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I.
STADSMUSIKANTERNE.
De ældste Musikanter,
NDRETNINGEN med Stadsmusikanter eller privilige*
rede Spillemænd kan her i Landet følges helt tilbage
til Frederik IPs Tid, og med Titlen »Spillemænd« lod
de sig nøje til op i det 17. Aarhundrede, da Titlen for*
finedes til »Instrumentist«.
Musikanten ansattes af Magistraten, hvis Ret dog for
en Tid overgik til den suveræne Konge, indtil Chri*
stian IV. ved Rescript af 3. August 1670 tilbagegav
Magistraten dens gamle Besættelsesret, dog at Valget
skete med allernaadigste Konfirmation.
Musikanten havde Eneret paa Leveringen af den Mu*
sik, Borgerne havde Brug for ved festlige Lejligheder,
og der var et umaadeligt Musikforbrug, idet Festlig*
heder af enhver Art krævede Musik. Paa Musikanten
hvilede ofte den saa vigtige Taarnblæsning, der fandt
Sted ved de tre store Højtider. Den foregik umiddel*
bart efter Højmesse, ligesom Folk kom ud af Kirken.
Som fra Skyerne skulde Lovsangens Toner lyde over
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Byen. Stor Vægt lagde man paa, at Musikanten med
Svende om Søndagen ved Højmesse spillede i Kirken.
Kirken lønnede ham derfor, men kun daarligt. Den
egentlige Betaling, for hvad Musikanten ydede i Byens
Interesse, bestod først og fremmest i Privilegiet til at
spille ved Fester, men tillige var han ofte fritaget for
visse Skatter, ligesom han havde Tilladelse til en af de
fire hellige Aftener at gaa rundt hos Byens Borgere og
spille for Dørene og haabe paa en Skilling. Paa Skolen
var iMusikanterne ofte Lærere, hvis Forholdet da ikke
var fjentligt, hvilket længe var Tilfældet i mange Byer,
thi efter Musikantens Opkomst var Skolens Instrument
ter ikke længer nødvendige i Kirken, og derfor udbrød
der ofte Krig mellem Musikanten og Skolen, der saa
en af sine Indtægter forsvinde.
Som en anden Lavmester holdt Musikanten Sveiv
de og Drenge, som boede hos ham og fik Kosten.
Drengene fik tillige Klæder. Musikanten skulde lære
Drengene at spille, og der blev sikkert aldrig sparet paa
Riset. Læretiden varede fem Aar, og naar den var overt
staaet, modtog Drengen sit Lærebrev og blev Svend.
Svendetiden, der helst skulde anvendes til Studier hos
andre Mestre, varede tre Aar. Svenden havde Andel i
Indtægterne, og kunde han ikke opnaa at blive Mester,
fortsatte han Svendelivet, saa længe han kunde, for
maaske tilsidst at trække sig tilbage til en lille By, hvor
han saa virkede som Undermusikant mod at erlægge
en Afgift til et stort Distrikts Musikant, som ikke var
i Stand til at overkomme det hele. Ofte blev en Svend
tildelt Formandens Bestalling, hvis han lovede denne
Pension, og en glimrende Metode for at opnaa Embede
var det, hvis Svenden giftede sig med en Musikants
Enke, som derfor sjældent manglede Friere.
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Musikanten var til for Borgernes Skyld, og i en By
hørte han hjemme, men for at gøre Stillingen saa ind*
bringende som muligt, og da der jo ogsaa var Brug for
ham paa Landet, føjedes ofte med Købstæderne som
Centrer tilgrænsende Landdistrikter til, og saaledes
blev hele Landet inddelt i Instrumentistkredse, der un*
dertiden endog omfattede flere Stifter eller Amter. Ofte
blev Privilegiet givet til to eller tre Musikanter, der
skulde »gøre Ligning med hinanden«.1) Dette var Til*
fældet i Viborg i Aaret 1670, og Musikanterne hed da
Claus Lang og Jonas Lemke, men da de kom daarligt
ud af det med hinanden, vidste Borgmestre og Raad
i Fortvivelse over den »Irring og Misforstand«, der
herskede dem imellem, ikke bedre Raad end at ud*
nævne »en Tredie til desbedre Forlig og Enighed«. Den
nyansatte Musikant, »kunsterfarne« Friederich Poulsen
Trekou, skulde være »lige in officio Opvartning og
Fortjeneste« med de to gamle Musikanter og »vinde i
alle Maader baade i Byen og paa Landet lige Frihed og
Løn med dennem, hvilke Tonemestre altid skal være
forpligtet dennem med en god dygtig Svend at forsyne,
som de samtlig har at give, af hvad som fortjenes, til
Kost og Løn af hver Rigsdaler 18 Skilling danske, saa
og naar paabydes at forskaffe tvende dygtige Trompetere
til kgl. Maj. Skibsflaades Fornødenhed«. De fik ingen
fast Løn, men det blev forbudt »Kantor, Skolens Per*
soner eller andre her i Byen, at de sig ikke uden Kirken
til Bryllupper eller andre Forsamlinger med instrumen*
tal Musik lader finde, ej heller Spillemænd, som her i
Byen kunde omløbe, de tre Musikanter udi deres Ind*
komst og Fortjeneste at gøre nogen Forhindring eller
Indpas uden deres Vilje, dennem til Skade«.2)
Forpligtelsen til at skaffe to Trompetere til Kongens
i*
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Flaade fik de tre Viborg*Musikanter haardt at føle, thi
under den store nordiske Krig 1675—79 maatte to af
Musikanterne hvert Aar af Sted,3) og selv efter Krigens
Afslutning blev de nu og da indkaldt, saaledes i Aaret
1683, da Jonas Lemke og Friederich Trekou maatte
indfinde sig »paa Bremerholm udi København«.4) By*
ens Kæmner fik af Magistraten Ordre til at skaffe dem
en Vogn til Aarhus, og Turen kostede Byen 2 Rdlr.
og 4 Sk.
Claus Lang, der den 29. Januar 16585) var blevet gift
med Anne Jørgensdatter, nævnes sidste Gang i Aaret
1676, saa maaske er han faldet paa Ærens Mark.
De to efterlevende Musikanter havde 1678 en Del
Bryderier med Organisten ved Graabrødre Kirke, Johan
Kloch, som de mente gik dem i Næringen, idet han ved
Festligheder hos Byens Borgere opvartede med sit lille
Bæreorgel. (Positiv). Ved Retten fik Musikanterne Med*
hold, og den fattige Organist maatte foruden at se sit
Bierhverv standset tillige betale hver af dem en Bøde
paa 4 Rdlr.6) Jonas Lemke boede 1677 »udi velbaarne
A. Sandbergs Gaard« og betegnes i en Skatteliste fra
1684 som fattig.7) Han døde 1695 og begravedes den
27. August8) Hans Kone nævnes kun som Anniche
Trompeters.
Friederich Poulsen Trekou var to Gange gift. Den 3.
December 1673 ægtede han Anne Christensdatter Broch
og efter hendes Død, (begravet20. December 1676), holdt
han i August Aaret efter Bryllup med Maren Henrichs*
datter.9) Han, der boede i Nedergade i et lille Hus med
to Ildsteder, der hørte til Steen Billes Gaard,10) blev
begravet 30. Juni 1705.19
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Johan Bæhr.
Forholdet mellem Musikanterne var sikkert stadig
daarligt, og dette er maaske Grunden til, at Johan Bæhr
den 25. August 1693, altsaa flere Aar før Lemkes og
Trekous Død, fik kgl. Konfirmation paa den Bestak
ling, han den 4. August s. xA. havde faaet af Magistraten
i Viborg til at være alene Instrumentist i Staden, og paa
den Bestalling han den 5. August s. A. havde faaet af
Stiftsbefalingsmandens Stedfortræder til at være alene
Instrumentist i Viborg Stift.12)
Kun fire Aar opholdt Bæhr sig i Viborg, thi da han
den 24. Juli 1697 fik Brev om ogsaa at være alene In*
strumentist i Aalborg Købstad og Stift,13) flyttede han
til Aalborg og besøgte kun nu og da Viborg. Over*
komme begge Stifter alene kunde han naturligvis ikke,
hvorfor han lod det daglige Arbejde i Viborg passe
af Svende.
Da Magistraten i Viborg i Aar 1700 fra SøÆtaten
fik Meddelelse om at have to Trompetere i Beredskab
til Majestætens Flaade, lod den Meddelelsen gaa videre
til Bæhr, der i et Brev af 3. Februar s. A. svarer, at det
vil falde ham meget vanskeligt at skaffe de to Mand,
idet »alle Musikantsvende, der duer noget, i denne
sørgelige Tid er bortrejst«. Han oplyser, at »Aalborg
Magistrat haver og bekommet Ordre at forskaffe ikun
en Trompeter«, men de har ikke anmodet ham derom,
»saasQm de siger, at de skal betale Trompeter Skatter,
saa er det dennem ligegodt, enten de skal give den Karl,
som skal være Trompeter, Pengene her, eller de skikker
Pengene til København, saasom der er nok, der vil tage
imod Pengene«. Han tilføjer: »Gudbedre deter en meget
slet Tid for mig, som sidder her selvtiende Person og
ikke kan fortjene en Skilling«.14) Forholdene bedredes
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ikke, og 18. Juli 1705 sendte Bæhr saa en Ansøgning til
Kongen om af Aalborg By »at maatte nyde aarlig 50
Rdlr.« som fast Vederlag for Tjenesten der. I Brevet
anfører han, at han i 8 Aar har bestridt Embedet uden at
faa nogen Løn derfor, »ihvorvel jeg maa holde mange
Folk til Kirkernes Opvartning«.15) Kongen ønskede
imidlertid først at høre Magistratens Mening, og den
5. September s. A. sender denne da en Erklæring til
Kongen, hvori den oplyser, at »den nogle Gange, da
allernaadigst al Spil og Musik var forbudt, imod Musi*
kantens Vedtægt, men efter hans indstændige Begæring,
hver Gang haver givet ham 20 Sietdaler, saa ved afvigte
Aar, da hans kgl. Majestæt her til Byen forventedes,
maatte vi give hannem for den Tid at blive til Stede
og opvarte 30 Sietdaler, og han altid der foruden været
fri for Skatter at betale«. Magistraten slutter med det
Haab, at Kongen »denne fattige By for aarlig Løn til
bemeldte Instrumentist at give naadigst forskaaner, saa*
som Byens aarlige Indkomster er saa meget ringe imod
store Udgifter til Byens Nødvendighed.«16)
Borgerne i Viborg var derimod utilfredse. Embedet
blev passet af Musikantsvenden Carl Friederich Roman,
der i en Restanceliste for Skat i Aaret 1700 betegnes
som »en forarmet Bierfidler, der er svag og intet har at
betale med.« Den 9. Oktober 1684 havde Roman ægtet
Anne Pedersdatter,17) og en halv Snes Aar efter hendes
Død, (begravet 19. Juli 1689,)18) giftede han sig.anden
Gang,19) 27. November 1698, med Anne Johansdatter,
der var Pige hos Johan Bæhr. Roman døde 1703, 55
Aar gammel, og begravedes den 27. Juli med »Ringen,
Sjungen og Prædiken,« som der staar i Sdr. Sogns Kir*
kebog. Han efterlod sig en Datter af første Ægteskab,
Cathrine Carlsdatter, døbt i Aalborg 20. November
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1687.20) I Skiftet efter ham faar man et lille Indblik i,
hvormange forskellige Instrumenter selv en Musikant*
svend maatte eje for at kunne tilfredsstille Borgernes
Ønsker. Skiftet nævner: »1 Trompet, 1 Basun, 3 Krum*
horn, 1 Fiol, 1 Bas, 1 gammel Basfiol, 3 Basunmund*
stykker og en Del Nodebøger.«
Utilfredsheden med, at Stadsmusikanten boede i
Aalborg, øgedes imidlertid daglig, og da en Ansøger
til Embedet melder sig, resulterer dette i et saalydende
Brev af Februar 1705 til Stiftamtmanden fra Viborg
Magistrat: »Johan Bæhr har vel Bestalling paa Viborg
By og Stift, men forsyner ikke hans Foretagende som
ske burde, thi selv bor han udi Aalborg og holder her
udi Byen alene en Svend, hvorfor de, som ham behøve,
maa ved Bekostning forskrive ham fra Aalborg ligesom
fra et fremmed Sted, og her til Byen kommer han ikke
uden om Snapsting, naar for hannem falder bedste For*
tjeneste, og til Juleaften sender en Svend og Dreng herop
til den anden, som her er, at indsamle sig, hvis der kan
falde, og rejser saa bort igen. Var derfor billig, at om
sig en dygtig og skikkelig Person her udi Viborg vil
nedsætte imod de Extra, som her falder, at han nød det
lidet Stykke Brød, men da denne Supplikants allerun*
derdanigste Supplike alene melder om Viborg Stift, der
hans kgl. Majestæt allernaadigst har forundt Magistra*
ten her udi Viborg den Privilegium, at den saavidt Byen
angaar maa antage slige Betjente, saa skulde det være
tjenlig, at han tillige nød Bestalling for Byen, og der*
for synes fornøden, at han kunde rejse herover at lade
sig først af Stiftamtmanden og Magistraten høre og
eksaminere, og saa kunde hannem tillige fra Byen gives
Rekommandation til kgl. Konfirmation paa Bestallingen
over Viborg, og var det bedst, at han indfandt sig først
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for at give Revers fra sig at ville forsvarlig lade Bestik
lingen opvarte, thi naar han havde faaet kgl. Bestalling
først, saa kunde det blive med hannem som den anden,
mens naar han havde givet sin Revers fra sig, kunde man
endda have noget at tvinge ham med, om han ej forsvarlig
opvarted.«21)
Ansøgeren indfandt sig, og 29. April tilskrev Magi*
straten atter Stiftamtmanden:
»Nærværende Person, Daniel Lyder, er her til Byen
ankommen for at lade sig høre udi Instrumentalmusik*
ken, hvorfor vi udi erfarne Musici Overværelse har
fornemmet hans Dygtighed. Personen synes at være
skikkelig, og han har lovet, at han baade selv den for*
svarlig vil forestaa, saa og til dens Betjening holde dyg*
tige Personer. Men nu er alene tilbage, at Johan Bæhr
umulig kan subsistere ved Bestallingen udi Aalborg,
saasom den forrige Musikant vinder den tredie Part
forud, af hvad som fortjenes, og af det øvrige maa
baade Johan Bæhr leve og af det samme holde baade
Svende og Drenge.« Brevet slutter med rent ud at for*
tælle, at »Indkomsten her udi Staden er meget ringe,
og af Byen vinder de ingen vis Løn, og det ekstra,
som falder, er snart alene om Snapsting og Julehellig,
ved derfor ikke om nogen velerfaren Musicus her ved
Staden kan supsistere.«22)
Den 27. Juli sender Lyder Ansøgning til Kongen23)
og 10. September erklærer Magistraten,24) at da Bæhr
umuligt kan klare sig med Aalborg Stift alene, og han
desuden »nu paa nogen Tid haver holdt her udi Byen
tvende dygtige Svende og en Dreng og reserveret sig
til dennem kontinuerlig her udi Byen at lade forblive
for at betjene Byen uden Klage,« saa foreslaar den, at
Bæhr beholder begge Stifter, indtil »den forrige Mu*
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sikant udi Aalborg, som dog vinder det bedste af Ind*
komsten, ved Døden afgaar,« for at Bæhr ikke »med
sine umyndige nu moderløse Børn skulde komme til
Agters og geraade udi Armod.« Kongen besluttede
derfor, at Bæhr skulde beholde begge Embeder.
Bæhr var to Gange gift; først med Mette Anders*
datter Hamerdal, der døde 1705, 31 Aar gammel, og
begravedes den 13. Februar;25) kort før sin Død i
Viborg, begravet 19. April 1706,26) ægtede han Bodil
Jensdatter, som overlevede ham tillige med fire smaa
Døtre af første Ægteskab. Han blev kun 38 Aar garn*
mel. Skiftet27) nævner følgende Instrumenter: »1 Dul*
cian, 3 Hoboer, 5 Fløjter, 2 Cornetter, 1 Bas Fiol, 3
Fioliner, 3 Trompeter og en Instrumentkiste.
Daniel Lyder.
Det store Distrikt blev nu delt i to, og den tidligere
Ansøger, Daniel Lyder, fik Bestallingen for Viborg By
og Stift. Bestallingsbrevene er dateret 14. og 15. April
1706 og heri anføres blandt andet, at »Musikanten skal
opvarte for dennem, som hans Tjeneste kunde behøve
og begære for billig Betaling, ligesom Tjenesten er til,
og med hverandre paa forsvarlig og bedste Maade derom
akkordere, og skal han uden Betaling gøre Opvartning
udi Graa* og Sortbrødre Kirker, hver anden Helligdag
i den ene, og hveranden i den anden, og paa de anord*
nede Tider og Steder, Søndag og Helligdage, lade blæse
af Taarnet, naar han selv eller nogle af hans Svende er
til Stede.«28) I Kongens Stadfæstelses Brev af 21. Maj
s. A. staar der, at »han paa Landet der i Viborg Stift
med hans Folk og musikal Instrumenter for billig Beta*
ling maa opvarte og betjene alle og enhver, som saadan
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hans Tjeneste til Bryllupper, Barsler og andre Værts*
skaber begærer.«29)
Lyder, der boede i Mikkelsgade og var gift med Anne
Bauflin af den bekendte Lægeslægt fra Aarhus, døde
1711, 5 Aar efter Ansættelsen og kun 30 Aar gammel,
og blev begravet den 20. Maj.30) Da Gælden oversteg
Midlerne, fragik Enken Arv og Gæld.31)
Mathias Julius.
Den 16. Juni 1711 blev Mathias Julius ansat som
Lyders Efterfølger i Viborg By og Stift, den 7. No*
vember s. A. stadfæstede Kongen hans Udnævnelse,32)
og den 16. Juni Aaret efter ægtede han Formandens
Enke, Anne Bauflin,33) som han saa var fri for at yde
Pension.
Da den store nordiske Krigs Fredslutning i 1720 blev
bekendtgjort, festedes der paa Kongens Befaling overalt
i Danmark og følgelig ogsaa i Viborg, hvor Julius med
sine Svende spillede paa Gaderne »for Fredens Tak*
sigelse.« Han fik herfor den 12. November af Magi*
straten udbetalt 4 Rdlr., og den 3. December fik han
atter 4 Rdlr. for hans Underholdning ved en stor Fest,
der afholdtes i Cort Møllers Hus. Magistraten var lidt
fedtet, thi Julius havde forlangt 6 Rdlr., hvilket Beløb
han selv mente var rimeligt, idet han havde »opvar*
tet fra Kl. 4 om Eftermiddagen til 12 slet Aften med
3 Svende.« Ogsaa i Kirkerne var der større Festlighe*
der, hvor Musikanten medvirkede, og i den Anledning
vedtog Magistraten den 12. November en Resolution
gaaende ud paa, at »Sognekirkerne aarlig skulde betale
Musikanten 4 Rdlr. for den Opvartning, han gør i Byens
tvende Kirker paa Søm og Helligdage, hvorfor han skal
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findes villig at indfinde sig i Kirkerne med sine Folk, saa
ofte han derom af Sognepræsterne faar Bud.« Ligeledes
skulde han, »saasnart Højmessen er ude, og der er blæst
af Taarnet, til Guds Ære og Kongens om og til Folkets
Opmuntring og Glæde spille lystige og gode Stykker
udi Trompeter paa alle Hjørnehusene.«54)
Julius kæmpede haardt mod Folk, der gik ham i
Næringen. Saaledes førte han i 1717 Retssag med en
Parykmager og nogle Elever fra Latinskolens Mester*
lektie55), »der havde opvartet med Dulcian og Hobo,«
og i 1721 blev Tilstandene saa daarlige, at han ikke saa
anden Udvej end at klage til Kongen over, at »Fuskere
og omløbende Spillemænd tilføjede ham stor Indpas og
betog ham det daglige Brød.« Kongen støttede ham i
hans Kamp og befalede den 17. November s. A. »at en*
hver af saadanne omløbende Fuskere og Spillemænd,
som saaledes indfinder sig udi Stiftet, efter at dette vort
Brev og Forbud paa behørige Steder der udi Viborg Stift
samt udi Aalborg og Randers Købstæder er vorden for*
kyndt, skal første Gang give 1 Rdl. og siden hver Gang
dobbelt op, og havde de leget eller spillet, da Pengene
fra sig til bemeldte Julius at levere, hvoraf han beholder
Halvparten og Viborg Hospital den anden Halvpart,
hvorefter alle sig haver at rette.«56)
Men ogsaa andre Sorger havde Ægteparret Julius. I
1716 forulempedes Fru Julius af nogle fulde Skomager*
drenge, der for at lave Sjov i Gaden henvendte sig til
hende og forlangte, at hendes Mand skulde komme ud
paa Gaden at spille for dem. Det endte med regulært
Slagsmaal, hvor Fru Julius, der var stor og stærk, vandt
og »uddelte drøje Hug og Slag.«57)
At samme Dame var meget kolerisk, viser en anden
Retssag mellem Borgmester Jochum Lassen og Musikant*
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parret. Borgmesteren havde Penge til Gode fra en Rets*
sag hos Julius, og da han ikke kunde faa dem med det
Gode, sendte han to af sine Tjenere ned til Musikantens
Hjem for at gøre Udlæg, og hvad der her foregik, be*
lyses bedst ved Tjenernes Vidnesbyrd under Retssagen.
Det lyder: »Da vi den 5. August 1723 var paa Ud*
lægsforretning udi Mathias Julius Musikanters Hus for
Borgmester Jochum Lassen, og imidlertid hans Tjener
Daniel Thomasen som Fuldmægtig skulde forevise,
hvad der burde udlægges og vurderes til Gældens Be*
taling, blev han en Tid lang af Musikantens Kone op*
holdt med Løfter og Formaninger, som fuldkommen
varede 3 à 4 Timer og dog ingen Fornøjelse i de Tilfælde
vilde gøre, maatte saa Daniel efter Rettens Ordre gøre
Anvisning til Gældens Betaling, men som det bedste af
det Gods, vi tilforn havde efterset var nær borttaget,
begyndte saa Daniel at give Anvisning i noget af Resten.
Straks kom bemeldte Musikants Kone og angreb Daniel
meget ilde og uforskammet med Smælden og Skænden
uden nogen Undseelse og slog ham tvende Slag i An*
sigtet under Ørene med hendes Haand, derforuden skæl*
dede ham mange Gange meget uforskammet og skød
ham omkring, hvor han var i Stuen, saa hun skøtted
intet, enten hvad hun sagde eller gjorde, men husserede
meget ilde, ligesom den, der havde været enten fuld
eller gal.«
Stadsmusikantens Indlæg i Sagen er en hel lille Sol*
straalefortælling. Den lyder saaledes: »Saasom ædle
Borgmester Lassen haver for nogen Tid siden gjort
Udlæg i min Bo, hvorved hans Tjener Daniel var til
Stede, og samme Tid klappet min Kone ham en paa
Kinden med sine Hænder, hvor over ædle Borgmester
Lassen har indkaldt mig til Bytinget efter vrang Beret*

Stadsmusikanter og Organister i Viborg 1675—1875

13

ning, at det skulde være sket af Ondskab eller Vrede,
hvilket ikke var tænkt eller gjort, og dersom Hr. Borg*
mester Lassen skulde være i den Tanke, da beder jeg
ydmygt, at det ikke bliver regnet til Forseelse, eftersom
det ikke skete udi vred Hu, som jeg paa min Kones
Vegne herved vil bede, at det ikke bliver optaget i ond
Mening, og mig ingen Proces derved tilføjes.«
Retten kunde imidlertid ikke gaa ind paa denne For*
klaring og idømte Julius en Bøde paa 2 Rdlr. samt en
Erstatning til Tjeneren paa 4 Rdlr.38)
Til at føre alle sine Retssager mod Fuskere og Kundér,
der ikke vilde betale, benyttede Julius den kendte Pro*
kurator Jens Kierulf, men Forholdet var ikke altid godt
imellem dem. Saaledes hændte det en Dag i Aaret 1716,
da Kierulf havde været paa Raadstuen for Musikanten,
at denne inviterede ham til Davre. Drikkevarerne maa
imidlertid have været for rigelige, thi Selskabet endte
med, at Kierulf blev gennempryglet og i den Anledning
anlagde Sag saavel mod Musikanten som mod hans
Svend Jochum Thel. Et Vidne til Begivenheden, Maren
Andersdatter, der blev ført ved Byretten paa Kierulfs
Foranleding, berettede, at da hun kom ind i Storstuen,
laa Kierulf paa Gulvet, og Musikantsvenden Jochum
dansede rundt i Stuen, men det var først, da hun kom
ind i Sideværelset, at Slagsmaalet begyndte, og Kierulf
fik Klø. Døren var lukket, saa hun saa intet, derimod
hørte hun Prokuratoren raabte: »Slip mig, hvad har jeg
med dig at bestille.« Madam Julius og en Pige var i
Sideværelset sammen med Vidnet, og da Pigen vilde
ind i Stuen og se, hvem der vandt, holdt Musikant*
konen hende tilbage med Ordene: »Lad dem kun slaa
ham, til der kommer Djævler i ham.«
Af Ægteparrets Indlæg fremgaar det, at Kierulf om
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Aftenen havde opsøgt Musikantsvenden Jochum, med
hvem han havde nogle smaa Forretninger, og da de
havde drukket rigeligt, blev de Uvenner. Først paa dette
Tidspunkt kom Julius hjem fra Byen, og han saa da,
at »Jochum gik og tromlet paa Gulvet, og idet samme
svinglet han til Kierulf med sit Hoved, til Kierulf faldt
om paa Gulvet, og Parykken faldt af ham, hvortil Julius
spurgte Thel, om han var drukken, hvortil han sva*
rede: »Ja.« Da siger Julius, »er det saa, da vil jeg det
pardonere Jer,« og derpaa tog han Kierulf ved Haanden
og hjalp ham op. Da Kierulf nu var opkommen, løber
han tvende Gange til Thel og vilde støde hannem over
Ende, men Thel slog igen, og de kom tilsammen og trak
hverandre ved Ørene, saa Julius gik dem imellem og
havde dem skilt ad.«
Baade Julius og Kone nægtede, at nogle fra Huset
var fulgt efter Kierulf og slaaet ham med en Kaarde
foran Indgangen til hans Bolig, men de mener, at »han
har faaet Hug af nogle Soldater, og at en Officer har
slaaet ham med en Kaarde.«39)
At det kneb for Julius at holde paa Læredrengene,
forstaar man saa inderligt godt, thi i et uroligere Hus
kunde de næppe være kommet, og desuden sad han i
meget smaa Kaar.
Julius døde 1724 og blev begravet den 21. Novem?
ber.40) Han boede paa Domkirkegaarden, og da hans
Bo her blev registreret, fandtes der af Instrumenter, kun
1 Dulcian uden Mundstykke og 2 Trompeter,41) men
selv om Magistraten til hans Afbenyttelse havde stillet
»tvende Hoboer og en Dulcian, som Stadsmusikanten
udi Forvaring haver og selv svarer til,«42) saa ser man
af den ringe Instrumentbesætning i Forhold til tidligere,
at Embedet var i Tilbagegang.
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At en Musikantsvend, der spillede rundt omkring
ved Festligheder, kunde komme i en ubehagelig Situ*
ation, viser en Retssag fra 1723, hvor Musikantsvenden
Jacob Vandel ved et Bryllup hos Lars Hansen Lyngsø,
der boede i Mathiasgade, blev overfaldet af Brudgom*
men, der fratog ham hans Trompet og slog ham dermed,
saa den knækkede i tre Stykker. Ligeledes blev Svendens
Violin og Bue brækket, og af hans grønne Kjortel blev
venstre Opslag revet af, »ligesom Kjortelen og et Par
Silkestrømper blev besmurte og skidne.«
En Tjener, der overværede Slagsmaalet, vidnede i
Byretten, »at da bemeldte Lyngsø havde Bryllup, da
passerede det, at Jens Tømmermand og Lyngsø dansede
paa Gulvet. Derefter begærede Michel Kobbersmed og
Gert Knot med flere, at bemeldte Vandel skulde blæse
en Stykke i Trompeten, da de vilde drikke en Skaal.
Da sagde Jens Tømmermand til Vandel: »Hundsfot,
spil for os, vi vil danse.« Da svarede Gert Knot og
andre ved Bordet siddende: »Nej, nu skal han blæse
for os i Trompeten, mens vi drikker en Skaal.« Saa gik
bemeldte Jens Tømmermand og Lyngsø til Bordet, og
en af dem klemte Vandels Trompet sammen. Da lagde
Vandel den paa Bordet og sagde, de skulde svare ham
til den. I det samme blev Musikantsvenden omslagen
paa Jorden, men hvem der gjorde det, ved jeg ikke. Saa
begærede jeg, Magister Schives Karl vil hjælpe mig den
slagne Svend ud, og skete paa det ham ikke større
Ulykke skulde vederfares. Saa gik jeg med Karlen ind
igen; da gik Brudgommen Lars Lyngsø ud til Vandel.
Hvad da passerede ved jeg ikke, men Lyngsø kom ind
og sagde, Vandel havde gennemstukket ham med sin
Kaarde, havde han ikke faaet Døren lukket, men om
det var sandt, ved jeg ikke. Saa kom Vandel ind. Da løb
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Lyngsø til og slog Vandel en Ørefigen og slog ham mod
Jorden, og blev han traaden paa af bemeldte Lvngsø.
Derefter gik Brudgommens Broder til og drog Bælgen
af Vandels Kaarde, kom dermed løbende og sagde: »Se,
Musikantsvenden trækkede sin Kaarde til mig,« dog
hans Kaarde sad ved hans Side, som han laa paa GuL
vet, og førend han sidste Gang af anførte Brudgom
blev slagen omkuld, sagde Brudgommen: »Hvorfor
trækkede du din Kaarde til mig og vilde stukket mig
igennem,« og fik jeg og Mag. Schives Karl Vandel anden
Gang udenfor, og gik han saa bort med hannem.«45)
Brudgommen udtalte i sin Forklaring, »at Vandels
Musik var ganske med Fugtighed omflydt, forunden
han væltede sig i adskillige Tvistigheder med en Del af
Bryllupsgæsterne, og da han ikke længere deri kunde
fremture, fik han i Sinde at gaa bort, muligt mere at
hævne sig paa en, end som en anden, om nogen fulgte
ham til Døren, hvilket han og lod se, idet han, saa snart
han var trinet uden Døren, paa Gaden vendte sig straks
om mod mig, som ledsagede ham i al Skikkelighed til
Døren, og trak sin Kaarde af Bælgen, ja stak af Vrede
hen efter mig med den, saa at dersom jeg ikke havde
faaet Døren lukket i en Hast mellem ham og mig, kunde
jeg ikke andet end vente mig igennemstukket.«44)
Peter Nordenberg.
Julius efterfulgtes af Peter Nordenberg, der i fem Aar
havde tjent hos Frederik IV’s Broder Prins Carl, og som
havde haft »den Naade at lade sig høre for Kongen.«45)
Hans Ansættelsesbrev er dateret den 10. Marts 1725.46)
Den store Ildebrand, der hærgede Viborg Aaret efter,
ramte ogsaa ham haardt, idet han mistede alt, hvad
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han ejede, og da Kirkerne ikke betalte ham de fastsatte
4 Rdlr. aarlig for Kirkeopvartningen, klagede han den
12. September 1730 til Magistraten for at faa sit Tik
godehavende 31 Rdlr. udbetalt. Magistraten gav ham
Medhold og paalagde Kirkeværgerne Niels Aalborg ved
Graabrødre Kirke og Hans Thomasen ved Sortebrødre
Kirke at betale ham hans Tilgodehavende for »de Aa*
ringer han efter Ildebranden befandtes at have gjort
Opvartning.«47)
Nordenberg, der boede i Mogensgade, døde 1731 og
blev begravet den 19. Januar.48) Hans Hustru, Anne
Dorthea Jensdatter, begravedes d. 25. November 1756.49)
Paa Auktionen over Nordenbergs Effekter solgtes: 1
Bas Fiol, 1 Fløjte, 2 Dulcianer med Etui, 2 Valdhorn
og 1 Kuffert indeholdende: 4 Fioler, 1 Hobo, 1 Post*
horn og 4 Trompeter.50)

Peder Vestermand.
Nordenbergs Efterfølger blev Peder Vestermand, der
kort Tid efter sin Ansættelse 6. April 1731 indsender
Klage til Kongen over Embedets slette Tilstand.51) Han
anfører, at Grunden hertil er, at hans Forgænger ingen
Folk har holdt, hvorfor Skolediciplene uhindret har ind*
fundet sig og nu betjener enhver, saavel med instrumental
som vokal Musik, og det baade i Landsting og Snaps*
ting, og saaledes, »fordeler mig i mit Brød, som mig
alene er allernaadigst forundt.« Det er endog kommet
saa vidt, at andre Musikanter indsniger sig i Distriktet
og spiller, saaledes at Vestermands Svende og Drenge
undertiden maa gaa ledige, »alt til min samt Hustrus
og Børns sikre Ruin.« Desuden søgte Musikanten i
Dronningborg Amt »ved Rettergang at tilrane sig« et
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Stykke af Distriktet, nemlig Lyngherred, og da Ve*
stermand ikke har Raad at føre Proces, er det, at han
i sin Kvide henvender sig til Kongen og beder om
følgende Privilegium:
»at ingen uden min Tilladelse maa i Viborg Stifts
Distrikt, enten i Købstæderne eller paa Landet, opvarte
med nogen Slags instrumental Musik under medførende
Instrumenters Forbrydelse, samt de Betjenende som og
Værterne, hvor de opvarter, for hver Gang de betræffes,
til mig at betale hver 4 Rdlr., og at Rektores i Skolerne
maatte allernaadigst vorde anbefalet at tilholde deres
Diciple med deres Musik at forblive i Kirkerne, Skoler*
ne og deres egne Logementer, og ej dermed løbe om
paa Gaderne for at gøre mig Indpas, hvorved de og
selv vænnes til adskillige Slags, saadan Ungdom aldeles
utimelig Kompagnier.« Stiftamtmanden faar Sagen til
Undersøgelse og erklærer den 14. April 1732, at det er
rigtigt, »at nogle af Diciplene af den latinske Skole her
i Byen om Snapstingene gaar omkring ubegæret og gør
Opvartning med instrumental Musik i Vin* og Vært*
husene, hvor Forsamlinger findes af fremmede, og der*
hos holder en liden latinsk Tale paa hver Sted, førend de
begynder, hvorved de fortjener en hel Del Penge. Op*
varter og udi dette Stads Domkirke med Spil*Instru*
menter ved alle Ordinationer og oppebærer derfor, hvad
som falder, men Musikanten bliver ikke forlangt hertil.
Og paa de fire Højtidsaftener om Aaret stiller de sig for
Dørene og synger, betjener sig ligesaa af Instrumenter
ved deres Sang, som de iblandt andre boglige Kunster
her ved Skolen øver sig baade i vokal og instrumental
Musik, hvilken i foreskrevne tvende Tilfælde hidentil
tilladte Frihed Diciplene — efter herom indsendt Under*
retning fra Skolens Rektor Mag. Niels Schive — skal
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have haft, saalænge nogen kan mindes, og de fattige af
dem, som sig efter Musikken har lagt, fra Arilds Tid at
have frembudt deres Musik for fremmede i de Dage,
Snapsting har været holden, for at blive en liden Almisse
og Hjælp til deres Studeringers Fortsættelse nydende,
men opvarter ikke ved Bryllupper, Barsler og andre
Værtsskaber enten i eller uden Byen.«
Hvad angaar det omtalte Distrikt, Sdr. Lyngherred,
da udtaler Stiftamtmanden, at det altid har hørt til Vi*
borg, selv om det ligger i Dronningborg Amt.
I 1737 indtraf det Uheld, at Mortensaften, hvor Mu*
sikanten og Skolediciplene havde Lov at gaa rundt ved
Borgernes Døre og musicere og derved tjene en Skilling,
faldt paa en Søndag, hvor det ifølge kgl. Forordning
om Sabbatens Helligholdelse var blevet forbudt at spille.
Amtmand og Biskop stillede sig imidlertid velvillige og
tillod, at Morten Dags Affen i Stedet maatte benyttes.52)
Vestermand holdt i Skive en Svend, Andreas Wier,
som »opvartede med Musik udi Skive saa og paa Landet
udi Salling til alle forefaldende Bønder*Bryllupper, Bars*
1er og Forlovelser.« Han virkede desuden »paa hin Side
af Broen udi Højslev og Dommerby Sogne,« men Ve*
stermand skulde have en Trediedel af Indkomsterne,
ligesom det var Undermusikantens Pligt »at indberette
alle større Bryllupper, for at Vestermand og hans Svende
kunde tage Affære der.53)
I Domhusets Regnskab for Aaret 1759 ligger følgende
Kvittering: »For min Opvartning at blæse Landstinget
ind er mig den sædvanlige Løn, 4 Rdlr., for afvigte Aar
1759 betalt af Landstingshører Arctander.«
Man ser heraf, at Musikanten foruden de faste Hono*
rarer fra Sognekirkerne nu havde faaet en ny Biindtægt.
Men Borgerne var ikke tilfredse med Vestermands
2*
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Bestridelse af Embedet, og det endte med, at Stifts*
befalingsmanden den 4. August 1750 klagede til Magi*
straten »over det slette Forhold og slette Opvartning
ved Stadsmusikant Embedet, saa Vestermand kunde
fortjene Remotion.« Han foreslog at lade en xMusikant,
der hidtil havde haft Kontrakt med Aarhus*Musikan*
ten, komme til Byen »paa et Forsøg.«54)
Den 26. Jan. 1760 konstitueredes Johan Jacob Brandt
som Instrumentist for Viborg By og Stift udi Peder
Vestermands Sted, naar han ved Døden er afgangen,
eller Tjenesten paa andre Maader lovlig ledig vorder,«55)
man da havde Vestermand ogsaa været Musikant i Vi*
borg i næsten 30 Aar og var gammel og skrøbelig. Der
gik dog fire Aar, inden han døde, og disse Aar blev en
Lidelse for begge Musikanterne, der ustandseligt klagede
over hinanden.
Brandt indledede Klagerne med i et Brev af 29. Ok*
tober 1760 til Magistraten at besvære sig over, at han
ved sin Ankomst til Byen for at ordne sig med Vester*
mand fandt denne »i saa slette Omstændigheder,« at han
ikke var i Stand til at »forsyne Tjenesten, men endog
desværre Tjenesten i saa slet Kredit hos høje og lave,
at nogen skikkelig Mand ikke kan have convenabel
Levebrød deraf.«56)
Magistraten videresendte Klagen med følgende Attest
af 11. November s. A.: »At Instrumentist*Tjenesten her
paa Stedet er saa lidet agtet kommer af den slette Tugt
Musikken er bleven holdt i, hvilket igen kan se sig af
den saare ringe Indkomst, Instrumentisten haver, saa han
ikke har kunnet formaa at anskaffe sig enten Folk eller
Instrumentister, hvormed han har kunnet være Folk til
Fornøjelse. Det er ikke mulig, at nogen Mand kan have
sit fornødne Ophold af Tjenesten i den Stand, den nu
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er i, og der vil medgaa baade Tid og Penge, inden den
igen kan komme i saadan Stand, som den burde være.
Saa proponer vi, at Memoralisten paa en konvenabel
Maade maatte vorde roulageret saavel ved at faa noget
vist henlagt til Tjenesten som og at vorde mainteneret
mod uvedkommende Personer, som gør ham alt for stor
Indpas i det, som er hans Levebrød.«
Den 11. Sept. 1764 klager Brandt atter og vedlægger
»Dokumenter om den gamle Musikants Uduelighed og
daarlige Opførsel.« Raadet svarer, at det er det bekendt,
at Vestermands »Opførsel paa nogen Steder ved Tjene*
stens Forretning haver været meget slet i mange Aar.«57)
Endelig den 15. December s. A. er det Vestermands
Tur til at beklage sig over Brandt, der indtrænger sig i
hans Embede, og dersom »han maa fremture dermed,
maa jeg med Kone og Børn krepere, hvorfor jeg nød*
vendig maa søge Deres Excellences (Stiftsamtmandens)
Assistance som Hjælp til Forsvar. Dersom Hr. Brandt
vil indgaa en billig Akkord om Afstaaelse, saa er det en
Ting, jeg maa føje mig udi, naar han skaffer mig For*
sikring for 100 Sietdaler aarlig til mig at pensere.«58)
Den 8. Januar 1765 kom Forliget endelig i Orden, hvor*
efter Vestermand skulde have 66 Sietdaler aarlig af
Brandt, men kun i to Aar nød han Pensionen, thi 1767
døde Vestermand i sin Gaard paa Hjørnet af Vestergade
og Gravene og blev begravet den 23. April.59) Enken
hed Christine Marie Abel.

Johan Jacob Brandt.
Brandt var nu Byens Musikant i over 40 Aar, og han
fik oparbejdet Bestillingen til de flestes Tilfredshed. En
enkelt Gang forsøgte han dog at skulke fra Kirketje*
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nesterne, men efter en venlig men bestemt Advarsel fra
Magistraten blev Forholdene atter normale.60) Natur*
ligvis laa ogsaa han i Kamp med Folk, der gik ham i
Næringen. En Tid ordnede han Sagerne i Mindelighed,
men tilsidst blev Harmen for stor og resulterede i et
saalydende Brev af 12. Februar 1785 til Magistraten:61)
»Saasom jeg ikke var nødsaget for at se mig soutene*
ret for Indgreb i mit Levebrød at gøre følgende Fore*
stilling for Deres Velvisheder, havde jeg ikke med
dette givet mig den Frihed at gøre Ulejlighed. Sagen er
denne: Sidste Søndag Aften blev mig berettet, at paa
trende Steder hos Borgerne i Viborg var Forestilling,
hvor tillige var Musik, men uden min Vidende og Vilje
blev Musikken forrettet af Fuskere fra Landet, som
Værterne formodentlig havde bestilt dertil, hvilket gav
mig Anledning, at jeg gik ind til Byen i de Huse, hvor
Spillet gik for sig.
Det første Sted var paa Hattemagernes Lavstue. Der
forefandt jeg en Fusker, som brugte Violinen, den han
ikke vilde overlevere mig, efter jeg trende Gange med
det ganske forlangte den og af den Aarsag maatte tage
Violinen fra ham og brække den i Stykker og derefter
høflig foreholdt Selskabet, at det var dem ikke ube*
vidst, at jeg ved kgl. Bestalling var beskikket til at være
Musikant.
Det andet Sted var paa Vestergade, hvor jeg lige*
ledes forefandt en Fusker, som spillede, og efter at
denne godvillig leverede mig Violinen, forføjede han
sig derfra.
Det tredie Sted var i Nedergade, der ligesom paa de
forannævnte Steder var utilladelig Musik, men ved mit
Komme i Huset forstak Fuskeren sig, som spillede, men
efter at jeg var gaaet, spillede han atter.
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Da jeg formener denne Omgangsmaade at være lov*
stridig, hvorved Brødet, jeg for mig og mine skulde
have til Ophold at leve af, bestjæles mig, at jeg kunde
have god Grund til at give disse Borgere Søgsmaal og
tillige at paastaa, at hver for sig, nemlig: Jørgen Hatte*
mager i det første Sted, Niels Testrup i det andet og
Anders Skrædder i det tredie Sted, skulde betale 4 Rdl.
efter min Bestallings Tilhold, saa har jeg anset det for
bedre først at forestille Sagen for deres Velvisheder med
ærbødigst Anmodning, at herbemeldte vilde vise den
Retfærdighed at lade de her angivne trende Borgere paa
første Raadstuedag skulde se sig og foreholde dem den
uretfærdige Omgang, de har begaaet imod mig ved at
bestille og indtage Fuskere, som bestjæler mig Brødet
af Munden, samt at paalægge disse at betale enten hver
for sig 4 Rdl. efter min Bestalling, hvoraf det halve til*
falder Byens Fattige, og den anden halve Del mig, eller
og i det Sted en passende Mulkt til de fattige, som jeg
ærbødigst indstiller til Deres Velvisheders Gunstbefin*
dende, da jeg i saa Fald eftergiver al den Indtægt, som
jeg havde tilkommen.«
Men ogsaa fra Borgerne kom der Klager til Magistra*
ten. Saaledes beklagede Niels Lund Hagemann sig i 1791
over Brandts Embedsførelse, og under en paafølgende
Retssag fremlagdes følgende skriftlige Indlæg fra ham
af 5. Februar:62)
»I Anledning af hans kgl. Majestæts og hans kgl.
Højheds Kronprinsens Fødselsdage havde jeg efter et
fornemme Selskabs Anmodning paataget mig at foran*
stalte et Bal paa Raadhuset, til hvilken Ende jeg beti*
melig meldte mig hos Johan Jacob Brandt, som angiver
sig at være Stadsmusikant, omendskønt han hverken
holder Svende eller Drenge, og anmodede ham at an*
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skaffe den fornødne Musik, hvilken han vel lovede mig,
men tillige begærede derfor 24 Rdl. i Betaling.
Denne Fordring, saa ubillig og tillige saa usædvanlig,
da jeg aldrig forhen ved deslige Lejligheder har betalt
mere end 10 Rdl. for 6 à 7 duelige Musikanter, fandt jeg
ikke at kunne indgaa, og da jeg formente, at Brandt, om
han end kan have Privilegium paa ene at skaffe Musik
her i Byen, dog ikke kan have Rettighed til at opskrue
samme saa dyre, som han selv lyster, hvilket i al Fald
hans Bestalling eller Privilegium, om han noget haver,
maa kunne udvise, saa troede jeg derhos, at det i
Tilfælde af Disput tilkom Magistraten som nærmeste
Øvrighed at kende os imellem. Altsaa indgav jeg min
Klage til Magistraten, som kaldte Brandt for sig paa
Raadstuen og med ham aftalte, at han skulde anskaffe
god og forsvarlig Musik for 16 Rdlr. Betaling. Jeg syntes
ikke ved denne Magistratens Afgørelse at kunde glæde
mig ved et billig og retfærdig Medhold, da 16 Rdlr.
er en usædvanlig høj og efter min Formening ubillig
Betaling. Ikke desmindre fandt jeg mig tvungen at ind*
gaa dette, saafremt jeg vilde vente, at det bestemte Bal
skulde gaa for sig. I Forventning af, at denne Sag nu
havde sin Rigtighed, foranstaltede jeg al det fornødne
til Ballet. Brandt, som vidste, at jeg allerede havde gjort
store Bekostninger, søgte nu at drage Fordel af den
Forlegenhed han troede at kunne sætte mig udi, og der*
for tilkendegav han mig, et Par Dage før Ballet skulde
holdes, at han ikke vilde anskaffe Musikken, med min*
dre jeg betalte ham 24 Rdlr.
Paa den ene Side fandt jeg, at jeg ikke uden Tab
kunde betale mere end de en Gang bestemte 16 Rdlr.,
thi derefter havde jeg gjort min Regning, og paa den
anden Side saa jeg som en fattig Mand min Ruin, om
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Ballet skulde gaa over Styr, og mine store Bekostninger
skulde være spildte. Iblandt disse tvende Onder var
jeg tvungen at vælge det mindste, nemlig at indgaa
paa Betalingen af de 24 Rdlr. med den udtrykkelige
Betingelse, at Musikken skulde være komplet og for*
svarlig god.
Tiden kom, og Brandt bragte i Stedet for de fordrede
Folk til en komplet Musik alene tillige med sin egen Per*
son tvende Svende og en Dreng, hvoraf den bedste ikke
var bedre end Brandt selv, altsaa ikuns slette Musici.
Her foruden havde han sat en til at stryge eller gnide
paa en Bas, som næppe forstaar en Node, samt en af*
skediget Tambour til at slaa paa en Pauke i Stedet for
en Tamburin. Kort sagt! Den hele Musik var den
sletteste, som kan tænkes udi en Købstad, som skulde
være forsynet med Stadsmusikant.«
Den 14. Juni 1780 udgik et Reskript om, at Stads*
musikant Embederne fremtidig skulde besættes med
Folk fra det kongelige Kapel. I Reskriptet motiveres
denne nye Ordning særdeles kønt med Ønsket om
at ophjælpe Musikken omkring i Købstæderne, men
den virkelige Grund var dog nok den, at man ved at
gøre de udtjente Kapelmedlemmer til Stadsmusikanter
kunde slippe for at pensionere dem.
Da derfor Brandt paa sine gamle Dage ønskede at
trække sig tilbage og gerne saa, at Svigersønnen, Orga*
nist Schuster, fik Embedet efter ham, blev det nødven*
digt først at forespørge Overhofmarskallen, om nogen
fra det kongelige Kapel kunde ønske Tjenesten, og da
dette ikke var Tilfældet, indsendte Brandt sin Afskeds*
begæring den 12. Februar 1802. Brevet lyder:63)
»Da jeg har været Musikant i Viborg By og Stift
i 41 Aar, og jeg nu er 70 Aar, kan jeg kendelig for*
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nemme mine Kræfters Aftagelse, i Særdeleshed ved
den udfordrende Nattevaagen, ønsker jeg rolige Dage
mine øvrige Leveaar ved at afstaa Musikant Tjenesten
til min kære Svigersøn, Joachim Schuster, der nu paa
det 8’de Aar har været min Alderdoms Trøst og Med*
hjælper. Det er bekendt, at det eneste, som kan have
Navn af fast Løn, er: af Landstinget aarlig 24 Rdlr.
og af hver af de tre Kirker i Viborg 4 Rdlr, som ialt
er 36 Rdlr., og da min Svigersøns Løn som Organist
ved Sdr. Sogns Kirke er 40 Rdlr., vil han aarlig tilstaa
mig 76 Rdlr. til Underholdning for mig og 78 Aar
gamle Kone, som vel er lidet for os, men dog nok for
ham, der har en talrig Familie foruden de fornødne
Folk, han maa holde, dog med Sparsomhed paa begge
Sider.«
Brandt, der boede paa Øster Teglgaard, begravedes
den 29. August 1806,64) 75 Aar gammel, efter 10 Ugers
smertefuldt Sygeleje. I Dødsannoncen i Viborg Samle*
ren anføres blandt andet »at hans redelige og gode
Handle* og Tænkemaade var bekendt over Viborg By
og Stift«. Hans Hustru, Anna Marie Lihme, var død
et Par Aar tidligere 80 Aar gammel og begravedes den
21. Januar 1804.65)
Joachim Andreas Schuster.
I Begyndelsen af det 19. Aarhundrede stod man
overfor en ny Tid, der afskaffede adskilligt gammelt
i musikalske Forhold. Saaledes blev Landdistrikterne
iflg. kgl. Reskript af 24. Maj 1800 erklærede for frie,
saa de ikke længere var bundet til nogen Musikant,
og samtidig hævedes Forbudet mod Instrumentisternes
Brug ved Gudstjenesten i den stille Uge, og endelig
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skulde de latinske Skolers Diciples Sangopvartning i
og udenfor Kirken ophøre.
I det nye Aarhundrede fik alle og enhver Lov til at
spille paa Landet ved Gilder og Festligheder, hvorved
Musikant*Embederne sank meget i Værdi, idet Ind*
tægten fra Landet spillede en stor Rolle.
Musikanterne fortvivlede og saa Fremtiden truet, men
en vis Trøst maatte det være dem, at det et og andet
Sted gik op for Folk, at de havde haft kunstnerisk Be*
tydning. Musikanterne kunde derfor ikke mere holde
Folk som før og ikke leve af Embedet alene.
»Lad os i alle Jyllands Stifter faa de gamle Rettig*
heder tilbage.« Saaledes skrev Amtmanden i Viborg
den 25. August 1806 til Overhofmarskal Hauch.
Hvad der skulde bøde paa Tabet af Landdistrikterne
og gøre Bestillingen taalelig, var den samtidige Be*
stemmelse om, at ledige Pladser skulde forenes med
Organistembederne.66)
Det var altsaa ikke gode Forhold Brandts Svigersøn,
Joachim Andreas Schuster,gik ind til. Genvordighederne
var ikke en, men mange, og stadig blev der fundet paa
nye Kunster, hvorved Borgerne kunde undgaa at betale
ham. Efterhaanden som det blev almindeligt at have
et Klaver i Huset, var der altid Folk, som vilde tilbyde
at spille til Dans paa et saadant Instrument. Forgæves
foreslog Stadsmusikanterne, at dette skulde forbydes.
Og der var Steder, hvor man dansede til Tonerne af
en Lirekasse, et Instrument, som netop kom frem i
disse Aar og gjorde stor Lykke.67)
Ogsaa Drengene, der var i Musikanternes Tjeneste,
blev ud til Bens og rendte ofte fra deres Pladser. Følgende
Inserat i Viborg Samleren for 3. August 1801 fortæller
bedst om Schusters Genvordigheder i saa Henseende:
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»Da min Musikant*Dreng Johan Ahrndt Bieber, som
paa 4de Aar har staaet i Lære hos mig, er ulovlig und*
vigt af sin Lære den 29. Juli, uden at jeg saavel som
nogen af mine har dertil givet ham mindste Aarsag
saaledes at bortgaa, saa er min ydmygste og tjenligste
Begæring til alle Respektive høje og lave og enhver,
som bemeldte Dreng maatte forekomme, vilde behage*
lig anholde ham og tilmelde mig samme, enten han
skulde melde sig hos de Herrer Stadsmusikanter for
at give sig i Lære eller hos de høje Chefer for Re*
gimenterne, da han trakterer en Del Instrumenter. Ved
Undvigelsen var han iklædt en fin carmoisinrød Kjole
med grønt For og blanke Knapper, en ny graagulstribet
Vest med Staalknapper, sorte Emsesbukser, blaa, lin*
nede Strømper og Pampusser eller Støvler, rund Hat
af Eschild Pedersens Fabrik i Viborg.
Skulde der være nogen, som kunde give mig Un*
derretning, hvor bemeldte Dreng er at finde eller at
tilvejebringe mig samme, er jeg villig som skyldig at
betale alle Omkostninger.«
Schuster havde først været Svend hos Brandt, med
hvis Datter, Dorthe Maria, døbt 11. April 1766,68). Han
blev gift den 25. Marts 1795.69) De boede i Set. Mikkels*
gade. 1801 blev han Organist ved Sdr. Sogns Kirke,70)
og dette Embede bestred han sammen med Musikant*
tjenesten til sin Død 1812; begravet 25. November,
47 Aar gammel.71) I Viborg Samleren indrykker Enken
et saalydende Inserat:
»Ædle Medborgere! beklag mig og forglem mig ej,
da den haarde Skæbnes Stød har omkastet mit Haab
til en blid Fremtid ved tvende Dødsfald, som jeg sør*
gelig maa tilkendegive. Først med min i Kondition
staaende Musikantsvend Hr. Georg Heinrich Winkler,
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som omskiftede Tiden med Evigheden d. 12. Novem*
ber, hvilket tilkendegives for hans Slægt og Venner efter
Skyldighed. Det andet var min gode, kære, trofaste
Mand, Hr. Joachim z\ndreas Schuster, Stadsmusikant
her i Byen, som efter 2 Aar og 3 Maaneders smertelig
Gigt og Nervesvækkelse indgik til en uforandret Ro
den 15. November i hans Alders 47. Aar. Dette smerte*
lige Tab for mig og mine 6 umyndige Børn har skildt
mig ved mit daglige Udkomme i denne haarde Tid, og
da Tabet af min Mands Helbred i saa lang Tid har
gjort et stort Tab i mine Kaar, saa er det mig desføleli*
gere at savne ham. Dette kunde jeg ej undlade sørge*
ligst at tilkendegive vore fælles Venner og Velyndere
i Haab om enhvers Deltagelse i min billige Sorg.«
Enken, Dorthea Marie Brandt, begravedes 1840 den
23. Februar, 78 Aar gammel.72)
Hans Lassen Rolin.
Det var nu atter nødvendigt at forhøre i København,
om nogle af det kongelige Kapels Medlemmer kunde
tænke sig at komme til Viborg som Stadsmusikant,
og da dette ikke var Tilfældet, gav Overhofmarskal
Hauch den 28. November 1812 Magistraten Tilladelse
til selv at besætte Embedet, men det varede dog godt
et Aar, inden den nye Stadsmusikant udnævntes.
Den 1. Januar 1814 ansattes Hans Lassen Rolin paa
Prøve, og den 14. Juni s. A. fastansattes han af Magi*
straten som Musikant og af Magistraten i Forbindelse
med Sognepræsten ved Sdr. Sogns Kirke til Organist
ved denne Kirke.73)
Rolin, der var af svensk Slægt, fødtes i Aalborg
den 19. November 1793. Hans Forældre var Kobber*
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smed Andreas Rolin og Else Johanne Lund.74) Kun
12 Aar gammel kom han i Lære hos Instrumentisten i
Aalborg. Lærebrevet,som endnueriFamiliens Eje,lyder:
»Jeg underskrevne Johan Daniel Kuhlau, kgl. Instru*
mentist i Aalborg By og Stift, saa og Organist til Frue

Hans Lassen Rolin i Konfirmationstøjet.

Kirke sammesteds, tilstaar at have taget Hans Lassen
Rolin, nu 12 Aar gammel, barnefødt udi Alborg, at
lære ham Musiken saavel paa Instrumenter saa-og paa
Orglet fra Set. Hansdag 1806 til samme Tid 1812, saa
at han inden 6 Aar kan præstere, hvad der udfordres
af en dygtig og habil Musikantsvend, og erklærer der*
for, saa og skal jeg underholde ham i hans Læreaar
med forsvarlig Føde, Renlighed og holde ham fri for
alle Skatter.
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Derimod forbinder jeg mig Hans Lassen Rolin, at
jeg vil være og blive hørig, lærevillig, tro og lydig
imod Hr. Kuhlau, som min Læreherre, Principalinde
og conditionsværende Svende, ikke uden vedkommen*
des Tilladelse at være nogen Nat ude af Huset uden
at staa et Fjerdendelsaar længere i Lære for hver Nats
ulovlig Udeblivelse, ikke at gaa ud af Huset uden Til*
ladelse, mindre gøre nogen musikalsk Opvartning uden
min Principals, Principalindes eller Befalingshavendes
Vidende og Ordre, men stedse at være til Stede for
at exercere mig og tage mod Information.« Hans Mester
døde imidlertid før Læretidens Udløb, hvorfor han de
sidste P/2 Aar stod i Lære hos Efterfølgeren i Embedet,
Stadsmusikant Frederik Heiss, som, da Rolin søgte
Embedet i Viborg, anbefalede ham som »et ordentligt
og skikkeligt Menneske, der ikke alene er en duelig
og habil Stadsmusikanter Svend, men ogsaa har erhver*
vet sig den Fuldkommenhed, der fordres til en duelig
og habil Organist«.75)
Han var altsaa kun 20 Aar gammel, da han kom til
Viborg og indlogerede sig hos M. Holmgaard paa
Hjultorvet, hvor han straks begyndte at give Under*
visning i Musik.76) Allerede Aaret efter klager han til
Politiet over, »at adskillige af de militære Musici gør
ham Indgreb i hans Levebrød, og at der saaledes skal
være betjent et Bal hos Anders Skrædder i Nedergade,
hvor en Oboist ved Navn Thye med flere har paata*
get at bestille«. Sagen ordnedes i Mindelighed mellem
Politi og Militær.77)
24. Januar 1824 vedtog Magistraten en ny Takst for
Stadsmusikanten, hvoraf fremgaar, at Rolin for at spille
12 Timer til Dans selv skulde have 6 Rbd. Sølv og
for hver Assistent, han medbragte, 3 Rbd. Sølv, men
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»for den der slaar Paukerne kun 1 Rbd. 4 Mk. Sølv.«
For 6 Timers Dans betakes det Halve og for 4 Timer
en Trediedel. Desuden havde den, for hvem Ballet
holdtes, Valget mellem at give Musikanterne »Fortæl
ring in Natura uden Betaling« eller betale dem hver
1 Rbd. Sølv. Musiken skulde bestilles mindst 6 Timer
før Ballets Afholdelse, og ønskede man flere end 4
Musici da mindst 24 Timer forud. Ønskede man anden
Musik, end den Stadsmusikanten leverede, skulde han,
selvom han ikke selv medvirkede, have 3 Rbd. Sølv.78)
Ellers er det kun faa Efterretninger, der findes om
Rolins Embedsførelse. Han ledede Musiken i Theatret,
og her kom det en Aften til Demonstrationer mod ham,
idet Publikum ikke var tilfreds med hans Musik i Mel*
lemakterne og derfor opførte en Pibekoncert. Dagen
efter, den 22. August 1844, møder en Forsvarer frem i
Avisen. Han haaber, at Rolin ikke tager Notits af denne
Piben, men »som forhen, med sin behagelige og blide
Musik uden Forandringer, underholder Tilskuerne, da
man derved bliver rykket Aarhundreder tilbage i For*
tiden, hvor Sækkepiben og Skalmeien var Koncert*
instrumenter, endog ved det kongelige Taffel.« Det er
morsomt at se, at der ogsaa dengang var Brydninger
mellem »moderne« og gammel Musik.79)
Endnu i 1846 hævder Rolin sit Privilegium ene at
levere Balmusik. Saaledes spørger en vred Indsender
i Stifttidende: »Er Organist og Stadsmusikant Rolin,
hvis Musikpræstationer er noksom bekendte, berettiget
til at affordre Vedkommende 3 Rbd., fordi de efter en
Udflugt om Aftenen, tilfældigvis indbydes af en god
Ven til at danse et Par Timer i dennes private Lokale,
og Rolin ej dertil afgiver Musik? Da Meningerne herom
er delte, ønskes dette besvaret.«80)
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Med Aarene blev Beskæftigelsen for Stadsmusikant
terne mindre og mindre, og efter Haanden nedlagdes
Embederne. I 1858 faar Rolin for sidste Gang af Sdr.
Sogns Kirke udbetalt 6 Rdlr. i Egenskab af Stadsmusi*
kant.81)

Hans Lassen Rolin som Guldbrudgom.

Rolin var 1. Februar 1847 blevet Organist ved Domt
kirken,82) et Embede han bestred indtil Kirkens Lukning
og Nedrivning. Morsomt er det at erfare, at man ogsaa
den Gang klagede over Menighedssangen. I Viborg
Stifttidende for 29. December 1860 findes følgende
Inserat:
»Der klages ofte med Rette over Kirkesangens slette
Tilstand. For Domkirkens Vedkommende ligger Fejlen
i, at alle Salmerne, der spilles, gaar for højt, at kun en
5
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uendelig lille Del af de Kirkesøgende kunde naa med.
Og intet er lettere at ændre end dette. Man skal sim*
pelthen transponere, hvorved der tillige maa erindres,
at Orgelet staar en Tone eller mere for højt. At foretage
dette Arbejde, der visselig vil kræve en Del Tid, paa*
ligger vel nærmest Domorganisten. Tillige burde det
atter og atter paalægges Organisten at spille Salmerne
i et noget hurtigere Tempo.«
Den 3. April 1852 blev Rolin udnævnt til Bedemand
i Viborg,83) og senere blev han Retsvidne. Han ejede
først Gaard i St. Pederstræde, men købte siden Ejen*
dommen i Mathiasgade, som endnu er i Familiens Eje.
Rolin ægtede 4. Juni 1817 Ane Margrethe Boisen,84)
døbt i Viborg 15. Juli 1799, en Datter af Murmester
Daniel Boisen og Anna Johansdatter Handberg.85) I
1867 holdt det gamle Stadsmusikantpar Guldbryllup
og blev da fejret paa det smukkeste af deres Medbor*
gere. Hun døde den 29. August 1875,86) og han 3’/2
Aar før, den 10. Februar 187287), og hermed forsvandt
et Erhverv, som gennem mere end 300 Aar havde sat
sit Præg paa Viborg*Borgernes Fester.
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ORGANISTERNE.
Allerede i det 14. Aarhundrede fandtes der Orgler
og Organister i Danmark. Saaledes omtales Orglerne
i Lund og Ribe i Midten af dette Aarhundrede, men
det var sikkert kun i de store og anselige Kirker, at
der paa Reformationens Tid var Orgler, og først hen*
imod Aar 1600 anskaffes de til mange Købstadkir*
ker. Organisten eller, som han da hed, Orgelmeste*:
ren var ofte tillige Orgelbygger og Reparatør, og i
Slutningen af det 17. Aarhundrede var Viborg Hjem*
stedet for dygtige Orgelmestre, der forsynede mange
af de jyske Byers Kirker med Orgler og reparerede
dem.
Fra 1670 ansattes Organisterne i Købstæderne af
Magistraten, dog med allernaadigst kongelig Konfir*
mation, og at Embedet betragtedes som værende af
en ret verdslig Karakter, ser man deraf, at Skifter ef*
ter Organister i Købstæderne kun sjældent kommer
ind under den gejstlige Jurisdiktion. Deres Løn var
saa ringe, at de for at eksistere nødsagedes at have
mere verdslige Bierhverv, som f. Eks. at assistere den
stedlige Stadsmusikant eller være dansk Skolemester.
Var Lønnen ringe, saa var Forholdene, hvor under
Organisterne havde at spille, ligesaa ringe. I Stifts*
bogen, som Viborg*Bispen Søren Glud lod indrette i
Aarene 1678—81 for at skabe en Oversigt over hele
Bispedømmets økonomiske Forhold, staar der om Or*
ganistforholdene ved Domkirken:
3*
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„Organisten til Kul*Ild om Vinteren derved at
varme Hænderne, at han rigtig kan lege, og til Lys
at se ved udi Jule*Helligdage, om Aftensangen og
andre Tider om Vinteren, naar fornøden gøres 3 Mk.
12 Sk., hvilket saaledes i mange Aar haver været
brugeligt, som Regnskaberne udviser.“
saa det har sikkert om Vinteren været baade en skum*
mel og kold Bestilling at være Organist.
Iflg. Kirkeritualet af 1685 skulde Organisterne ved
Højmesse begynde at spille paa Orgelet, saasnart
Klokkeringningen begyndte, for at Indgangsbønnen
kunde læses, saasnart denne var ophørt, og Tjenesten
saaledes ikke blive forsinket, men ellers ledsagede han
Gudstjenesten lige som nu om Dage, kun at Orgelet
i Fastetiden slet ikke maatte benyttes. Til Hjælp ved
Salmesangen havde han Skolens Disciple, og paa de
store Helligdage medvirkede Stadsmusikanten og hans
Svende1).
Graabrødre^ eller Nørresogns Kirke.

Kirkens første Orgelværk blev bygget af Orgelbyg*
ger Peder Carstens iflg. Kontrakt af 23. December
1663'2). Det kostede 570 Rdlr., og Halvdelen af Be*
løbet blev indsamlet blandt Sognets Beboere. Orgelet
havde 16 Stemmer og 695 Piber, og paa Træværket,
der var smykket med Malerier, stod flere fornemme
Borgeres Navne, deriblandt Borgmester Peder Peder*
sen Berings3). Den første, der spillede paa det ny
Orgelværk, var Johan Bertelsen Klock, og hans Løn
var kun 75 Sletdaler aarlig4). Som omtalt under de
ældste Stadsmusikanter, blev han af disse i Aaret 1670
stævnet, fordi han gik dem i Næringen med sit
Bæreorgel, og det var sikkert med Sorg, at han saa
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sit lille Bierhverv standset. 1684 hjalp det lidt
paa hans økonomiske Forhold, at han tillige blev
Organist ved Sortebrødre Kirke, hvorved han yder*
ligere tjente 50 Rdlr. aarlig5), men Historien melder
intet om, hvordan han kunde overkomme at betjene
begge Orgler. Helt gode Kaar fik han dog aldrig, og

Graabrødre Kirke.

i 1690 maatte han give Landstingsskriver Lauritz Jen?
sen Bering, i hvis Hus i Mogensgade han boede,
Transport paa Lønnen ved Graabrødre Kirke, idet
han var blevet ham 150 Rdlr. skyldig for „nogle Aars
Kost og * Husværelser, saavel som anden Forstræk?
ning“6). Det var derfor kun rimeligt, at Landstings?
skriveren, da Kock døde, 51 Aar gammel, sørgede
for Begravelsen, og den 14. Maj 1691 blev hans Lig
stedsat i Berings Begravelse i Kirken7).
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Klocks Efterfølger blev den attenaarige Jens Laurid=
sen Bering, en Søn af fornævnte Landstingsskriver Lau*
ritz Jensen Bering og Anne Rasmusdatter, med en aar*
lig Løn af 45 Rdlr.8). I Aaret 1707 stævnede Bering
sin egen Sognepræst, Magister Morten Rhodius, fordi
denne havde skældt ham ud for en „Hundsfot,
Skurk og Flegel“. Blandt Vidnerne i Retssagen var
Berings Svoger, Vinhandler Knud Jensen Breum, som
havde en Vinhandel, den saakaldte „Statskælder“, i
sin Ejendom paa Hjørnet af Mogensgade og Graa*
brødre Kirkestræde, og Domorganisten Elias Wernitz.
Vidneudsagnene giver et morsomt Billede af, hvad
der passerede. Breums Vidnesbyrd lyder:
„Magister Morten Rhodius kom ind i mit Hus
Nytaarsdag straks Prædiken var ude og sagde til
mig iblandt andet: Jens Bering haver i Dag gjort
imod mig som en Hundsfot, Skurk og Flegel, fordi
han haver leget Psalmen til Ende, som skulde sjun*
ges i Prædikestolen, hvortil jeg svarede: Magister
Morten, det kommer mig intet ved, hvad Eder og
Jens Bering er imellem. Derefter lod jeg ophente
et Glas Vin til hannem, som jeg drak ham til med.
Lidet derefter samme Dag kom Jens Bering ind i
mit Hus, og straks han var indkommen, ønskede
han samtlige, som i Stuen var, et glædeligt nyt Aar.
Saasnart Jens Bering havde forrettet samme Ønske,
sagde Magister Morten til Jens Bering: I haver gjort
imod mig i Dag som en Hundsfot, Skurk og Flegel.
Jens Bering tilspurgte Magister Morten : hvad haver
jeg gjort Eder, at I saa i godt Folks Nærværelse
skælder mig? Dertil Magister Morten svarede: I
haver leget de trende Vers til Ende af den Salme,
som skulde sjunges i Prædikestolen, og sagde Ma*
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gister Morten videre, at han vilde tilstaa hans for*
rige Ord, at Jens Bering er en Hundsfot, Skurk og
Flegel, fordi han haver gjort Magister Morten til
Fortræd og bragt Psalmen til Ende udi Prædike*
stolen, hvorpaa Jens Bering sagde: Hr. Magister,
jeg ved ikke at have gjort Eder imod, maa jeg ikke
blive herinde for Eder og Eders Skældsord, saa vil
jeg gaa bort, og derpaa gik bort, og blev Magister
Morten ungefær to Timers Tid hos mig.“
Af Organist Wernitz’s Udsagn fremgaar det, at han
ikke var til Stede i Vinstuen, men at Rhodius Dagen
efter paa en Spadseretur til Asmild Klosterkirke satte
ham ind i Sagen og atter brugte de samme Ukvems*
ord om Bering, fordi denne „legte til Ende de 3 Vers
af Psalmen „I Jesu Navn skal al vor Gerning ske“,
som skulde sjunges udi Prædikestolen“. Wernitz
hævdede, at iflg. „Psalmebog og Gradualens Indhold“
vilde han have handlet ligesom Bering. Rhodius’s
eget Indlæg lyder:
„Jeg sagde ikke, at han var en Hundsfot og Skurk,
men jeg sagde, at han havde gjort imod mig som
en Hundsfot og en Skurk, idet han som en ung
Person vilde gøre mig gamle Mand en Tort og en
Spot for Menigheden den Dag og ikke holde op
med Værket, der jeg stod paa Prædikestolen, hvil*
ket han vil kunne fornemme af Disciplene, som
holdt op med Sangen, men han bad dem sjunge,
ikke af Kærlighed til Guds Ord, thi hvorledes hans
Gudsfrygt er, skal han nok faa at høre paa sine
Steder, men at gøre mig Fortræd derved“9).
Bering ægtede den 21. December 1707 Margrete
Olufsdatter10), men allerede 5 Maaneder senere døde
han i sin Gaard i Mogensgade kun 35 Aar gammel
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og begravedes i Faderens Gravsted den 11. Maj
170811). I Skiftet efter ham nævnes blandt andet Ind*
bo et dobbelt Klavikord. Enken giftede sig den 26.
November 1710 med Mogens Nielsen Bødstrup12),
men døde faa Aar efter den 5. August 171413).
9. Maj 1708 udnævntes Alexander Christensen Høf=
ner til hans Efterfølger14). Han var Søn af Sorte*
brødre Kirkes Organist, Christian Høfner, og Sidsel
Pedersdatter Bøgvad og var blevet døbt i Sortebrødre
Kirke den 27. Juli 1692. Bestallingsbrevet lyder saa*
ledes:
„Borgmestre og Raad udi Viborg gør vitterligt,
at vi paa hans kgl. Majestæts vores allernaadigste
Herre og Arvekonges allernaadigste Behag og ef*
ter derom os og andre Købstæders Øvrighed aller*
naadigst forundt Privilegium haver antaget og for*
ordnet, saa og herved antager og forordner ærlige
og kunstrige Alexander Christensen Høfner til at
være Organist her til Graabrødresogns Kirke udi
Viborg, udi afgangne Jens Lauritsen Berings Sted,
saaledes at han som en retsindig Kirkens Tjener
skal leve skikkeligen og ustraffeligen og med be*
meldte Orgelværk forsynligen og vel udi alle Maa*
der gaaes, og udi samme sin Bestilling og Opvart*
ning stedse lade sig finde flittig og ufortrøden og
altid selv være tilstede udi Kirken at opvarte. Be*
langende hans aarlige Løn, da er hannem bevilget
som herved bevilges Alexander Høfner aarligen,
saalænge han sin Bestalling som foreskrevet staar
forsvarligen opvarter, at skal nyde af Kirkens Ind*
komst — fyrretyve Rigsdaler —, som hannem af
Kirkeværgerne aarligen udi fire Terminer efter vores
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Ordre, ligesom han dem fortjener, rigtig skal beta*
les. Vil ellers nogen have hans Tjeneste ved Op*
vartning for Brudefolk eller deres Børn til Daaben
enten ved Musiken eller ved Skolen eller Instrumen*
talister eller i andre Maader, skal han og selv per*
sonlig være til Stede og sit Embede forrette og vin*
der derfor efter Billigheden, ligesom de med hver*
andre derom paa forsvarligste og bedste Maade kan
accordere, eller som af Magistraten her efter kan
vorde anordnet, og saafremt han denne hans Bestil*
ling som foremeldt agter at vinde og beholde, haver
han udi allerdybeste Underdanighed uden Forhaling
herpaa at begære hans kgl. Majestæts allernaadigste
Konfirmation.“
Samme Aar han tiltraadte Embedet, reparerede hans
Fader Orgelværkets Bælge, og hertil medgik 24 Skind.
I 1712 fik Organisten selv udbetalt 3 Mark for „Fugle*
sangen at lodde og et Skind, som skulde bruges til
Bælgen paa Værket, saa vel som Søm, der til blev
brugt“15). Alexander Høfner reparede 1718—20 Or*
gelværket i Sortebrødre Kirke, og efter endt Repara*
tion vikarierede han kort Tid16). To Aar senere, i
1722, forlader han Graabrødre Kirke for at blive Or*
ganist ved Domkirken17). Høfner var gift hele tre
Gange; først med Dorethe Henneberg, der begravedes
den 9. April 17331S). To Aar efter, den TI. Marts
1735 ægtede han Eleonora Christine Rafn19), men hun
døde Aaret efter, og blev begravet den 3. Februar
173620). Endelig holdt han den 22. Maj 1736 Bryl*
lup med Maren Jensdatter Hassing21). Det var, som
en ulykkelig Skæbne hvilede over hans Hjem, thi af
en Børneflok paa mindst 15 Børn døde de elleve alle*
rede som smaa. Høfner købte i 1717 Faderens Gaard
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i Mathiasgade, men solgte den kört efter for at købe
Ejendom i Nedergade22). I Aaret 1750 købte han
Hus paa Hjultorvet, og her døde han i Aaret 1761.
Han begravedes den 12. August23). Skiftet efter ham
viser, hvilken dygtig Musiker han var. Han ejede: 1
Klaver med Pedal, 1 Klavisymbel, 2 Violiner, 1 Hobo,
1 Spinet, 1 gammelt Klaver, 1 Bas Fløjte, 2 Fløjte duce
og 1 Harpe uden Strenge. Hans tredie Hustru var
blevet begravet den 7. Juni 175924).
Hans Eftermand blev Anders Lytken, døbt i Mor*
tens Kirke i Randers den 14. Februar 1705, Søn af
Organisten der, Otto Lytken, og dennes anden Hu*
stru, Mette Andersdatter. Han ansattes af Magistra*
ten den 25. December 1722 med en Løn af 40 Rdlr.25),
men kun i fem Aar blev han ved Kirken, thi allerede
den 22. April 1727 ansattes han til Organist i Hor*
sens, hvor han nær havde mistet Embedet, idet han
Aaret efter i Fuldskab paa et Værtshus lod sig hverve
til Soldat. Først efter mange Genvordigheder lyk*
kedes det Magistraten at faa ham fri2G). Han forblev
dog ikke hele sin Levetid i Horsens, thi ved Faderens
Død i 1739 opholdt han sig i Aalborg, og samme Aar
den 3. August søgte han atter tilbage til Graabrødre
Kirke her i Byen, hvor hans Broder Poul havde taget
sin Afsked. I Ansøgningsbrevet forsikrede han „næst
Guds Bistand Tjenesten baade at opagte og betjene
som en Organist sømmer og anstaar“27), men hans
daarlige Rygte fra Horsens var gaaet forud, og selv
vidste Magistraten fra hans tidligere Ophold her i
Byen, at han var en ustadig og vidtløftig Person, som
„hverken Kirken eller Menigheden kan være tjent
med“, foruden at hans „Levemaade ej tillader at ud*
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komme med den liden Løn, som ligger til denne Tje*
neste her, medmindre han imellem skulde forlade
samme og begive sig fra Byen at informere, ligesom
Broderen forhen har gjort, der nu kvitterer, hvorved
Værket ingen Gavn haver, uden at melde, at det ofte
ved en og anden Bors, naar Broderen saaledes var
borte, blev saa ilde opvartet, at det forvoldte mange
Gange Konfussion i Sangen i Kirken“28). Han fik
ikke Pladsen, men vendte 1747 tilbage til Horsens
som Organist. Han medførte da en Hustru, Anne
Sophie Fielcke, som var Enke efter Kapellanen til
Sortebrødre i Viborg, Andreas Christensen Frost.
Lytken døde som en fattig Mand 1769 af „Hikker“
og blev begravet den 11. April. Hans Enke døde Aaret
efter, 82 Aar gammel, og begravedes den 18. Maj
177029).

Lytken efterfulgtes af Eskild Danielsen Stach, døbt
3. Oktober 1703 i Sortebrødre Kirke, Søn af Bogbin*
der Daniel Michel Stach og Maren Eskesdatter. Fra
1720 havde han været Organist ved Sortebrødre Kirke,
men var nu efter denne Kirkes Ødelæggelse ved den
store Brand i 1726 blevet ledig og blev nu af Magi*
straten ansat ved Graabrødre Kirke iflg. Brev af 1.
April 1727 med en aarlig Løn af 40 Rdlr.30). Men
knapt to Aar efter døde han ugift og kun 25 Aar
gammel og begravedes den 3. Februar 172931).
Nu blev atter en Lytken fra Randers, nemlig Poul
Verner Lytken, døbt i Randers den 2. Oktober 171132),
Organist ved Kirken. Han var Broder til førnævnte
Anders. I Aaret 1735 havde han indlogeret sig hos
Stadskirurg Hendrich Runckel, men Forholdet til
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Værten blev saa daarligt, at denne gik til Bytinget
for at faa Lytken sat ud. Af Runckels Klage anføres:
„Den 14. November 1735, da min Kone, jeg og
Poul Lytken og min Svend, Erich Zachariasen, med
flere sad ved Bordet og spiste Middags Maaltid,
faldt der adskillige Samtaler, fornemmelig imellem
bemeldte Poul Lytken og min Svend, hvoraf en
Del blev talt mig til Fornærmelse, og da jeg ej læm
gere kunde taale at høre der paa, stod jeg op fra
Bordet og muligt gav dem Svar paa Tiltale. Der
paa sprang Poul Lytken straks op fra Bordet, greb
mig fat i mine Klæder, rystede mig som en gammel
affældig Mand hid og did, og uanset jeg bad om
at have Fred i mit eget Hus, slog han mig under
Øret og stødte mig ud ad Køkkendøren, ved hvil*
ken Tumult og Overlast min Tommelfinger paa
min venstre Haand blev blodig saaret, og havde min
Stifdatter ikke kommet imellem, havde jeg vel ikke
endda saa sluppen, men ventelig blevet værre med*
handlet, hvilket altsammen min Kone ikke kan
nægte, hun som sad og saa derpaa uden at vise
mig ringeste Assistance enten ved Ord eller Ger*
ning33).
Lytken begærede efter 11 Aars Tjeneste, den 4.
August 1739, sin Afsked for at søge sin Lykke an*
dre Steder, da „han ej kan subsistere af den liden
Løn“, han har34). Magistraten anbefalede ham i
Brev af 30. September s. A. „paa det bedste hos alle
forekommende, hvilket vi igen skal søge at aftjene
ved alle forefallende Lejligheder; hvad hans Salig*
heds Sag angaar vilde hans Sjælsørger, velærværdige
Niels Hertsberg, meddele ham sit Skudsmaal“35)Han blev senere Faderens Efterfølger som Organist
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ved Mortens Kirke i Randers, et Embede han bestred
til sin Død. Han begravedes den 7. November 1774,
63 Aar gammel36). Han var gift med Anne Margre*
the Hensemann, født Haderup, en Datter af Degnen
Knud Haderup i Houlberg og Kirsten Todberg; hun
overlevede ham og ægtede den 1. November 1775
hans Efterfølger i Embedet, Organist Jørgen Peter*
sen37). Hun begravedes den 25. Februar 1780, 50 Aar
gammel38).

Magistraten fik nu to Ansøgninger om Bestillin*
gen, en fra føromtalte Anders Lytken og en saaly*
dende, dateret 28. Juli 1739, fra Johan Adolph Woh
pert:
„Siden det formenes at Organist*Tjenesten ved
Graabrødre Kirke her i Staden, formedelst hidtil
værende Orgelmester Poul Lytken resignerer, er
vakant, saa fordrister jeg undertegnede fattige her
i Byen med Hustru bosiddende Mand mig i dybe*
ste Underdanighed til de høje og gode Herrer om
samme Tjeneste at bønfalde til en liden Soulagement
i min og ermeldte svage Hustrus høje Alderdom,
henved 70 Aar, der ellers saa godt som intet og
lidet har at leve af og underholde hende med, der
mesten er syg og sengeliggende, uden en lille Løn
mig som Organist ved Asmild Klosters Kirke af
den velbaarne Frue, Justitsraadinde Lange, er ak*
korderet, som er 12 Rdlr., og som dette og ermeldte
Graabrødre Kirkes Orgelværks Tjeneste stedse ind*
til forgangne Aar, Poul Lytken frasagde sig Asmild
Kloster, har været betjent af een Mand, saa forsikrer
jeg mig, at jeg ved Guds Bistand upaaklagelig til
Guds Ære, Sognepræstens og Menighedens For*
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nøjelse, Tjenesten skal forestaa, saa som jeg har
ofte for Mons. Lytken i hans Fraværelse betjent
samme Graabrødreværk, saa vel til den ordinære
Gudstjeneste som ved Kirkemusik, og saaledes
kunde da begge Tjenester, som dog kun er af liden
Indkomst, igen vorde af een betjent39).
I Anledning af Embedets Besættelse omtaler Ma*
gistraten i et Brev af 20. August 1739 til Stiftsbefa*
lingsmanden Wolpert som en „god og ærlig Mand,
som har boet her i Byen nogle Aar og imidlertid ført
et stille og sømmelig Levned, hvad hans Sognepræst
i Særdeleshed maa tilstaa ham, at han lever upaakla*
gelig, og at Kirken med hannem langt bedre er tjent
end med den anden (Anders Lytken), skønt han ikke
trakterer det saa kunstigt“40). Da endvidere Organist
Høfner ved Domkirken lovede at holde Værket i
Stand, ansattes Wolpert iflg. Brev af 31. August 1739
med en Løn af 40 Rdlr., foruden „hvad samme for
Opvartning ved Børnedaab og Kopulation efter Sæd*
vane gives41).
Den 18. December 1739 udstedtes følgende konge*
lige Forordning:
„Som H. M. har förnummet, hvorledes Organi*
sterne ved Kirkerne efter Behag tiltager sig den
Frihed at bruge lange Præludier, hvormed de, end*
og ofte med forfængelige Melodier forlyste sig selv,
men forhindrer Andagten, opholder Menigheden til
manges Fortrydelse, ja Forargelse, og til slet ingen
Nytte forlænger Guds Tjenesten, og derudi lidet
eller intet ville lade sig sige eller rette, saa befales
Myndighederne at tilholde Organisterne at indrette
deres Præludia saa korte, og saaledes at akkom*
pagnere Psalmerne med Orgelværket, at, naar der
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ringes Kl. 8 tilsammen, Præsten da Kl. 9 kan
være paa Prædikestolen. Iligemaade befales, at Bøn*
nen udi Kordøren straksen skal læses, naar det med
Ringen er ophørt, saa at der skal præluderes, ime*
dens der endnu ringes, da og Præsten imidlertid
skal indfinde sig for Alteret.“
Wolpert var gift med Cathrine van Goltgeben, der
blev begravet 18. November 174542). Han selv blev
begravet den 21. December 174143), og iflg. Skiftet
oversteg Gælden hans Formue.
Iflg. Skrivelse af 23. December 1741 udnævnte Ma*
gistraten nu Jens Kløhn til Organist med en Løn af
40 Rdlr.44). Han, der var født i Næstved, var før An*
sætteisen Hører i 1ste Lektie ved Kathedralskolen. Em*
bedet tilligemed Tjenesten ved Asmild Kirke bestred
han indtil Januar 1758, da han blev Degn i Vrensted
og Tise45). Kløhn, der ejede en Gaard i Mathiasgade
og nogle Boder i Rosenstræde46), ægtede den 12. No*
vember 1744 Gertrud Kirstine Hersom, døbt 28. Ok*
tober 1716, en Datter af Købmand Christen Pedersen
Hersom i Viborg og Mette Jensdatter Kolbek47). Efter
hendes Død, hun blev begravet 10. September 17454S),
holdt han den 8. Marts 1748 i Mariager Bryllup med
Anne Sophie Friedlieb, døbt 11. Juli 172249), en Dat*
ter af Mag. Philip Henrik Friedlieb, Provst i Mariager,
og Christine Elisabeth Bornemann. Kløhn døde 1762,
51 Aar gammel, og begravedes den 3. Juni50).
1744 var Orgelet i Graabrødre Kirke blevet repare*
ret af Orgelbygger Hartvig Jækum Møller iflg. Kon*
trakt af 22. Januar. Reparationen kostede 200 Rdlr.,
og da den var endt, blev Værket efterset af Organist
Høfner ved Domkirken og Organist Lytken fra Ran*
ders51). Møller havde kort Tid før repareret Or*
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gelværket i Asmild, der var skænket Kirken i Aaret
1703 af Landsdommer Hans Lange.
22. November 1754 kom der en særlig Instruktion
for Organisterne ved Nørre* og Sdr. Sogns Kirker52).
Den lød:
„Organisten skal til sit Embede antages og be*
skikkes, ligesom forhen sket er, af Sognepræsten og
Magistraten, dog med Stifstbefalingsmandens og
Biskoppens Approbation. Organisten skal selv lade
affeje Orgelværket fire Gange om Aaret, baade uden
og inden, og holde det ren for Støv og Skarn, og
som Værket er ny og har nu ingen Skade, saa skal
han drage flittig Omsorg for, at det ikke heller her*
efter tilføjes nogen Skade, saafremt han ikke selv vil
svare dertil. Skarnet, som fries af Værket, skal Kirke*
tjeneren, som træder Bælgene, bære ud paa Kirke*
gaarden, eller hvor det anden bekvemmere Sted kan
henlægges, og hjælpe Organisten, naar han gør Or*
gelværket ren. Rørstemmerne i Værket skal han i
Almindelighed hver Løverdag Eftermiddag eller Søn*
dag Morgen, i Særdeleshed til de tre store Højti*
der, stemme og sætte i mulig god Stand. Lugerne
bag Værket skal han holde lukt for Pibernes Con*
servations Skyld. De Psalmer, som skrives paa Tav*
lerne til Menighedens Efterretning, skal han lege, og
i Alting rette sig efter det, som Sognepræsterne i saa
Maader anordner. Han skal stedse baade til Høj*
messe og Aftensang have een af Disciplene hos sig
paa Værket, som skal underrette ham om Psalmerne,
hvilke de er, og naar de er til Ende sjungen, hvil*
ket Høreren, som og er Kordegn, besørger. Han
maa ikke rejse af Byen paa nogen Søn* eller anden
Helligdag, naar han skal lege paa Værket, ej heller
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betro nogen anden dertil i hans Sted uden foregaa*
ende Søgen Præstens og den ældste af Magistraten,
som boer i Sognet, deres Samtykke og Tilladelse.
Han maa ej heller tillade nogen at komme paa Vær*
ket under Prædiken eller andre Tider, unge Folk el*
1er gamle Folk /; dog skikkelige Folk, som han in*
gen Ulejlighed kan befrygte for :/ hvorved baade
Udstyr i Kirken saavel som Værkets Beskadigelse
kan foraarsages, og hvorfor han selv skal være an*
svarlig, om sligt indtræffer.
Hvorimod han nyder til Løn og Accidentier som
følger:
1) For at spille til Højmesse og Aftensang om Søn*
og Helligdage det ganske Aar omkring skal han
efter hans Bestallingsbrev have 40 Rdlr., som i
tvende Terminer, den ene til Martini og den an*
den til Philippi Jacobi, at Kirkeværgerne skal be*
tales.
2) Naar han spiller paa Værket for velfornemme
Brudefolk skal han have 2 Mark eller 3 Mark,
men for mindre Formuende 24 Sk. eller 28 Sk.
og for Fattige 20 Skilling, om de begærer hans
Tjeneste, naar han leger til Offer. For Kirke*
gangskoner, om hans Tjeneste forlanges, 2 Mark.
Ligesom for rige Folks Børn, som døbes, skal han
have 2 Mark. For Haandværksfolks Børn 24 og
20 Skilling, men for Folks, som er af ringe Vil*
kaar, fra 8 til 17 Skilling, om de forlanger hans
Tjeneste. Imod hvilken Betaling han da skal være
skyldig at gøre Tjeneste. Naar nogen efter Kon*
gens Brev hjemme i Husene copuleres skal han
have 4 Mark. Skulde nogen forlange Trauer*
Musik for sine Døde, da akkorderes med ham
4
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efter Billigheden, ligesom han tit forud skal eks*
ersere sig med dem, som skal gøre Musik.“

Efter Kløhns Afrejse ansatte Magistraten den 16.
Januar 1758 Niels Nielsen Todberg som Organist ved
Graabrødre Kirke53), men allerede 2 Maaneder efter
forlod han Byen, idet han den 29. Marts s. A. blev
ansat som Degn og Organist i Aalsø. Den 5te Au*
gust s. A. holdt han Bryllup i Stuen paa Katholm
med Birthe Jensdatter Bennis, og efter at have fore*
staaet Embedet i 28 Aar døde han 57 Aar gammel og
begravedes den 17. Februar 1786. I Aalsø Kirkebog
betegnes han som en duelig Organist og god Skole*
holder. Enken begravedes den 20. August 1794, 86
Aar gammel54).
Den 11. April 1758 ansattes nu Jens Svinding55),
der var gift med Leonora Sophie Jansen, men 7 Aar
senere døde begge Ægtefællerne med faa Dages Mel*
lemrum. Han begravedes den 11. Juni 1765 og hun
den 28. samme Maaned56). De efterlod sig en lille
2*Aars Dreng, Jens Brøndlund, der imidlertid kun
overlevede dem i 8 Aar.

Svinding efterfulgtes af F. J. C. Schinmeyer, der til*
lige var Dansk Skoleholder og informerede i det fran*
ske og tyske57). Han opsagde Stillingen ved Brev af
4. Maj 1768, idet han „havde resolveret at søge sin For*
tan herefter paa anden Maade.“ Han „ihukommer el*
lers altid med megen Ærbødighed den Godhed og Ar*
tighed, som mig af Deres Velvished er er blevet be*
vist“.58)
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Ifølge Rescript af 23. Maj 1760 tillodes det nu Or*
ganisterne i Viborg i Fastetiden „at bruge Orgelværk
om Søndagen, saavel til Højmesse som til Aftensang,
efterdi det ellers udi de store Menigheder foraarsager
megen Disharmoni udi Tonerne imellem de syngende;
dog at Organisten uden noget Præludium straks be*
gynder Psalmen. Dog intet i Dimmel*Ugen.“
Tilladelsen begrundedes med, at „det faldt de faa
Skoledisciple, som skulde deles til 3 Sognekirker i
Byen, tungt at forestaa Sangen.“
Efter Schinmeyers Opsigelse søgtes Embedet den
4. Maj 1768 af Johannes Müller, som da opholdt sig
i Byen. Magistraten i Forbindelse med Domkirkens
Organist, Jens Lytken, arrangerede en Prøvekoncert
i Nørre Sogns Kirke, og i et Brev af 11. Juni s. A.
udtalte Lytken sig om Müllers Kvalifikationer:
„Ved den velædle og velvise Magistrats Forsam*
ling i Nørre Sogns Kirke i Gaar, har jeg saa vidt
jeg efter min ringe Indsigt kan skønne:
1) befunden Mons. Müller i sin Koral saaledes, at
naar han blev noget bedre lært og bekendt med
Orgelværket, saa kunde han blive ret god.
2) hans Generalbas angaaende, da har han lovet at
ville lade sig undervise deri, at han til Jul kan
være i Stand til at spille ved Musikken i Kirken.
3) hans Kending ved Orgelværket har jeg i Dag
efterhørt, som han og kan blive god i, og tillige
at omgaas Værket vel, da Mons. Schinmeyer vil
en 2 à 3 Gange om Ugen, i den Tid han bliver
her, være hos ham i Kirken og give ham al den
Underretning, som behøves ved Orgelværkets
Omgang og dets Stemning“59).
4*
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I Kirkeregnskaberne figurerer hans Navn ikke, saa
han fik sikkert ikke Stillingen, derimod nævnes i Som*
mermaanederne samme Aar Sn. Wartendorf.™)
Fra Set. Micheli 1768 ansattes Nicolai Nielsen Stock*
holm, der faa Maaneder efter Embedets Overtagelse
forespurgte Magistraten, om han kunde gøre sig Haab
om at blive Stadsmusikant i Byen, da han daarligt
kunde klare sig med den lille Løn, han havde som
Organist. Magistraten resolverede herpaa den 6. De*
cember s. A.61):
„Naar Mons. Stockholm bliver uden Frasigelse
ved Nørresogns Organisttjeneste, derhos som nu
for Eftertiden opfører sig vel og anstændig og til*
lige gør sig habil til en Musikant*Tjeneste retskaf*
fen at forestaa, kan og maa han gøre sig vis Haab
om til Musikant her i Byen at blive antaget og be*
skikket ved Lejlighed af, at enten at Musikant Jo*
han Jacob Brandt døde, eller Tjenesten paa anden
Maade bliver ledig.“
Stockholm ventede imidlertid ikke paa Lejligheden,
thi allerede i Foraaret 1769 rejste han fra Byen for at
overtage Organisttjenesten i Horsens. I et Brev af 18.
April s. A. til Magistraten anfører han, at „Tjenesten
der er ulige bedre, ja 3 eller 4 Gange saa god som den
her til Nørre Sogn“, hvorfor hans Frasigelse af Em*
bedet ikke bedes „ugunstigt optaget, som jeg ikke
venter“62).
Stockholm, der var gift med Maren Jensdatter Fi*
scher, døde 4. Marts 1820 i Horsens, 79 Aar gammel,
og var foruden Organist ogsaa Købmand.

Set. Hansdag 1769 ansattes Laurits Bærent s fra Hor*
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sens, der imidlertid allerede Aaret efter ved Paaske*
tid frasagde sig Stillingen, idet „hans Moders Svaghed
nødsagede ham at rejse hjem til Horsens for daglig
at hjælpe hende“63). Han kom med sit Afskedsbrev
Magistraten i Forkøbet, hvilket fremgaar af en Skri*
velse af 7. April s. A. fra Sognepræsten til Byens
Borgmester, hvori Præsten anfører, at han „har hørt
adskillige slette Ting om vor nye Organist, saasom
det han opførte sig kun maadelig paa Klausholm, at
Stiftsamtmanden forbød Sn. Mohr at logere ham, at
han blev forvist Valdum, at han er vidtløftig og bru*
ger en alt for let Maade at forhverve Brødet paa. Des*
aarsag bliver det vel bedst, at enten Borgmesteren el*
1er jeg sender ham Efterbud i Morgen tidlig, at han
ej skal befatte sig med Værket, og at man lader ham
rejse den Vej, han kom fra“64).
Laurits Bærents er maaske identisk med den Lau*
ritz Bærentzen, døbt i Horsens 18. Februar 1748, Søn
af Værtshusholder Søren Berntzen, der tog Borger*
skab i Horsens som Købmand 27. September 1779 og
døde der den 28. August 1818, 70 Aar gammel, som
Bedemand. Han var gift med Anna Andersdatter, der
døde den 22. Februar 1818, 62 Aar gammel65).

Samme Aar undergik Orgelet en større Reparation,
der beløb sig til 120 Rdlr. Det var den landskendte
Orgelbygger Amdi Worm fra Engom, der foretog
den66). Worm havde tidligere leveret nye Orgler til
Set. Knuds og Vor Frue Kirke i Odense, havde byg*
get Orgelet i Set. Nicolaj Kirke i Kolding og repare*
rede og vedligeholdt de fleste af de jydske Kirkers
Orgler. Han var gift to Gange. Først med Elisebeth
Pedersdatter, der begravedes i Engom den 11. Marts
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1773, 51 Aar gammel, og anden Gang med Anne Kir*
stine Knudsen. Han døde i Engom 30. Marts 1791,
69 Aar gammel.
Hans ældste Søn af 1ste Ægteskab, Amdi Amdisen
Worm, født 1748, fik Organist*Embedet ved Nørre*
sogns Kirke, hvilket han bestred til 1777, da han rej*
ste til Mariager. Ved hans Forflyttelse opsloges Stil*
lingen ledig i Viborg Samleren67). Annoncen lyder:
„Organisttjenesten til Nørre*Sogns Kirke her i Vi*
borg er, formedelst Sn. Worms Forflyttelse, bleven
ledig, hvem samme, som i visse Indkomster, for at
spille til Højmesse, importerer aarlig 40 Rdlr., som
er foruden det uvisse af Brudefolk og Børnedaab
at spille til, og hvad som ellers om Eftermiddagen
efter forrige Skik kan ventes tjent ved at spille i
Asmild*Klosters Kirke, agter at søge ville med gode
Beviser om sin Duelighed og Skikkelighed til samme
Embede at forestaa sig saasnart muligt hos os og
øvrige Vedkommende derom personlig og skriftlig
anholde.“
Annoncen, der var dateret 26. Oktober 1777 og un*
derskrevet af Magistraten, kostede iflg. Kirkeregnska*
bet 4 Sk.

Den 18. Februar 177968), altsaa godt et Aar efter,
besættes Embedet med Andreas Wilstrup, der den 8.
Maj 178370) ægtede Karen Nielsdatter, en Datter af
Niels Laugesen og Anne Pedersdatter i Overlund69),
døbt 12. Juli 1761. Lønnen var jo lille, og da han faa
Aar efter blev alvorlig syg, maatte han søge om % Aars
ekstra Løn. Paa Ansøgningen fandtes følgende Erklæ*
ring fra Borgmesteren, dateret 18. Marts 178471):
„Det kan ej siges, at Nørre Sogns Kirke er fattig,
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da den foruden sin tilhørende Tiende har Penge ude*
staaende paa Rente. Supplicantens Løn af Kirken
er saa ringe, at han med Kone og Børn umulig kan
leve deraf, saalænge han ikke desforuden kan have
Lejlighed til paa lovlig Maade at erhverve noget til
Hjælp til Underholdning. Hans Omstændigheder
er derfor saa meget mere trykkende og beklagelses*
værdig, da han som bekendt har udstaaet en haard
og langvarig Sygdom, og hans Kone imidlertid er
nedkommen i Barsels Seng. Vi indstiller derfor til
de høje Herrer Kirkens Ober*Directeurers gunstige
Resolution, hvorledes denne ynkværdige Familie paa
den ansøgte Maade kan blive hjulpet, da vi ellers
ikke saa gerne, som vi ønsker det, ved at finde Ud*
vej til nogen tilstrækkelig Hjælp for den.“
Sygdommen havde imidlertid for haardt Greb i Wil*
strup, der døde den 12. September 1785 i sit fattige
Hjem i Mogensgade, kun 31 Aar gammel72). Enken
begravedes 16. Januar 1812, 51 Aar gammel73).

Ansøger til Stillingen var Jørgen Korsgaard, der
samme Aar var blevet Skoleholder ved Nørre*Sogn.
Han anførte i sin Ansøgningsskrivelse74): „At jeg
nemlig er et vanfør Menneske og kan ikke have uden
liden Fortjeneste ved at tjene ved nogen Skole her i
Byen, men kunde ved denne Tjeneste finde nogen Un*
derstøttelse og Opmuntring til det møjsommelige
Skolearbejde, beder jeg underdanigst, at det ogsaa
maatte højgunstigt tages i Betragtning, at jeg ofte i
den afdøde Sn. Wilstrups Tjenestes Tid har forrettet
Tjenesten for ham, og det saavidt mig er bekendt til
Magistratens Fornøjelse. Jeg lover og herved forbin*
der mig til hver Søndag og ved enhver forefaldende
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Lejlighed at spille paa Værket i bemeldte Kirke fra
nu af og indtil førstkommende Nytaarsdag 1786 paa
de Vilkaar, åt afgangne Sn. Wilstrups Enke oppebær
rer i fornævnte Tid saavel den faste Løn som alle fal*
den Accidenser, uden at jeg skal kræve den mindste
Del af bemeldte Tjenestes Indkomster forinden Nyt*
aarsdag 1786.“
Forinden han ansattes, bad Magistraten Organist
Haderup ved Domkirken om at undersøge Korsgaards
Kvalifikationer, og i Brev af 13. September 1785 giver
Haderup ham følgende Anbefaling75):
„Jeg har i Dag til den Ende haft ham med mig i
bemeldte Kirke og der ladet ham forespille mig ad*
skillige Salmer. Jeg kan herved meddele ham det
Vidnesbyrd, at han ganske vel kan forestaa Tjene*
sten og kan i Tiden med længere Øvelse endnu blive
færdigere i at spille paa Værket, saa samme Tjene*
ste kan i den Betragtning sikkerligen overdrages
ham. For Orgelværkets Conservation fra hans Side
af skal jeg være ansvarlig, ligesom jeg og har ind*
gaaet med ham at være til Hjælp med at stemme og
rette Værket for ham.“
Korsgaard fik Embedet, som han beholdt til Slub
ningen af Aaret 1799, da han søgte og fik Organist*
og Skolelærerembedet i Æbeltoft. Ulykkelige Familie*
forhold var sikkert Skyld i, at han forlod Viborg. Han
var først gift med Johanne Elisabeth Erlund, men
Ægteskabet blev opløst iflg. Kontrakt af 24. Januar
179876). Hun døde i Viborg i Januar Maaned 1815,
63 Aar gammel. Korsgaard ægtede i Æbeltoft den 21.
Januar 1820 Ida Margrethe Polder, der var en Søster
til Byskriver R. Polder i Æbeltoft. Han var indtil
Frasigelse i 1805 tillige Bedemand og maatte paa
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Grund af Svaghed antage Hjælpelærer i 183377). Han
døde i Æbeltoft 27. Oktober 1834 i dyb Armod, 74
Aar gammel. Enken begravedes 19. April 1843, 80
Aar gammel.
1794 havde Nørresogns Kirke faaet et nyt Orgel,
der var brunt og smykket med forgyldte Forsirim
ger78).

1ste Januar 1800 ansattes Jacob Rise Haderup, der
var døbt 17. Oktober 1777 og en Søn af Domorgani*
sten Christian Haderup og dennes Hustru Sofie
Ring79). Allerede som Skoleelev vikarierede han i
Sdr. Sogns Kirke, og hans Musikinteresse var vel nok
Skyld i, at han ikke blev Student. Ved Afslutnings*
prøven i Kathedralskolens 5te Lectie 1798 opflyttedes
han kun under Betingelse af større Flid, hvor til han
stærkt opmuntres, og i hvis Mangel han hverken faar
Stipendium eller forbliver til Paaske“80).
Han blev Graabrødre Kirkes sidste Organist, og 15.
December 1810 fik han tillige Organiststillingen ved
Domkirken, som han beholdt til Februar 1847, da han
tog sin Afsked. Han var ogsaa Skoleholder og for
kortere Tid ansat som Klokker ved Domkirken. Han
holdt flere store Orgelkoncerter, saaledes den 26. Juni
181981), da han udførte nogle „store Konst*Stykker“
paa Orgelet. Saadanne „Konst*Stykker“ skulde ofte
efterligne Uvejrets Rasen, og man maa haabe, at Hr.
Haderup har gengivet Tordenvejret mindre livagtigt,
end Tilfældet var ved en Kirkekoncert i Aarhus, hvor
Orgelvirtuosen Albe Vogler spillede saa naturtro, at
flere Damer besvimede af Skræk. Entréen ved Hade*
rups Koncerter var 3 Mk., og det ser ud til, at Kirke*
koncerter den Gang kunde samle stort Publikum, thi
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Kirkens Døre aabnedes allerede en Time før Koncer*
tens Begyndelse.
Haderup var 22. Januar 1800 blevet gift med Mette
Marie Hvam82), Søren Christensen Hvams Datter,
døbt 15. September 177183) og død 7. Marts 183984).
Haderup døde 15. Juni 185085).
Den 6. September 1812 ringede Graabrødre Kirkes
Klokker for sidste Gang til Gudstjeneste, og det nye,
smukke Orgel blev ved en Auktion den 14. December
1813 solgt til en af de hardenbergske Kirker paa Loi*
land86).

Sortebrødre- eller Søndre Sogns Kirke.
I Stiftsbogen 1678—81 staar der om Organistforhol*
dene ved Sortebrødre Kirke følgende:
„Organistens Løn haver tilforn, og indtil denne
sidste Organist Anno 1675 med kongelig Bestalling
ankom, ikkun været 50 Sidir., men er nu 75 Sldlr.“
Organisten hed Morten Orgelmester og boede i den
østre Ende af et lille Hus, der tilhørte Kirken og laa
østen for denne, og hvoraf han i aarlig Leje gav 2
Sldlr.87). Han var ansat ved Kirken indtil sin Død,
og Kirken bevilgede den 10. September 1684 4 Mk. til
hans Begravelse, idet han døde i dybeste Armod88).
Hans Kone var sikkert den Malene Orgelmesters, der
begravedes 3. Juni 172089).

Morten Orgelmester efterfulgtes af Johan Kloch, der
tillige var Organist ved Nørresogns Kirke, og som er
omtalt under denne Kirkes Organister.
Af Kirkeregnskabet fremgaar det, at Orgelbygger
Hans Nielsen i 1685 fik udbetalt 5 Dir. og 2 Mk. for
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Søndre Sogns Kirke.
Efter Tegning af
P. Madsen. Originaltegningen findes i Nationalmuseet og er
gengivet paa Omslaget af z\. Köcher: Viborg Søndre Sogns Kirkes Historie.

„enTrommelogen Cimmel til Wærket,der udi fattedes“.

Klochs Eftermand blev fra 1. Maj 1691 at regne
Christian Høfner, der tillige var Tysk og Dansk Skole*
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mester. Han var gift med Sidsel Pedersdatter Bøg*
vad90) og ejede en Gaard i Mathiasgade91). Organist*
Lønnen var iflg. Kongens Brev 33 Dir. og 2 Mk., og
han bestred Tjenesten til sin Død den 27. December
171792). Han var da 81 Aar gammel, og efter hans
Død udbetaltes der Enken, som straks rejste til Fre*
dericia, V2 Aars Løn og desuden „4 Rdlr., som den
sal. Mand kunde have tjent paa hans Vinterløn før
han døde“93).
I Aarene 1718—19 gennemgik Orgelværket en større
Reparation, og det var Høfners Søn, Alexander Høf=
ner, der foretog den. Han var da Organist ved Nørre*
sogns Kirke, og under og efter Reparationen vikarie*
rede han paa Værket. Reparationen kostede iflg. Slut*
seddel af 3. Januar 1718 ialt 75 Daler94). Yderligere
Oplysninger om Alexander Høfner findes anført un*
der Nørresogns Organister.
1720 blev Embedet overdraget Eskild Danielsen
Stach, der var Organist ved Kirken indtil dennes
Brand den 25. Juni 1726. Aaret efter, den 1ste August,
blev han ansat ved Nørresogns Kirke, hvor han nær*
mere er omtalt.
Forbavsende hurtigt blev den brændte Kirke genop*
bygget, og allerede 25. Juni 1728 kunde den indvies
og atter tages i Brug, foreløbig dog uden Orgel. I
1736 søgte man Kancelliets Hjælp til Fremskaffelsen
af et saadant, men man fik Afslag. Af Kirkens Mid*
1er kunde Udgifterne ikke bestrides, hvorfor man i
1743 maatte skride til at laane 500 Rdlr. af Viborg
Hospital, og hertil lagdes Indtægterne af Auktionen
over Begravelserne 1744. I dette Aar blev Orgelet da
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bygget af Orgelbygger Daniel Karstens, der imidlertid
døde 30. Oktober 1744, da Orgelet var saa godt som
fuldført, og Orgelbyggerne Benjamin Wulff og Hart*
vig Jokum Møller gjorde det færdigt95). Orgelet,
som bar Chr. IV’s Ciffer, havde 2 Klaviaturer, 23
Stemmer, desuden en Tremulant, 2 Cymbelstjerner, 5
Bælge og 3 blinde Registre96). Iflg. Kirkeregnskabet
udbetaltes der 4. Juli 1744 10 Rdlr. for at lade det nye
Værks Materialer transportere fra Aarhus hertil. Der
brugtes „7 Vogne foruden den 8de, Orgelbyggerne for
sig selv betalte“. Ialt medgik der 952 Rdlr. til Byg*
ningen, men alligevel var det ikke noget første Klas*
ses Orgel, Kirken erhvervede, og det maatte i den føl*
gende Tid ofte repareres.
Jacob Utzon Clausen Hornemann^7) blev den før*
ste, der kom til at spille paa Orgelet. Han var født i
Aarhus 21. Oktober 1719, Søn af Købmand Claus
Völkersen Hornemann og Karen Nielsdatter Fogh,
Enke efter Købmand Jacob Utzon. Han deponerede
1739 ved Københavns Skole, blev cand. phil. i 1740
cand, theol. 1742 og samme Aar Hører ved 1ste Lectie
og tillige Kantor ved Viborg Skole. I 1744 blev han
3die Lectie Hører, og da han var en god Organist, be*
tjente han midlertidig om Helligdagene det nyopbyg*
gede Orgelværk. Som Kapellan og Taler af hernhut*
tersk Farve samlede han om Aftenen i sit Hjem en Vin*
ter igennem Folk af alle Klasser til Møder, men paa
Grund af Folks onde Snak nødsagedes han at indstille
disse. I Thjørrings Skildring af viborgske Personlig*
heder fortælles en Begivenhed, der tydeligt viser det
Had, disse Møder var udsatte for:
„Der var paa den Tid en Mand i Viborg ved
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Navn Søren Glarmester, som var Rytter, en slem
liderlig og ugudelig Krabat. Denne fandt en Gang
sin Kone inde hos Hr. Hornemann, hvorover han
blev over Maade forbitret, og ikke alene bad de Tik
stedeværende at drages til Minde, at han fandt sin
Kone hos Præsten, men endog skældte og bandte
Præsten i grueligste Maader. Dette blev ikke der*
ved; men da han en Dag blev ham var paa Gaden,
løb han efter ham med dragen Pallask og truede ham
med en Ulykke, hvorover Hr. Hornemann maatte
tage Flugten. Til al Lykke stod en af Domkirkens
Døre aaben, hvorind han retirerede sig og skød Laa*
sen op og saaledes kom i Sikkerhed. Men Søren
Glarmester hævnede sig ved at løbe om i Byen og
blamere Hr. Hornemann paa skammeligste Maade,
hvorfor han og maatte sidde aabenbar Skrifte i Sdr.
Sogns Kirke og blev forvist af Byen.“
Thjørring skildrer i øvrigt Hornemann som en „for*
træffelig Musikus, en stor Poet, en brav Skolelærer og
overalt af et meget fromt og kristeligsindet Gemyt“.
22. Januar 1745 blev han residerende Kapellan ved
Kirken, 29. Maj 1761 Kapellan i Marstal og 24. Okto*
ber 1766 Sognepræst i Marstal.
Han var 3. August 1757 blevet gift med Margrethe
Sadolin, født i Juni 1739, Datter af hans Sognepræst
ved Sdr. Sogns Kirke Christian Albert Sadolin og
Ellen Cathrine Hjersing. Han døde 29. August 1787,
og hans Hustru begravedes 27. Februar 1810.
Wiberg karakteriserer ham som en „kerlig Fader;
en from, retsindig Mand med sandt Geni til Musik og
Digtekunst; en god Philolog, men gammeldags Theo*
log; en højst ærværdig Præst, der allerede her paa Jor*
den var som udenfor denne Verden med Tankerne i
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Himlen; havde det blide Jesusind mod Alle og levede
et Engleliv i søde Andagtsfølelser. Hustruen var over*
maade vindskibelig og sparsom“.
Den 1. Marts 1745 ansattes Jens Lytken som Orga*
nist98). Han var født 1717 og Søn af Organist Otto
Lytken i Randers og dennes anden Hustru Mette An*
dersdatter og saaledes Broder til de to Lytken”er,
Anders og Poul, der havde været Organister ved Graa*
brødre Kirke.
Paa Grund af „hans gode Attester, som han haver
os tilstillet, og skikkelige Forhold, saa og hans Kyn*
dighed i at spille paa Orgelværk“ ansattes han af Ma*
gistraten, skønt „vi haver bragt i Erfaring, at han skal
være noget tunghørig“99). Det hjalp naturligvis godt,
at han kunde møde med en fin Anbefaling fra Orgel*
bygger Wulff i Aarhus, ligesom at Hornemann lovede
„at være hos og have Indseende, naar Orgelværket
stemmes100). Bestallingen lød:
„Borgmester og Raad udi Viborg gør herved vit*
terlig, at eftersom Sdr. Sogns Kirke her ibd. nu ved
Guds Bistand er bleven prydet med et nyt Orgel*
værk, som den siden den Byen i Aaret 1726 over*
gangen ulykkelige Ildebrand, ved hvilken denne
Kirke tilligemed blev lagt i Aske, hidentil haver
manglet, saa er hermed til bemeldte Orgelværk som
Organist at opvarte og betjene efter Ansøgning
antaget og beskikket Jens Lytken fra Aarhus
o. s. V.“101).
Lytken var ved Kirken indtil 1761, da han 15. Ok*
tober fik Embedet ved Domkirken. Han døde ugift
31. Januar 1778 og ved Auktionen over hans „Efter*
ladenskaber“ solgtes bl. a.: „2de gode Harper, 1 Klavi*
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cymbel, 1 Klaver, 1 Violin med Futteral, 2de Fløjter,
en betydelig Del Noder samt Harpe* Klaver* og an*
dre musikalske Strenge“102).
Lytken efterfulgtes 15. Oktober 1761 af Christian
Haderup, der var Søn af Sognedegnen i Houlbjerg,
Knud Justesen Haderup og Kirsten Todberg. Hans
Stedmoder, Mette Kirstine Lytken, var en Søster til
Jens Lytken, hvem det sikkert skyldtes, at Haderup
fik Pladsen103).
Haderup, der som de fleste Organister sad i meget
smaa Kaar, boede først paa Mathiasgade ved Hjul*
torvet, men flyttede senere ned i et Hus mellem Kir*
ken og Hestemøllen, hvor han i Snapstinget udlejede
„skikkelige og billige Værelser“104)- 12. Februar 1778
blev han Organist ved Domkirken, hvor han var an*
sat til sin Død.
Han var gift to Gange. 9. Oktober 1772105) blev han
gift med Sophie Marie Ring, der var Datter af Skive*
organisten Jacob Rise Ring og Gunder Mikkelsdatter.
Hun, der var født 26. April 1753106), døde efter faa
Aars Ægteskab 23. April 1782 fra tre smaa Børn. Af
den Gravskrift, Haderup satte over Hustruen, nævnes
her Slutningsverset:
„Hvil nu vel Du salig Kone,
Du led her for Ærens Krone
Den Du visseligen vandt.
Forældre, Mand og Børn græde,
Ak, Du døde, Du vor Glæde!
Ak, Ak, Hvad for Tab vi fandt.“107)

4. September 1784 ægtede Haderup en Kusine til
hans første Kone, Margrethe Sophie Leornsen108), der
var døbt 3. Juledag 1765109) og Datter af Gaardejer
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Niels Petersen Leornsen i Gundestrup og Birgitte Kir*
stine Ring.
Haderup døde 18. Juli 1795, 52 Aar gammel110), og
Enken ægtede 7. September 1799 Lars Kaarup111).

Efter Haderups Forflyttelse til Domkirken i Februar
1778 betjentes Embedet i en Snes Aar af musikalske
Skoledisciple, der under Haderups Tilsyn paa denne
Maade tjente lidt ind til deres Studier.
Saaledes spillede Christian Hornemann paa Orgelet
fra Paaske 1778 til Mikkelsdag samme Aar112). Han,
der var døbt 12. September 1760 i Sdr. Sogns Kirke
og var Søn af den tidligere omtalte Kapellan og Or*
gelspiller Jacob Utzon Clausen Hornemann og Mar*
grethe Sadolin, gik da i Mesterlektien i Viborg Skole,
hvorfra han dimitteredes med Karakteren „stort
Haab“. For at klare Studierne i København maatte
han derovre samtidig give Undervisning i Musik. 1779
tog han Filosofikum med „udmærket Hæder“, stude*
rede saa først Teologi, senere Jura, for til sidst at
kaste sig over Filosofien. 1786 blev han Page*Infor*
mator. Han var den første herhjemme, der holdt Fore*
læsninger om Kants Filosofi, og efter hans Død i
1793 udgav hans Venner hans „efterladte philosofiske
Skrifter.“ I ét Forord karakteriserer Svogeren Bindes*
bøll ham som en ung, elskværdig Mand og grundig
Tænker, hvis Klaverspil var Følelsernes eget Sprog.“
Han komponerede, men ugerne, og alt havde han lært
sig selv.
1792 var han blevet gift med Ulrikke Antoinette
Schlegel, der var født den 11. November 1766 og Dat*
ter af Johan Heinrich Schlegel, Professor i Historie,
og Augusta Amalie von Jessen. Hun ægtede efter
5
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Hornemanns Død Christian Johan Bresdorf, der var
Præst til Set. Jørgen113).

I Tiden Mikkelsdag 1778 til Set. Hansdag 1783
nævnes Skoledisciplen Jens Tind114), der ved Afgangs*
eksamen 1783 var 21 Aar gammel og bestod med Ka*
rakteren „godt Haab“. Han var muligvis Søn af Vin*
handler Peter Andersen Lind i Viborg og dennes an*
den Hustru, Cecilie Jensdatter og var i saa Fald døbt
den 29. Januar 1762.
Jørgen la Cour nævnes som Organist i Tidsrummet
Set. Hansdag 1783 til Set. Hansdag 1787115). Han,
der var født paa Gaarden „Strandet“ 2. Oktober 1767
og var Søn af Forpagter Pierre la Cour og Kristiane
Frederikke Nohr, kom 1778 i Viborg Latinskoles
2den Lektie og „havde forhen intet lært“. 1782 havde
han ingen Kostpenge men fik ved den aarlige Udde*
ling 4 Tdr. Rug og 5 Tdr. Byg. I de følgende 5 Aar
fik han mellem 16 og 30 Rdlr. aarlig, og desuden un*
derviste han Smaabørn og spillede paa Sdr. Sogns Or*
gelværk. 1787 blev han Student og rejste til Køben*
havn for at studere Teologi, men Fattigdom nødsagede
ham til at afbryde Studierne og søge et Levebrød. 1789
blev han Degn i Odder, hvor han udenfor Skoletiden
underviste i Sang og Musik, og ved stor Sparsomme*
lighed lykkedes det ham at samle saa meget sammen,
at han 1793 kunde tage sin Embedseksamen i Køben*
havn, hvorefter han straks vendte tilbage til sit Degne*
kald i Odder. I de næste 4 Aar søgte han adskillige
Præstekald, men fik intet og opgav det saa. 1798—1807
var han Forpagter af Randlev Præstegaard og var som
Landmand en virkelig Foregangsmand for Egnen. Med
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sin Sang og Musik glædede han mange Mennesker
og fik mange gode Venner, blandt andre Digteren
St. St. Blicher, der efter hans Død 3. September 1809
skrev følgende smukke Vers:
„Min Ven er død! Lad Taaren flyde!
Til Suk og Klage lad Sorgharpen lyde!
Min Ven er evig borte — aldrig mer
Hans Aasyns hulde Blik jeg ser. —“

La Cour ægtede 2. Marts 1798 Kristine Charlotte
Guldberg, der var født i Skagen 10. Juni 1777 og var
Datter af Tolder Holger Guldberg og Petrea Margre*
the Schwane Bang. Efter Mandens Død giftede hun
sig 25. Marts 1817 med dennes kæreste Ungdomsven,
Præsten Hans Peter Barfoed i Faxe, og her døde hun
28. Februar 182611G).

Hans Efterfølger ved Orgelet blev fra Set. Hans*
dag 1787 hans Skolekammerat og Ven for hele Livet
Hans Peter Barfoed, der var født i Tirstrup 15. Fe*
bruar 1770 og var Søn af Christen Hansen Barfoed,
Præst i Lyngby, og Christiane Elisabeth Kruse. Han
dimitteredes fra Viborg Skole 1789, blev cand, theol.
1792, Sognepræst i Branderup 1796, Forstander for
Lyngby Semianrium 1812 og Præst i Faxe 1822. Wi*
berg betegner ham som en kraftig Personlighed, der
med den strengeste Nøjagtighed røgtede enhver af
sine Embedsgerninger, dog uden Pedanteri; en bega*
vet, skønt ikke aandrig Taler; en udmærket Kateket
og en fortrinlig Seminarieforstander.“ Han døde 14.
November 1841.
Barfoed var tre Gange gift. Først den 24. Juni 1797
i København med Maren Cathrine Hjort, der var født
paa Christianshavn 31. December 1776 og var Datter
5*
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af Brygger Jørgen Hansen Hjort og Dorothea Marie
Ørsland. Efter hendes Død, 17. Januar 1816, ægtede
han Aaret efter den 25. Marts i Viby Ungdomsven*
nens, oven omtalte Jørgen la Cours Enke, Kirstine
Charlotte Guldberg. Hans tredie Kone, med hvem
han blev gift 8. August 1827, hed Christiane Elisabeth
Priergaard og var født i Løitofte 5. August 1800, en
Datter af Forvalter Peter Trolle Priergaard og Else
Dorothea Cathrine Barfoed117).

1790—93 spillede Peter Nicolai Levinsen paa Or*
gelet i Sdr. Sogns Kirke118). Han var født 27. De*
cember 1772 i Gundestrup i Hørning Sogn, hvor Fa*
deren Niels Levinsen var Gaardejer eller Fæster. Mo*
deren var Birgitte Kirstine Ring. Han dimitteredes
fra Viborg Skole 1793, blev teologisk Kandidat 1796,
Hører i Viborg 1797, Sognepræst i V. og 0. Alling i
Aarhus Stift 1798 og i Ørum og Ginnerup i Nørre
Herred 1803. Wiberg siger, at „han var begavet, men
ulykkelig gift“. Han døde 17. November 1817. Han
var 12. September 1798119) blevet gift med Inger Ma*
rie Hørning, der 29. Januar 1775 var blevet døbt i
Sdr. Sogns Kirke og var Datter af Klokker Jens Hør*
ning. Hun døde i Horsens 26. Januar 1848120).
Den sidste Skolediscipel, der bestred Organistembe*
det, var Jacob Rise Haderup, der blev Graabrødre
Kirkes sidste Organist, og som er omtalt under denne
Kirkes Organister.
Fra Aarhundredeskiftet blev Organistembedet ved
Kirken slaaet sammen med Stadsmusikantembedet, og
fra 1801 —1813 beklædtes Embederne af Joachim An=
dreas Schuster og fra 1814—1847 af Hans Lassen Ro=
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lin, der begge er nærmere omtalt under Afsnittet om
Stadsmusikanter.

Midt i det 19. Aarhundrede var Orgelet efterhaan*
den kommet i den elendigste Forfatning. Flere Gange
blev Gudstjenesten forstyrret ved, at nogle af Orgel*
piberne vedblev at lyde efter Salmernes Afslutning,
uden at Organisten var i Stand til at forebygge det;
kun det halve Værk kunde bruges, og dette fungerede
meget slet, fyldt med Støv og Kalkpuds, som det blev
ved de hyppige Reparationer i Kirker Man maatte
atter gribe til at laane, denne Gang 1000 Rdlr. for at
kunne give Orgelet en grundig Omgang121).
Rolins Efterfølger ved Kirken blev 1. Februar
1847122) Wilhelm Traugott Naumann, der var født
i Tikjøb paa Sjælland123). Han var kommet til Byen
i 1844, og i Viborg Stiftstidende for den 2. Septem*
ber s. A. kan man finde følgende Annonce:
„Da jeg om kort Tid vender tilbage for at blive
her i Viborg som Musiklærer, beder jeg dem, der
fra 1. Oktober maatte ønske min Information i Forte*
piano og Sang, snarest mulig, helst inden 8 Dage,
godhedsfuldt tegne dem paa en hos Købmand Hage*
mann henlagt Liste eller hos Bogtrykker Wissing.
Med Hensyn til en af mig paatænkt Sangforening
for Herrer skal jeg senere underrette det ærede
Publicum om de foreløbige Udkast.
Wilh. Traugott Naumann,
Elev af Seer. Hartmann.“

Nogen Sangforening blev imidlertid foreløbig ikke
stiftet, men Naumann gav nogle smaa Aftenunder*
holdninger i Klubsalen, hvor hans mandlige Elever

70

Otto von Spreckelsen:

sang flerstemmige Sange, enkelte udsatte af Naumann
selv. Han fik i Maj 1845 af det kgl. Kancelli bevilget
Tilladelse til at maatte opføre to Koncerter i Viborg
Domkirke i Løbet af Sommeren. Stiftstidende oplyser,
at „et saadant Foretagende vil være forbunden med
betydelige Vanskeligheder, nærmest med Hensyn til
Instrumentalmusikken, hvortil Hr. Naumann vil søge
Assistance af fremmede Musici, og saavel af den
Grund som fordi, man vil faa Lejlighed til at høre et
Udvalg af gode Kirkekompositioner, vil sikkert disse
Koncerter finde Interesse hos det musikelskende Pub*
likum“.
Saa oprandt da den store Dag, da den første Kon*
cert skulde finde Sted. Det var den 16. Juli, og Pro*
grammet var fint: Hartmanns Sørgemarsch over Thor*
valdsen, hans Sørgekantate over Frederik VI og des*
uden hele to Kantater af Naumann selv, en Paaske*
og en Julekantate. Folk strømmede til den gamle,
smukke Kirke, hvis Døre allerede skulde aabnes en
Time før Koncertens Begyndelse, men til Viborgen*
sernes store Forundring og Harme var Dørene luk*
kede, og Koncertgiveren viste sig ikke. Dagen efter
undskylder Naumann sig:
„Da den i Gaar Aftes bestemte Koncert i Dom*
kirken er blevet udsat, fordi jeg troede at burde
tage Hensyn til Adskilliges i de sidste Dage ytrede
Ønsker, at den maatte blive arrangeret efter en
større Maalestok, end de Kræfter, jeg for Øjeblik*
ket havde at disponere over, tillod mig, saa lader
jeg det herved komme til Publicums Kundskab, at
Kirkekoncerten vil finde Sted om nogle Uger med
et tildels andet og mere omfattende Indhold samt
udført af et større Antal Dilettanter og Dilettant*
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inder, hvis godhedsfulde Assistance jeg forventer,
naar jeg faar forskrevet et Par nye Koncertnumre
fra Kjøbenhavn.“
Inseratet slutter selvfølgelig med en Undskyldning
til Publikum, der gik forgæves. Nogen anden Koncert
kom imidlertid aldrig. Derimod fik Naumann dam
net en Sangforening, der holdt Prøver i hans Logi
hos Amtsstuefuldmægtig Thorsen i Mogensgade, men
man leder forgæves efter Oplysninger om dens Trivsel.
Ganske vist giver Naumann i de følgende Aar enkelte
Aftenunderholdninger i Klubvært Friis’s Lokale, men
Koret optræder ikke.
Samme Aar, som Naumann blev ansat som Orga*
nist ved Kirken, blev han tillige Sanglærer ved Kathe*
dralskolen.
Da Kong Christian VIII i Februar 1848 døde, øn*
skede en Kreds af Dilettanter at hædre hans Minde
ved Opførelsen af en Sørgekantate. Mindekoncerten
skulde finde Sted i Sdr. Sogns Kirke paa samme Tids*
punkt, som en lignende Højtidelighed fandt Sted i
Roskilde Domkirke. Kantaten blev forfattet, blev der*
efter komponeret af Naumann, men da man, inden
Indstuderingen begyndte, vilde indhente Tilladelse
hos de kirkelige Myndigheder, blev Opførelsen paa
det bestemteste forbudt med den Begrundelse, at der
ikke maatte musiceres i Sørgetiden.
En vred Indsender i Stiftstidende spørger: „Hvor*
for maatte der da blæses fra Taarnene i Fredags Af*
tes? Det er dog vel en og samme Autoritet, der har
forbudt det ene og tilladt det andet.“ Kirkemyndig*
hedernes Undskyldning er jo lidt søgt, saa man har
vist Lov til at tænke sit og mene, at den reelle Grund
har været, at Evnen til at skrive Kantaten, hvis Tekst
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begyndte: „Der lød et Sørgebud fra Kongeborgen“,
ikke har været saa god som Viljen.
Ved Krigens Begyndelse i 1848 meldte Naumann
sig som frivillig. Han stod ved 12. Bataillons 1ste
Kompagni, men havde det Uheld at blive taget til
Fange i en Træfning ved Slesvig124). Tilbage til Vi*
borg kom han aldrig, og ingen af hans store Kompot
sitioner er blevet bevaret.

Naumanns Efterfølger som Organist ved Kirken blev
Andreas Joakim Christrup, der var født i Randers den
5. December 1825 og var Søn af Trompeter ved 3.
Eskradron Chris. Christensen Christrup og Marie
Andersdatter.
Han flyttede til Viborg i August 1846 for at „give
Information i blæsende og Strygeinstrumenter.“ I
April Aaret efter oprettede han en Musikskole i to
Klasser. „I 1ste Kl. foredrages, hvad der vedkommer
det teoretiske i Musikken; efter at dette er indøvet,
gaar Eleven over til den 2den Kl., hvor denne ved
Behandlingen af sit Instrument tilholdes at anvende
de lærte Regler. Betalingen er: 3 Timer ugentlig for
4 Mk. aarlig.“
Aaret efter den 8. Marts gav Christrup, som nu bar
Titlen Musikdirektør, en større Koncert. Stiftstidende
har følgende Foranmeldelse:
„Ved den forestaaende Koncert tør det forventes,
at Publicum ved et talrigt Besøg vil yde Koncert*
giveren en Opmuntring, som vist her er paa rette
Sted; thi det kan dog ikke nægtes, at det Punkt,
Musikken nu er hævet til i Viborg, ene skyldes
Hr. Christrup.“
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Koncerten var temmelig godt besøgt, og Anmeldel*
sen udtaler, „at naar der ses hen til de Kræfter, Kon*
certgiveren havde at disponere over, da tør det nok
siges, at Udførelsen var tilfredsstillende. Den Assi*
stance, d’Herrer Skuespillere Weise, Petersen og Kroil
ydede, bidrog ogsaa meget til at forherlige Aftenen.“
Christrup gav hyppigt Koncerter i Theatret og i
Clublokalet, og med et Hornorkester spillede han paa
Store Torv og Stænderpladsen. Ogsaa Asmildkloster
Have benytedes som Koncertsted, men dette blev se*
nere forbudt. I Februar 1855 blev der startet en For*
ening, hvis Formaal iflg. et Inserat i Avisen var, „at
vække den musikalske Sans og at anskaffe gode In*
strumenter, hvortil ogsaa hele den eventuelle Indtægt
vil blive anvendt. For at udvide Foreningen indbydes
herved Herrer, der have Sangstemme, at indtræde som
aktive Medlemmer, og til den Ende vil de snarest
muligt behage at melde sig til Organist Christrup,
som godhedsfuldt har paataget sig at være Dirigent.“
Musikforeningen tog straks kraftigt fat. Først gjaldt
det om at ødelægge et bestaaende Kor, Viborg Sang*
forening, der under Musiklærer Tellefsens Ledelse
havde været et fremragende Kor, der ved et Sang*
stævne i Aalborg 1854 havde gjort stormende Lykke,
men som nu efter Tellefsens Afrejse til Odense, hvor
han var blevet Organist, førte en hensygnende Til*
værelse. Konkurrencen mellem de to Sangforeninger
var saa haard og bitter, at de endog begge holdt Kon*
cert samme Dag for at skade hinanden. Den nystiftede
Musikforening gik af med Sejren, men til Trods for
den anden Forenings Ophør, blev dens Levetid kun
kort. Efter at have givet nogle Abonnementskoncerter,
holdt en Skovtur til Viskum og en Sommerfest i As*
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mildkloster Have med Hornmusik og Sangnumre,
standsede den samme Aar, som den var startet.
Tre Aar efter, den 30. Oktober 1859, startedes et
nyt Kor med Christrup som Dirigent. Koret, der hed
„Musikalsk Forening“, talte baade Damer og Herrer,
holdt Aftenunderholdninger, men bestod kun faa Aar.
Sidste Gang, det nævnes, er i Marts 1863.
I 1859 havde Christrup oprettet et „musikalsk Leje*
bibliotek“ og en „Musik* og Instrument*Handel“, men
allerede Aaret efter solgte han Biblioteket125).
Han, der den 24. Marts 1847 var blevet gift med
Sara Kathrine Bech,126) (-J- 20. Oktober 1888, 59 Aar
gammel)127), var Organist ved Kirken til Slutningen
af 1876. Han blev senere Fuldmægtig paa Amtstuen
og døde den 30. December 1881, 56 Aar gammel128).

Domkirken.
Hvornaar Domkirken fik sit første Orgel, ved man
ikke, men naar Byer som Ribe og Lund allerede i
Begyndelsen af det 14. Aarhundrede havde Orgler,
kan man vist roligt gaa ud fra, at det Orgel, der
brændte ved den store Ildebrand i 1726, og som var
bygget 1570 og havde følgende latinske Indskrift hen*
tet fra Psalme 150: „Pris derfor Herren i Trompeters
Lyd, pris ham i Psalter og Cithar, pris ham i Tromme
og Kor, pris ham i Strenge og Orgel,“ ikke har været
Kirkens første Orgel129).
Omkring Aaret 1675, da denne lille Afhandling ta*
ger sit Udgangspunkt, havde altsaa Orgeltoner alle*
rede i flere Aarhundreder lydt i Domkirken, og sik*
kert havde mange dygtige Organister bestridt Em*
bedet, men her skal kun som et lille Kuriosum næv*
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nes en enkelt af disse, nemlig Hans Globsen, der iflg.
aabent Brev af 4. Januar 1623 „indtil videre maa være
fri for Told af alt det 01 og Malt, som han kan for*
bruge til sit eget Bord“130).

Domkirken før Ombygningen.

I Stiftsbogen for 1678—81 gives følgende Oplys*
ninger om Organisttjenesten ved Domkirken:
„Organistens Løn af Kirken er nu 100 SI. Daler.
Herpaa findes i Kirkestolen fol. 128 denne Speci*
fication og Forklaring: Organisten bekommer til
aarlig Løn af Domkirken, som Kirkens Værger ud*
giver: 1) Husleje 10 Dir. cour. 2) Løn 50 Dir. cour.
3) Lønnen forbedret Anno 1639 d. 4. Oktober [efter*
som at Organisten beklagede sig over dens Ring*
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hed] aarlig paa 15 Sl. Dir. Dette foreskrevne baade
Husleje, Løn og Lønnens Forbedring beløber sig udi
en summa — Pendinge — 90 SI. Dir, og er efter Or*
ganistens egen Begæring, Samtykke at skulle gives
ham aarligen af Kirkens Værger til tvende Terminer,
nemlig til Paaske og Set. Mikkelsdag, hver Termin
den halve Part, nemlig 45 SI. Dir. Og eftersom Ti*
derne blive meget besværlige og Organisten ingen
accidenti haver med Bryllupper og Barsler, som udi
andre Stæder og Sognekirker brugeligt er; der paa
det en god Organist haves kan til Domkirken, som
med Skolens Musik sig vide kan at accordere, og
ikke for sin Løns Ringhed skal have Aarsag paa
andre Steder at søge Forbedring, er efter Capitlets
Protokols Formelding hannem Anno 1650 d. 30. Ja*
nuar bevilget — Et Hundrede SI. Daler af Dom*
kirken aarligen at maa bekomme.“
Organisten hed da Christen Hansen131), men ud*
over at han boede i en lille Lejlighed med tre Ild*
steder i velbaarne Thyge Høgs Gaard, ved man intet
om ham132). Han blev begravet den 23. Sept. 1685133).

Hansen efterfulgtes af Mads Christensen, der maa
have overtaget Embedet inden Forgængerens Død, idet
han i en Skatteliste for 1682 betegnes som værende Or*
ganist ved Domkirken134). Han var tillige Hører ved
Latinskolens første Klasse, men trods dette lille Ben
var han Aar 1700 i Restance for Skat og betegnedes
som „ganske forarmet, Hustruen sengeliggende, og har
intet at betale med.“
Christensen var en habil Orgelbygger, der i 1695
solgte et Orgelværk til Skive Kirke for 90 Daler. Han
bragte selv Orglet til Skive i en lejet Vogn for 2 Daler.
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Opsætningen tog, Rejsen indbefattet, hele 5 Dage, og
i Fortæring til ham selv, hans Kusk og Heste fik han
udbetalt 1 Dir. 2 Mk., og desforuden som en „liden
Discretion“, fordi han selv „rejste med og saa til, at
Værket blev opsat,“ 3 Daler135). Han døde den 18.
August 1702, og af Skiftet ser vi, at han var meget
musikalsk og spillede paa mange Instrumenter. Han
efterlod sig nemlig: 1 Spinet, 1 Klavikord, 1 Regal
(Bæreorgel), 2 Symfonier, 1 Pedal, 1 Fiol og 2 Ci*
tere136).
Han havde d. 23. September 1679 faaet Tilladelse
til Hjemmebryllup med Karen Hansdatter137), der blev
begravet 22. August 1718. Af hendes Egetræskiste
betaltes der iflg. en Forordning af 30. November 1717
en Afgift paa 2 Rdlr., til trods for, „at Kisten var
gjort før hendes sal. Mands Død“138).
Nu ansattes Elias Wernitz (Wernisky) som Orga*
nist. Han havde dog først i Efteraaret 1702 maattet
gennemgaa en stor Prøvekoncert i Domkirken, hvor
han baade spillede og sang og gjorde stor Lykke139).
I 1690, da Hertug Christian havde skænket et Orgel
til Rise Kirke paa Fyn, havde han lovet Wernitz Or*
ganistembedet der, men Biskop Kingo, der mente, at
Ansættelsesretten paahvilede ham, og at Hertugens
Bestemmelse var et Indgreb i hans Rettigheder, mod*
satte sig dette, saaledes at Wernitz, da han mødte med
Hertugens Ansættelsesbrev i Lommen, paa Biskop*
pens Foranledning af „Præsten og tvende Degne“ fik
at vide, at han „intet havde at befatte sig med be*
meldte Rises Orgel.“
Orgelet, som Mads Christensen havde opsat i Skive
Kirke, kan ikke have været noget første Klasses Or*
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gel, thi allerede i 1705 maatte Wernitz til Skive for
at underkaste det en Reparation, for hvilken han fik
udbetalt 38 Rdlr.140).
Han ejede en Gaard i Nedergade, som han havde
købt paa offentlig Auktion efter Mads Christensen141,
men da han ved Paasketid 1705 rejste fra Bestillingen,
solgte han Gaarden til Conrad Echard Runkel.

Organistembedet stod nu ledigt „den ganske Som*
mer“, og først ved Juletid ansattes Efterfølgeren, Jens
Knudsen Bech142), der kom fra Aalborg, hvor han
d. 30. September 1701 havde faaet Ansættelse ved
Frue Kirke143). Han blev den 10. Januar 1709 gift
med Barbara Nielsdatter Wiig144), der overlevede
ham og blev begravet i Domkirkens Gulv 18. Decem*
ber 1752145). Knudsen døde 18. December 1722146).
Alexander Christensen Høfner, der da var Organist
ved Nørresogns Kirke, blev nu ansat ved Domkirken.
I hans Embedsaar var det, at Kirken brændte, 1727,
„og Set. Hansdag 1730 fik han sin Afsked. Hans Løn
havde været „50 Sletdaler og 50 Heldaler, som han af
Lessø Penge .bekommer“147).
Det varede helt til 1735, før Kirken fik et nyt Or*
gel, der rimeligvis byggedes af Daniel Karstens, der
senere opsatte Orgelet i Sdr. Sogns Kirke, thi det var
i al Fald ham, der i 1743 reparerede hele Værket for
84 Rdlr. Det ny Orgel havde to Claviaturer og 34
Stemmer og bar Chr. VI.s og hans Dronnings Cifre,
og Pengene til det stammer formentlig fra et Legat af
Biskop Trellund paa 3000 Rdlr., ligesom Randerskøb*
manden Thomas Biering allerede i 1728 havde givet
100 Rdlr. til Orgelet. Dette var en af de Betingelser,
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han maatte underkaste sig for at faa Bevilling til at
oprette Testamente148).
Høfner, som nærmere er omtalt under Nørresogns
Kirkes Organister, blev genindsat i Embedet, som han
bestred til sin Død. Han begravedes 12. August 1761.

15. Oktober s. A. ansattes Jens Lytken, der siden
1745 havde været Organist ved Sdr. Sogns Kirke og
der er nærmere omtalt. Han var Organist ved Donv
kirken til sin Død d. 31. Januar 1778.
Lytkens Eftermand blev Organisten ved Sdr. Sogns
Kirke, Christian Haderup, som er omtalt i Forbindelse
med denne Kirke. Han ansattes 12. Februar 1778, og
ved hans Død i Juli Maaned 1795, begravet 22. d. M.,
vidste man ikke, hvem det tilkom at besætte Embedet,
og efter at saavel Stiftsprovst, Rektor, Stiftamtmand
som Biskop havde givet deres Mening til Kende, re*
solverede Kongen d. 11. December 1795 følgende:
„Saa længe nuværende Capitulares lever, og for*
bliver i deres Embeder, skal det, i Henseende til
denne Tjenestes Besættelse, forblive paa den gamle
Fod; men efter de nuværende Capitulares deres Af*
gang overlades det Stiftamtmanden og Biskoppen i
Viborg, ligesom i de andre Købstæder. Imidlertid
kan Stiftamtmanden votere med ved Udnævnelse af
en Organist ved Domkirken“149).

I Viborg Samleren for 17. August 1795 findes en
Meddelelse om, at Organist Nicolaj Frederik SchiU
Ung i Mariager var blevet ansat i den ledige Stilling,
men Ugen efter maa Bladet tilbagekalde Meddelelsen
og oplyse, at „samme liden Tjeneste endnu er vakant,
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og at vedkommende derom kunde melde sig hos Dom*
kapitlet“. Der maa imidlertid ikke have meldt sig
nogen bedre kvalificeret, thi det blev dog Schilling,
der fik Pladsen fra Mikkelsdag 1796. at regne. Han
var født i Rendsborg 4. August 1761 og var Søn af
Jacob Schilling fra Landsbyen Hornussen i Canton
Basel og Christine Marie Boisen fra Gøteborg. Han
havde lært Musiken i Horsens og tjente senere som
Militær ved det Viborgske Infanteriregiment i 8 Aar
indtil 1789. 1794 blev han Organist i Mariager og
kom 1796 til Domkirken. Schilling var altsaa godt
kendt i Viborg, hvor han under Soldatertjenesten
havde været Hoboist ved Regimentet150). I Samle*
ren fra 28. November 1785 kan man læse en Annonce
fra ham om Undervisning i „Dans eller Musik paa
Fløjte, Violin, Clarinet eller Waldhorn“.
Den 1. Juli 1800 søgte han Stadsmusikant*Embedet
i Viborg, og Ansøgningen gengives her i sin Helhed,
idet den giver gode Oplysninger om ham selv og vi*
ser, at han var en Mand, der ikke stillede sit Lys un*
der en Skæppe, men kendte sine egne Kvalificationer.
Ansøgningen lyder:
„Det er i Anledning af hans kgl. Majestæts aller*
naadigste Resolution af 25. April 1800 betreffende
Foreningen af Stadsmusikant og Organist Embe*
derne i Købstæderne, at jeg hermed ærbødigst an*
holder om den høje Magistrats gunstigste Medvir*
ken til mine Kaars Forbedring i Tiden.
Det Haab, som denne kgl. Resolution har opvakt
hos mig, er, at naar den nuværende Stadsmusikant
her i Byen, som er en gammel Mand, ved Døden
maatte afgaa, jeg da burde erholde hans Embede
tillagt min Organist Tjeneste. Jeg vilde ikke vove
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at fremsætte denne Begæring, naar jeg ikke kunde
støtte den paa de meget talende Grunde, og hvoraf
Sandfærdigheden alle for det meste er de høje Her*
rer bekendt. Mit nuværende Organist Embede giver
saa ringe Indkomster, at jeg ofte udsættes for tunge
Sorger ved min Families Ophold.
I en Tid af 19 Aar har jeg assisteret den nuvæ*
rende Stadsmusikant, og vanskelig skulde han uden
min Hjælp kunne opføre nogen komplet Musik
uden at hente udenbys Assistance. Jeg vil med For*
nøjelse underkaste mig saavel teoretisk som prak*
tisk Prøve paa de Instrumenter, som en Stadsmusi*
kant er pligtig med Færdighed at kunne traktere,
og haaber derved at komme i Betragtning frem for
den, der blot lærte Musikken mekanisk. Som Or*
ganist til den første Kirke her kunde jeg nære for*
trinlig Haab ved Stadsmusikant Embedets Bortgi*
velse. I Fortiden har jeg haft den Lykke at staa i
hans Majestæts Tjeneste paa 9 Aar som Hobo*
ist“151).
Embedet fik han imidlertid ikke. Til Gengæld kom
han Aaret efter ud for grim Sladder, saaledes at han
i Samleren for 6. Juli 1801 maatte ud med følgende
Redegørelse:
„Længe siden er det, at et ondskabsfuldt og ned*
rigt Menneske udspredte det mig krænkende Rygte,
at jeg havde afslaaet at modtage som Gave en Tde
Rug af Velærværdige Hr. Pastor Grønbek i Vium.
Jeg har hidtil troet, at jeg ikke behøvede at gendrive
saa elendig en Bysnak, fordi ingen, der spiser Brød
i denne dyre Tid, vilde, naar han var klog, undslaa
sig for at modtage en Tde Rug for intet. Men da
Rygtet endnu vedligeholder sig, nøder den nødven*
6
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dige Selvkjærlighed mig paa den ene Side til at op*
fordre Velærværdige Hr. Grønbek til offentlig, og
med den Sandhedskærlighed en samvittighedsfuld
Mand besidder, at sige, om han nogensinde gjorde
mig Tilbudet, ligesom jeg og paa den anden Side,
indtil jeg kan opdage, hvo denne min Avindsmand
var, foragter et løgnagtigt Rygte, indtil jeg kan drage
Æreskjænderen til fortjent Straf.“
Foruden at bestride Organist Embedet hjalp Schil*
ling den stedlige Stadsmusikant og tjente yderligere
lidt ved Salg af Noder; saaledes indeholder Samleren
for 29. Maj 1806 en saalydende Annonce:
„Hos undertegnede er at faa følgende 3 Mar*
scher: den Franske, Russiske og Østerrigske ved
Austerliz til Klaver satte og for 12 Sk. Stykket.
Dog kan de ogsaa faas til alle Instrumenter.“
Samme Aar genoptog han sin „Information udi
Dansen“, saa selv om Organistlønnen var lille, —
kun 70 Rdlr. om Aaret —, saa har han sikkert med
alle sine Bibeskæftigelser klaret sig rigtig godt.
I sin Egenskab af Hjælper hos Stadsmusikant Schu*
ster kom Schlilling i 1796 i en heftig Avisfejde med
den kendte Distriktskirurg H. Zetlitz. Aarsagen til
Skænderiet var, at der hos Zetlitz skulde afholdes et
Bal d. 19. Oktober 1796, hvortil Schilling var bestilt
at møde med sin Violin for at assistere ved Musikken.
Samme Dag var Schilling paa Landet for at give Un*
dervisning i Musik, og da han om Eftermiddagen,
efter at have rejst 2% Mil i daarligt Vejr, kom til
Byen, fik han at vide, at Ballet paa Grund af Enke*
dronningens Død var blevet aflyst. Schilling sendte
nu Zetlitz et høfligt Brev og anmodede ham om at er*
statte ham det Tab, han havde haft ved, at Ballet blev
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aflyst. Zetlitz blev fornærmet og gav det offentlig til
Kende i Viborg Samleren, hvorefter Schilling i næste
Nummer af Bladet indrykkede sit Brev til Zetlitz og
derefter sluttede med følgende:
„Hvorvidt jeg nu i dette P. M. har fornærmet Hr.
Distrikt Kirurgus Zetlitz, overlader jeg til veltæn*
kende Mands Bedømmelse og skal altid være for*
nøjet med den Dom, som maa falde over mig, kun
dette maatte jeg tage min Frihed og spørge Hr. Z.:
om saa havde været, at han var blevet fordret til
en Syg uden for Byen lige lang Rejse at betragte ved
den, jeg gjorde for at møde til Ballet, og den Syge
imidlertid førend Hr. Z.’s Ankomst til Sygehuset
var død, mon Hr. Z. vilde have gjort Rejsen gratis,
eller mon han vilde have ladet sig betale Rejsen.
Hr. Z. vilde vel sige, at her beroede det paa at
komme et Menneske til Hjælp for at redde ham fra
Døden; dette var uvist, men det var vist, at jeg
kunde med min Nærværelse og med min Violin
have bidraget til at opmuntre et helt Selskab, dette
var vist.“
Zetlitz’s Svar foreligger i Samleren for 7. Novem*
ber 1796. Det lyder:
„Efter at Hr. Organist Schilling har gjort For*
søg paa om mulig at fralokke mig et Par Rdlr., of*
fentliggør han dette paa en Maade, der tydelig læg*
ger for Dagen hans Lyst til at føre Publikum bag
Lyset til min Skade, gør en Sammenligning, som
allene kan avles i den Hjerne, der har Forvoven*
hed og Frækhed nok i et offentligt Blad at indrykke
Usandfærdigheder, slutter endelig sit anførte med
en Selvros, der aldeles karakteriserer ham. Jeg har
ikke forlangt Hr. S.’s Opvartning den 19. huis, jeg
6*
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har i det sidste Par Aar aldrig forlangt ham eller
akkorderet med ham. Han har altsaa henvendt sig
til mig med ubillig Forlangende og til Publikum
med Usandfærdigheder, som jeg, naar forlanges,
beviser.“
Tonen i Inseraterne bliver mere og mere kraftig.
Den 14. November svarer Schilling:
„I den Viborg Samler No 45 læser jeg en Be*
kendtgørelse fra Hr. Z., som indeholder en virkelig
Usandhed; Hr. Z. ønsker og attraar, at et helt tæn*
kende Publikum maatte mistyde min Promemoria,
fordi det ikke finder hans Bifald. At jeg er blevet
bestilt at ville møde med min Violin for at assistere
Musikken til Ballet, som skulde holdes d. 19. f. M.,
det skal jeg bevise, hvad enten dette er sket fra Hr.
Z. i Kommission ved Hr. Schuster (Stadsmusikan*
ten) eller fra Hr. Schuster selv, det skal jeg lade
være usagt, men jeg maa dog formode det første,
eftersom Hr. Z. d. 19. om Aftenen imellem 5 og 6
sendte sin Karl ned i min Bopæl til min Kone for
at lade mig vide, at jeg ei skulde møde ved Ballet,
eftersom det ikke blev holdt; at jeg samme Aften
straks ved min Hjemkomst tilsendte Hr. Z. som
Entreprenør for Ballet min Premimoria for at fore*
spørge ham, om han ikke billigede min Rejses Ska*
desløsholdelse, dette kan vel ikke kaldes urimeligt.
At Hr. Z. støder sig over det, han behager at kalde
Selvros fra min Side, idet jeg glædede mig over, at
jeg ofte har og endnu agter at fornøje Publikum
med mit Studium, tror jeg vel er bedre, end som
at Publikum skulde gøre mig Bebrejdelser, at jeg
af Kede og Lunkenhed ikke vilde betjene mig af det
Levebrød, jeg har lært, men af Forandring gøre Ind*
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greb i mine andre Medmenneskers Næringsvej,
dette tror jeg er lige saa rigtigt tænkt, som Hr. Z.
maaske synes det modsatte. Dette er alt, hvad jeg
agter at svare paa Hr. Z.’s Anførte, saavel som hvad
han endnu maatte finde for godt at bekendtgøre, da
Forligelses*Kommissionen for Eftertiden skal være
mit første Tilflugtssted for Hr. Z.’s Anfald imod
mig.“
Samleren for 21. November indeholder følgende
stærke Svar fra Zetlitz:
„Organisten Hr. Schilling vedbliver at ville binde
et helt Publikum Usandheder paa Ærmet. Han er
ikke af de Mennesker, hvis Ærekærhed skal af*
skrække ham fra nedrig Vedholdenhed i Lasten;
det skal altsaa være forgæves med Viddets og Sa*
tirens Snert at helbrede ham. Han har formeret sin
Ondskab ved Calumnisse Udladeiser mod min Sæ*
delighed som Embedsmand; han kan altsaa ikke
helbredes ved heroiske Midler. Jeg provokerer ham
derfor at bevise, at jeg enten har forlangt ham eller
ladet ham afsige d. 19. Passato, og indtil han frem*
lægger Bevis, erklærer jeg ham herved for en løng*
agtig Bagvasker.“
Endnu mere personligt er Schillings Svar den 28.
November:
„I min sidste Besvarelse paa Kirurg Z.s ufor*
skyldte Anfald mod mig, indskød jeg mig i Tilfælde
af videre Fornærmelse under Lovens Beskyttelse, og
disse vil vist sikre Fornærmere. Denne min Beslut*
ning følger jeg, og det saa meget mere, som jeg tror
det urigtigt at give Z. Anledning til endvidere at
ennyere Publikum med sit indbildte Vid. Smukt
burde Z. fra Begyndelsen have betænkt, at vores
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private Mellemhandlinger maattet være et fornuft
tigt Publikum ligegyldigt, og at disse ingenlunde
kunde være et Objekt for de offentlige Blade, men
denne Mands indbildte Klogskab og Mod er over
al Tanke. Rolig, ja alt for rolig er han i hans Em*
beds Fag, men desværre urolig i det selskabelige og
borgerlige Liv; hans Lunkenhed i hans soldede Vi*
denskab, hans mange mislykkede og forladte Kure
er den By og Egn, hvori vi begge lever, alt for be*
kendte til, at jeg skulde opregne dem, og desuden
er det ej heller smukt at skyde til den hældende
Vogn. Blot dette vil jeg anmærke: at han udeluk*
ket af adskillige Selskaber, hvori han har været, og
ej elsket, hvor han endnu taales, burde have lært
ham anstændig Opførsel, men hans Eksempel er et
Bevis paa hin philosophiske Sats, at Erfarenhed vir*
ker lidet paa Mennesket, og hans dristige Tileg*
nelse af Vid og Satirevner vidner om hans ufor*
svarlige Tiltro til sig selv. Hvad Z. forstaar ved
heroiske Midler, om det skal være Kaarde, Pistol
eller Knortekæp, [lig den han brugte imod sin Svo*
ger paa Baadsgaard] overlader jeg ham selv nøjere
at forklare.“
Tilsidst skal anføres et Uddrag af Zetlitz’s Svar
af 5. December:
„Organist Schilling i No. 48 af dette Ugeblad
Anførte, min Sædelighed som Embedsmand saavel
som privat Mand betreffende, modsiger jeg. Jeg
kunde tilgive ham [som den der blot er stærk i
Violin Noder] og ynke ham, [som den der pran*
ger med andres ondskabsfulde Vittigheder] der dog
er saa urigtig anvendt mod mig, at jeg finder mig
beføjet at belange ham ved Domstolene o. s. v.“
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og hermed sluttede Polemikken, der for øvrigt trods
Truslerne ikke kom for Domstolene.
I Foraaret 1809 forlod Schilling uden videre Em*
bedet for atter at trække i Soldatertøjet, og paa en Fore*
spørgsel fra de kirkelige Myndigheder angaaende Or*
gelets Betjening svarede han i et Brev af 8. Juni s. A.,
skrevet paa Fæstningen Kyholm ved Samsø saaledes:
„Deres Højvelbaarenheds saavel som Deres Høj*
ærværdigheds Skrivelse af 30. f. M. har jeg haft den
Ære at modtage og deraf erfaret, at De forlanger
min Bestemmelse i Henseende til Domkirkens Or*
gelværks Betrædelse i min Fraværelse. At kunne
give nøjagtig Bestemmelse, hvor længe jeg kan være
fraværende fra samme, er mig ikke muligt, da jeg
har opofret mig til hans Majestæts Tjeneste.
Jeg er overbevist om Deres Højvelbaarenheds og
Højærværdigheds noble Tænkemaade imod mig, at
da det nu engang er bestemt, at Haderup skal for*
rette Tjenesten ved Domkirken, at da min Søn for
det første maa beholde Tjenesten ved Nørresogns
Kirke, da jeg er overbevist om, at han kan forrette
den; derhos er jeg overbevist om, at Deres H. V.
og Deres H. Æ. ikke havde haft noget at erindre
imod, at han havde bleven ved Domkirkens Orgel*
værk, i som da Deres Højvelbaarenhed som musik*
kyndig selv var nærværende ved hans Prøve, som
han aflagde i hans 12. Aar, naar ikke Stifts Prov*
sten som ukyndig i det musikalske Fag havde maa*
ske gjort Indvendinger herimod, men hvo vil undre
paa denne Mands Uskønsomhed, da han meget li*
det og saa godt som slet inte er bekendt i Analerne
for hans Godgørenhed, uagtet jeg virkelig med Rette
kunde fordre det af ham. Imidlertid overlader jeg
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til Deres H. V. og H. Æ.s gunstige Bevaagenhed,
om den Tid jeg har været i Viborg med Familie
og sat i et lidet Embede, tjente Byen for en saa
ubetydelig Løn som Borger Adjudant, og med
min Flid uden Egennytte erhvervet Viborg Borger
Bevæbning saadan hæderlig Berømmelse, som hans
Majestæt udmærket har givet samme for dens mili*
tære Øvelser i Fjor, maa tage Hensyn paa, da er
jeg overbevist om, at ogsaa Sønnen vil nyde godt
for Faderens Skyld at kunne gøre sig det Haab
om at blive udnævnt som Organist til Nørresogns
Kirke, som et Bidrag til hans videre Opdragelse,
og denne Belønning vil være mig nok, for hvad jeg
har kunnet virke til Nytte, og maa jeg herved fra*
sige mig Organist*Tjenesten ved Domkirken, og haa*
ber, naar Krigen engang maatte faa Ende, at hans
Majestæt vil skønne paa enhver Krigers Opofrelse
for Konge og Fædreland, og hvortil jeg stræber at
gøre mig værdig“152).
Hans Haab gik ikke i Opfyldelse, idet Sønnen in*
tet Embede fik. Schilling blev samme Aar Sekund*
løjtnant ved 2. jydske Infanteriregiment og i 1825 Pre*
mierløjtnant. Samme Aar afskedigedes han med Pen*
sion, hvorefter han blev Organist ved Hammel Kirke
til sin Død den 7. September 1840. Han var da 79
Aar gammel. Han var gift to Gange; først med Mette
Kirstine Petersen og dernæst med Dorthea Christine
Jensen, der overlevede ham og døde af Tyfus i Ham*
mel den 23. April 1847, 50 Aar gammel153).
Schilling efterfulgtes ved Domkirken af Jacob Rise
Haderup, der var Organist ved Graabrødre Kirke og
nærmere er omtalt der.
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Haderup efterfulgtes 1. Februar 1847 af Sdr. Sogns
Kirkes Organist Hans Lassen Rolin, der tillige var
Stadsmusikant og er omtalt i Afsnittet om Stadsmusi*
kanterne. Rolin bestred Embedet indtil Kirkens Ned*
rivning, der paabegyndtes i 1863, og hermed var det
gamle Orgelværks Skæbne beseglet. Da den kendte
Orgelspiller Georg Joseph Vogler i Aaret 1799 gav
en Koncert i Domkirken, udtog han 4 Stemmer af
Orgelet og skulde i Stedet indsætte andre, men dette
snød han sig fra154). Orgelet var senest blevet reparer
ret i 1850, og det var den dygtige og musikalske Sang*
lærer ved Kathedralskolen Lorenz Peter Stibolt Tel*
lefsen, der foretog den155).

De kirkelige Handlinger blev nu henlagt til Sdr.
Sogns Kirke, og 3. Februar 1868 constituerede Inspek*
tionen for Domkirken Herman Amberg som Orga*
nist „under den ved Hr. Organist Rolins Entledigelse
fra bemeldte Embede indtraadte Vacanse,“ og 13.
April s. A. ansattes han ved Stiftsøvrighedens Beskik*
kelse156).
Amberg, der var født i København 22. December
1834, var Søn af Læge Hans Christian Amberg og
Henrikke Frederikke Bentzen. Efter en grundig mu*
sikalsk Uddannelse under Lærere som J. P. E. Hart*
mann og Anton Ree nedsatte Amberg sig i Viborg
som Musiklærer. I Stifttidende for 3. Februar 1855
kan man læse følgende Annonce:
„Til behagelig Efterretning for dem, der har teg*
net sig for Timer til Undervisning i Fortepiano*
Spil, tjener, at en meget duelig Musicus, Hr. Am*
berg København, til 1ste Maj d. A. ifølge heraf har
bestemt sig til at etablere sig i Viborg.“
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Straks efter sin Ankomst til Byen blev han ansat
som Sanglærer ved Kathedralskolen, et Hverv han be*
stred til 1881. Amberg medvirkede i de første Aar
ofte ved Kirkekoncerter, først i Domkirken og senere,
da denne blev nedrevet, i Sdr. Sogns Kirke. 27. Au*
gust 1865 gav han saaledes en Koncert sammen med
Broderen Johan Lauritz Walbom Amberg, den senere

Professor Herman Amberg.

Violinist i det kgl. Kapel. I en Kritik over en Kon*
cert i Sdr. Sogns Kirke til Fordel for Fondet for Op*
byggeisen af Domkirken i April 1867 findes følgende
smukke Ros:
„Hr. Ambergs Orgelspil var som altid saa for*
trinligt, at man skal rejse langt for at høre noget
lignende.“
10. September 1876 indviedes den nyopbyggede
Domkirke, og Amberg tog Plads ved det nye Orgel,
der var bygget af Daniel Køhne. Fra det gamle Orgel
benyttedes kun et Par Stemmer, og de maatte kasseres
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i 1907. Orgelet, der er tvedelt, har fritstaaende Spille*
bord og 42 Stemmer fordelt paa 3 Manualer og Pe*
dal. Den smukke Fasade er udført efter Tegning af
Professor H. D. Storch.
I Begyndelsen af 80’erne dannede Amberg et lille

Amberg ved Orglet i Domkirken.
Efter Maleri af Organist Frk. Emma Louens.

blandet Kor, der holdt Prøver i Latinskolens Sang*
klasse og senere i Ambergs Hjem. Koret, der mest
dyrkede a capella Sangen, bestod af ca. 14 Medlem*
mer og gav et Par Koncerter om Aaret, saavel verds*
lige som kirkelige.
Foruden nogle Sange med Klaver skrev Amberg en
Ledetraad ved den første Børneundervisning i Klaver,
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der røber en sund pædagogisk Sans; men hans Navn
vil være knyttet til hans i streng kirkelig Stil holdte
Orgelkompositioner. Om noget betydeligt er der i in*
tet Tilfælde Tale, men Ambergs Værker bærer alle
Vidne om et elskværdigt Talent, hvis Sans for Form
og Stemmeføring ikke kan bestrides.
1892 blev Amberg titulær Professor, og 10. April
1902 døde den elskelige gamle Orgelkunstner i sit lille
Bindingsværkshus i Nicolaigade.
Amberg var Mønstret paa en kirkelig Musiker. Før
Gudstjenesterne læste han altid Evangeliet igennem,
for som han selv sagde, „Klangen i Evangeliet er det,
som bestemmer, hvordan Klangen i mit Præludium
skal være.“ Nogen sandere Indskrift kunde Vennerne
derfor næppe lade hugge i hans Mindesten paa Kirke*
gaarden end Salmelinien: „Saa liflig han leged for
Herren.“
Amberg var 31. Juli 1860 blevet gift med Ane Ca*
thrine Larsine Jæger, der var født i Viborg 19. Fe*
bruar 1828 og var Datter af Malermester Andreas
From Jæger og Cathrine Elisabeth Lund. Hun over*
levede ham og døde 1. April 1904157).
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Stadsmusikanter.
Claus Lang ...........................................................
c. 1670
Jonas Lemke .......................................................
Friederich Poulsen Trekou...............................
Johan Bæhr .......................................................... fra 1693
Daniel Lyder ..........................................................
„ 1706
Mathias Julius ........................................................... 1711
Peter Nordenberg .................................................
„ 1725
Peder Vestermand .................................................
„ 1731
Johan Jacob Brandt .............................................
„ 1765
Joachim Andreas Schuster ..................................
„ 1803
Hans Lassen Rolin ................................................
„ 1814

til
,,
„
„
„
„
„
„
„
„

1693
1695
1705
1711
1724
1731
1765
1803
1812
1872

Organister.
Graabrødre Kirke:

Johan Bertelsen Kloch .....................................
til 1691
Jens Lauridsen Bering ...................................... fra 1691 ,, 1708
Alexander Christensen Høfner ..........................
„1708 ,, 1722
Anders Lytken .......................................................
„1722 „ 1727
Eskild Danielsen Stach .........................................
„1727 „ 1729
Poul Verner Lytken ................................................. . 1729 ,, 1739
Johan Adolph Wolpcrt ........................................
„1739 „ 1741
Jens Kløhn .................................................................. 1741 „ 1758
Niels Nielsen Todberg.......................................
1758
Jens Svinding .....................................................
„ 1758 til 1765
F. J. C. Schinmeyer .................................................... 1765 „ 1768
Wartendorf .........................................................
1768
Nicolai Nielsen Stockholm ..............................
,, 1768 til 1769
Laurits Bærents ..................................................
1769
Amdi Amdisen Worm .........................................
„1769 til 1777
Andreas Wilstrup .................................................
,, 1779 „ 1785
Jorgen Korsgaard ..................................................
„ 1785 ,, 1799
Jacob Rise Haderup .............................................
,, 1799 „ 1812
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Sortebrødre Kirke:

Morten Orgelmester...................................
Johan Bertelsen Kloch ............................ ........
Christian Høfner ....................................... ........
Alexander Christensen Høfner................ i........
Eskild Danielsen Stach ............................ ........
Jacob Utzon Clausen Hornemann ......... ........
Jens Lytken ...............................................
Christian Haderup .................................... .......
Christian Hornemann ...............................
Jens Lind .................................................. ........
Jørgen la Cour ........................................... .......
Hans Peter Barfoed.................................... .......
Peter Nicolai Levinsen ............................
Jacob Rise Haderup ............................... .......
Joachim Andreas Schuster .................... .......
Hans Lassen Rolin ................................... .......
Wilhelm Traugot Naumann .................... ........
Andreas Joachim Christrup .................... ........
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„
„
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„
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til 1684
1684 „ 1691
1691 „ 1717
1718 „ 1720
1720 „ 1726
1744 » 1745
1745 » 1761
1761 » 1778
1778
1778 til 1783
1783 » 1787
1787 „ 1790
1790 » 1793
1793 „ 1800
1801 „ 1813
1814 „ 1847
1847 „ 1848
1848 „ 1876

Domkirken:

Christen Hansen .................................................
Mads Christensen ............................................. fra
Elias Wernitz ....................................................
„
Jens Knudsen Bech ..........................................
,,
Alexander ChristensenHøfner ........................
„
do.
.............................
Jens Lytken ........................................................
„
Christian Haderup ............................................
„
Nicolai Frederik Schilling .................................
„
Jacob Rise Haderup .........................................
„
Hans Lassen Rolin ............................................
„
Herman Amberg ................................................
,,

1682
1702
1705
1722
1735
1761
1778
1795
1809
1847
1868

til
„
„
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„
„
„
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„
„
„
„

1681
1702
1705
1722
1730
1761
1778
1795
1809
1847
1865
1902
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NOTER.
Stadsmusikanter.
9 Trane: Fra Hofviolonernes Tid. Villads Christensen: Stads*
musikanten. 2) Viborg Raadstue Dombog 1673—83. 3) Kæmner*
regnskaber. 4) 1. Bd.: adskillige Particulaire: mest originale Breve
og Dokumenter 1676—1736. 5) Sdr. Sogns Kirkebog. 6) Viborg
Raadstue Dombog 1673—85. 7) Kæmnerregnskaber. 8) Sdr. Sogns
Kirkeregnskab. 9) Sdr. Sogns Kirkebog. I0) Kæmnerregnskaber.
n) Graabrødre Kirkebog. 12), 13) iflg. Oplysning fra Rigsarkivet.
14) Viborg Magistrats Kopibog 1700—08. 15), 16) Aalborg Raad*
stuekopibog 1702—09. 17), 18), 19), 20) Budolfi Kirkebog, Aalborg.
21), 22), 23), 24) Viborg Magistrats Kopibog 1700—08. 25) Budolfi
Kirkebog, Aalborg. 26) Sdr. Sogns Kirkebog. 27) Aalborg, løse
Skifter. 28), 29) Viborg Magistrats Kopibog 1700—08. 30) Sdr.
Sogns Kirkebog. 31) Viborg Skifteprotokol 1708—17. 32) Pante*
protokol 1709—28. 33) Sdr. Sogns Kirkebog. 34 ) Kæmner Regn*
skaber. 35) Justitsprotokol 1716—20. 36 ) Panteprotokol 1709—28.
37) Justitsprotokol 1716—20. 38) Justitsprotokol og Tingets Kopi*
bog. 39) Justitsprotokol og Kopibog. 40) Sdr. Sogns Kirkeregn*
skab. 41) Skifteprotokol 1717—30. 42) Kæmnerregnskab 1711.
43), 44) Justitsprotokol og Kopibog. 45) Trane : Fra Hofviolonernes
Tid. 46), 47) Viborg Magistrats Kopibog. 48) Graabrødre Kirke*
bog. 49) Sdr. Sogns Kirkebog. 50) Auktionsprotokol. 51),52) Viborg
Stifts Resolutionsprotokol. 53) Justitsprotokol. 54) V. R. A.: Pk.
ang. Byens Embeder. 55), 56), 57) V. R. A.: Magistratens Kopibog.
58) V. R. A.: Pk. ang. Byens Embeder. 59) Sdr. Sogns Kirkebog.
60) V. R. A.: Magistratens Kopibog. 61), 62)> 63) V. R. A.: Pk. ang.
Byens Embeder. 64), 65) Sdr. Sogns Kirkebog. 66) Trane: Fra
Hofviolonernes Tid. 67) Villads Christensen: Stadsmusikanten.
68) Graabrødre Kirkebog. 69) Sdr. Sogns Kirkebog. 70) Sdr. Sogns
Kirkeregnskab. 71), 72) Sdr. Sogns Kirkebog. 73) Originale Breve
i Familiens Eje. 74) Budolfi Kirkebog, Aalborg. 75) V. R. A. : Pk.
ang. Byens Embeder. 76) Viborg Samleren 24/i 1814. 77) V. R. A.:
Pk. ang. Byens Embeder. 78) Originalbrev i Familiens Eje. 79)
Viborg Stiftstidende 22/s 1844. 80) Viborg Stiftstidende 7/7 1846.
81) Sdr. Sogns Kirkeregnskab. 82) Domkirkens Regnskab. 83) Vi*
borg Stiftstidende. 84), 85), 86) Sdr. Sogns Kirkebog. 87) Dom*
kirkens Kirkebog.
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NOTER.
Orga n ister.
Koch : Gudstjenesten i den danske Kirke efter Reforma?
tionen. Arboe: Præster og Organister i gammel Tid. Knudsen:
Orgelmestre i Skive. 2) Kirkeregnskab. 3) Ursin; Krog; 4) 5)
Kirkeregnskab. 6) Skøde? og Panteprotokol 1683. 7), 8) Kirke?
regnskab. 9) Justitsprotokol og Bytingets Kopibog. 10), n), 12), 13)
Graabrødre Kirkebog. 14) V. R. A.: Kopibog. 15), 16), 17) Kirke?
regnskaber. 18) Domkirken. 19) Graabrødre. 20), 21) Domkirken.
22) Skøde? og Pantebog. 23), 24) Domkirken. 25) Pk. ang. Kirke?
og Kirkevæsen. 26) Knudsen: Fra Holbergtidens Horsens. 27) Pk.
ang. Kirke? og Kirkevæsen. 28) V. R. A.: Kopibog. 29) Knud?
sen: Fra Holbergtidens Horsens. 30) Pk. ang. Kirke? og Kirkevæsen.
31) Graabrødre. 32) Mortens Kirke. 33) Bytingets Kopibog. 34)Pk.
ang. Kirke? og Kirkevæsen. 35) V.R. A: Kopibog. 36),37) 38) Mor?
tens Kirke. 39) Pk. ang. Kirke? og Kirkevæsen. 40), 41) V. R. A.:
Kopibog. 42), 43j Graabrødre. 44) V. R. A.: Kopibog. 45) Hun?
drup; 46) Skøde? og Pantebog. 47) sdr. Sogn. 48) Graabrødre.
49) Mariager Kirkebog. 50) Vrensted Kirkebog. 51) Kirkeregn?
skab. 52) Pk. ang. Kirke? og Kirkevæsen. 53 ) V. R. A.: Kopibog.
54) Aalsø Kirkebog. 55) V. R. A.: Kopibog. 56) Graabrødre. 57)
Danmarks Spejl 1768.
58), 59) Pk. ang. Kirke? og Kirkevæsen.
60) Kirkeregnskab. 61) V. R. A.: Kopibog. 62), 63), 64) Pk. ang.
Kirke? og Kirkevæsen. 65) Horsens; Skifte; Borgerskab og
Kirkebog. 66) Kirkeregnskab. 67) Viborg Stiftstidende 27/io 1777.
68) V. R. A.: Kopibog. 69) Asmild Kirkebog. 70) Graabrødre.
71) V. R. A.: Kopibog. 72) Graabrødre. 73) Sdr. Sogn. 74), 75) Pk.
ang. Kirke? og Kirkevæsen. 76) Byrettens Kopibog. 77) Bøttiger:
Æbeltoft og Omegn. 78) Ursin. 79) Sdr. Sogn. 80 ; Skoleprotokol
over Elever. 81) Viborg Samleren 23/6 1 8 1 9. 82) Graabrødre.
83) Sdr. Sogn. 84\ 8$) Domkirken. 86) Ursin. 87) A. Köcher:
Sdr. Sogns Kirkes Historie. 88) Kirkeregnskab. 89) Sdr. Sogns
Kirkebog. 90) Viborg Skifteprotokol 1717—30. 91) Viborg Skøde?
Pantebog 1696—1710. 92) Sdr. Sogns Kirkebog. 93), 94) Sdr. Sogns
Kirkeregnskab.
95) A. Köcher: Sdr. Sogns Kirkes Historie.
96) Kontrakten findes i Viborg Magistrats Kopibog, pag. 505.
97) Trykte Kilder: Lengnick, Wiberg, Hundrup, Köcher: Sdr.
Sogns Kirkes Historie. 98) V. R. A.: Kopibog. ") V. R. A: Pk.
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ang. Kirkes og Kirkevæsen.
10°), 101) Magistratens Kopibog.
102 ) Nørlyng gejstlige Skifteprotokol. 103) Slægten Ring fra Aabo*
syssel. 104) Viborg Samleren 28/5 1781. 105), 106) Skive Kirkebog.
107) Viborg Samleren 29/4 1782.
108), 109) Hørning Kirkebog.
H0) Domkirkens Kirkebog.
1H) Slægten Ring fra Aabosyssel.
1I2) Sdr. Sogns Kvitteringsbog og Kirkeregnskab.
113) Kilder:
Lengnick; Genealogisk, biografisk Arkiv; Wiberg; Forord i
Hornemanns efterladte Skrifter. 114), 115) Sdr. Sogns Kvitterings*
bog og Kirkeregnskab. 116) Kilder: Barfoed: Slægten la Cour,
Th. Madsen: Skildringer af Hads Herreds Historie. Bd. II. 117)
Kilder: Wiberg.
118) Sdr. Sogns Kvitteringsbog og Kirkeregn*
skaber. 119) Sdr. Sogns Kirkebog. 12°) Kilder: Wiberg; Hun*
drup; Slægten Ring. 121) Köcher: Sdr. Sogns Kirkes Historie.
122) Kirkeregnskab. 123), 124) Liste over de fangne af den danske
zXrmé 1848. 125) Kilder: Viborg Stiftstidende. 126), l27), 128J Sdr.
Sogns Kirkebog.
129) Ursin; Resens Atlas.
130) Kancelliets
Brevboger* 13J) Kirkeregnskab. 132) Kæmnerregnskab: Ildsted
og Kvægskat 1677. 133) Graabrødre Kirkeregnskab. 134) Kop*
og Kvægskat 1682. 135) H. Knudsen: Orgelmestrene i Skive.
136) Geistlige Skifteprotokol. 137) Personalhist. Tidsskrift. 138)
Personalhist. Tidsskrift, 8 R., 5. B., 2. H. 139) Trane: Fra Hof*
violonernes Tid. I4°) H. Knudsen; Orgelmestrene i Skive. 141)
Viborg Skøde* og Panteprotokol 1696—1710. 142) Kirkeregnskab.
143) Frue Kirke Regnskab. 144) Sdr. Sogns Kirkebog. 145) Dom*
kirkens Kirkebog.
146) Geistlige Skifteprotokol (Nørlyng H.).
147) Kirkeregnskab. 148) Rørsig; Ursin; Kirkeregnskab. 149) Canc.
Prom. 19/12 1795. 150) Hammel Kirkebog. 151} y. R. A.: Pk. ang.
Byens Embeder. 152) Bispearkivet. 153) Hammel Kirkebog. 154)
Ursin. 155) Kirkeregnskab. 156) Viborg Stiftstidende. 157) Bio*
grafisk Leksikon; Dansk biogr. Haandlexikon ; Nekrolog i Vi*
borg Stiftstidende 14/4 1902.
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FORTEGNELSE OVER URTER
I VIBORG STIFT 1743
Af Kr. Pedersen.

de Kallske Samlinger1) af Haandskrifter paa det kgl.
Bibliotek findes vedlagt en Indberetning om Til*
standen i Viborg Stift for Aar 1743 en Fortegnelse
over Urter i Stiftet. Hvem Fortegnelsen skyldes, næv*
nes ikke, kun bemærkes det, at han er ingen Praticus
i Medicinen. Nogen større Praticus i Botaniken viser
den korte Fortegnelse, at han heller ikke har været.
Kun 14 ganske almindelige Planter, de fleste fra Vi*
borg og nærmeste Omegn, har han truffet paa sine
Vandringer eller fundet værdige til at omtales.
Pudsigt nok finder vi i Plantefortegnelsen en Onv
tale af Hugormen, baade de sorte og de brogede. De
sidstes Sejlivethed undrer ham meget.
At han dog ikke har været helt uden botaniske
Kundskaber, viser hans Henvisning til Bauhins Vær*
ker (Brødrene Johan og Kasper Bauhin, den første
Læge, den sidste Professor i Anatomi og Botanik i
deres Fødeby Basel, hvor de levede i Slutningen af

I

!) De Kallske Samlinger, Navn efter Abraham Kali (1743—
1821), Professor i Historie ved Københavns Universitet, beundret
for sin Lærdom, ualmindelig agtet og afholdt af sin Samtid, efter?
lod sig ved sin Død et betydeligt Bibliotek og en stor Haand?
skriftsamling. Hans Moder var en Datter af Viborgbispen Andreas
Wøldike.

99

Kr. Pedersen: Fortegnelse over Urter i Viborg Stift 1745

det 16. og Begyndelsen af det 17. Aarhundrede, begge
berømte Botanikere). Han indlader sig ikke paa Be*
skrivelse af Planterne, men omtaler dem nærmest ef*
ter Nytten og de Mærkværdigheder, der knytter sig
til dem. Nogle gamle Stednavne faar vi opfriskede,
et enkelt faar vi revideret. Det gælder den ejendom*
melige lille Sø paa Asmildklosters Mark (rimeligvis
et Jordfaldshul fra Istiden), som i Nutiden er kendt
under de mærkelige Navne: Stopsø, Stoksø og Storf sø;
men som Forfatteren benævnte Stubsø og giver den
saare naturlige Forklaring til det Navn ved Oplys*
ning om de mange Fyrre* og Egestubbe, der er fun*
det i den.
Efter Beskrivelsen har Søen paa den Tid for omtr.
200 Aar siden været ikke saa lidt større end nu, nem*
lig 500 Favne i Omkreds, nu omtr. 270 Favne.
Fortegnelsen er sikkert et af de første Forsøg paa
Beskrivelse af en Egns Plantevækst, og som saadan
finder jeg, den fortjener at bevares, og den gengives
derfor her med Forfatterens Retskrivning:

Fortegnelse paa Urter i Viborg Stift
Her omkring gives ingen rare Væxter af Mangel
paa Skove, ey heller besynderlige Urter. Dog opteg*
nes af een, som har nogen Kundskab om Egnens Ur*
ter, men er ingen Praticus i Medicinen, disse efterføl*
gende:
Alchimilla, Løvefod voxer paa Viborg Mark, nogle
faa skal tjene indvortes og udvortes for Bryst*Svag*
hed og adskillige andre Tilfælde.
Aim. Agermaane, Streisf*Kraut □: Sveine Rumpe
voxer i Byen paa Steen*Gærder og kand bruges at
7*
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.Stubsø paa Asmildklosters Mark.

farve gult med efter Bauchino. Af denne Urt beredde
de indiske Kvinder deres Philtrum eller Lokke*Drik,
som Discorides og Plinius skriver.
Cicutaria folida. Stinkende Skarntyde (Vild Kør*
vel) bruges ikke i Medicinen. Voxer paa Halds*Volde,
3 fierding Veys fra Viborg, højmærkelig, at naar den
tages grøn hjem og tørres i et Hus, giver dend saa
naturlig en Lugt fra sig efter Muuse*Urin, at ei allene
Folk, men endog Kattene selv bliver fixerede derved
og søger til den ligesom der skulle være Muus nær*
værende.
Chrysanthemum latifolium. Volverleye eller Guld*
Blomme findes her i Mængde paa græsagtige Bierge.
Bønderne tager en Haandfuld deraf i 01 og drikker
det, naar de mener sig indvortes kommen til Skade,
enten ved dybt fall, eller under en Vogn, da det og i
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stærk Sveed og Smerte læger paa et par timers tiid.
Men er de ey indvortes læderede, forvolder det in*
gen Smerte.
Genistella tinctoria. Guule Weise (Farve*Visse) de
voxer her i blant Lyng ved agger*Jord saa og andre
Stæder i Landet og bruges baade af Bønder og Bor*
gere til at farve gult med.
Heder a Terresti, Jord-Vedb ende. Af denne voxer
en goed deel omkring Viborg, foruden deris mangfol*
dige Brug, som er Medicus bekiendt, maa de ogsaa
tiene mod forraadnelse, hvilket sluttes af, at da jeg
om foraaret oprykke nogle med gandske liden Roed og
satte disse i en halsløs Boutillie fuld af Vand imod
Solen i mit Kammer*Vindue, som stedse holdtes varm
om Vinteren, hvori skiodede fleere Rødder, blomstre*
des og voxte op ved understøttende Hielp til 1 Allens
Højde. De bleve i 3 gandske Aar staaende grønne
baade Vinter og Sommer. Og naar de fældede gamle
Blade paa et Stæd voxte der imidlertiid nye Blade
ud anden steds og det NB i samme Vand, som in*
gen tiid blev afgydet, men vel ved fortørrelse forøget
med nyt Vand, og da stinkede Vandet aldrig i rin*
geste maade, hvilket næppe gaar an med andre Urter.
Valeria nov. palustris major Daniæ (Læge Baldrian)
Dend store Danmarchis Baldrian. Af denne voxer
nogle ved Schabber*Krats Aae (Rindsholm Skov) 3
fierding Vey Syd*Ost fra Viborg, og uden andre nøt*
tige Brug er særdieles gode til Øyen*Vand.
Polypodium, Eege=Bregne (Engelsød). Roden deraf
har sin visse Brug i Medicinen, og af den gandske
Urt destileres Vand der renser Melancholiske Blod.
Ruta (Botrychium) lunaria, Maane^Rude findes
dog ey mange paa Viborg Mark, hvor Jorden i lang
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tiid har ligget udyrkket. Den heeler indvortis Bræks,
men er særdeelis nøttig til at læge udvortis friske Saar.
Trifolium palastre, Bukke -Blad, de fremkommer
overflødig i Vædskefulde Enge. Af dem bereddes en
nøttig Drik mod Skiørbug, af hvilken Svaghed mange
folk her i Landet finder sig.
Tussilago Vulgaris, følle^foed, foruden deris andre
Brug af Medicus beskrevne, er forsøgt, at de ogsaa
kand brugis som Thee uden ringeste incommodation,
hvor meget end drikkes deraf. Naar først Bladene tør*
res i Skygge, saaledes at de og tørre beholder deris
grønne Coleur. Og vil nogen blande lidet Thee imel*
lem, bliver Smagen disangenemmere. Her var i Byen
et fattigt Fruentimmer, som var besværet med Fin*
ner eller røde Prikker i Ansigtet, og da hun — uden
at bruge andre Medicamenter — hafde Daglig brugt
ommelte Thee et half Aars tiid eller noget længere,
ginge de røde Prikker gandske bort. Sagen er vis, men
om det var Effecten af denne Drik gives erfahrne og
kloge Medicus at oretivere over.
Verbena, Jern-Urt. Dend findes her i Byen strax
uden for gi. Latinske Skole Bakke, er særdeles ypper*
lig til Hoved Wæe og Piine at curere foruden dens vit*
løftige nøtte i andre tilfælde som Bauchinus beskriver
i hans første Bog om Urter Pag. 367.
Sorte Hug=Orme af sort Dynd*farve har jeg seet
og betragtet paa Enge imellem Asmild Kloster*Hauge
og Viborg Søe. De havde deres egne Huuler igen*
nem en haard Grønning ned i vædskefuld Dynd, hvor*
af de menes at faa deres sorte Coleur.
Brogede Hug=Orme seer man altfor mange af i Hee*
der og Enge. Er mærkeligt, at om de knuses med
mange Lag af Steene, naar Hovedet sparis, eller
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pidskes længe med en skarp, haard Svøbe, skal
de ikke helt saa snart dræbis, som naar man giver
dem over kroppen to eller tre Snært af en ganske li*
den eller middelmaadig Lyngtop, thi da røre de sig
ikke mere, hvilket er mange Gange forsøgt. Om no*
get forborgen kan være under, maa Physica udgrunde.
Fyr og Grannettæer findes her ikke, uden de, som
plandtes i Haugerne. Men at Jylland har været fuld
af saadanne træer i fordum tiid beviser 1) Deraf at
næppe findes en tørve Mose i Landet jo enten er op*
graven eller kand opgraves stoere Rødder af røød fyr,
som jeg har seet her heele Snesse af, ja Bøndernes
Kaal*Hauger mangen steds at være indlukte dermed
— 2) Sinnes det og bevisligt deraf, at da en liden
Søe paa Asmild Kloster Mark henved 500 Favne om*
kring, Stub*Søe kaldet blev Aar 1748 (?) et par favne
dybt udskaaret ned i Viborg Søe af Aarsagn, at Her*
skabets fisker Waad aldtid, naar de vilde drage,
blev reven i Stykker af træe*Greene, som skylvtes i
Dybet, da saa jeg — samme tiid hosværende, og be*
fant et tall af 36, stoere fyr* og Granne og nogle eege*
træer, som ikke var afhugne, men hafde Rødderne
skylvte med Jord og deris lange Bull og toppe ven*
dende ned i det overblevne endda gandske dybe Vand.
Denne Søe, som hverken har tilløb, uden af Regne*
Vand, ey heller udløb, siunes af Situationen at være
i sin tiid foraarsaget af et Jord*fald, der uden tviil
maa have draget disse og flere træer efter sig.
Alnus Elle=træe.
Hvis Bøge*træe skal kunde i Jord og Vand efter
een deels Mening forandres til Steen, vilde jeg snart
indbilde mig det samme at kunde skee med Elle*træe,
thi da jeg Aar 1727 opholdte mig i Øst*birch Præste*
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Gaard1), Voer Herret, Skanderborgs Ampt, stod jeg
af en Hændelse hos nogle af Præstens Folk, mens de
fordybede en Rende*Steen, som løb under fod træet
af Huset ud af Kiøkkenet, da de nu opgravede Steen
og Jord, træffede Spaden nu der noget lig et Støkke
træe*Green, og idet de vristede samme op, splittedes
det i nogle Støkker og befandtes at være saadan Steen,
hvor udi oyensiunlig og livagtig repræsenterede sig alle
de store og smaa Lineamenter, som ere ved nogen
Eftergrandskning at see i klovet Elletræe. Et Støkke
deraf førte jeg med mig til Viborg og havde det lang
tiid at skærpe en Pennekniv med, hvortil det ogsaa
var gandske bequem paa dend ene side, men i under*
Kandten for haard, samme Støkke Steen kom mig si*
den fra imod min Villie.

NAVNTOFT KIRKE
Af N. P. Munk.

ED igennem Jylland træffer man den ene øde Kirke*

N tomt efter den anden; især gennem Midtjylland
og langs den gamle Hærvej træffer man mange. Oberst
Madsen har i sin Bog: Jylland i det 16de Aarhun*
drede, en Fortegnelse paa næsten 100 forsvundne Kir*
ker; men i Virkeligheden er Tallet ikke saa lidt større
og kommer snarere op paa 150 end paa 100, og saa
er de forsvundne Kirker i Byerne endda ikke med i
Tallet.
De fleste af disse Kirker er forsvundet paa et saa
tidligt Tidspunkt, at kun faa af dem har naaet at
efterlade sig Spor i deres Samtids efterladte skrevne
Litteratur; de andre kom til at ligge som navnløse
Tomter, hvor kun Bygningsresterne med de dertil
knyttede Sagn og Traditioner fortalte, hvad der havde
været. En mindre Del er forsvundet efter Reforma*
tionen, men langt de fleste — maaske over 100 —
maa være forsvundet længe før.
Et saa vældigt Tab af Kirker finder man næppe
noget Sidestykke til i nogen af det gamle Danmarks
andre Provinser, og dette mærkelige og enestaaende
Forhold kræver sin Forklaring. Folketraditionen har
ogsaa denne paa rede Haand: „Det er fra den sorte
Døds Tid,“ hedder det.
Nu har vel Soten haft sin største Slagkraft ved sit
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første Møde med det danske Folk; men denne For*
klaring strækker vel næppe helt til; en stor Rolle maa
vel ogsaa den Jammerens og Lovløshedens Tid, der
gik forud, have spillet, saa Befolkningens Modstands*
kraft var svækket, saaledes at „Mandedøden“ kunde
naa den forfærdende Voldsomhed, om hvilken de gamle
Beretninger endnu fortæller.
De hundrede øde Sogne taler deres eget alvorsfulde
Sprog, og hver Gang man spørger om Kirketomterne,
om Plovfurerne under Lyngen, om de øde Landsbyer,
faar man altid det samme Svar: „Det er fra den sorte
Døds Tid“.
Det maa da være en Erindring, der har levet i Be=
folkningen, siden den sorte Pest tømte Sognene i Jylland
for Beboere, der ligger til Grund for dette Svar.
En af de mange navnløse Kirker har ligget i Navntoft.
Den er ikke direkte kendt fra vor Middelalder*
Litteratur, men kommer kun indirekte frem i en kort
Angivelse i „Ældste danske Arkivregistraturer“, hvori
der under 1471x) nævnes en „Nauentofft Kierkegardt“.
Derfor behøver der ganske vist ikke absolut at have
været en Kirke i Navntoft, thi en saadan „Kirkegaard“
var kun en almindelig Gaard, hvis Indtægter var hen*
lagt til en Kirke til Underhold for Præsten e. 1., og
den Kirke, hvortil den hørte, kunde vistnok meget
vel ligge et andet Sted.
Men, at der havde været en Kirke der, var ingen
af Stedets Beboere i Tvivl om. Erindringen om den
var bevaret trofast fra Slægt til Slægt, og indtil for
et lille hundrede Aar siden laa Tomten der endnu,
!) T. A. Becker: Ældste danske Arkivregistraturer har under
1471 : »Item itt laghøfftz breff ludindis paa Rumlumd kirckegard,
item paa tridie dell aff Kølsingh enge till bispdompt, item paa
Vorde kirckegardt, Nauentofft kirckegardt. Datum anno MCDLXXI
løffuerdagh nest sanctorum Fabianj et Sebastianj«.
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Paa ovenstaaende Plan af Kirken angiver + Stedet, hvor det
mærkelige Lerkar blev fundet.
er anbragt for at illustrere
Hyppigheden af Forekomsten af Kalkstumper paa de forskellige
Steder af Fundamenterne.
A antyder paa samme Maade Fore*
komsten af Stenfliser fra Sønderslagningen af de opbrudte Sten.
Der fandtes ingen Fundamenter til Alterbordet, men det maa jo
have været anbragt som vist paa Planen.
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synlig for alle, med Murrester, der antydede Kirkens
Form, med sammensunkne Kirkegaardsdiger, og med
Tuer paa den lille Kirkegaard, som af Folkemening
gen tydedes som Grave.
Den egentlige Kirkebygning var altsaa nedrevet og
havde øjensynligt været det i Aarhundreder, men Fun*
damenterne og Rester af Muren var dog tilbage.
Den sidste, der endnu kunde huske Tomten, som
den laa der med Kirkegaardsdige og Murrester, var
vistnok min afdøde Farbroder, Jacob Munk, i Navn*
toft, der var født 1838. I hans tidligste Drengetid
laa Tomten endnu temmelig urørt hen; men i 1853
brændte Jens Lyngsøs Gaard delvis og blev derefter
udflyttet2). Ved denne Lejlighed blev de sidste hugne
og en Del andre Sten fjernet, og snart efter var baade
de sammensunkne Kirkegaardsdiger og alt Murværk
over Jorden fjærnet og det hele overpløjet og dyrket.
De sidste 2 eller 3 hugne Sten findes vistnok under
Pudsen i P. Ørums Vesterhus.
Men endnu var der mange Sten tilbage under Mul*
den, og adskillige Gange siden blev der opgravet Sten,
snart til Stenkister, snart og sidst til Kilometersten,
altsaa for ikke saa mange Aar siden.
Foruden ved Gravning efter Sten stod Tomten og*
saa for en 70—80 Aar siden i Fare for at blive om*
gravet ved Søgning efter Mergel; men da man her*
ved stødte paa ikke blot Kister med svære Jernbeslag
eller Haandtag, men ogsaa paa Masser af Menneske*
ben, blev Optagningen opgivet3).
2) Dengang beboet af Hans Peter Andersen og Kristen Lausten,
der flyttede ud, hvor nu P. Ørum og Chr. Jørgensen bor. Stue?
huset var ikke brændt; det blev flyttet ud, hvor P. Ørum bor,
og staar endnu som den sidste Rest af det gamle Navntoft.
3) Efter mit Skøn kan der ikke være Tvivl om, at denne Med?
delelse er rigtig, hvor gaadefuld den end ellers er; den er bl. a.
fortalt af min Fader.
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Lidt af det, der for ca. 40 Aar siden fortaltes Mand
og Mand imellem, har Folkemindesamleren Evald Tang
Kristensen optegnet4). Han fortæller saaledes efter
Jens Johansen i Hjarbæk, at man i dennes Drenge*
tid kunde se Kirkegaardsdiget og Gravstederne tyde*
ligt, og at Sognet i sin Tid bestod af Navntoft og
Viborg Nørremark. Han fortæller ogsaa5), at Byen i
gammel Tid har ligget helt samlet ved Kirken, og
han omtaler ogsaa de mange Dyrkningsspor i He*
derne, som der endnu for en Snes Aar siden var en
Del tilbage af.
Saa i 1924 kom jeg i Korrespondance med Lærer
P. M. Rørsig i Hallund om Kirken, og vi blev da
enige om at opsøge Tomten og søge den saavidt af*
dækket, at Kirkens Størrelse og Form kunde konsta*
teres. Ingen af os var kendt med et saadant Arbejde,
og det var derfor Meningen at gaa saa lempeligt til
Værks som muligt, og saa iøvrigt underrette National*
museet, saafremt der skulde vise sig noget af større
Interesse.
Ejeren, Karl Sørensen, gav beredvillig Tilladelse til
Afdækningen, og Murer Kristian Nielsen og afdøde
Gaardejer Jens Mikkelsen af Navntoft hjalp interes*
seret med ved Arbejdet.
Straks viste der sig nogen Vanskelighed ved at
finde ud af Kirkens Beliggenhed, men da Jens Mik*
kelsen kom til, viste det sig, at han endnu havde
nogen Erindring om de sidste Opgravninger, og ved
hans Hjælp fandtes snart det første Stykke Funda*
ment, og efterhaanden lykkedes det saa at fremdrage
ikke blot de bevarede Fundamentrester, men endog,
4) »Danske Sagn«, 3 pag. 135.
5)
do.
3 Nr. 1586.
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hvor disse manglede, at følge de tomme Fundament*
grøfter, der kunde konstateres saa nøje, at Kirkens
Plan, tiltrods for, at saa meget af Fundamenterne
manglede, maa anses for fastslået med faa Tommers
Nøjagtighed.Kirkens Plan var nu fastslaaet. Det næste vilde da
blive at udnytte de Iagttagelser, der var gjort under
Afdækningen bedst muligt.
Der fandtes under Arbejdet ikke en eneste middel*
alderlig Teglstensbrok eller Tagstensstump, intet Spor
af kvaderhugne Granitsten, ingen Rest af Gulv eller
Spor af Begravelser i Kirken, ingen Rester af Blytag
eller Glasvinduer, ja, selv de store Tærskelsten, som
dog ellers erindredes af dem, der havde været med
ved Opgravningerne, var borte
Derimod fandtes der, ret nøje begrænset til Tom*
ten, en hel Del Kalkstumper og en Del ganske øjen*
synligt middelalderlige Søm. I et Fundament nær den
vestlige Ende af Kirken samt i dennes Nordvesthjørne
fandtes nogle ikke særlig store Stykker Sandal.
Det gaadefuldeste Fund blev dog gjort i Korgulvet.
Her fandtes 3 Alen fra Østgavlen Resterne af et Ler*
kar6), ganske øjensynligt anbragt med Bunden i Vej*
ret og i en saadan Dybde, at Gulvet maa have ligget
lige over dets Bund; under Karret fandtes en Sub*
stans, der mest af alt mindede om Kulpulver af brændt
Lyngtorv el. 1. Nu var ganske vist den allerstørste
6) Dette mærkelige Kar synes at kunne have været ca 56 cm
bredt og 15 à 20 cm højt; noget sikkert lader sig ikke sige, da
der manglede alt for meget Det er heller ikke udelukket, at det
kan have været ovalt. R. Brostrøm anslaar det til at være fra
Broncealderen, 7. eller 8. Periode. Men derved bliver det hele jo
endnu mere gaadefuldt. De saakaldte Lydpotter sad gerne i den
øverste Del af Kormurene med den noget smallere Munding i Plan
med den indvendige Kalkpuds.
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Del af Karret borte, men de Stykker, der var tilbage,
syntes ikke at give Plads for Tvivl om, at det var
med velberaad Hu og i en bestemt Hensigt, at Kar*
ret var blevet anbragt paa den omtalte Maade.
Men hvad kan Hensigten have været med at an*
bringe Karret saaledes? — De gamle anbragte under*
tiden et Hestekranium i Lergulvet i Tærskeloen for
at gøre dette mere lydt. Kunde mon en lignende Hen*
sigt ligge bagved Anbringelsen her?
Et andet mærkeligt Fund blev gjort tæt Syd for
Kirken; her laa der en lille Stenlægning, svagt ind*
sunket paa Midten, som nærmest gjorde Indtryk af
at kunne være en Grav fra Oldtiden, nærmest vel fra
Jærnalderen; dens Beliggenhed var ellers saadan, at
den godt kunde have ligget under f. Eks. den syd*
lige Gennemgang gennem Kirkegaardsdiget. Og saa
kunde det jo maaske være noget helt andet; maaske
her kunde være begravet et Kirkelam7).
Det lykkedes ikke at fastlægge Kirkegaardsdigerne,
og trods ihærdig Søgen lykkedes det ikke at finde et
eneste Gravsted eller blot et Fyldskel, der kunde an*
tyde et saadant; Jorden syntes under Dyrkningslaget
overalt at ligge i sit oprindelige Leje.
Kirkens Grundplan er altsaa nok fastslaaet, men
meget er stadig uklart og tildels gaadefuldt og vil vel
altid vedblive at være det.
En Datering af Kirken, hvoraf der ikke var Spor
af fast Mur tilbage, vil ret naturligt blive noget usik*
7) Et Kirkelam er et Væsen fra Overtroens Verden, en Vætte
eller et Genfærd af et Lam, der tænktes at være blevet begravet
levende som et Slags Offer for at betrygge Bygningens Fremtid.
Overtroen har iøvrigt sin Rod i en virkelig hedensk Offerskik,
i^aaske kan ogsaa Skikken med at anbringe et Hestekranium i
Logulvet være en Genklang af hedensk Offerskik.
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ker. Dog vil det vistnok være sandsynligt, at dens
Om dens Udseende fortæller Fundene heller ikke
Opførelse vil ligge engang imellem ca. 1120 og 11708).
stort. Det har været en ganske lille Landsbykirke, tem*
melig skævt orienteret og med meget ringe Forskel
paa Korets og Skibets Bredde. Et Fundament nær
Vestgavlen lader formode, at der her har staaet en
Pille eller Støtte, hvorfra Rundbuer har løftet sig
over til Sidemurene; maaske har Pille og Buer dan*
net Støtte for et lavt Taarn.
En saadan Plan skulde vistnok antyde en vis Rig*
dom og Kultur i Anlæg og Udførelse, men Vished
herom er jo ikke til at faa, da alt er forsvundet.
Der har sikkert som sædvanligt været Døre baade
mod Nord og mod Syd. Kom man ind i det lille,
dunkle Kirkerum med de faa, smalle og højtsiddende
Vinduer, traf man ikke Stolestader i vor Tids For*
stand, men der gik rimeligvis en Træbænk langs
Ydervæggen af Skibet. Mod Øst løftede sig den runde
Korbue over Kordøren, gennem hvilken man saa ind
i Koret; ved Østgavlen af dette stod Alteret, hvor
Alterlysenes gule Flammer lyste op i Dunkelheden,
hvor Messesangen lød, og Bønnerne opsendtes i de
vel omkring halvtredie hundrede Aar, hvori den lille
Kirke var Midtpunktet for Stedets aandelige Liv.
Hvis vi, som antydet, kan regne med en vis Rig*
dom i Anlæget, har vel Gulvet været lagt med smukke
sorte og hvide Fliser og Taget maaske dækket med
Bly. —
8) Tilstedeværelsen af Al skulde tyde paa, at den i Tid kunde
ligge de første Stenkirker fra Slutningen af 1000/Tallet og Be?
gyndelsen af 1100?Tallet temmelig nær. Den fuldkomne Mangel
paa Tegl synes at antyde, at den i hvert Fald maa have været
færdig inden ca. 1170.
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Kirken maa som sagt være bleven nedbrudt for
lange Tider siden. Det er sagtens sket engang, efter
at Tagværket er styrtet sammen af Ælde og Mangel
paa Reparation.
Jacob Munk fortalte, at han havde hørt de gamle
sige, at de hugne Sten var ført ud til Hald; han føjede
ganske vist til, at han troede, at det var noget, som
Fortællerne maaske kunde have tænkt sig til efter at
have set de mange hugne Sten ved Ruinen og Gaar*
den9). Men der er vist ingen Tvivl om, at han med
sin fine Sans for, hvad de gamle fortalte om Fortiden,
virkelig har opfanget en Tradition, der har levet der
paa Stedet i Aarhundreder, og med sin glimrende Hu*
kommelse har han saa fastholdt den, indtil han, ikke
ret længe før sin Død, fortalte mig den.
Med nogenlunde Sandsynlighed vil Kirkens Histo*
rie da nok i Korthed kunne gengives saaledes:
Den er blevet bygget engang imellem ca. 1120 og
1170; igennem 200 à 250 Aar var den derefter Sam*
lingssted for Menigheden i den lille Landsby. Saa
kom de jammerfyldte Tider, hvor Hunger og Sværd
udmarvede Befolkningen og beredte Jordbunden for
den store „Mandedød“, der rimeligvis saa nær har
tømt Sognet for Beboere, at kun ganske faa er ble*
vet tilbage; da der ingen var til at holde Kirken ved*
lige, styrtede dens Tagværk omsider sammen.
Naar Gods, der var henlagt til kirkeligt Brug, ikke
længere kunde bruges efter sin oprindelige Bestem*
melse, paahvilede det Biskoppen at drage Omsorg for,
9) De mange Kvadersten i Halds Ruiner stammer ret givet
fra nedbrudte Kirker. I et af Skydehullerne ved Vagtstuen Nord
for Indkørslen findes en romersk Gravsten og en Buesten, der
synes at hidrøre fra en Korbue i en romansk Kirke med særdeles
godt Stenhuggerarbejde.
8
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o
Navntoft By med Kirketomten.

Navntoft Kirke

115

Kortskitsen viser, hvorledes Gaardene og Ruinen laa i 1799.
Til Orientering er indtegnet Viborg—Løgstør Landevej med sit
nuværende Forløb samt et Par af de nuværende Hegn og Grøfter.
Landevejen svarer i sit Forløb paa det viste Stykke temmelig nøje
til de Vejspor, der 1799 gik gennem Byen.
Gaardene er indlagt efter et Kort, der 1799 blev optaget i
Anledning af Byens Udstykning. Man kan af dette Kort ligefrem
skønne, hvorledes Lyngen har gjort Indhug og erobret den dyrkede
Jord fra Byen. Kirkegaarden og Jorden lidt Nord og Syd for den
er paa dette Kort vist som lyngbevokset. Kirken og Kirkegaards*
digerne var ikke afsat.
Gaardene var i 1799 beboet af 1) Jens Lyngsø, 2) Jens Miks
kelsen (hørte under Viborg Conrectorat), 3) Christen Rabis, 4)
Peder Henriksen.
Gaardene 1 og 2 kaldtes Overby, 3 og 4 Nederby.
5) betegner Kirketomten, 6) Jernaldergraven? 7—7) betegner
Spor af Diger; Sporene var temmelig svage, men det ene maa
vel have været Kirkegaardsdiget. Da Kirkegaarden var lyngbes
vokset, er Heden altsaa paa dette Sted sejerrigt trængt frem næsten
klods op ad Gaardens Mure. 8) Ruin af Byens Teglovn, der dog
maa være yngre end 1799. 9) Byens Vandsted, nu en Brønd, der
endnu er i Brug. 10) Vej Nord om Bredpyt til Østre Hede, a—a
moderne Dige, vist afbrudt, hvor den passerer Jens Lyngsøes
Gaard. b—b moderne Grøfter og Vandløb, c. Denne Vej eksiste*
rede ogsaa 1799, men er vist i sit nutidige Forløb. Omtrent, hvor
Bogstavet »C« staar, var der et Vandsted for Nederby.

at det blev inddraget til andet kirkeligt Formaal. Her
synes det at være gaaet paa den Maade, at „Kirke*
gaarden“ simpelthen er blevet lagt ind under Bispe*
godset, og det tidligere selvstændige Sogn lagt ind
under Vorde, hvor Domkapitlet havde baade et Birke*
ting og store Besiddelser af Jordegods. Dette kan maa*
ske have foranlediget, at „Kirkegaarden“ er blevet flyt*
tet fra Klyngen ved Kirken hen til det senere saakaldte
Overby. 1471 lod Biskoppen tage en Lovhævd paa
den10).
10) Se Note 1.
8*
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I Aaret 1529 vides det11), at selv Bispedømmets
fjernestboende Bønder maatte arbejde paa Hald, hvor
Bispen, Jørgen Friis, da havde store Befæstningsar*
bejder for; da er nok Turen kommet til den lille Kirke*
ruin, og dens hugne Sten ført ud til den nye Befæst*
ning, og det kunde nok friste en Ægtbonde at fjæle
nogle af de hugne Sten, om han troede derved at
kunne slippe for den lange og trælsomme Tur til Hald;
det maa i hvert Fald være Tanker af den Art, der
er naaet frem til Jens Johansen i Hjarbæk12).
Saa var Kirken altsaa borte, men Gaarden, der en*
gang havde været henlagt til den, laa der endnu. Da
Bispestolens Gods inddroges under Kronen, er den
vel fulgt med det øvrige Gods og lagt ind under
Hald; det maa være den, der 1688 beboedes af Chri*
sten Sørensen, og som senere blev delt i to, hvoraf
den ene i 1797 blev købt af Jacob Jensen Munk, min
Oldefader.
Saaledes omtrent maa vel Kirkens Saga have for*
met sig. Mange har spurgt om dens Historie. Her
er søgt at fortælle noget af det lidet, der vides om den.

n) Danske Herregaarde: Jylland, pag. 688.
12) Evald Tang Kristensen: Danske Sagn, 3 pag. 135. Han for?
tæller, at man druknede de hugne Sten i en Tørvegrav for at
blive af med dem.

GAMMELDAGS »POESIER«
OM BONDENS LIV OG KÂR I ÆLDRE DAGE
Af Povl Hansen.

ED sin regeringstiltrædelse gjorde Kristian den VII
efter gode mænds tilskyndelse adskillige tilløb til
at lindre bøndernes kår, men paa grund af slaphed i
viljen og hans hele nedbrudte sjælstilstand blev det
kun en lirken ved lænkerne uden at løse en eneste.
Imidlertid vakte disse tilløb dog en del opsigt rundt
omkring mellem bønderne og deres venner.
Fra gammel tid stod kongen for jævne folks be*
vidsthed som den, der altid vilde det gode og det
rette, når blot han ret lærte dette at kende, og pro*
prietærerne (godsejerne) ikke hindrede ham. Hvad
bønderne og datidens bondevenner under sådanne om*
stændigheder havde at gøre, var da stadig det samme:
blot søge at oplyse kongen om, hvordan det i virkelig*
heden stod til med bonden i disse tider, der for ham
var så trange. Gjorde man blot dette tilstrækkeligt
godt, så følte man sig i hjærtet overbevist om, at så
skulde kongen, »landets fader«, nok hjælpe.
Dette dobbelte forhold: håb om snarlig lettelse og
tro på kongens gode faderlige vilje, var den jordbund,
hvoraf i kongens første regeringsår bøn* og klageskrifter
fra bonden spirede frem med en overvældende frodighed-
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Der er opbevaret i hundredevis af sådanne klager,
som kongen selvfølgelig aldrig har set et ord af; for
største delen henligger de mellem GeneraWandvæsens*
collegiets efterladte papirer i rentekammerarkivet i Kø*
benhavn.

Først og sidst gjaldt det om at gøre disse skrifter
så inderlige og indtrængende som muligt for at for*
øge de nøgne kendsgerningers kraft, så at man nåede
sit mål: fik »kongen« til at tage sig af sagen. Bedst
var det selvfølgelig, om man kunde udtrykke sig på
rim, uden at fødderne snublede alt for tit, om der så
for resten var nogen poesi heri, spurgte man ikke om,
et sådant skrift gjorde dog altid indtryk af ikke at
høre til de almindelige.
Efterfølgende brudstykker er en prøve på disse
rimerier, grumme højtravende i stilen, men at digteren
nogen sinde skulde have smagt Suttings mjød, får han
os næppe bildt ind.

Den 18. Juni 1768 indgik bønderne i Nørre Lem,
Viborg amt, til kongen med en klage over det »utålelige
hoveri«, hvorunder de sukkede; de skriver: »her i
Nørre Jylland har proprietærerne ikke nær så meget
medynk med en fattig trælbonde til hove, som man
andre steder har med et umælende kreatur. Nej, bande
og slå os, det gjør de«. Men derfor staar også alt
bøndernes håb til Kongen, og de føler sig overbeviste
om, at han vil og kan hjælpe dem nu, da han har
hørt om deres onde medfart. Klagen slutter da med,
at i denne tro til kongen vil de »vove både liv og
blod for hannem, samt også hertil vore læbers offer
med lov og taksigelse og udbryde med et ganske og
såre enfoldigt rim«:
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»Stormægtigste Monark, i Guds sted og Gud på jorden,
og fosterfader for Guds kirke her i Norden.
To rigers konge og — næst Gud — vort skjold og håb.
Velsignet være du, som på din faders trone,
opsteget har og fået den kongelige krone,
som dig med arveret tilhørte — sættet på;
gid alle ting for dig velsignet blive må!
Gud salve dig med kraft, ja og med megen nåde,
som for og over os — o Gud ske lov — skal råde!
han dele ud til dig de gaver, du begjære,
og alle ønsker dig — alle har dig kjær,
dig haver alle kjær — og bør dig kjær at have;
du er ret for os en himmelsendt Guds gave.
Vi takker Gud, du kom i din hr. faders sted,
der var en konge, som man måtte glædes ved.
Tag da i nåde op, vi føler om den lykke
— Du vil tillade os — vi også må udtrykke,
hvortil vort hjærte er opfyldt med ord og drift.

Ja, nu vil vi slutte og ønske vores allernådigste
arvekonge og herre og vor kjære landsens fader nåde,
fred og et lyksaligt, langvarigt regimente samt al time*
lig, evig og åndelig velsignelse af Gud vor fader og
den herre Cristo.«
Herefter følger en mængde underskrifter uden
nærmere oplysning om, hvem der på underskrivernes
vegne har ført pennen. Efter stilen at dømme kunde
man måske fristes til at tænke på sognets præst, skønt
hans navn naturligvis ikke findes herunder.

Kort efter, nytår 1769, kom en dag en talrig skare
bønder op til Søren Gravesen, birkeskriver ved Ler*
kenfeld birk, Viborg amt, de havde med sig en »con*

120

Povl Hansen:

cept« til en klage, som de instændelig bad ham om*
skrive på vers og indsende til kongen. Gravesen efter*
kom deres opfordring, og den 20. januar indsendte
han med mange undskyldninger til kongen sit »digt
om bondestandens slette medfart af proprietærerne «
Det indlededes med en velkomsthilsen til kongen, som
lige netop var hjemkommen fra en længere udenlands*
rejse.
I gengivelsen her er en del udeladt:
Velkommen hjem til dine riger,
velkommen kjære konge from!
vi jydske bønder alle siger:
o Gud ske lov vor konge kom!
ja vi endrægtige istemmer:
o store Gud vi love dig,
fordi vor konge nu er hjemme,
som over os forbarmer sig«.

»Vi priser Gud, hans navn ophøje,
fordi han sine engle bød
at føre kongen på hans veje
og bære ham på hænderne.
Vi vil vort knæ til jorden neje
og prise Gud med tungerne«.
. . . Særlig skal han prises, fordi han har øje for
bondens nød og vil sætte grænser for proprietærernes
magt, Gud give ham lykke. Ja . . .

»Det er vor Gud, som os skal redde
ved kongens hånd af slaveri,
derfore vi til himlen bede:
Gud stå i nåde kongen bi« . ..

Gammeldags »Poesier«

Bondens stilling beskrives derpå således:
»De os forlænge har opskruet
den udgift, landgjæld kaldes skal,
så mange derved haver gruet,
når de kun haver hørt det tal,
som en mands landgjæld kan beløbe
i penge, når det regnes alt.
Ja, iblandt os de mænd kan findes,
som ej fem tønder hartkorn har,
og kan for få år mindes,
at et års landgjæld gerne var
halvtredsindstyve daler rede,
ja mere til, som er bekendt,
og dog sig storlig vilde glæde;
dersom det så var dermed endt.
Men samme bonde tør vel sige,
at hans del udaf hoveri,
ej gøres kan af karl og pige,
om de var derfor aldrig fri;
han selv skal skaffe dennem føde,
løn, heste, plov og tilbehør,
kan det da ej den bedste øde,
jo, jo, sligt landet øde gør.
Dog, dermed har ej plagen ende.
Nej, dertil gives hug og slag
på ham og dem, han monne sende
til hove næsten daglig dag.
Ja, han ved sig end ikke sikker
på, at han ikke pantes skal,
og hver gang det på døren pikker,
da frygtes, huset er for fald.
En proprietær tør vel sige
til bedste bonde: du ej har
det, hvorpå du i nat kan ligge,
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når jeg fra dig mit eget tar.
Alt det, du haver, er mit eget,
du selv er min med skind og krop,
og om du havde nok saa meget,
det var dog mit fra rod til top.
De og i gerning lader kende,
at sådan magt hør dennem til,
så mangen må bedrøvet rende
fra hus og gods, når mindst han vil,
Om bondens ret man ej skal høre,
at nogen taler mindste ord,
hvo derom ringest ord tør røre
ved sig ej sikker her på jord
for efterstræbelser og snarer,
som der for slige sættes ud,
så ihvor nøje de sig varer,
kan de ej undgå slige skud.
Men vidste bonden ikun ende
på, hvad han husbond pligtig er,
da skulde man i landet kende,
hvor snart der blev forandringer.
Når en fra øde gård udjages,
en anden trues samme på,
han prygles, trues, pines, plages,
indtil han efter give må,
at han den øde gård vil tage
således som hans husbond vil,
og sådan ud i armods plage
henleve, medens han er til.
Således er da landet blevet
med alle næsten ødelagt.
Usandhed her er ikke skrevet,
men blot den rene sandhed sagt.«

Gammeldags »Poesier«
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Tilligemed dette digt indsendtes fra samme Ler*
kenfeld1) Birketing et andet, hvis forfatter var selve
birkefogden, eller som han underskriver sig: »kongens
aller underdanigste, fattigste og ringeste undersåt,
Poul Jensen Holm, birkefoged ved Lerkenfeld.«
Ideen til digtet er åbenbart taget fra indledningen
til skriverens, der er udvidet og bearbejdet, til det
fremtræder som et »lykønskningsdigt til Kristian den
VII ved hans hjemkomst fra udenlandsrejsen.« Kingo
er »digterens forbillede«, atter og atter sammenligner
han kongen med morgensolen, der bryder igennem de
mørke skyer, eller forårssolen, der opvarmer alt det
forkomne og frosne.
Også dette digt slutter med en bøn fra bondestanden :
»Gud og kongen da i nåde
ynkes over bondens trang.
Lad ej andre ene råde,
som vist gør hans undergang.
Bønder ere dog ej slaver
ud af proprietærerne.
Kongen ret og magt jo haver
til at give lettelse,
og til misbrugt magt at sætte
mål og grænser for, hvorvidt
nogen sige kan med rette:
bonden og hans gods er mit.«
Trods det håb, der således ikke alene på prosa men
også på poesi så sikkert udtales, var Kristian den VII dog
!) Hovedgården Bonderup i Vesterbølle sogn, Rinds herred
blev —1681 — under det ny navn Lerkenfeld oprettet til et stam*
hus for familien Lerche. Det havde dengang sit eget birk. Men
allerede 1743 blev stamhuset ombyttet med en fideicommisdcapital
og gård og bøndergods solgt.
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den, hos hvem man sidst af alle kunde vente sans for
eller vilje til at sætte »mål og grænser« for anmasselser
og utilbørligheder i samfundet, snarere kunde man sige,
at han i den retning viste vej ; det var først hans søn
og dennes mænd, der tog kampen op derimod og førte
den igennem til sejr.

THOMAS KINGO NIELSEN
STEENBERG
Af Erh. Qvistgaard.

AAR man læser i det for Personalhistorikere in*

N teressante og dygtige nu snart sjældne Værk i
Danmarks Præstehistorie fra Reformationen og ned til

c. 1870 (af Pastor Wiberg), vil man ved mange af
Præsterne ofte finde Notitser, tit ganske smaa og til*
syneladende uden Værdi, men ved dybere Granskning
og Fordybelse deri, vil man ofte finde Meddelelser,
som kan have større Interesse og saaledes her ved
Pastor Steenberg.
Thomas Kingo Nielsen Steenberg blev kaldet til
Sognepræst for Oddense og Otting Menigheder i Vi*
borg Amt 1725 den 23. April og døde i København,
begravet i Trinitatis Sogn den 2. Maj 1725, altsaa inden
hans Tiltrædelse af Embedet.
I Præstehistorien staar følgende om ham: 23/i 1725
blev Thomas Kingo Nielsen Steenberg, Søn af Præ*
sten Steenberg i 0. Hornum — Navnet Thomas Kingo
skyldes, at hans Bedstemoder Sille Blankenborg var
Biskop Thomas Kingos 2. Hustru — kaldet til Sogne*
præst i Oddense. Han var født 6/? 1689, Student 1709
og Cand. 1714. Gift med Else Kaalund. 1 Søn født i
Karlslunde 13A 1725. Faderen maa være død eller be*
fordret strax.
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Naar man nu undersøger Kirkebogen for det Sogn,
(Karlstrup er Annex til Karlslunde) kan man læse
følgende: Den 14. August 1725 ankom Else Kaalund,
salig Thomas Kingo Steenbergs Hustru, til Korporals*
kroen i Karlstrup Sogn, Tune Herred — i Nærheden
af Køge — og fødte hun Dagen derpaa den 15. August
en Søn, der blev hjemmedøbt med Navnet Thomas.
Til Stede var hendes Moder.
15. Søndag efter Trinitatis blev Daaben konfirmeret
i Karlslunde Kirke. Moderen var forundt Værelse og
Ophold i Præstegaarden. Elisabet Mule, Præstekone
fra Snoldelev, bar Barnet. Fadder: M. Hans Clausen
fra Snoldelev. Kvindelige Faddere: Berte Müldorf og
Degnekonen.
Mere høres der foreløbig ikke om Steenbergs Enke,
men rimeligvis s. A. blev hun gift med Eftermanden
i Oddense, Josef Brinchmann.
25/i2 1737 blev der holdt Skifte efter hende, og hun
efterlod sig 3 Børn med Steenberg, hvoraf den ældste
da var 17 Aar, og Børnenes Værge var Justitsraad Kaa=
lund til Estruplund. Ved Skiftet efter hende kaldes
hun Else Sørensdatter Kaalund.
Ved at læse denne triste Skildring paatrænger sig
forskellige Spørgsmaal, som det kunde have Interesse
at faa opklaret.
Faderen Thomas Kingo Steenberg har sikkert været
Skoleholder i København og giftet sig 1719—20, idet
det ældste Barn var 17 Aar ved Moderens Død 1737.
— Hvorfra derimod hans Hustru Else Sørensdatter
Kaalund stammede, og hvad hendes Forældre hed,
vides ikke, undtagen at Faderen hed Søren Kaalund,
der dog ingenlunde var identisk med Præsten Søren
Kaalund i Nakskov. Naar Steenbergs Enke i hendes

Thomas Kingo Nielsen Steenberg
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Tilstand drager sydpaa fra København, maa det for*
modes, at hendes Hjem har været i Sydsjælland eller
Lolland—Falster og at hun er draget dertil for at føde
sit Barn.
Det kan formodes, at hun har været i Slægt med
de kendte Muler, idet Præstekonen i Snoldelev, Eli*
sabet Mule og ikke Bedstemoderen bar Barnet, og
naar der udtrykkelig tilføjes i Kirkebogen, at Enken
Kaalund var forundt Værelse og Ophold hos Præste*
familien i Karlslunde, hvor Præstekonen Lorentzens
Stifmoder var født Mule, stadfæster det denne For*
modning. — Endvidere blev Justitsraad Kaalund paa
Estruplund, som hørte til de adelige Kaalund’er, Værge
for Børnene ved Moderens Død, hvad der jo viser,
at hun var i Slægt med ham, men hvordan. — Under*
ligt er det, at Steenbergs Enke, sikkert samme Aar, er
blevet gift med Eftermanden i Embedet, som laa saa
langt borte og rejste derover med 3 smaa Børn, den
yngste vel kun nogle faa Maaneder, men hun har vel
gjort det for som en fattig Præsteenke at blive for*
sørget med sine Børn, — hvor mon de endte, og hvad
hed de?
Som det heraf vil ses, dukker der mange interessante
Spørgsmaal op af den oprindelige lille, ubetydelige
Notits, Spørgsmaal jeg ikke har kunnet besvare, men
maaske nogle af Aarbogens Læsere kan det.
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Meddelelser.
Samfundets ordinære generalforsamling afholdtes 3.
juli på Preislers hotel i Viborg.
Formanden aflagde beretning om arbejdet i det for#
løbne år og omtalte herunder, hvor langt man var kom#
men med arbejdet for bevarelsen af »E bindstouw« i
Lysgård. Han sluttede med at takke de insitutioner, der
havde ydet samfundet økonomisk støtte, og pressen,
hos hvem man altid havde mødt interesse og velvilje.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der
balancerede med kr. 2.567,80 og enstemmigt godkend#
tes. Han konstaterede, at medlemstallet var nogenlunde
uforandret.
Efter tur afgik af bestyrelsen viceskoleinspektør Kr.
Pedersen, arkitekt A. P. Nielsen og fabrikant Ancher#
sen. De genvalgtes alle. Ligeledes genvalgtes den af#
gående revisor, overretssagfører Ørum.
Bestyrelsen konstituerede sig senere, som foregående
år, og har den sammensætning, som andet steds er
meddelt.

Sommerudflugten fandt sted den 18. juli i henrivende
vejr, og gik gennem den sydvestlige del af Himmerland.
Ved de forskellige seværdigheder undervejs standsede
man op og fik lidt forklaring på det, man stod over for.
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Snart var det skoleinspektør Pedersen eller adjunkt An*
dersen, der førte ordet, og snart var det formanden.
Man beundrede brofundet ved Løvel og resterne af
det gamle Vitskøl kloster, og man nød udsigten fra
Tulsbjerge og Ertebølleklinten. Ved Skat skov blev
nydelsen af dobbelt art, idet man nød både skoven og
frokosten. Men den største oplevelse var det at stå ved
den 2000 årige boplads ved Østerbølle, og den lige så
gamle Kimbrerborgi Borremose med den fuldt bevarede
stenlagte vej. Det var her, som tæppet droges til side,
så man fik et kik ind i en fjern fortid.
Ved kaffebordet paa Ars hotel gav formanden i korte
træk en oversigt over de mange oldtidsfund — ikke
mindst fund af gamle bopladser — der gennem de sidste
år er gjort i Himmerland. Det er fund, der fortæller
om det kulturliv, som her rørte sig i århundrederne
før Kristi fødsel — på det tidspunkt, da den mægtige
udvandring, man har kaldt Kimbrertoget, fandt sted
fra Himmerland.
»På denne gamle kultur er det, vi har bygget videre«,
sluttede formanden. »Hvad vi ejer, har vi taget i arv
fra dem, der ejede landet før os. Hvad vi udretter,
overlades til fremtiden. Lad os håbe, at vort værk må
blive sådan, at vi gennem det kan mindes med hæder
af dem, der kommer efter. Fædrenes virke taler til os
på vore vandringer, lad os da værne om deres minder
og arbejde videre for det lands lykke, de gav os i eje«.
Himmerlandsturen blev en oplevelse for deltagerne,
og der er næppe mange af dem, der forsømmer at
melde sig, når samfundet til sommer indbyder til nyt
togt.
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Af literatur, som omhandler Viborg*emner, er der
i år grund til at henlede opmærksomheden på et præg*
tigt værk: Visen om hr. marsk Stig og hans hustru.
Forfatteren af det omfangsrige værk, der har lige så
mange storsider, som der er dage i året, er dr. phil.
Sofus Larsen, og bogen er udsendt på Ejnar Munks*
gaards forlag. Med enestående grundighed har Sofus
Larsen gået alle visernes kilder efter — de historiske
som de digteriske. Alt, hvad han har fundet, har han
kritisk rystet igennem et så fintmasket sold, at næppe
ret meget af senere iblanding eller tildigtning er sluppet
med. »Visen om marsk Stig og hans hustru«, som han
således har restitueret, ligger sikkert så nær op ad den
ukendte original, at man ikke må vente at komme den
nærmere.
Bogen er i det hele taget en udredning og klar*
læggelse af de forhold, der førte til kongedrabet i
Finderup.

Medlemmerne erindres om, at Dansk historisk fæl*
lesforenings tidsskrift »Fortid og nutid« kan fås for
halv pris — kr. 2.50 — ved henvendelse til samfundet.
Ligeledes kan medlemmer af vort samfund til nedsat
pris subskribere på andre samfunds udgivelser. Endelig
gøres der opmærksom på, at der forefindes et restoplag
af »Fra Viborg amt» med undtagelse af årgangene 1929,
1932 og 1934. Eksemplarer af disse årgange kan fås ved
henvendelse til kassereren.
M. E. Gulddal.
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Hjermind. Sognefoged Jørgen Kristensen, Hjermind.
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Rødding (Viborg). Gdr. P. Andersen, Batum.
Sjørslev. Prop. Røhr^Lauritsen, Demstrup.
Skals. Arkitekt Gårdboe.
Skjern. Lærer E. Poulsen, Løvskal.
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Fra sogne, hvor vi ingen repræsentanter har, vil bestyrelsen
være glad ved at modtage tilbud fra medlemmer om at overtage
repræsentationen enten for hele sognet eller dele deraf.
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