Mortensaften. Foruden Lemmerne var der
44 fattige i Viborg By og Stift, der fik Understøttelse
af Hospitalets Midler. 47)
Efter Niels Bertelsen fulgte som Forstander exami*
natus juris Jens Georg Dinesen, der sad i Stillingen
til sin Død i 1817; han var tillige Branddirektør. Det
var i hans Tid, at man gjorde Forsøg paa at faa Hospi*
talet lagt ind under Fattigvæsenets Styrelse. 48)
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Naar man betragtede Hospitalets Stilling i Samfun*
det, kunde man ikke se bort fra, at dets Opgaver næp
mest var Fattigforsorg; de Folk, der her fik Hjælp til
Livets Ophold, var jo netop for en Del saadanne, der
ellers maatte have ligget Fattigvæsenet til Byrde, og
det kan derfor heller ikke undre, at der blev foretaget
Fremstød fra Styrelsen for de fattiges Midler med det
Formaal at skaffe sig Raadighed over noget af det,
der tilhørte Hospitalet.
Hidtil havde Fattigforsorgen i det væsentlige hvilet
paa Midler, der var fremskaffet ved private Gaver,
og disse havde været fordelt af en Borger, der kaldtes
„de fattiges Forstander“. I Begyndelsen af det 19. Aar*
hundrede blev der imidlertid rundt om i Købstæderne
efter kongelig Befaling oprettet Fattigkommissioner,
og Fattigvæsenet skulde derved sættes i System. Det
synes nu at have været forbundet med en vis Vanske*
lighed at faa Fattigkommissionen i Viborg til at ar*
bejde, og i 1810 skrev Formanden, Provst Zahrtmann,
til Kancelliet og søgte at give en Forklaring paa Kom*
missionens langsommelige Færd; han kom i sit Brev
ind paa Hospitalets Forhold, og han foreslog hverken
mere eller mindre end, at man skulde lægge denne vel*
staaende Stiftelse ind under Fattigkommissionn. Han
vilde have Raadighed baade over Størsteparten af
Midlerne — de Summer, til hvilke der var knyttet sær*
lige Bestemmelser var naturligvis undtaget — og over
Hospitalets Bygninger. Der skulde i det gamle Graa*
brødre Kloster skabes en Sygeafdeling for de fattige,
der skulde være opvarmede Arbejdslokaler, og der
skulde indrettes et stort Køkken, hvor fattige mod Af*
levering af Billetter kunde faa billig Mad, og desuden
skulde der i Bygningen indrettes en Husvildeafdeling.

150

Chr. Bokkenheuser:

Baade Forstander Dinesen og navnlig hans Efterføl*
ger, Kammerraad Just, var ivrige Modstandere af Pia*
nen, og Forholdene i Viborg Hospital den Dag i Dag
viser tydeligt, at den ikke blev gennemført, Fattigkom*
missionen fik ikke Raadighed over den gamle Stiftelse
og dens rige Midler.
Kammerraad Anton Frantz Just var en mærkelig
Mand, han var Bogtrykker og Boghandler og desuden
Digter; en Tid havde han ejet Strandet i Fjends Her*
red, og senere blev han Forligelses* og Landvæsens*
kommissær samt Stempelpapirsforvalter. Han første
Samling Digte udkom i 1792, og navnlig de komiske
blev meget vel modtaget, senere udgav han en Række
Skolebøger og Almueskrifter, der udmærkede sig ved
en livlig Fremstilling, beregnet paa jævne Folks Tanke*
gang. Som Hospitalsforstander naaede han kun at
blive konstitueret; hans økonomiske Forhold var daar*
lige, han havde været paa Vej til at gaa fallit, og Kan*
celliet udtalte derfor, at saa længe hans Bo ikke var
sluttet, kunde han ikke faa fast Ansættelse; i 1821 fik
han Akkord, men dennes Ordlyd var ikke tilfredsstil*
lende, og da der i 1828 blev foretaget en Fogedforret*
ning hos ham, maatte han trække sig tilbage. Han
døde i en Alder af 63 Aar. 50)
Hans Efterfølger var Kammerraad, Landvæsens*
kommissær og Raadmand Morten Hansen, i hvis 13*
aarige Funktionstid der ikke forefaldt Begivenheder
af større Betydning; han blev i 1841 udnævnt til By*
og Herredsskriver i Skive, og her døde han i 1864, 74
Aar gammel; efter ham fulgte Justitsraad Jacob Hage=
mann; han var en meget dygtig og praktisk Forstan*
der, der paa mange Maader gjorde sig fortjent i Byen.
Han døde i 1863, 74 Aar gammel. 51)
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I hans Tid blev Hospitalets Bygninger ombyggede
og grundigt istandsatte. Husene var efterhaanden ble*
vet saa brøstfældige, at en Hovedreparation var nød*
vendig, og man gik saa i 1852 til at ændre det hele.
I Nordfløjens nederste Etage var der før Ombygnin*
gen kun to Rum, der ved aabne Gennemgange i Mu*
ren stod i indbyrdes Forbindelse; i disse to Sale boede
Lemmerne, ialt 19. Paa Pillen mellem Værelserne stod
der et Alter, og i et Hjørne var der en Prædikestol;
fra det ene Rum var der Udgang til Vaskehus og Klo*
setrum. I Vestfløjens nordre Ende var der Køkken, og
udenfor dette stod endnu den Bindingsværksbygning,
der havde været brugt som Daarekiste; i den sydlige
Del havde den tidligere Hospitalsprædikant haft sine
Værelser; de havde i de senere Aar været lejet ud, men
brugtes nu til Sygestuer.
I Nordfløjens anden Etage var der Loft; det blev
lejet ud og havde været brugt af forskellige Myndig*
heder — herunder af Garnisonen — som Kornmaga*
sin. I Vestfløjen boede den Kone, der passede de syge,
og den øvrige Del, der tidligere havde hørt til Prædi*
kantens Lejlighed, var nu Sygestuer.
Ombygningen gik ud paa, at der i Nordfløjen, baade
i nederste og i øverste Etage, indrettedes Værelser til
Lemmerne, medens der i Vestfløjens anden Etage byg*
gedes en indviet Kirkesal; i Stueetagen under denne
fik Forstanderen to Værelser til Kontor — han boede
endnu i denne Tid ude i Byen. 52)
Efter Hagemann fulgte Adam Birger Conrad Reisz;
han var juridisk Kandidat og Fuldmægtig ved Stift*
amtet, i November 1863 blev han udnævnt til For*
stander, og senere fik han en lang Række af Tillids*
hverv. Han var en meget arbejdsom Mand og havde
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store administrative Evner, og disse i Forbindelse med
hans Flid satte ham i Stand til at overkomme alt det,
der blev læsset paa hans Skuldre; han døde i 1888. I
1866 blev Ejendommene ud til Set. Mogens Gade købt,
og i dem blev der indrettet Bolig til Hospitalsforstam
deren. 53)
Den nuværende Forstander er Overretssagfører
Christian Frederik Reginald Heise. I hans Tid, i 1932,
skete der igen en Ombygning, der blev indrettet flere,
men mindre Værelser, og der blev indlagt Centralvar*
me. Hospitalets Formue udgør nu 148780 Kr. foruden
nogle Ejendomme; det har Plads til 16 Lemmer, og
desuden faar 3 Kvinder udenfor Stiftelsen Renterne af
Braëms Legat. 54)

Noter og Henvisninger.
1) Hospitalstidende, 77. Aarg. 705ff. 2) Lindbæk og Stemann:
De danske Helligaandsklostre. 3) Indkomne Breve til danske
Kancelli, 17. Juli 1635; Severinsen: Viborg Domkirke, 135; Ur*
sin: Stiftsstaden Viborg, 250; Mag. Christen Erichsens Haand*
skrift, Universitetsbiblioteket Add. Nr. 80, Fol. 44. 4) Fredrik
I’s danske Registranter, 146; Heise: Diplomatarium Vibergense,
166, Brevet er dateret Søndag efter Jul 1528, men da man den
Gang regnede Aarets Begyndelse ved Julen, svarer det til 29.
December 1527. 5) Ursin, 14, 250. 6) Heise, 214; Indk. Br. t. d.
Kane. 17. Juli 1635. 7) Danske Kancelli*Registranter 1535—50,
203;Hofman: Fundationer III, 298. 8) Heise, 243; Hofman III,
300; Trap: Danmark, 4. Udg. VI, 172; Kane. Reg., 276, jfr. 229.
9) Heise, 244, 273, 321; Viborg Bispearkiv, 58, 1; Kane. Reg.
435. 10) Indk. Br. t. d. Kane. 18. Juli 1635. 11) Oppermann:
Efterretninger om de borgerlige Klostre; Jordebog over Halds
Len 1594—1612, Fortegnelse over gejstligt Gods ca. 1600; jfr.
Severinsen, 393. 12) Kendskabet til de topografiske Forhold i
Viborg paa den Tid, da Kortet blev tegnet, godtgør, at man
af Resens Kort kun i de færreste Tilfælde kan faa Oplysninger
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om Bygningernes Udseeende. 13) Hofman III, 298. 14) Severin*
sen, 299f, 311, 357, 378, 382; Biografisk Lexikon, udg. af Bricka
XVI, 64; Herredagsdom, 14. Maj 1636. 15) Kancelliets Brevboger
26. Februar 1554. 16) do. 23. Juni 1564, 26. Juni 1566, 22. Februar
1567, 26. April 1567 og 28. Febr. 1568; Heise, 314; Ursin, 248;
Chr. Erichsen, 77. 17) Bispeark. 58; Chr. Erichsen, 313ff ; Heise,
392; Köcher: Søndre Sogns Kirke, 23. 18) Severinsen, 431, 531;
Kongens Rettertingsdom, 15. Juni 1579; Kane. Brevb. 7. Juni 1593.
19) Chr. Erichsen, 318. 20) Kane. Brevb., 13. Febr. 1583; Bispeark.,
58; Wiberg: Præstehistorie. 21) Kane. Brevb., 2. Februar 1592,
16. November 1592, 31. December 1594. 22) Kane. Brevb., 16.
Juni 1598. 23) Chr. Erichsen, 151. 24) Viborg Landstings Dom*
bog, A. 1617, 260b, A. 1623, 83b, 301, 352b. 25) Chr. Erichsen,
390; Biogr. Lex., III, 215. 26) Indk. Br. t. d. Kane., 28. Januar
1636. 27) do. 4. April 1628. 28) Samlinger til jydsk Historie og
Topografi, 4. R. II, 206ff. 29) Herred. Dom 14. Maj 1636. 30)
Viborg Graabrødre Kirkes Regnskab, 1636; Indk. Br. t. d. Kane,
før 21. Januar 1638. 31) do. 18. April 1643; Bispeark. 58, 1;
Jydske Tegneiser, 11, 40; Viborg Bys Grundtaxt 1682. 32) Hospi*
talets Jordebog 1662; Bispeark. 58, 1. 33) do. 58, 2. 34) do. 58,
1 og 2. Hospitalets Arkiv, 3; Viborg Auktionsprotokol 1723ff ;
35) Højesterets Dom 6. September 1684; Bispeark. 58,2. 36) do.
58, 1. 37) Graabr. Regnsk. 1686—90; Viborg Bytings Kopibog til
Justitsprotokol 1700ff. 61, 336b; 1706ff,53b, 59b; 1731ff, 86.
38) Saml. t. j. Hist, og Top. 1. R. IV. 405; Historisk Tidsskrift
3. R. IV, 132; Nørlyng Herreds gejstlige Skifteprotokol 1732ff.
39) Bispeark. 58, 2. 40) Rørsig: De store Ildebrande i Viborg,
74. 41) Saml. t. j. Hist, og Top. 3. R. VI, 313ff ; Nord og Syd II,
209ff; kgl. Missive 29. Juli 1709, gentaget 3. Januar 1738 og 22.
Juni 1742; Hosp. Regnsk. 1819. 42) Saml. t. j. Hist, og Top. 1. R.
IV, 404. 43) Byt. Kopib., 1742ff, 123; Ursin, 248. 44) Viborg Skif*
teprotokol 1741; Hosp. Regnsk. 1769; Bispeark. 319. 45) do. 174.
Hofman III, 308ff. 46) Saml. t. j. Hist, og Top. 1. R. IV, 314;
Bispeark. 59; Kgl. Res. 4. Novbr. 1768. 47) Saml. t. j. Hist, og
Top. 1. R. IV, 405; Hosp. Regnsk. 1791—92. 48) Ursin, 248, 308;
Bispeark. 59, 308. 49) do. 312. 50) do. 316; Biogr. Lex. VIII, 623;
Hosp. Ark. Diverse Dokumenter. 51) Viborg Stiftstidende 1841,
1863, 1864. 52) Bispeark. 311; 312. 53) Vib. Stiftstid. 1888. 54)
Statskalenderen 1935.

Personregister.
A.

C.

Agård, Laurits, præst
53. Carpinis, Johannes de Plano, 20.
Agård, Laurids Jensen, forstan# Christensen, Charles, arkitekt 6.
der
131 f.
— Jens, forstander
138.
Achton, And. Christensen, præst
D
117. Då, Gregers, generalmajor
57.
Achtonius, Chr., hører
110. ,
Dinesen,
Jens
Georg,
forstander
Albertsen, Albert
47. I
148.
Albert, greve
21, 47.
Dollerup,
Jacob,
hospitalslem
Albertsen, Ludvig, marsk. 21, 47. J
144.
Arentsøn, Cort, præst 110, 112.
E.
Arenstorff, Fred, von, general
102, 106. Eberstein, Mariane af 21 ff, 47.
Astrup, Frederik, præst
59 f. Echten, Hans Hansen von, præst
forstander
135.
B.

F.
Bagger, Hans, biskop
97.
Balkenborg, Sille, frue
95. Frandsen, Peder, borger i Vi#
borg
118.
Bartling, Wessel Henriksen, ho# |
Friis,
Maturin,
forstander
148.
spitalspræst
143.
Bering, Jens Andersen, forstan#
G.
der
138. Gerber, Salomon, vinhandler
112.
Bertelsen, Niels, forstander 148.
57.
Blicher, St. St.
79. Gigas, dr.
Glud,
Søren,
biskop
108,
110,
Bloch, Jens Nielsen, forstander
111, 118.
129.
Borreschmidt, Anders, forstan#
Graae, Ulrik, præst
112.
der
146. Griffenfeldt, Peder 97 ff, 103.
97, 103.
Brandt, Peter, rentemester 106.
Grubbe, Cicilia
113.
Braëms, kaptajn
148.
- Erik,
147.
Bron, Christiern, forstander 128.

155
Gullev, Chr., murermester 5,
13, 19, 26, 28, f.
Gunner, biskop
3.
Gyldenløve, Ulrik Frederik 113.
H.

Hagemann, Jacob, forstander
150.
Hahn, Vincent, overjægermester
106.
Hansen, Jep, forstander
142.
— Morten, forstander
150.
Harch, Nåman, forstander 145.
— Peder Jensen, rektor
67.
Heickens, Anna, frue
94.
Heise. Chr. Fr. Reginald, for*
stander
152.
Helgesen, Poul
41.
Hertzberg, Niels, præst
58 f.
Hutfeld, Jesper, borgmester HO.
Hvas. Morten, borgmester 129.
— Morten Mortensen, præst,
forstander
49, 128.
— Thøger, biskop
66.
Høg, Niels Pedersen, forstander
142.
Hoyen, N. L.
5.
I.

Ibsen, Poul, præst
Innocents d. IV,

53, 64 f.
21.

J.

Jakobsdatter, Karen
63.
Jensen, Fr., arkitekt
6.
— Jørgen, præst
52.
— Oluf, vinhandler
112.
— Thøger, præst
128.
Jespersen, Michel, forstander
131.
Just, Anton Frantz, forstander
150.

K.

Kås, Niels, kansler
66 f.
Kali, Christian Hansen, forstan*
der
138 f.
Kiergård, Chr. Christensen, køb*
mand
112.
Kingo, Thomas, biskop 93 ff,
110.
Kjeldorph, Christen Chlemed*
sen, forstander
131.
Knudsen, Peder, vinhandler 112.
— Gert, præst, forstander 131.
— Jens, gardian
44, 49.
— Johannes, gardian
25.
— Laurits, præst
110, 112.
— Mathias, rådmand
112.
Knudstrup, Peter Andersen,
præst
141.
Krebs, Klaus, præst
57.
Krog, A. C.
117.
L.

Lassen, Peder, forstander
138.
Lassenius, præst
112.
Lauridsen, Clemend, hospitals*
lem
140.
— J. K., folketingsmand 88.
Lauritsen, Just, præst
61 f.
Lindbæk, Johannes
4.
Lindholdt, Jesper Pedersen,
præst
116.
Litie, Cecilie, frue
24.
Løvenbalk, Jens Nielsen
25.
M.

Mehl, Johan, guldsmed, forstan*
der
146.
Meyer, Herman, etatsråd
112.
Moth, Sofie Amalie,
108, 113.
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Munk, Kaj
75. i Reesen, Hans Poulsen, biskop
66.
Moller, madame
147.
66.
Morup, Kristen, murermester 42. I — Peder Hansen,
Reisz, A. B. Conrad, forstander
N.
j
151.
Nielsen, Jørgen, forstander 142. Rhodius, Morten, præst 53 ff.
— Michel, forstander
128.
— Eva Maria
58.
— Poul, assessor
112. I — Mette Sophie
57.
— Vig, arkitekt
30. Rosborg, Jacob
147.
— Willads, forstander 131, 132. Rosenkrands, Christoffer
63.
Nors, Jørgen Jensen, hospitals*
præst
142 f.
— Niels Jørgensen, hospitals*
S.
præst
143.
Sachs, Hans
92.
Nyrop, Rasmus
91.
Samuel, Ernst, præst
58.
Nørlund, P., dr. phil. 21, 22. Schandorf, Joh. A. J., præst 142.
Schult, Didrik, gehejmeråd 102.
O.
Schwan, Thomas, rådmand 112.
Olsen, Peder
21.
Schytte, Anders, præst
58.
Olufsen, Anders, præst 65, 72.
— Karen,
53.
— Peder, præst
65, 72.
— Maren,
53.
Ostenfeld, Peder, borgmester
— Oluf Nielsen, præst 53, 64 f.
136.
Sevel, Søren, præst 117, 118,
P.
139 f.
Paludan, Vilhelm, forstander
Simonsen, Jesper, borgmester
131 ff.
124.
Paludanus, Peder Villumsen,
' Shakespeare
68, 92.
magister
116.
I Skeel, Christen, stiftamtmand
Pedersdatter, Anna
128.
,
118.
Pedersen, Rembolt, præst, for*
— Otto, gehejmeråd
106.
stander
72, 129.
Skoning, Hans Hansson
74.
— Thøger, præst, forstander
Skovgård, Anders, magister, for*
131.
stander
127.
Platz, Frederik, hofmurermester ; Skriver, Hans Sørensen, forstan*
42. ’
der
131.
Poulsen, Ib, præst
53, 64. ! Skoning, Jacob, præst
52.
R.
Snare, Esbern
47.
Ranch, Hieronimus Justesen,
Steenss, Søren Pedersen, køb*
53, 61 ff.
mand
112.
— Karen Olufsdatter
66. Strangesøn, Rasmus, præst 110.
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Stocken, Henrik von, renterne*
ster
106.

Ullitz, Jakob, præst
Urbansen, Niels, rådmand

54.
112.

T.

V.

Tausen, Hans 41, 50, 52, 61, 128.
Thrane, Mads Rasmussen, præst
118.
Thøgersen, Christen, skræder
143.
— Peder, biskop
66 f.
Thjørring, J. P., præst
57 f.
Torup, Søren Jensen, præst, for*
stander
130.
Trane, Laurids, forstander 131.
Trolle, Corfitz, gehejmeråd 102.
Tybo, Niels, gardian
49 ff.
Tychonius, Chr., stiftsprovst 58.

Vormordsen, Frantz
41.
Vorning, Hans Thomesen,
præst
117.
W.

Weischer, Christian, hospitals*
lem
143, 144.
— Johan, guldsmed
143.
Wibe, Ditlev
57.
Worm, Abel, præstekone 117 ff.
— Jacob, præst 53, 54 61, 93 ff.
— Peder, provst
94.
Wøldike, biskop
148.

U.

Z.

Uffe, ærkebiskop
3.
Ugeiris, Christen Christensen,
købmand
112.

Zahrtmann, provst
149.
Zeuthen, Maren Jensdatter,
præsteenke
117.

Stedregister.
A.

12, 65.
2.
59.
24.

Asmild
Asmildkloster
Astrup
Avnsbjerg
B.

Bjørnholm
Brøndum
Brøns

63.
138.
132.
D.

Dalby i Skåne

12.

Højslev
143.
Højslev mølle (Himmerland)
137.
K.

Kirkehelsinge
Kobberup
L.

M.

42.

Malmø
Meldorf

58.
130.
110.
105.

Nakskov
Nors
Nørbæk

F.

Findås, Bergens stift
Fiskbæk
Frørup
Fylle bro

36.
20.
N.

110.
143.
94, 116.
O.

G.

80.

Gudenå

36.
47.
94, 116.
129.

Lund
Lybæk
Læsten
Læsø

E.

Elsborg

94, 95.
131.

Odense
Odsgård, Vinkel sogn

110.
63 f.

H.

Halmstad
Hammel
Hirtsholmen
Holbækgård
Horsdal
Husum

36.
118.
141.
25.
63.
36.

R.

Randers
Rerslev
Rind
Romlund
Ryd kloster

110, 117.
53.
63.
130.
45.

159
s.

Sahl
22.
Skinderup mølle
137.
Skjern, hovedgård
63.
Slangerup
94, 95, 112.
Starup
12.
Sønderbæk
94, 97, 116 f.
T.

Tårupgård
Tamdrup
Tapdrup
Tavlov
Thestrup, hovedgård

66.
12.
65.
142.
124.

Torkø
Torum
Trankebar
Trälleborg
Tønder
Tørring

36.
138.
94.
36.
51.
146.
V.

61, 63.
21, 130.
117.

Vinkel
Vorde
Vorning
0.

Ørum, Middelsom herred

Meddelelser.
Som man sikkert allerede har bemærket, indeholder
Fra Viborg amt 1935 udelukkende stof vedrørende
Gråbrødre kloster i Viborg. Og anledningen hertil er
jo, at der i 1935 var gået 700 år, siden grunden lagdes
til klosteret. Når bogen først fremkommer i begyndel*
sen af 1936 i stedet for i slutningen af 1935, da skyldes
forsinkelsen de i dr. phil. Lorenzens artikel omtalte ud*
gravninger.

Den ordinære generalforsamling afholdtes 21. maj
på Preislers hotel. Efter at formanden var valgt til di*
rigent, aflagde han beretning om arbejdet i det forløbne
år og omtalte forskellige ting, som man kunde ønske
at tage fat på i det kommende år. I den påfølgende
forhandling deltog adskillige af de mødte.
Kassereren, sparekassebogholder Ballund Jensen
fremlagde det reviderede regnskab, der enstemmigt
godkendtes.
På bestyrelsens vegne fremsatte formanden forslag
om nogle mindre ændringer i vedtægterne. De ved*
toges enstemmigt. Lovene aftrykkes omstående i den
reviderede skikkelse.
Til medlemmer af bestyrelsen genvalgtes boghol*
der Ballund Jensen og hofjægermester Lüttichau. Ny*
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valgt blev tørvefabrikant M. Anchersen, Klosterlund
pr. Engesvang.
O. R. S. Ørum genvalgtes som revisor.

Den 8. september afholdt samfundet med forholds*
vis god tilslutning og i prægtigt vejr en udflugt til de
gamle Salling*gårde Spottrup og Kås. Udturen gik ad
Holstebrovej med små ophold undervejs. Først stand*
sede man ved den af samfundet genrejste Hallumsten,
dernæst ved to velbevarede gravhøje i Iglsø. Hver af
højene rummer et stort gravkammer, der er tilgængeligt
gennem den oprindelige indgang. Adskillige af med*
lemmerne forcerede det c. 5 meter lange snævre sten*
pas, og de vendte alle velbeholdne tilbage, skønt en*
keltes korpus gav anledning til at frygte det værste.
Ved Kardyb beså man den c. 180 meter lange men
desværre ødelagte langdysse. Fra dyssen er der en
udmærket udsigt over den udtørrede Tastum sø, og
gårdejer Chr. Pedersen, Rogenstrup, fortalte her lidt
om, hvad øjet mødte fra denne plads i tidligere tid.
Han beklagede — og heri fik han vist medhold fra
samtlige tilstedeværende — at der ved den slags ud*
tørringer går så megen landskabelig skønhed til
grunde.
Efter et kort ophold ved Kobberup kirke fortsatte
man til Spottrup. Her fortalte teglværksejer Gulddal i
korte træk den gamle borgs historie, og gårdens for*
pagter, Blicher Toft gav nogle meddelelser om den ny*
lig foretagne restaurering, før man gik rundt og tog det
hele i øjesyn både ude og inde.
Fra det interessante Spottrup drog man til Knud
strand, hvor frokosten fortæredes, og så gik det vi*
dere til det ikke mindre interessante Kås. Her modtog
11
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ejeren, kunstmaler Myhlertz selskabet, og Gulddal gav
en oversigt over gårdens historie.
Efter at samfundets næstformand, viceskolein*
spekter Kr. Pedersen, havde givet nogle oplysninger
om egnens tilblivelse og dens særprægede plantever*
den, spredtes selskabet over det skønne og i mange
henseender ejendommelige terræn.
Den vellykkede udflugt sluttede ved kaffebordene
på Rosenhøj i Skive.

Dansk historisk fællesforenings tidsskrift Fortid og
nutid kan af medlemmerne fås til halv pris — d. v. s.
kr. 2,50 årlig.
Ligeledes kan medlemmerne til nedsat pris subskri*
bere på de fleste andre historiske samfunds årbøger,
når de herom henvender sig til bestyrelsen.
De, der samler på Viborgditeratur gøres opmærksom
på, at der af Christen Erichsøns Viborg byes beskrivelse
— den af Akjær besørgede udgave — endnu er nogle få
eksemplarer tilbage. De kan fås hos boghandler Victor
Christensen, Viborg og koster 1 kr. Det anbefales in*
teresserede snarest at sikre sig et eksemplar.
Medlemstallet har holdt sig omtrent uforandret. No*
gen afgang vil der jo altid blive — bl. a. på grund af
dødsfald — men tilgangen har været fuldt så stor. Den
burde dog have været adskilligt større. Vi har langt fra
alle dem med endnu, som virkelig kunde have glæde
af at slutte sig til samfundet. Det er en sag, som med*
lemmerne hver for sig kan tage sig af.
Indmeldelser modtages såvel af bestyrelsen som af
sognerepræsentanterne.
M. E. Gulddal.
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Samfundets bestyrelse.
Teglværksejer M. E. Gulddal, Brunshåb, Viborg, formand
Viceskoleinspektør Kr. Pedersen, Viborg, næstformand.
Sparekassebogholder Ballund Jensen, Viborg, kasserer.
Tørvefabrikant M. Ankersen, Klosterlund, Engesvang.
Hofjægermester Chr. D. Lüttichau, Tjele.
Arkitekt A. P. Nielsen, Kjellerup.
Gårdejer Ole Westergård, Houlkjærgård.

Sognerepræsentanter.
Almind. Sognefoged Karl Langvad. Ålmind.
Bjerregrav v. Møldrup. Folketingsmand L. Nørskov.
Bjerregrav v. Randers. Sognefoged A. J, Klith, O. Fussing og

lærer Borg, Bjerregrav.
Borrits. Direktør Severin Olsen. Sparkjær.
Dollerup, nordre sogn. Pens, lærer H. J. Søndergård, Kuren.
Feldingbjerg. Sognefoged N. Nielsen, Feldingbjerg.
Finderup. Sognefoged Chr. Gårsdal, Finderup.
Fiskbæk. Sognefoged Jens Andersen, Løgstrup.
Gammelstrup. Lærer Højmark, Gammelstrup, og sognefoged

J. Jensen, Lundgård.
Grensten. Sognefoged A. J. Rasmussn. Grensten.
Grønbæk. Grd. Viggo Christiansen, Bøgeholm, Ans.
Gullev. Lærer Chr. Poulsen, Gullev.
Hammershøj. Gårdejer A. Knudsen.
Hersom. Købmand Th. Therkildsen, Hvolris.
Hjermind. Sognefoged Jørgen Kristensen, Hjermind.
Hjorthede. Lærer P. Johansen.
Hornbæk. Amtsrådsmedlem Lerche-Christensen.
Højslev. Sognefoged S. Bække, Højslev st, og sognefoged

Frederiksen, Højslev kirkeby.
Rlejtrup. Lærer Fog, Klejtrup.
Kragelund. Sognefoged J. Jensen, Kragelund.
Kvorning. Gdr. Chr. Nielsen, Kvorning.
Låstrup. Bygmester Lambertsen, Låstrup.
Lindum. Lærer Toft, Lindum, og lærer Sørensen, Sjørring.
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Lysgård. Boelsmd. Martinus Mortensen, Lysgård.
Løvel. Lærer Vestergård, Løvel.
Pederstrup. Parcellist J. Chr. Nielsen, Vrå.
Resen. Gdr. J. P. Jepsen, Høgild.
Sdr. Rind. Førstelærer Håhr.
Rødding (Viborg). Gdr. P. Andersen, Batum.
Sjørslev. Prop. Røhr-Lauritsen, Demstrup.
Skals. Arkitekt Gårdboe.
Skjern. Lærer E. Poulsen, Løvskal.
Svostrup. Lærer J. C. Holst, Grauballe.
Sønderbæk. Lærer A. H. Andersen, Sønderbæk.
Tånum. Lærer N. J. Thybring, Tånum.
Tapdrup. Lærer Overgård, Tapdrup.
Thårup. Sognefoged J. Chr. Thorup, Borup.
Thorning. Mejeribestyrer Fr. Mogensen, Thorning.
Ulbjerg. Lærer N. Chr. Kyø, Gjørup.
Vammen. Gdr. Søren Offersen, Vammen.
V. Velling. Lærer V. K. Brøbech, Terp, og Sognefoged A. Pe

tersen, V. Velling.
Vinderslev. Fhv. mejeribestyrer Chr. Rasmussen, Vinderslev.
Vindum. Gdr. P. Petersen, Brandstrup.
Vridsted. Sognefoged N. Klausen, Vridsted.
Ørslevkloster. Sognefoged Andersen, Lund.
Ørum. Gdr. K. Kjeldsen, Mollerup.

Fra sogne, hvor vi ingen repræsentanter har, vil vi være
glade ved at modtage tilbud fra medlemmer om at overtage
repræsentationen enten for hele sognet eller dele deraf.

M. E. Gulddal.

Vedtægter
for

Historisk samfund for Viborg amt.
§ i.
Samfundets formål er at vække historisk interesse hos amtets
befolkning og indsamle oplysning om historiske begivenheder i
amtet, om befolkningens liv og færden i tidligere tider og om
personer, der har haft særlig betydning for denne del al lan?
det, samt at værne de historiske minder.

§ 2.
Dette formål søges fremmet dels ved udgivelse af en årbog
med lokalhistorisk indhold, dels ved afholdelse af offentlige
møder på dertil egnede steder i amtet med foredrag af historisk
indhold, og ved at bidrage til og støtte udgivelsen af historiske
arbejder vedrørende egnen osv.
§ 3.
Medlemsbidraget er 3 kr. årligt eller 45 kr. en gang for alle.
Alle medlemmer modtager gratis samfundets årbog.
Udmeldelse må ske inden regnskabsårets udgang.

§ 4.
Samfundets bestyrelse består af 7 medlemmer, der skal være
bosiddende i amtet. De vælges ved almindelig stemmeflerhed på
den årlige generalforsamling for et tidsrum af 3 år. De afgår
skiftevis 2, 2 og 3. Genvalg kan finde sted.
Afgår et bestyrelsesmedlem uden for tur, kan bestyrelsen selv
supplere sig med et nyt medlem for den tilbageværende tid.
Bestyrelsen er ulønnet og vælger selv sin formand samt for?
deler arbejdet mellem sine medlemmer.
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§ 5.
Bestyrelsen kan antage repræsentanter i det omfang, det fin?
des nødvendigt.
Repræsentanternes opgave er at arbejde for tilgang af nye
medlemmer og at medvirke ved afholdelse af møder på den på?
gældende egn.
§ 6.
Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på den årlige
generalforsamling for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.
§ 7.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. september
og indkaldes med mindst 8 dages varsel.
På denne skal der:
1. afgives beretning om samfundets virksomhed i det
foregående år.
2. fremlægges det reviderede årsregnskab og tages
beslutning om dettes godkendelse.
3. foretages valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer.
Desuden behandles de sager, der af bestyrelsen forelægges,
samt forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet. Sådanne
forslag må, senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes, an?
meldes for bestyrelsen.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, naar bestyrelsen
finder det fornødent, eller når mindst 50 medlemmer skriftligt
fremsætter forlangende herom.
§ 9.
Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske på en ordinær gene?
ralforsamling, og kun når indkaldelsen hertil har indeholdt med?
delelse om, at der vil blive forhandlet om sådanne ændringer,
samt når 2/s af de mødte stemmer derfor.
§ 10.
Generalforsamlingen såvel som andre møder bekendtgøres ved
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skriftlig meddelelse til medlemmerne eller på anden måde, som
bestyrelsen måtte finde det mest praktisk.
Generalforsamlingen ledes af en af de mødte valgt dirigent.
Denne træffer beslutning om fremgangsmåden ved stemmeaf*
givningen.

§ HI tilfælde af samfundets opløsning skal dets forhandlingspro*
tokcl og hvad samfundet ellers måtte eje af tryksager af historisk
betydning afleveres til landsarkivet for Nørrejylland.
Om anvendelsen af samfundets eventuelle formue tages der
bestemmelse af den afsluttende generalforsamling.
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