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Hedepionerens Kaar
Af N. P. J. Munk

Overofficiant N. P. J. Munk er født den 14. Fe
bruar 1891 på en Hedeparcel, der ligger i Navn
toft i den yderste østlige Spids af Vorde Sogn,
omtrent midt imellem Aalborgvej og Løgstørvej (nuværende Navntoftvej nr. 4). I 1974 ned
skrev han sine Erindringer om Tilværelsen paa
en Hedegaard for 80 Aar siden, uden Tanke paa
Offentliggørelse, og overlod Landsarkivet et Ek
semplar af Manuskriptet. Erindringerne rummer
imidlertid saa meget værdifuldt Stof, at de her
med Forfatterens Tilladelse bringes i en noget
forkortet og bearbejdet Form.

Min Fader og min Moder flyttede fra Gaarden i Navntoft
og ud paa Heden sidst paa Aaret 1879 for at begynde en
Tilværelse som Hedepionerer. Kampestensmurene i Beboel
sesrummene var ikke naaet at blive tørre, og da Vinteren saa
satte ind, dannede der sig Rim paa Indersiden af Muren.
Men de var jo unge og stærke, saa det tog de sig ikke saa
nær.
Jeg husker endnu, hvordan de fortalte om den første
Nytaarsnat derude, hvordan Naboerne syntes, at der skulde
laves lidt Sjov med de unge, men de var gaaet i Seng og lod,
som om de slet ikke var hjemme, og saa blev »Nytaarsgæsterne« kede af det og gik hjem.
Men først lidt om Landskabet, Omgivelserne.
Det hele var saa forskelligt fra nu, at det slet ikke er til at
kende.
Der var aabent i en Grad, som vi slet ikke kan forestille
os. Faa Aar før Far og Mor flyttede derud, var alt, lige fra
Anders Rabi’s Skjel og til Tougaard Skjel, ren Lynghede.
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Bygningen viser Kampestensteknikken, saaledes som jeg selv blev for
trolig med den. Den viser tillige Skorstenenes Gennemføring af Straataget. Ifølge Brandpolitiloven skulde der vare helstens - 9 Tommers Mur gennem selve Taget. Og saa har den søndre Skorsten 18 Tommers
indre Vidde, mens den nordre kun har 9 Tommers igennem selve Taget.

Der var saa aabent, at Karoline Rabis’s Aftægtshus kunde
sees i Silhuet, og det samme var Tilfældet med Villumbjerregaard. Og jeg selv har oplevet at se Romlund Kirkes hvide
Gavltrekant 7 km borte fra et Sted paa Marken derhjemme.
Og, hvad der særligt fængslede Blikket og Fantasien, var
det, vi saa i Horizonten: Vorde Kirke paa sit Bakkehæld,
Lynderup, Skals, Fjeldsø og Løvel Kirker - og saa det hem
melighedsfulde Ørslevkloster.
Og saa var der de store hollandske Vindmøller i Skals,
Løvel og Lynderup - det sjove, at Vingerne under visse
Synsvinkler kunde se ud, som om de gav et lille Nik under
vejs ned.
Vi kan godt kalde Omraadet, hvor Far og Mor fik deres
Hjem, for et Plateau. Og, naar vi gør det, bliver Kistrupdalen næsten som en Kløft, der fører ned til det brede, ejen
dommelige Engdrag omkring Skals Aa. Gennem Kløften -
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det maa være den, der ledede Lyden - kunde vi undertiden
høre Kirkeklokken fra Skals. Løvel Klokke var den, vi hyp
pigst hørte. Her blev Lyden aabenbart baaret hen over Slet
ten.
Og hen over Fladen skinnede Solen - eller blæste Stormen
- eller silede Regnen. En Foraarsdag, naar der var helt stille,
og Solen rigtigt skinnede, kunde vi se Fænomenet »Loke saar
Havre«.
Der kunde ogsaa, naar der var helt eller næsten helt stille,
komme en Hvirvelvind, der hvirvlede Støv og løse Straa i
Vejret. Forøvrigt tror jeg ikke, at Naturforskerne nogen
sinde har fundet en rimelig Forklaring paa dette Fænomen.
Egentlige Skypumper har jeg aldrig set.
Det aabne var altsaa det aldeles overvejende, naar man
færdedes paa Fars og Mors Omraade.
Man skulde tro, at Hedens Flora var ensformig og uinter
essant, men det er den nu slet ikke. Lyngen selv, naar man
ser hen over en Flade, kan nok se ensformig ud, men naar
man gaar den nærmere ind paa Livet, aabner der sig en
fremmedartet Planteverden.
Lyngen selv er lidt træls at gaa i, naar man skal gaa et
længere Stykke Vej, men det gaar endda an om Sommeren
og i Tørvejr. Om Vinteren kan det derimod blive næsten
helt umuligt. Under visse Forhold bliver Sneen nemlig hæn
gende i Lyngtoppene, hvor den danner et tyndt Lag hæn
gende Sne med et Tomrum under og en Overflade, der kan
være fuldstændig spejlblank. Saa kan det være tilgavns træls
for en træskoklædt Ungersvend; det tynde Snelag brister na
turligvis, naar man træder paa det, og saa finder Sneen Vej
ned i Træskoene.
Før Opdyrkningen skal Lyngen slaaes af - Far indlod sig
aldrig paa Hedeafbrænding - og Lyngen havde ogsaa en
ikke helt ringe Værdi, ikke blot i egen Husholdning, men
ogsaa til Salg.
Saa blev der altsaa en Skaldplet, og fik den Lov til at
ligge i Fred, kunde man regne med, at den om en tre Aar
og saa omkring fire Aar i Træk kunde give en Høst af Tytte
bær (Krøslinger, tysk Kreiselbeeren). Saa rykkede Lyngen
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frem igen, og Tyttebærrene kunde ikke blive ved at klare
sig.
Men i de urørte Stykker herskede Lyngen heller ikke helt
ubrudt; der var smaa aabne Pletter, hvor den hvide Rens
dyrlav kunde trives. Og hen over aabne Pletter krøb »æ
Ræwhaaler« - Ulvefod -, som man kunde hale op i meter
lange Stykker. Og, hvad der særligt interesserede os Børn:
Hedens Bær, hvor Risene kunde faa Plads imellem Lyngen.
Der var de søde Sortebær, Revlingrisenes Frugt. De var nok
søde, men de var ikke sunde, og man blev hurtigt ked af
dem. Helt anderledes var det med Krøslinger; spiste man
nogle faa af dem, var der ikke meget ved dem, men blev
man ved med at spise, kunde det være svært at holde op, for
de var sunde, og af dem kunde man spise lige saa mange,
Maven kunde tage.
I Bærtiden var Sortebærrene meget søgt af Kragerne, hvis
blaa Ekskrementer man da kunde finde i Nærheden af Bær
rene.
Revlingrisene blev anvendt til Revlingreb - som jeg al
drig har set, og til Revlingkoste, som var et dagligdags Fæ
nomen. Revlingen er en af Hedens og Klittens mest nøj
somme Planter.
Meget spredt kunde man støde paa den smukke Blomst
Volverleje (Kokhus, arnica), vistnok en gammel Lægeplante.
Og, ligeledes meget spredt, kunde man træffe paa Hedens
pragtfuldeste Blomst, Plettet Gøgeurt, med de store Løg
knolde.
Hvor en høj Lyngtop var aaben, kunde man undertiden
nede i Bunden finde den mærkelige, kun faa Centimeter
høje Bægerlav.
Saa var der en mærkelig, vel en lille Snes Centimeter høj
Plante, som vi kaldte Jævninger, vist ogsaa af Arten Ulve
fod.
Endelig var der Moserne. Mosens Flora havde sin særlige
Karakter. Paa de høje Steder groede Lyngen, men spredt om
kring, hvor den ikke havde Magten, kunde andre Planter
komme til. Her kunde man finde baade Klokkelyng og Ros
marinlyng og den mærkelige Tranebærbølle med den kry-
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bende Stængel og de ret store, men egentlig ikke tiltalende
Bær.
Hvor Tørvejorden var bar, kunde man støde paa den
mærkelige Rovplante Soldug med de glinsende Blade. Ved
Randen af Mosen groede tit den stærkt duftende Pors.
Og endelig, nærmest hvor der var Hængedynd, kunde man
se Mosens pragtfuldeste Blomst Bukkeblad, skønnere end
nogen Blomst i Haven.
Hedens og Mosens Fauna er ikke saaledes begrænset som
Hedens Flora; der var mange Moser ikke blot i Heden men
ogsaa i den dyrkede Mark, og derved blev ogsaa en Del af
Hedens Fauna trukket over i den dyrkede Mark.
Saadan var der Hjejlerne - de morsomste Fugle, man kun
de tænke sig. Der kunde endnu, mens jeg drev Mureriet, væ
re Flokke af dem paa omkring en Snes Stykker; der var end
nu dengang Moser og Sumpe, hvor de kunde yngle.
Det var mit Indtryk, at de var ret sky, naar de sad paa
Jorden; men, kom de først op at flyve, saa var det, som
Besindelsen forgik dem; hvis man havde skudt paa saadan
en Flok, kunde den godt et Minut eller to senere med fuld
Fart stryge forbi i en halv Snes Alens Afstand.
Denne smukke og interessante Fugl synes nu at være helt
forsvundet; i hvert Fald tror jeg, at det er et halvt Hundre
de Aar, siden jeg har set den sidste Flok.
Men ude i Lyngen, dér var Slangen i Paradiset - Hug
ormen, som ethvert Hedens Barn forfølger med et uslukke
ligt Had. Endnu paa mine gamle Dage kan det give et is
nende Gys, naar jeg faar Øje paa et saadant Reptil - det er
jo kun et Brøkdel af et Sekund, at man opdager et saadant
Bæst.
Saa var der ogsaa de ganske uskyldige Snoge, men Lig
heden med Hugormen gjorde det svært ikke at overføre Ha
det fra Hugormen ogsaa til den.

*
Da Far og Mor flyttede ud i det nye Hjem, var det aabne
i Terrainet det fremtrædende - og det har det maaske været
gennem Aartusinder.
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1. Skorstenshammer, Træ. - 2. Indfyring til Ovnen. - 3. Her tages
Asken ud. - 4. Loftsbjælke. - 5. Aftræk fra Komfuret. - 6. Renselaage. 7. Indfyring under Grubekedlen. - 8. Til Udtagning af Aske. - 9. Skor
sten. - 10. Askegrav. -11. Aftræk fra Komfuret. - 12. Grubekedel. 13. Komfur.

De egentlige Former - Bakker, Lavninger, Moser o.s.v. har haft ganske den samme Skikkelse, som de fik, da den
sidste Istids Ismasser, for vel en 10.000 Aar siden, trak sig
tilbage.
Egnen her er noget i Retning af en Grænse. Herfra og
mod Sydvest finder vi stort set ingen Storstensgrave. De fin
des derimod mod Øst og Nord - og saa paa Øerne. Men det
er det mærkelige, at der her - endnu - findes et Sprogskel.
Her - Syd for Skalsaaen - bruger vi det foransatte Kende
ord. Nord for Skals Aa bruger de det efterhængte. - Mon det
kan tænkes, at dette Sprogskel har sin Oprindelse og hænger
sammen med Skellet mellem Dyssefolk og Øksefolk?
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1. Sovekammer. - 2. Betterom. - 3. Spi
sekammer. Det var nu lige saa fuldt Mæl
kekammer. Der var Cementgulv og langs
begge sider var der en lav cementpudset
Forhøjning til at henstille Mælkefadene
paa. Den kaldte vi æ Paid. Først mange
Aar efter gik det op for mig, at vi her
havde et Levn fra Oldtiden: Langpallen
i Høvdingehallen. - 4. Æ Paid. - 5. Stue.
- 6. Skorsten. - 7. Bilæggerovn. Der var
altsaa ingen Indfyring i Stuen, der skul
de fyres fra Rummet ved Siden af. — 8.
___________________
Langbænk. - 9. Langbord. - 10. Bryg
gers - Køkken. -11. Gang. - 12. Svine
stier. - 13. Baase. - 14. Faar. - 15. Hakkelslo - Foderlo. - 16. Tærske
lo. - 17. Korngulv. Ydermurene mod Øst er afskraaet, saa der lige kan
bygges til.

Overfladeformerne er altsaa de samme, som de har været
helt fra den sidste Snesmeltningstid. - Men saa maa æ Siej
jo ganske aabenbart have været et Sted, hvor Smeltevandet
har gravet sig igennem.
*

Far og Mor blev gift i Vorde den 4/11 1879, og vel nær
mest umiddelbart efter flyttede de ud i det nye Hjem.
Det var smaat og primitivt, det, de gik ind til. Far note
rer i sin Lommebog: Komfur Kr. 17,50, Kakkelovn og Gry
de Kr. 50,00. Desuden noterer han en Del af Bygningsmaterialierne, men det kan ikke være kommet med, det hele; saa-
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ledes nævner han ikke den ret store Grubekedel; den maa
nok være kommet fra Gaarden eller erhvervet paa anden
Maade - og vel nok også en Del andet.
Selve Husets Indretning vil fremgaa af Planerne.
Men selv om det var primitivt og smaat, saa havde det
dog været endnu mere smaat og karrigt før. Jeg mener at
erindre, at jeg hos »Bette Søren«, Søren Madsen i Kistrup,
har set en Trefod; den skulde altsaa staa paa et muret Un
derlag; saa blev Gryden eller Panden eller, hvad det nu var,
sat ovenpaa Trefoden og fyret med aaben Ild under.
Men Naturaløkonomi vilde jo sige, at vi levede af Ejen
dommens Frembringelser. Det, der blev købt i Byen, var
ganske lidt. Lidt Puddersukker (Farin), Salt, Kaffe, The,
lidt Krydderier, Fisk og, i de senere Aar, Fars.
Brød bagte vi selv, det var Rugbrød og Sigtebrød af egen
Avl. En enkelt Gang kunde Far komme hjem fra Viborg
med et Bagerrugbrød - og det var flot, helt blankt ovenpaa
og saa af en anden Konsistens end det hjemlige Surdejgsbrød; det var en Fest.
Brød bagte vi som sagt selv, og jeg har personlig mangen
en Gang »ildet« Ovnen med Lyng. Rugen skulde jo males
først; dette skete vist som Regel paa Nørremølle, men saa
blev det jo almindeligt med Husmøllerne, og man kunde i en
snæver Vending tage en Skæppe Rug paa Nakken i en Pose
og faa den malet hos Anders Snedker.
Og Sigtemelet - som senere blev erstattet med Flormel
fra Købmanden - det sigtede Mor selv i »æ Tims«. Det blev
brugt til Brød - og til Melgrød.
I min tidlige Drengetid byttede Mor og Mette Kirstine
(Søren Johansens) en »Finbrødskage«, naar de havde bagt;
saa havde de det mere friskt. Naar Dejgtruget skulde tøm
mes, skrabes, blev der lidt Dejg og Mel tilovers; deraf lavede
Mor en »Klapkage«, som var vor - vi Drenges - Part.
Og saa var det ellers Ejendommens Produkter, der afgav
Fødemidlerne. Kartofler og Grøntsager, og der kunne blive
slagtet et Faar eller to i Bryggerset - undtagelsesvis et Svin;
men dette staar kun dunkelt for mig; de blev jo ellers leve
ret til Slagteriet.
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En enkelt Høne nu og da - Hanekyllinger kunde jo sæl
ges. Saa Klipfisk; de var ret billige; en hel Fisk kunde købes
hos Købmanden, Jens Gregersen. Og saa kunde Far ogsaa
ske at redde lidt fersk Fisk paa Torvet.
Af Slagtemaden blev der lavet Pølser og Rullepølse m. m.
og hakket Kød til Frikadeller m. v. paa Hakkebrædtet med
Krumkniv (Hakkekniv). Og saa en vigtig Ting til Skole
mad: »Speegkjør«, speget - altsaa vel nærmest tørret - Kød.
Rigtig røget var det i hvert Fald ikke, men nok tørret i
Skorstenen. Endelig kunde Far komme hjem med en »Kreaturinmad«, som jeg ikke ved at beskrive.
Det var Sulemaden. Men hvad fik vi saa ellers paa Ma
den? For Smør var dyrt og skulde helst sælges for at faa
Penge i Huset. Og Margarinen var først begyndt at komme
frem. Saa var der Fedt tilbage. Vi fik vist altid Fedtet som
Blærefedt - en Svineblære med dejligt, hvidt Svinefedt.
Der blev ogsaa købt lidt Kaffe og The, men Bønnerne var
jo dyre, og saa fik man drøje paa Kaffen med Cikorie.
Men hvad fik vi ellers som Fyldfoder? Ja, der var adskil
ligt, som Nutiden ikke kender - Kartoffelgrød f. Eks. Kar
toflerne blev skrællet, kogt, tilsat Mælk, stødt med en Kar
toffelstøder, øst op i et Fad, et stort Smørhul i Midten med
f. Eks. smeltet Fedt, Meldyppelse e. 1., et Stykke Flæsk til at
bide af, og saa var det med at lange til.
Og saa naturligvis Boghvedegrød - som vist ingen af os
rigtig holdt af - Byggrynsgrød - Rugmelsgrød (af Mors Sig
temel), senere Kartoffelmelsgrød og undtagelsesvis Risen
grød.
Der kunde ogsaa vanke Raamælkspandekager. Umiddel
bart efter Kælvningen kunde Mælken nemlig ikke bruges til
Smør.
Ikke sjældent kunde der vanke Grønkaal (Grønkaalssuppe). En enkelt Gang rigtig Suppe, Bollemælk med rigtige
Melboller. Mælkebrød, kogt Mælk med itubrækkede Rug
brødsstykker, var ret almindelig som Aftensmad.
En Juleaftensret, som vist ret tidligt gik af Brug, var
»Revvelsbienstieg«, Medisterpølse og Grønlangkaal.
Tykmælk var ogsaa en almindelig Ret.

O'
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Arbejderne under Naturaløkonomien var naturligvis og
saa en Del forskellige fra nu. Før Roerne kom frem, maatte
Kreaturerne nøjes med Straafoder, Dower, Annengjæwt,
Onnen og Nætter. Fra Heden kunde der suppleres lidt med
Lyng, som Kreaturerne egentlig gerne vilde gnaske Toppen
af. Det var jo egentlig ikke noget, som skulde fremme Mæl
keydelsen. Agerhø og Enghø blev nærmest forbeholdt Faa
rene, som dengang i Virkeligheden spillede en ikke helt ringe
Rolle. Af dem havde vi til at begynde med gerne en 10-12
Stykker.

Skitsen er ikke maalt, kun tegnet efter Hukommelsen, og den kan der
for ikke gøre Fordring paa absolut Nøjagtighed.
Men den giver et Indtryk af en Hedepioners Omgivelser og Virke.
Den skal vise Forholdene omkring den første Tid, jeg kan begynde at
huske, altsaa Begyndelsen af Halvfemserne. Plantningen var der allerede
dengang med Undtagelse af Plantningen Vest for Møddingen, som er
kommet til i min Tid.
Man vil forstaa, at naar Plantningen først var naaet op over Tag
skagshøjde, kunde den i väsentlig Grad bryde Stormens Magt.
Æ Kjeld var et noget mislykket Foretagende, for der var ikke noget
egentligt Væld, saa det nærmest var Overfladevand.
Der var gravet et Vandhul med Tilløb fra Mosen, hvor Kreaturerne
kunde vandes, saalænge Vandstanden i Mosen var høj nok. Vand til
Husholdningen blev hentet i Dybe Grav.
I Mosen havde vi nogle Karudser; de var nogle kedelige Bæster, for
de vilde ikke bide paa Krog saadan som Skaller og Aborrer. Forresten
var der heller ikke meget ved dem; de smagte for meget af Mudder.
Der kom omkring 1900 et vældigt Skybrud, som slog Mosen overfuld af
Vand, saa Karudserne stak af ud gennem Afløbsrenden og ud i Lav
ningerne paa Marken.
En Stendynge lukkede delvis for Udsigten fra Gaarden. Den blev
først fjærnet i 1907.
Der var fire Æbletræer i Haven, men der gik jo nogle Aar, inden de
kunde komme til at bære. Jeg husker de første fire røde Æbler; der var
Gæster, og de skulde naturligvis smage - men fire var for lidt, og saa
maatte Æblerne skæres itu.
Sparrehuset blev benyttet til Vognskur, Tørv og Lyng, det sidste oven
paa Bjælkerne. Ved Sparrehuset var Spærenes Ender placeret paa bæ
rende Sten.
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Om Vintren med Tørfrost kunde Faarene slippes ud; de
gik da gerne - løse og i Flok - paa Rugmarkerne, hvor de
nippede til de grønne Spirer, der, saavidt jeg forstaar, in
gen Skade tog af det.
Og saa var der Tærskningen. Det var et ret drøjt Arbejde,
for Kræfterne skulde lægges i, for at Kornet kunde blive
banket ud. Og saa skulde Byggen endda have en Omgang
til. Den skulde »kjanes« (kørnes). Den blev lagt op i en
Stribe midt ad Logulvet, og saa blev den gaaet igennem med
Plejlen, indtil »æ Hasser« var fjærnet fra Kærnen.
Havren husker jeg ikke ret meget om, men der skulde jo
da i hvert Fald tærskes til Udsæden, og da Hestene kom,
skulde de have et Tilskud af Kærnefoder, altsaa Havre.
Og saa kom Rensningen. Jeg husker, at Far kastede Rugen
og Byggen, ikke med en Kasteskovl, som mange andre, men
med Træskovlen med det brede, flade Blad.
En anden Ting, der ogsaa hørte Vinteren til, var at gøre
Tag. Dér tror jeg nok, at min Far stod som Nummer et i
Egnen. Hans Tag var prima - af den langstraaede og svære
Hederug. I Tærskeloen fæstnede han en stor Kam paa et
Skaft, saa den stod et Stykke ud fra Væggen; saa tog han
en stor Haandfuld Halm, slog den hen over Kammen og
trak til, saa alle knækkede eller krøllede Straa blev tilbage;
saa beholdt han kun de lige og stærke i Haanden. Naar flere
Haandfulde var samlet, bandt han dem sammen i et Slags
Neg ved Hjælp af et Halmbaand; tre saadanne blev bundet
sammen med et Halmbaand nær Roden og et ved Toppen.
Naar flere saadanne var færdige, blev »æ Tagbrøjer« lagt op
paa Hanebjælkerne over Tærskeloen færdige til Brug næste
Gang, der skulde tækkes.
Det bedste til Tag var naturligvis Søernes og Aaernes Tag
rør, men lige efter kom nu Tag af Hederugen. Straatagets
Teori er jo den, at det skal have en saadan Rejsning, at Van
det ikke drypper af, men ledes til at løbe langs ned ad Straaet, indtil det tilsidst drypper af fra Tagskægget.
Den rensede Rug blev lagt op paa Loftet i et Lag af en
fem, seks Tommers Tykkelse. Den skulde saa skovles om
engang imellem med Træskovlen.
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En Svingkærne bestod af et rundet Kar, ca. 18-24 Tommer i Tværsnit,
med et Laag, og indrettet saaledes, at der kunde indsættes Vinger med
Huller og Aksel og saaledes, at der kunde iskrues et Sving. Svingkærnen
var allerede et stort Fremskridt fra Stampekærnen (til højre). Sving
kærnen har jeg selv kørt.

Nu lidt om de huslige Arbejder. Der var først den daglige
Rengøring og Ordning af Huset. Min Mor kaldte det at »gjø
heer« eller »gjø sand«. Dette sidste kunde maaske staa i
Forbindelse med, at vi endnu i min tidligste Barndom brugte
at strø Sand paa Gulvet.
Sengene skulde jo ogsaa redes. De var Kassesenge; Bunden
i dem var lagt af løse Brædder, der ikke engang sluttede tæt;
over dem var der lagt et Lag Halm, over det igen en tynd
Underdyne. Overdynerne var fyldt med Hønsefjer eller naar det kneb - med Havreavner. Saa var der to løse Lage
ner - og i Opholdsstuen et fint Sengetæppe.
Det gav egentlig et godt Leje, men Halmen maatte rystes
op hver Dag, og det maatte jo give en Bunke Støv, ogsaa un
der Sengene, hvor Kattene havde en usalig Lyst til at for
rette deres Nødtørft. Bundbrædderne var vel en halv Snes
Tommer over Gulvet, saa det passede lige til Kattenes
Højde.
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Og det med Rengøring var nu ikke saa let, hverken inde
i Stuerne eller i Stald eller Lade. Nutidens praktiske Koste
var ukendte eller i hvert Fald ikke i Brug; i Stedet for maat
te man hjælpe sig med Revlingekoste. De var hjemmelavede,
men jeg mener dog at have set dem udbudt til Salg paa Ny
torv inde i Byen.
Den megen Støv drillede ogsaa, men til Gengæld tror jeg,
at man tog lidt mere stort paa det end idag. Nutidens Støve
koste var ukendte, men saa hjalp man sig med en Gaasevinge, »æ Fjærreveng«.
Faarevask var et Foraarsfænomen. Faaret blev bundet og
puttet i den store Saltballie i lunkent Sæbevand og blev saa
striglet godt med Kostriglen, blev taget op, løst og skyllet
efter med Mosevand, saa rent, som vi nu kunde skaffe det.
Naar det saa var blevet tørt, blev det klippet med »æ Uldsaws«.
Saa fulgte Arbejdet med Forarbejdning af Ulden. Den
skulde kartes, med Haandkarte. Den blev kartet op i nogle
vel ca. 12 Tommer lange og en god Tomme tykke Ruller,
Tejer. Saa kom Rokken i Gang, og Mor tog en Teje og for
vandlede snart denne til en Traad.
Men det hændte ogsaa, at Ulden blev sendt til Kartning
i Byen - hos Fallesen eller Bentsen. Saa kom den hjem som
Ruller af en ca. 8 Tommers Bredde og en halvanden Tommes
Tykkelse, rullet op af kartede Uldstrimler, ca. en Kvart
Tomme i Firkant. Saa var det lige til at spinde, lettere end
»æ Tejer«.
Vævningen fik vi besørget ude. Det var først senere, at
min Søster begyndte at væve. Og saa maatte vi jo ogsaa have
Hjælp af Skrædderen, naar det var Mandfolketøj, det drej
ede sig om. Mit Konfirmationstøj blev lavet paa denne
Maade - hjemmespundet, udevævet og syet af Skrædderen
Niels i Rødding.
Og Bagningen, den var jo baade et Vinter- og et Sommer
arbejde. Rugbrødsdejgen blev, saavidt jeg husker, lagt op
Dagen i Forvejen og syrnet med Surdejg, som blev gemt fra
den ene Gang til den anden. Til Hvedebrød - og vist ogsaa
til Sigtebrød - blev der derimod brugt Gær.
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Ovnen skulde saa fyres op; dertil brugte vi altid Lyng.
Naar vi havde begyndt at fyre, blev Ovnen sort indvendig,
det var »den suet Mand«; han skulde vige for »den hwir
Mand«, før Ovnen var varm nok.
Asken blev raget ud med »æ Ownsrag« og Brødet sat ind
og taget ud med »æ Ownsskoer«.
Laagen for Ovnen var af Træ; for at den ikke skulde
stikke i Brand, blev den smurt over med en Vælling rørt
sammen af Aske.

*

Ensomt var der jo. Et Brev var en meget stor Begiven
hed. Aviser var der ingen af i den første Tid, men »Jens
Romlund«, gift med Stedbedstemor, holdt Viborg Stifts
tidende, og engang imellem fik vi saa nogle gamle Aviser til Skolemelmadder og lignende.
Først senere kom vi til at holde Kristeligt Dagblad sam
men med Vævepigerne, der var en Slags Husholdere for Pe
der Nørgaard.
En anden Afveksling var det, naar en Bissekræmmer kun
de brase ind i Stuen med et Udraab, f. Eks. »Hæe komme den
billige Mand fra Hammerum«. Saa krammede han sit Kram
ud, mestendels Uldtøj og fortalte, hvor godt og billigt det
var.
Ogsaa andre kunde finde ud paa Heden, f. Eks. gamle
Nikolai med Sytraad og andre Smaating - og et Guds Ord
i Tilgift. Ogsaa andre kunde undtagelsesvis besøge os. Der
var Kolportørerne, Indre Missionærernes Forgængere, med
deres Bøger og Billeder m. v.
Og nu skal vi vist have fat paa Hedeopdyrkningen og de
Arbejder, der er forbundet med denne. Jeg faar stille det op
rent skematisk, saa det i hvert Fald nogenlunde dækker den
Fremgangsmaade, som Far brugte.
Første Efter at Lyngen var slaaet af og fjærnet, blev AreaSommer let pløjet. Det var et temmelig svært Arbejde, for
hvert Øjeblik løb Ploven paa en Sten. Der skulde
en stærk Plov, en stærk Mand og et Par stærke
Trækstude til for at klare det. Naar Jorden saa var
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pløjet, skulde den ligge hen og »rönne«. Ordets
Oprindelse kender jeg ikke, men Meningen var, at
Furerne skulle ligge og smuldre - raadne?

Anden Saa skulde Jorden piøjes igen, Stenene brækkes op
Sommer og Jorden mergles. Det at brække Stenene op, var
et Knokkelarbejde uden Lige. Ogsaa Merglingen
var et svært Arbejde, som ogsaa kunne strække sig
ind i tredie Sommer.
Tredie Jorden laa egentlig hen Sommeren over og blev da
Sommer næsten overgroet med Ukrudt, mest Stolt Henrikker og Pilurter. Og Efteraaret kom saa den ende
lige Pløjning, hvorefter Rugen blev saaet sammen
med Kunstgødning.

Fjerde Saa voksede Rugen Sommeren igennem; den var
Sommer ualmindelig ren og langt bedre end paa de gamle
Marker. Naar saa Efteraaret kom, blev Rugen hø
stet og Jorden pløjet igen.
Femte
Det var vist praktisk talt altid Kartofler, der blev
Sommer lagt. Ogsaa de gav normalt et fint Udbytte.

Sjette
Da kunde Udsæden bestaa af Havre, med eller
Sommer uden Græsfrø. Hvis der blev taget to Kærv (Af
grøder) efter hinanden, var den første uden Frø.
Naar der var saaet Frø, kunde der Aaret efter
Havren slaaes Agerhø, og derefter var der Græs
ning.
Dette var i store Træk Opdyrkning og Sædskifte. Op
dyrkningen var et rent forfærdeligt Knokkelarbejde. Alene
det at faa Lyngen slaaet, var en træls Omgang. Var man saa
heldig at møde tæt Lyng, maaske med Rensdyrmos og fug
tig i Bunden, hvor Lyngen skulle hugges, var det forholdsvis
let, men hvor Lyngen var aaben og tør, var det ret dril
agtigt.

Hedepionerens Kaar

23

Til Lyngslaaning anvendtes en Le med et kort, bredt og
lige Blad, der var forsynet med et Skaft, »æ Drau«.
Det sværeste Arbejde var dog det med Stenene. Ved de
forholdsvis smaa kunde Opbrydningen klares ved Hjælp af
en svær Hakke, men de større Sten maatte der graves ved.
Man skulde søge at faa fat paa et Hjørne, hvor man kunde
faa »Nap« med en Vægtstang, en almindelig Granstang. Saa
skulde man se at faa en Sten »æ Væt« saa langt ind under
Stangen som muligt; var der saa Held med det, fik man løf
tet et Hjørne et Stykke; saa skulde der stoppes under og fin
des et nyt Angrebspunkt; og saaledes blev man ved, til man
fik Stenen op over Jorden. Var Stenen ikke større, end at
man kunne løfte den op paa en Vogn, var det godt, men
mange var saa store, at de maatte slæbes bort paa en Bundfjæl, og adskillige var saa store, at de ikke engang kunne
klares ad den Vej.
Hvis Stenen havde godt med »Klow«, kunde man maaske kløve den med en Stenhammer - en tyve Punds -. De alt
for ondartede var man nødt til at »skyde« (sprænge).
Naar Stenene var fjærnet, kom Merglingen. Mergelen var
træls at faa hugget løs i Graven, træls at faa kørt og træls
at faa spredt. Men den kunde ikke undværes, og den og
Kunstgødningen var Forudsætningen for den fine Hederug.
Al Sæd blev naturligvis saaet med Haanden. Og det hørte
der baade Erfaring og Øvelse til.
Naar Høstens Tid var inde, skulde Leen, »æ Hjølli«, i
Gang. Efter Manden med Leen gik »æ Optaer« med »æ
Krat« og bandt op. Ved et behændigt Greb kunde en lille
Visk af Straaet dannes til et Baand, hvormed Neget kunde
bindes.
Naar der skulde høstes, blev der paa »æ Hjøllidrau« an
bragt nogle bøjede Pinde, »æ Mejpend«, der skulde tjene til
at samle Straaet og lægge det paa Plads til Opbinding - el
ler lægge det ud i Skaar.
Naar et Stykke var høstet, blev Negene sat sammen, to
og to imod hinanden. De blev sat i lange Rækker, gerne 6
Tvillinger, saa var nemlig 5 Sæt en Trave. Man talte altsaa
Negene i Traver og Tvillinger.
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Og saa kom Vinteren med sine Arbejder. »Æ Kreaturer«
blev bundet ind om Efteraaret, naar det blev for koldt, og
der ikke var mere Græsning. Faarene kunde derimod klare
det adskilligt længere, ja, kunde endog slippes ud, naar Jor
den var frosset og snefri.
Studene - Trækdyrene - fik samme Behandling som de
andre, men naar der var bundet ind, skulde Dyrene jo van
des. Saa længe Vandet var aabent, kunde de drives til Mo
sen, men naar den frøs til, maatte der hugges en »Wogh« i
Isen og Vandet bæres hjem i de tunge Træspande.
Forøvrigt var Mosen den eneste Mulighed for Vand, ogsaa
til Madlavning, og jeg har en stærk Mistanke om, at Mosevandet kunne være Aarsag til den Tyfus, der knækkede Far,
saa han aldrig fik den gamle Kraft tilbage igen.
Hønsene havde det ikke for godt om Vinteren. Var Jor
den snedækket, kunde de blive sneblinde, saa de ikke kunde
finde ind igen. De havde deres »Raaen« ovenover den østre
Svinesti; hvor de havde deres »Vrøul«, deres Hønserede,
husker jeg ikke. Der var ikke andet at gøre, naar Jorden var
snedækket, end at fodre dem inde i Stalden.
En Ting, som ogsaa hørte Vinteren til, var, at man kunde
blive »boje« til Snekastning under Snefogdens Tilsyn.
Lysestøbning var en naturlig Vinterbeskæftigelse. Man be
gyndte med at sno Vægerne af noget specielt Bomuldsgarn,
som maatte købes. Og saa skulde der støbes Lys. De almin
delige Lys var ca. trekvart Tomme tykke; de brugtes i Ste
det for Lamper og lyste egentlig slet ikke saa daarligt. Men
de skulde tit »braanes« med en Lysesaks - eller med Fing
rene.
Saa var der »æ veger«; de var ikke mere end ca. 1 cm
tykke; de blev anbragt i en »Vedstaeg« og brugt, naar man
skulde rundt i Stuerne eller have specielt Lys, f. Eks. til
Madlavning.
Selve Tilvirkningen af Lys og Væger gik til paa den Maade, at der blev hældt kogende Vand i f. Eks. en Kærne, hvor
der derefter blev lagt en passende Mængde Faaretælle. Væ
gerne blev saa sat paa nogle tynde »Lysepinde« i en saadan
Bredde, at de netop kunde gaa ned i Kærnen. Saa blev de
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En Harve skulde antispore, dvs. at hver Tand skulde følge sit eget Sport
aldrig to Tander efter hinanden. Derfor skulde der vare Mulighed for
at indstille Trakket.

dyppet ned i Kærnen et hastigt Øjeblik; derefter blev de
hængt til Afdrypning og Afkøling. Man maatte tage dem
hastigt op, for hvis man lod dem blive for længe i Tællen,
smeltede denne af i Stedet for paa. Dette maatte saa gen
tages og gentages, indtil Lysene eller Vægerne havde faaet
en passende Tykkelse.
Saa kom Foraaret med sine Arbejder. Der skulde piøjes,
saaes og harves. Ploven er saa kendt, at den ikke behøver
nogen nærmere Omtale; den var en simpel Enkeltfureplov.
Anderledes var det med Harverne. Der var Svenskharven
med de fremadrettede, bladformede Tænder. Og saa var der
den todelte Harve, Sietharven, som man gerne rejste op,
naar den ikke var i Brug, saa Folk ikke skulde falde over
den i Mørket. Saa var det, at Ræven kunde sige: »Gudske
lov for Husly«, han sad under Harven.
Svenskharven blev benyttet til at løsne Undergrunden,
Sietharven derimod til at harve Sæden ned med.
Vaarsæden var hovedsagelig Havre. Der var nok ogsaa
lidt Byg, men denne Sædart var nærmest paa Retur. Der
var ogsaa lidt Boghvede, som for en Del blev benyttet til
Grøntfoder. Lammene kunde ikke taale Boghveden. De gik
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jo løse hos Moderen den første Del af Sommeren, og saa de
deres Snit til at æde Boghvede, blev de, hvad vi kaldte for
»wodsk« ; det viste sig ved, at de blev dorske og utrivelige.
Endelig var der en Sædart, som nærmest er ukendt i vore
Dage, nemlig Spergel. Ja, vi kaldte den nu for Paj. Det var
nærmest en Ukrudtsplante, men den var nøjsom, den trive
des fortrinligt, og den var god til Afgræsning.
Saa gjaldt det forøvrigt at faa Faar og Kreaturer ud saasnart, der var noget paa Marken. En Ting, man heller ikke
kender i vore Dage, er Stivsyge. Den skyldtes, at der mang
lede visse Stoffer i Ernæringen, og Hornkvæget kunde være
saa medtaget af den, at man maatte hjælpe Kreaturerne ud,
maaske næsten bære dem, naar de skulde ud.
Kartofler blev lagt efter Ploven, og her blev Faaregødningen anvendt - til hver Kartoffel blev der lagt en Klump
Faaregødning - lagt med Haanden. Hvordan eller ikke
hvordan, Kartoflerne trivedes fortrinligt.
Til Foraarets Arbejder hørte ogsaa Tørvegravning - eller
man æltede Tørven. Da Far overtog Ejendommen, fik han
Ret til i sin Livstid hvert Aar at grave 10.000 Tørv i den
store Nørremose.
Tørvene blev kørt ud med en Tørreboer, sat ud i Rækker.
Naar de var tørret lidt, blev de »rejst«, og naar de var tør
ret mere endnu blev de sat op i »Tørreskruer«. Saa kunde
de staa, indtil de, mere ved Lejlighed, blev kørt hjem og læs
set ind i »æ Sparrehus«.
Og saa skal vi da vist have lidt om en Hjorddrengs Liv
og Besvær. Det sidste var der ikke saa lidt af.
Saasnart der var noget at gnave efter, skulde Faarene ud.
For ikke at gøre Skade paa Afgrøderne maatte de staa i Tøjr
sammen to og to hver med et Fortøjr paa en halvanden a to
Alen, samlet paa en »Legn« enten af Træ eller Jærn; her fra
udgik saa det egentlige Tøjr paa en halv Snes Alens Længde.
Det blev saa rinket op og taget i Haanden, naar man skulde
afsted.
Men, hvor kunde de drille, saadan en Flok Faar. Det gik,
naar der var mindre end en halv Snes Stykker, men gik det
ret meget derover, kunde det bringe en Hjorddreng til For-
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tvivlelse. For Faar var noget af det lunefuldeste lunefulde.
Ganske umotiveret kunde et Faar hitte paa at sætte alle fire
Ben imod Jorden og kun ved Magt være til at formaa at gaa
videre. Og saa havde de en Tendens til at flette Tøjrene ind
i hinanden i en haabløs Vildrede.
Saa var det alligevel noget andet med Hornkvæget. Ogsaa
her rinkede man Tøjret med en Løkke. Naar man saa skulde
afsted med et Kobbel, satte man Tøjret under Førerkoens
Hals og satte Løkken paa det modsatte Horn - ligesaa med
de følgende. Der skulde ikke gerne være mere end fire ved
Siden af hinanden; skulde der være flere, lavede man et nyt
Geled bag ved.
Et enkelt Kobbel var ingen Sag, men det var allerede ikke
saa lidt sværere, naar der kom et Geled til - eller flere - bag
ved. Kom der saa Bremser til, saa Kreaturerne blev vilde,
kunde Situationen let vokse en forknyt Hjorddreng over
Hovedet.
Naar Dyrene kom ud paa Marken, skulde de tøjres; der
for var der i Enden af ethvert Tøjr en »Tyerhæl«. Den kun
de være enten af Jærn eller Træ, men alligevel skulde der
gerne en »Tyerkøll« til for at faa den banket i Jorden, saa
den kunde holde. Forresten var det en Tøjrkølle, der første
Gang in natura demonstrerede for mig, at Lyden bruger Tid
til sin Forplantning.
Drejede det sig om Heste, kunde der godt være en, som
var saa udspekuleret, at den, naar det ikke passede den at
være tøjret, ganske stille gik hen til Tøjrepælen, tog Tøjret
mellem Tænderne og, mir nichts, dir nichts, trak Tøjrepælen
op og gik, hvorhen den vilde.
Men Hjorddrengen havde andre Vanskeligheder. Til hans
Sommerbeklædning hørte et Par »Stonter«, et Par alminde
lige lange Strømper, som Saalen var klippet fra; saa var de
forsynet med en Strop til Langtaaen og en »Fæssel«, et bredt
Baand under Svangen.
Men der var ogsaa andre Arbejder, om Efteraaret f. Eks.
Staksætning. Det var ikke altid eller vel snarere ret sjældent,
at hele Avlen kunde rummes i Laden. Saa skulde der sættes
Stak, og ogsaa der gik Far sine egne Veje. Der blev først lagt
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1. Vognstand (Stjat). - 2. Kindinger og »Stajtnaul«. - 3. Forsmæk. 4. Langjærn. - 5. Maar Langjærnet blev stillet til den største Hjulafstand)
kunde de lange »Lejrer« lægges paa i Stedet for »æ Mogfiel«, der brugtes
til al almindelig Kørsel. Haar der skulde køres Korn eller Hø hjem)
blev der lagt »Skrav« paa — et Brædt for hver Ende) støttet under Mid
ten af »æ Sæerfiel« og to lange Brædder et langs hver Side et Stykke
udenfor Sidebrædderne. Paa denne Maade kunde Læsset blive ca. 1 Alen
bredere. De3 der ikke tog det saa nøje) anbragte saa et Læssetræ ovenpaa
Høet for at presse det sammen og hindre det i at drysse af. Det vilde
Far ikke nøjes med; han brugte et Reb langs hver Side og Ende. Han
kunde ikke lide at se Halmstraa og Høtotter ligge og flyde.

et Lag Lyng og over det en tynd Strøning af Halm, og oven
paa dette blev saa Negene sat omhyggeligt paa Plads, smal
nende til opefter, saaledes at Vandet maatte løbe af og ikke
kunde trænge ind i Stakken. Naar saa det sidste Neg var
lagt paa Plads, blev der sat en »Hat« paa. En passende
Mængde »Tag« blev formet som en Hat med et Halmbaand
om Toppen; saa blev det bredt ud, saa det dannede et Tag.
Om Siderne blev der bundet et Simebaand, og fire Simer
med hver en Teglsten i Enden strakte sig derfra ned langs
Siderne. En saadan Stak kunde staa i Aarevis uden at tage
Skade - om da ikke Musene hærgede den for meget.
Og i Korngulvet paa samme Vis - et Lag Lyng med lidt
Straa ovenpaa Gulvet, som var den bare Jord — saa skulde
Kornet nok holde sig.
I det aabne Land siger det sig selv, at vi maatte leve sam
men med Naturen i en helt anden Grad end i en Købstad
med dens Glas og Cement.
Og denne Samleven prægede Livet. Naar man kom ud om
Morgenen og saa ud over det aabne Land, saa tog man na
turligvis sit Bestik om, hvordan Vejret vilde blive, og nu,
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Billede I: Denne Skitse skal give et Indtryk af Forbindelsen mellem
Hjul og Overdel. Den løse Del, Vognfjælene og Lejrerne, kaldtes Aaset,
ikke Aasset. Det betyder nemlig den Del, der »sættes paa«. -1. »æ Sæerfiel«. - 2. »æ Kjæpstokk«. - 3. Sidefjæl. - 4.Bund »Særrer«. - 3. »Ouselstok«, Skulderstok. - 6. Aksel. Paa jærnakslede Vogne sluttet med en
Møttrik - paa træakslede vist som oftest med en Lundstik, en Pig, der
blev stukket igennem Akselen for at hindre, at Hjulet løb ud. Over
den inderste Ende af Akselen var der en buet Sandskærm og over Enden
af Hjulnavet var der et Sør, der naaede saa langt ud, at det kunde
skærme ogsaa den yderste Ende af Akselen mod Sand. - 7. Møttrik. 8. Akselstok. - 9. Langjærn.
Billede II: 1. Vognstand »Stjat«. - 2. Kindinger. - 3. »Stjatnaul«. 4. »Vriskammel«. Herpaa hviler æ Ouselstol, naar Vognen skal dreje saaledes at æ Ouselstok med Vognkassen beholder sin Stilling, mens Un
dervognen drejes. - 3. Langjærn.
En træakslet Vogn blev smurt med Kultjære; derfor havde man altid
undey saadanne hængende en Lerpotte med Kultjære.

jeg tænker tilbage, forstaar jeg saa godt Folkevisernes Glæde
over Sommeren.
Men det var vel nærmest om Naturens Fænomener, jeg
skulde fortælle. Jeg kan nævne en Ting som den hvide Bue.
Hvor mange mon har set den eller lagt Mærke til den? Ikke
een af dem, jeg har talt med om den.
Den er vel ogsaa et temmelig sjældent Fænomen, som kun
kan sees under ganske bestemte Omstændigheder. Men vi var
der jo hele Aaret, og hvis vi saa holdt Øjne og Sandser vaagne, maate Muligheden jo indtræde før eller senere.
Solen skulde staa lavt i Øst og Taagen have en bestemt
Beskaffenhed; saa var Muligheden der. Jeg har set den et en
kelt Efteraar. En Morgen, jeg gik hen over Højningen Vest
for Gaarden, saa kunde den staa der, bredere end Regnbuen
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og Buen ogsaa mindre og lavere end en Regnbue. Den er
fuldstændig farveløs, og jeg har vist kun set den nogle gan
ske enkelte Gange.
Haglvejr tror de fleste Folk jo, de kender, men deres
Kendskab er nu ret overfladisk. De ved, at det regner og
hagler engang imellem, og at Regn og Hagl undertiden føl
ges ad. Men lad mig fortælle, hvordan jeg en enkelt Gang
oplevede et Haglvejr.
Jeg var paa Vej hjem fra Marken, da jeg blev opmærksom
paa en vældig Brusen, som jeg ikke kunde forklare mig; Ly
den blev stærkere og stærkere, men alligevel kunde jeg ikke
blive klar over, hvad der var ved at ske. Endelig kom der
nogle faa store Hagl - og saa var Uvejret over mig. Selv et
Hurtigløb hjemad friede mig ikke fra en klækkelig Portion
Hagl.
En enkelt lille Oplevelse synes jeg ogsaa skal med.
Der var nogle Ungkreaturer paa Græs i Engen, og jeg og
min yngste Broder var paa Vej ned for at se til dem en tid
lig Morgenstund. Vi kom ud fra Kistrupslugten og stod nu
paa det vide Engdrag. Det var ganske blikstille, og vi kunde
høre Hanerne gale og svare hinanden helt borte i Hauris og
Aastrup - indtil 2 Kilometer borte.
Andre Fænomener kunde vi ogsaa faa Lejlighed til at se,
f. Eks. »Fremmede Sole« - Ringe om Sol og Maane.
Og Stormen havde en helt anden Magt ude paa det aabne
Land end inde i Byen, eller hvor Træer gav Læ. Jeg husker
saaledes Julestormen 1902 og en anden Storm - vist noget
senere - da Taget blæste af Taarnet paa Vorde Kirke. Alle
rede dengang var Plantningen vokset saa meget op, at den i
nogen Grad kunde bryde Stormens Vælde, saa den i intet af
de to Tilfælde naaede at anrette nogen egentlig Skade paa
Bygningerne hjemme.

Naar jeg nu tænker tilbage paa de ca. 80 Aar, min Erin
dring rækker, saa kan jeg ikke frigøre mig for den Tanke,
at der er sket en Art Klimaforandring, ikke bare det, at Lan
det er blevet mere lukket, men at der ogsaa maa være sket
noget andet.
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I min Drengetid var Heden der - og den var Hede. Nu
er Lyngen ved at kvæles af Græs og selvgroede Træer. Man
kan faktisk ikke længere frede Heden, for, overladt til sig
selv, bliver den forvandlet til Græssump eller Naaletræskrat.
Omkring 1900 var det saadan, at Agermark opdyrket fra
Hede, ikke kunde staa mere end omkring fire Aar som Ager
mark, for saa sprang den i Lyng igen. Der var et Husmands
sted i min Drengetid - det ene Græsstraa stod og raabte til
det andet. Jeg gensaa det for vel en Snes Aar siden - da var
der et tæt Græstæppe.
Dette kan ikke bare skyldes, at Jorden er mere i Kultur.
Men hvad saa?
Og endelig - hvad Nutiden, og især Nutidens Unge, maa
gøre sig klart: De Forhold, vi nu har, er bygget op gennem
Generationers Slid og Afsavn - de maa ikke udsættes for at
gaa tabt ved taabeligt Hazardspil ved uvidende og uansvar
lige Kræfter.

N. P. J. Munk, fhv. overofficiant i Viborg, f. 1891. Har skrevet flere
artikler til årbogen.

Bidrag til urmageriets historie i Viborg amt
Af Holger Hertzum-Larsen og Jens Lampe

Tiden er alles herre. Ure eller klokker, som det hedder på
jysk, hersker over vort liv. Vi kan ikke undgå dem - ja, vi
bor endda på den vigtigste af dem, idet jordkuglen, en af de
ni store planeter i solsystemet, er vor grundlæggende tids
måler. Ved dens regelmæssige rotation kontrollerer den
dagslyset - og derfor også tiden til at arbejde i, fritiden og
tiden til at sove i. En anden af naturens tidsmålere: månen
holder regnskab med månederne, og inden i os selv har vi et
mere eller mindre pålideligt biologisk ur, som er med til at
dirigere vore sædvaner. I solens, månens og stjernernes be
vægelser, i tidevandets og årstidernes skiften, i hjertets slag
og sulten eller trangen til søvn udvikles hos de fleste men
nesker en mere eller mindre præcis tidsfornemmelse. Vi sto
ler blot ikke på den, og der findes i dag næppe noget hjem,
hvor man ikke har både stueur, vækkeur, æggeur - og et
armbåndsur til hver af husstandens personer foruden flere
kalendere. Tiden må jo endelig passes, siger man. Men for
ca. to hundrede år siden var ure, kalendere og andre tids
målere næsten en ukendt luksus, skønt tidsmålingen som vi
denskab er over 4000 år gammel.
Tidsmålingen begyndte med, at man målte skyggen på en
lodretstående pind. Senere kom soluret, der ikke måler skyg
gens længde, men dens vandring fra et bestemt udgang
punkt, og i 1200-årene begyndte man at gradinddele soluret,
så døgnet fik 24 lige lange timer. Ganske vist havde soluret
den ulempe, at det ikke kunne aflæses om natten og i over
skyet vejr, så derfor benyttedes også olie- eller vandure,
hvor vædsken løb gennem en beholder med et lille hul i bun
den. Når vædsken var løbet ud gennem hullet, var en tids
enhed forløbet. Olie- og vandure kendtes i Egypten så tid
ligt som 1300 f. K., og sanduret eller timeglasset, som er
indrettet efter samme princip, blev meget udbredt i middel-
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Solur fra Skivehus.

alderens Europa. Det angav kvarte, halve eller hele timer og
fandtes næsten i alle retssale, kirker og mange hjem til langt
hen i 1800-årene. Nu kan vi se dem på museerne. Solure
fandtes på mange af vore kirkers sydgavle og på herregår
dene. Skivehus fik således et solur på gavlen i 1656.
Med de instrumenter, fysikerne og deres medhjælpere gen
nem tiderne har haft til deres rådighed, har tidsmålingen ud
viklet sig i tre faser: den astronomiske, den mekaniske og i vor tid - den elektroniske. Det er især den mekaniske tids
måling i det gamle Viborg amt, der er emnet for denne ar
tikel.
Ved midten af 1400-årene finder vi for første gang or
det »seyier« brugt i dansk skriftsprog. Det forekommer i
oversættelsen af tyskeren Heinrich Susos (j* 1365) bog »Ho
rologium aeternae sapientiae«, som med indtil vished grænsende sandsynlighed anses for at være foretaget af en dansk
munk i Grinderslev kloster i Salling mellem 1430 og 1460.
Bogens titel er på dansk blevet til »Den evige Viisdoms
Seyier«, antagelig fordi oversætteren har villet tage højde
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for, at det nye ord, som dengang var lidet kendt, skulle blive
opfattet som »sejr« (overvindelse, triumf). I dag vil vi sige
»ur« eller »urværk«. »Seyier« eller »segher« var i middel
alderen på tysk betegnelsen for et timeglas, afledet af ud
sagnsordet »seighen« eller »sighen«, der betyder at sive, syn
ke eller rinde langsomt ved sin egen vægt. Da det mekaniske
ur blev opfundet omkring 1270-1300 - ingen kender det
nøjagtige årstal - benyttede man stadig ordet, vel sagtens
fordi man kunne lægge en ny betydning i ordet, nemlig lod
dets eller vægtens langsomme synken nedad på det mekani
ske urværk. Af »sejer« dannes ordene »sejerværk«, »sejer
hugger«, »sejermager«, »sejermester« osv. Men det afløses
langsomt i 1700-årene af »uhr« eller »klokke«, lånt gennem
tysk, men stammende fra det latinske »hora« = time (jf.
fransk »heure« og engelsk »hour«) eller tid, der atter er et
lån fra græsk.
Det må formodes, at man i Grinderslev kloster, som i de
fleste andre klostre dengang, havde en eller flere former for
tidsmålere. Det er en kendt sag, at munkene (og nonnerne)
ikke blot var optaget af åndelig selvtugt og boglige sysler,
men at de sammen med klostrenes lægbrødre også udøvede
kunst og håndværk. De anlagde ikke blot haver og dyrkede
lægeurter, men adskillige munke og lægbrødre blev fore
gangsmænd på det praktiske livs område. Viborg havde flere
klostre i middelalderen, og ude i amtet fandtes foruden
Grinderslev Alling, Asmild og Ørslev klostre. Vi har ingen
sikker viden om tidsmålingen i de danske klostre, men tør
nok formode, at man efter ca. 1400 foruden solure har be
nyttet timeglas og flere steder vel også mekaniske ure, efter
som man i klostrene skulle varsle og rette sig efter de kano
niske (dvs. mønstergyldige) timer fra morgenmesse til aften
sang.
Det lå derfor munke og nonner nærmest af alle at sysle
med apparater og instrumenter, der så nøjagtigt som muligt
kunne måle og vise tiden. Reformationstidens røre og uro
førte hos nogle til ubesindighed og ubetænksomhed, og der
er derfor ikke levnet meget, som kan bestyrke denne på
stand. Den lutherske kirke førte dog visse traditioner videre,
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Urværk indbygget i chatol.
Uret er 3. døgns og viser
ugedag, dato, måned og har
kvarterslag med klokkespil.
Det er signeret:
JENS WILLADSEN
BUNDGAARD, og på
bagsiden:
GJORT PAA ØRUM 1736.
Chatollets totalhøjde er 225
cm, bredde 110 cm. Uret
står ved Sejerslev, Mors.

bl. a. skikken med, at kirkens klokker skulle ringe inden
gudstjenesten, oftest 3 gange, og dermed markere tiden på
dagen. I købstædernes gader havde man vægterne, der sang
et vers hver time om aftenen og natten, og på mange kirker
anbragtes et solur, så degnen eller klokkeren kunne se, hvor
når ringningen skulle begynde, og inde i kirkerne var an
bragt timeglas på prædikestolen, f. eks. 4 timeglas i en træ
ramme, således at præsten kunne få tidsangivelser fra et
kvarter til et par timer. En del præster var i øvrigt inter
esseret i astronomi, kronologi og horologi (dvs. læren om
tidsmålingen og dens udvikling). Blandt Tyge Brahes elever
var således Niels Lauridsen Arctander (1561-1616), der
endte som biskop i Viborg.
Blandt de mange historiske minder, vore kirker rummer,
er klokkerne, hvoraf en af de ældste er den fra Smollerup
og menes at stamme fra ca. 1130. Klokkerne har ikke blot
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Jens Willadsen Bundgaard. Urværket i nærbillede. Han var en stor
kunstner og har sandsynligvis gjort både urværk og chatol. Hans ure går
stadig, og der findes mange af dem. Ikke sært, at en af hans lærlinge,
Christopher Stub, sagde om hans ure, at de ville aldrig forgå.
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i århundreder kaldt menighederne til gudstjeneste, men også
ringet ved solopgang og solnedgang, ved bryllup og begra
velse, i landets skæbnestunder og når det våbenføre mand
skab skulle kaldes under fanerne. Men også adskillige ure i
vore kirker er blevet værnet og vedligeholdt i mange år.
Ribe domkirke fik efter al sandsynlighed sit ur i 1401 som
den første kirke i Danmark. Antagelig har Viborg domkirke
og nogle af de andre kirker i staden fået deres ure inden re
formationen, selv om der ikke foreligger skriftlig dokumen
tation før 1678, da domkirkens tårndegn får 56 sletdaler og
et dyrtidstillæg på 41A daler for bl. a. »at stille og smøre
seyerværket«, og Christen Erichsen bekræfter: »Udi tårnet
er et meget skønt stort seyerværk, som slår både kvarter og
timer.« Også den barokke kirke, indviet i 1730, havde et
tårnur, hvilket bl. a. fremgår af en tegning af Heinrich Han
sen fra 1855. Den nuværende domkirke, som blev indviet i
1876, fik i 1924 opsat et slagværk i tårnet, bygget af tårn
urmager Bertram Larsen (1854-1935), København.
I Sortebrødre- eller Søndersogns kirke indsattes et sejer
værk i tårnet 1704, og efter branden 1726 fandtes en del
jerntøj, stammende fra kirkens urværk. I 1735 opsattes et
nyt urværk med skive mod syd, vest og nord, bekostet af
menigheden. Til urets betjening havde man en Jesper Sned
ker og Oluf Sejermager. De boede alle østen for kirken i
mindre friboliger.
At Gråbrødre kirke havde et ur, véd man, fordi det om
tales under den store brand 1726, da kirken i sidste øjeblik
reddedes. Ilden fik fat i den vestlige gavl, og viseren på uret
antændtes, men det lykkedes sognepræsten hr. Samuel at få
nogle borgere samlet, og man fik ilden slukket.
I Skive kirke omtales »et skikkeligt godt sejerværk i tår
net« 1755, men det kan naturligvis godt være ældre. Den ny
kirkes urværk stammer fra 1926 og er en gave fra fru Lundsgaard.
Granslev kirke i Houlbjerg herred har ifølge en indskrift
på værkrammen fået sit tårnur så tidligt som i 1582. Det
fremgår af indskriften, at det er en gave til kirken fra godset
Bistrups tidligere ejer, fru Sidsel Oxe, og at det er fremstillet
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af sejermester »Lawris«, formentlig den »Lauritz Skiøt Sack
von Giøttingen«, som passede det store sejerværk på Køben
havns slot, og som måske allerede i 1561 fremstillede et ur
til Rosenholm slot. Disse ure ligner i princippet verdens æld
ste, sikkert daterede ur, i Salisbury domkirke i England.
Grinderslev kirke, som udgjorde en del af klostret, fik i
1654 skænket »et sejerværk og et boel« af oberst Valdemar
Lykke (J 1657) som vederlag for, at han fik tilladelse til at
bygge et pulpitur bag alteret og benytte en gang fra gården
til kirken gennem en dør, kaldet priorens dør, men det er
usikkert, om gaven blev realiseret. Hundrede år senere fand
tes der i hvert fald ingen spor af uret.
Rødding kirke i Nørlyng herred fik foræret et tårnur ca.
1740 af Margrethe Dorothea Braes, ejer af Sødal.
Gedsted kirke fik i 1922 et ældre ur med klokkespil, byg
get i Frederiksborg, hvor en Povl Petersen i 1746 nævnes
som urmager. Det havde først tjent som slotsur på Sorgenfri
til 1900. I 1922 blev det købt af Bertram Larsen og kombi
neret med et klokkespil. Det var en gave fra farmaceut
Theodora Cronemann til minde om apoteker Steen Steensen
Topp i Farsø. Værket spiller kl. 12 melodien »Dagen går
med raske fjed« af C. E. F. Weyse.
Tjele kirke har et tårnur fra 1889, fremstillet af S. J.
Klottrup fra Asmild.
Ørslev klosterkirke har ifølge en brandtaksation fra 1793
et tårnur med gang- og slagværk.
Fjeldsø kirke havde ifølge J. P. Trap 1859/60 også et
tårn- og slagur, men det nuværende er anskaffet i 1938.
Klejtrup kirke fik i 1932 foræret et ur af gdr. Poul Hede
mand, Skals.
Skals kirke fik i 1929 skænket et tårnur af gdr. Jakob
Nielsen.
Lindum kirke fik foræret et ur af gdr. Østergaard Møller
og hustru i 1955.
Thorning kirke fik et urværk 1956, leveret af Chr. Ørn
holms Efterf., tårnursfabrikant Kjeldsen-Nielsen, Løkken.
Vindum kirke har tidligere haft et ur, men det eksisterer
ikke mere. Af amtets 161 sogne har altså kun godt en halv
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snes kirker tårnure, hvilket procentmæssigt er noget mindre
end i det sydlige Jylland og måske skyldes, at befolkningstætheden for amtet som sådan er betydeligt under det danske
gennemsnit. De tyndt befolkede områder findes især i am
tets sydvestlige del.
Vender vi os til de verdslige bygninger, kan det eksempel
vis nævnes, at Hald slot allerede i 1541 fik et tårnur, mens
Jørgen Friis var lensmand. Af et lensregnskab fra 1596
fremgår, at det måtte repareres dette år af sejermager Jørgen
Hansen i Horsens, som fik 6 rdlr. for sit arbejde.
Pontoppidans Atlas fra 1786 beretter om et tårnur på
herregården Aunsbjerg. Det var anbragt på den midterste af
borggårdens tre fløje og havde slagværk og stor klokke. På
klokken står følgende inskription i smukke minuskier:
»Hielp os Gud + Altid er Gud med os + Hvo kan være
imod os + Herr Anders Bilde + Ridder til Syholm lod mig
støbe + Anno 1548«. Slaguret og klokken, som i århundre
der har ringet til davre, unden og nadver og været rettesnor
for gårdens beboere og tyende, findes nu anbragt i hvert sit
hus. Slagurets smedede værk står nu i forbindelse med uret
på hovedbygningens gamle fløj, mens klokken efter bran
den 1911 blev anbragt i porthuset oven over et nyt ur med
slagværk.
Skivehus må i hvert fald have haft et ur i 1789, hvilket
fremgår af nogle datidige dokumenter, hvori der bl. a. tales
om »klokken 4 slæt« og fortælles, at klokken på gården slår
»kvarterslag«. Skive rådhus, som blev opført i 1846, har et
ur på det fremspringende midterparti over hovedindgangen.
Et træsnit i »Illustreret Tidende« 1871/72, som viser et
interiør fra borggården på Spøttrup slot, bevidner, at der
dengang fandtes et ur på det inderste porttårn. Det menes
at stamme fra Henrik Belows dage og skal allerede være op
sat i 1541.
Af yngre dato er urene på Palstrup i Højbjerg sogn, Krab
besholm ved Skive, Ulstrup i Sønder Vinge sogn, mens ure
ne i Ormstrup (tidl. Frisholt) i Sahl sogn og Marsviinslund
i Vium sogn er fremstillet af den dygtige Jens Christensen i
Gullev (se navnelisten!). Herregården Astrup har et tårnur
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8 døgns standur med slag
værk signeret CHRISTOP
HER STUB. Uret findes i
Balling pr. Skive. Han sig
nerede også sine ure:
»CHRISTOPHER SØ
RENSEN STUB«.

fra 1846, fremstillet af urmager Henrik Larsen Kyhl
(t 1866) i København, ligesom også Eskjær har et tårnur.
Når vi nævner urene i kirkerne og på de større gårde,
skyldes det naturligvis, at de i mange år var de eneste ure,
som fandtes, eftersom de blev betragtet som sjældne og kost
bare indretninger, som almindelige mennesker ikke havde
råd til at købe og i og for sig heller ikke havde noget udpræ
get behov for. Jævne mennesker tog naturen og dens tegn til
hjælp eller klarede sig med primitive solringe, solure eller
timeglas. Man lod hanen bestemme, hvornår man skulle stå
op og hønsene om, hvornår man skulle gå til ro. Således for
talte en gammel mand fra Himmerland til folkemindesamle
ren Evald Tang Kristensen (1843-1929) omkring 1880: »De
skulle jo møde til bestemt tid om morgenen ved hovporten.
Så var der en mand i byen, der havde en kok (hane), som
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var sikker til at gale. Den galede altid til bestemte tider, og
derfor sendte han bud om i byen, at nu skulle de op til hove.
Folkene bad ham om, at han endelig ikke måtte slagte den
kok, og derfor blev den så gammel, som den kunne blive.
Omsider var der en mand i byen, der købte sig et sejerværk,
og fra den tid af kunne de møde til bestemt tid.«
I 1870’erne var det almindeligt på Salling at se et stueur
hænge på væggen med løse lodder og fritsvingende pendul,
som regel i bænkekrogen ved bordenden med et aflukke til
lodderne indbygget i bænkens ryglæn.
Undersøger man amtets skifteprotokoller, vil man finde
enkelte ure nævnt allerede 1760, således fra et skifte over
Anders Bering, Brogården, Skive. Han havde et stue-slagur
med messingkrucifiks og en rund messingplade, takseret til
13 rdlr., et slagværk med futteral og en messingplade på fut
teralet til 7 rdlr. samt et gammeldags sølv-lommeur til 3
rdlr. Om degnen Schreiner skriver Jeppe Aakjær (18661930): »Den 21.4.1750 spillede han kort under hele to præ
dikener; tabte alt; sendte bud hjem efter »et viisuhr«, tabte
også det og blev hældt på døren.« - I Jeppe Aakjærs eget ret sparsomt udstyrede hjem - i Fly sogn var der en »klokk«
i storstuen, og Aakjær fortæller, »at grovkagen lå i bænke
krogen eller på klokhuset, når hans mor bagte«.
Jens Rolighed (f. 1893 i Vroue ved Skive) fortæller i sin
bog om bondekultur, at de gamle stueure kun havde én viser
(jenpeger), så det var ikke let for børnene at vænne sig til de
nye stueure med to visere. »Det skete, mor sagde: »Åh, lad
mig lige luk’ mi øwn i fem minutter! Véd I, hvor meget fem
minutter er?« - »Ja,« svarede vi så, »det er en stån (time)
med den lånng«.«
Fra erindringsstof er broen til skønlitteraturen ikke så
lang. Eftersom megen litterær produktion er vokset frem af
en trang til at give udtryk for personlige erfaringer og ople
velser - ydre som indre - kan brudstykker af Blichers digt
ning vel også tages som vidnesbyrd om, at ure ikke var
ukendte på hans tid og på de egne, hvor han virkede.
Vi husker alle scenen fra novellen »Hosekræmmeren«
(1829), hvor Cecils fader siger: »Hm! Bejlere kan vi få nok
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Daniel Danielsen ved sit arbejdsbord. Han lavede ure til sin død. Han
blev 90 år gammel.

af; men om de duer til noget, det var det, vi skulle snakke
om. At fri med et lommeur og en sølvbeslagen pibe kan ikke
gøre sagen klar; der vil mere til at køre end at sige hyp!«
med hentydning til hosekræmmeren Esben, den uønskede
frier. I »Et eventyr på Himmelbjerget« (1843), hvor fortæl
leren venter i Bøsbro kro, ser han ustandseligt på klokken,
og i novellen »Fjorten dage i Jylland« har den plumpe for
valter »tvende massive urkæder«, som slyngede og klingrede
mod hverandre, når han dansede. Det var inden man kendte
begrebet statussymboler. Man véd, at Blicher selv ejede et
standur, fremstillet af Christen Knudsen Siig. Uret, der er
dateret 1787, befinder sig nu på Herning Museum.
De første mekaniske ure var smedejernsarbejder, og det
fortsatte sådan i flere århundreder. Det var grovsmede, som
var mestre for de store tårnure, men efterhånden overtog
klejnsmedene klokkemagerarbejdet, og først i 1755 danne-
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des urmagerlavet i København som det eneste i Danmark
med Norge og Island samt hertugdømmet Slesvig eller Søn
derjylland. Urmagerne ude i provinsen stod oftest i smede
lavet, hvis de i det hele taget var organiseret, men mange af
dem betragtede sig som frie kunstnere, der ikke behøvede at
stå i noget lav.
I Viborg var de få urmagere, der fandtes, medlemmer af
smedelavet sammen med grovsmede, klejnsmede, knivsmede,
sporemagere, bøssemagere, lygtemagere, hjulsmede, sværd
smede, tinstøbere og guldsmede samt andre metalforarbej
dende fag.
Vi hører først om sejermagere i Viborg i 1624, da nævnes
der to, men i 1643 er der kun én tilbage. Årsagen er mulig
vis ufredstiderne. Wallenstein og hans tropper havde huseret
med brand, mord, voldtægt og plyndringer i Jylland i 1627.
Den 27. september nåede fjenden Haderslev, hvor domkir
kens ur bl. a. blev ødelagt, og den 6. oktober besattes Vi
borg. Borgerne måtte åbne deres huse for de fjendtlige kri
gere, og der blev pålagt dem svære udskrivninger i penge og
naturalier. Udviklingen er derefter 1718: 3 urmagere, 1778:
3, 1829-33: 1, 1834-38: 0, 1839-41: 1, 1844: 3, af hvilke
den ene tillige var billardholder.
Skive havde slet ingen faste urmagere før omkring 1820.
På landet var urmageriet oftest et bierhverv kombineret
med et mindre husmandsbrug, biavl, gørtleri, knappestøberi,
guldsmedearbejde eller smedje. Ikke alle urmagere på landet
var fagligt uddannede og havde derfor heller ingen konces
sion, men det så øvrigheden stort på.
Først da Århus-Langå-Viborg jernbanen åbnedes i 1863
og fortsattes til Skive 1864 og til Struer 1865, indvarsledes
i amtet den tekniske og industrielle udvikling, som også kom
urmageriet til gode. Næringsloven af 1857 havde givet hånd
værkerne og de handlende lov til at nedsætte sig når som
helst og hvor som helst undtagen i købstædernes spærrebælte,
og de urmagere, som hidtil havde virket uden myndigheder
nes tilladelse, kunne nu udøve deres erhverv frit i dagens
lys. Men i og med at industrialiseringen skabte bedre økono
miske kår for de mange, tog den brødet fra adskillige hånd-
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værkere gennem kravet om teknisk arbejdsdeling, specialise
ring og rationalisering, idet produktionen udstykkedes på en
række specialmaskiner. Den lille håndværksbedrift blev nu
mere og mere fortrængt af fabrikkerne, og urmageriet om
dannedes efterhånden fra et produktivt håndværk til et ud
præget service- og salgserhverv, og det var hovedsagelig im
porterede varer, man solgte. Urmagerens væsentligste opgave
i dag er at sælge, reparere, efterse, rense, justere og afprøve
alle slags ure med tilbehør.
Umiddelbart efter II Verdenskrig var der 36 selvstændige
urmagermestre i gi. Viborg amt, heraf 11 i selve Viborg,
9 i Skive, 2 i Bjerringbro, 2 i Kjellerup og 1 i hver af byerne
Ans, Durup, Hammershøj, Jebjerg, Karup, Møldrup, Roslev,
Rødkærsbro, Skals, Spottrup og Stoholm.

NAVNELISTE
Listen omfatter mestre født før 1860, samt enkelte mestre
født efter 1860, såfremt det er påviseligt, at de har frem
stillet ure håndværksmæssigt. Stavningen af deres navne kan
variere i de forskellige arkivalier. Når personlige data er
medtaget, er det ikke blot af hensyn til tidsbestemmelsen af
deres produkter, men også for at lette identifikationen af ur
magere med enslydende navne og samtidig give nøglen til
kontrol eller mere dybtgående studier af deres virke. Vi
modtager gerne tilføjelser og rettelser.
Forkortelser: s.a. = søn af, g. = gift, bsk. = borgerskab,
bev. = bevilling, kc. = koncession, ft. = folketælling, s.st.
= sammesteds. I øvrigt er brugt aim. kendte forkortelser.
Aastrup, Hans Eliasen, f. 7.6. 1848 i Randers, død 8.2. 1924
i Kjellerup, s.a. korporal Jens Jørgen Eliasen Aastrup og
Ane Kirstine Andersen. Ugift. Urmager i Kjellerup.
Alstrup, Lars lacobsøn, data ukendt. Et etdøgns-standur
med slagværk i privat eje i Kvols ved Løgstrup.
Andersen, Christen, f. 27.12. 1795 i Hammel sogn, s.a. An
ders Pedersen og Mariane Christensdatter. Urmager i Thor
ning. Fraflyttet sognet 1824.

46

Holger Hertzum Larsen og Jens Lampe

Laks
Iacobsm
Alståup
Andersen, Christian, f. 23.6. 1844 i Finderup sogn, Lysgård
herred, død 25.9. 1917 s.st., s.a. ugift Birgitte Christensen i
Nygård og ungkarl Anders Christensen, der tjente i Tjele.
G.m. Marie Cathrine Frederiksen. Husmand og urmager i
Vium. Stedet, hvor de boede, kaldes i dag Urmagerbakken,
og den stråtækte ejendom findes endnu.
Andersen, Niels, f. ca. 1797, ved ft. 1834 urmager i Gran
slev. G.m. Maren Christensdatter.
Andersen, Peter, f. 1.2. 1859 i Skive, s.a. brændevinsbræn
der og værtshusholder Peter Andersen og Marie Jensen.
G.m. Anine Henriette Henriksen. Ved ft. 1890 urmager i
Skive.
Bach, Anders Jacobsen, døbt 18.5. 1788 i Svinding, Aalum
sogn, død 24.3. 1872 s.st., s.a. Jacob Pedersen og Mette Andersdatter. G.m. Else Cathrine Jensdatter. Urmager og af
tægtsmand i Aalum ved ft. 1845.
Bach, Niels, f. ca. 1758. Ved ft. 1787 urmager på Grauballegård i Svostrup sogn.
Bach, Peder Madsen, f. 9.9. 1867 i Lemvig, død 13.4. 1927
i København, s.a. smed Mads Christian Bach og Karen Mor
tensen Balleby. G.m. Gerhardine Lassen. Urmager i St. Set.
Hansgade i Viborg, men solgte 1916 til urm. Jarly og flytte
de til København, hvor han også åbnede en guldsmedeforret
ning. Et standur af ham findes på Lokalhistorisk Arkiv i
Viborg, skænket af urm. og guldsmed Jarly.
Baltzersen, Peder, data ukendt. Bor i 1744 i Vindum øde
mølle (nu kaldet Lillemølle) »og renser gamle uhrværker,
men giør ei profession deraf«. (Liste over ekstra skatter af
folk uden for landbruget, 1744.)
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Bilgrav, Laurs Christensen, f. 27.2. 1835 i Skive, død 20.1.
1890, s.st., s.a. skomager Christen Jensen Bilgrav og Hedevig
Abeline Fahlberg, g. 2. gang med Anne Nielsen. Urmager
i Skive.
Bodilsen, Niels, f. 30.6. 1854 i Grønning, død 18.10. 1878
i Torum, begr. i Grønning, s.a. gdr. Bodil (!) Hansen og
Mette Kirstine Pedersdatter. Ugift indsidder og urmager i
Hinnerup, Torum sogn.
Borch, Holger Christian, f. 10.9. 1822 i København, død
24.9. 1902 i Nørbæk sogn, s.a. tobaksspindersvend Christian
Hartvig Borch og Basanæ Corensia Ploug. G. 1. gang i Høj
slev 5.5. 1854 m. Oline Skov, d.a. proprietær Christen Skov
og Cathrine Marie Rafn, g. 2. gang 4.9. 1856 m. Christiane
Jensine Mosegaard, d.a. nålemager Christen Jensen Mosegaard og Nicoline Sophie Mogensen. Bsk. i Viborg 1852.
1863 tillige skrivelærer og havde lejebibliotek. Flytter fra
Viborg 1881.
Broe, Michael, f. 23.11. 1859 i Horsens, s.a. snedkerm. Ras
mus Peder Broe og Christiane Erichsen, ugift. Ved ft. 1890
urmager i Viborg.
Bundgaard, Jens Villadsen, døbt 3. søndag i advent 1713 i
Skjoldborg, Thy, død 1782 i Tinghuset ved Frisenborg (ikke
indført i Hammel kirkebog), s.a. fæstebonde Villads Chri-
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stensen og Kirsten Poulsdatter, g. 1. gang m. Dorthea Jens
datter Trap, g. 2. gang m. Sidsel Marie Sørensdatter, g. 3.
gang m. Helena Kierulf. Begyndte som urmager i Skjold
borg, hvor han også virkede som snedker, fornyede således
Ydby kirkes inventar efter dennes brand 6.11. 1742. Bsk.
som urmager i Viborg 27.6. 1752, boede på hjørnet af Set.
Mogens- og Set. Hansgade, men allerede 1756 må han være
flyttet til Ørum slot i Thy, idet et usædvanligt chatol med
indbygget urværk visende sekund, minut, time, dag i ugen,
dato samt måned og spillende en melodi hver time med kvar
terslag er »gjort på Ørum 1756«. Boede omkring 1770 på
Kjærgårdsholm i Salling. Her var Christoffer Stub i lære hos
ham. Han lavede kvalitetsarbejde, og Stub sagde om ham:
»Jeg kan ikke sætte den hærd på tapperne, som han kan,
derfor er mine klokker ikke så gode som hans. Mine klokker
kan vare i flere mænds levetid, men Bundgaards klokker
kan næsten aldrig forgå.« Han var meget produktiv og la
vede adskillige standure samt tårnure, bl. a. uret til Set.
Clemens kirke, Nykøbing Mors, i 1768. Standur i privat eje
i Viborg, dat. 1773. (Se P. Jensen: En urmager fra barok
tiden i »Thisted Amts Årbog«, 1952, s. 310, og 1954, s. 221,
og P. Christensen: Urmagere og tusindkunstnere i Vendsys
sel, Hjørring, 1962/63, I, s. 28 og II, s. 15 ff.).
Bundgaard, Søren Jensen, f. 31.5. 1753 i Viborg, død 13.6.
1829 i Hammel, s.a. ovenstående, g.m. Sophie Ølgaard Saaby. Urmager på Frijsenborg, Hammel sogn.
Bækgaard, ..., data ukendt. Ophører som urmager i Viborg
1894, boede St. Set. Hansgade 3.
Carlsen, Jens, f. 25.7. 1857 i Auning sogn, død 1934 i Langå,
Middelsom herred, s.a. murer Carl Carlsen og Dorothea
Abelone, g.m. Anne Marie Christensen, enke efter urmager
Jens Gyberg. Lært hos urm. Ussing, Randers, og gik hver
dag frem og tilbage mellem Auning og Randers. Senere ur
mager i Langå.
Christensen, Anders Christian, f. 18.3. 1825 i Tygstrup, Ve
stervig sogn, s.a. Maren Andersdatter af Tygstrup og udlagt
barnefader Christen Jensen Harsyssel af Tygstrup. G.m.
Mariane. Urmager i Almind, Lysgård herred.

Bidrag til urmageriets historie i Viborg amt

49

Gravsten på Gullev kirke
gård pr. Bjerringbro. Den
oprindelige tekst var:

I Flid og Stræbsomhed
han vandred herneden
Gud lønne hans Sjæl
i Evighed
med Liv i Salighed.
Stenen blev malet op for få
år siden, og man gav da
ikke agt på den oprindelige
tekst.

Christensen, Anders Christian, f. 7.1. 1858 i Almind, død
20.1. 1879 s.st., s.a. gdr. Christen Christensen, Almind. Ugift
urmager i Almind.
Christensen, Jens, data ukendt, men det kan ikke være Jens
Christensen i Sahl, da et urværk på Skive Museum er sign.
»Jens Christensen 1768«.
Christensen, Jens, f. 1763 i Gullev smedehus, døbt sexagesima 1764 i Gullev, Houlbjerg herred, død 22.7. 1838 i Gul
lev, s.a. smed og husmand Christen Pedersen og Ane Jens
datter, g. 11.7. 1788 m. Ellen Jensdatter. Smed og urmager
i Sahl ved Bjerringbro til efter 1801, da han overtog sin svi
gerfars gård i Gullev, hvor han var urmager og smed til sin
død. Lærte sig selv urmageriet og var en af sin tids dygtigste
urmagere. Lavede bl. a. tårnure til Set. Mortens kirke i Ran
ders (1797), Budolphi kirke i Ålborg (1795), domkirken i
Århus, samt til kirkerne i Ørsted, Viby og Hørning, til her
regården Viskum, rådhusene i Randers og Skanderborg og
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gårdene Scheel, Høgholm, Marsviinslund, Frisholt, Visborg
gård m. fl. Han lavede også standure af god kvalitet, der vi
ser minut, dag, dato, måned og kan repetere. Blev hædret
med Landhusholdningsselskabets anden og første sølvmedalje
for sin kunstflid. Standur i privat eje i Skanderborg, dat.
1790. (Se »Jydske Samlinger« 1. række, 10. bd. s. 163).
Christensen, Jens Christian, f. 22.11. 1824 i Gråmose, Thor
ning sogn, s.a. kolonist Christen Hvam og Birthe Marie
Nielsdatter. G. 1. gang med Frederikke Larsen, g. 2. gang
m. Jensine Pedersen. Begyndte som urmager og husmand i
Gråhede, bev. 1855 som urmager i Thorning, bsk. som ur
mager 26.2. 1862 i Vejle.

Christensen, Jens Rørbech, f. 16.2. 1840 i Helstrup, Middel
som herred, død 11.1 1885 i Almind sogn, Lysgård herred,
s.a. gårdfæster Christen Christensen Terkildsen og Ane
Nielsdatter, g. 11.7. 1863 m. Ane Marie Christiansen. Møl-
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1er, landmand og urmager i Most mølle, Almind. To stand
ure m. slagværk i privat eje i Viborg.
Christensen, Peder, f. ca. 1784, bor ved ft. 1834 på Søbygårds mølle i Åsted sogn, Harre herred, og er urmager.
Christensen, Søren Christian, f. 18.3. 1844 i Roslev, død
21.2. 1908 i Skive, s.a. husmand Christen Christiansen og
Ane Jensen. G.m. Bodil Nielsen Brunsgaard. Urmager i Ros
lev. Bsk. som urmager i Skive 11.11. 1885.
Christiansen, Anders, f. 30.10. 1860 i Gedsted, s.a. ugift Ma
ren Thomasdatter og Christian Pedersen Nørgaard i Ged
sted. Bsk. som urmager i Viborg 3.10. 1885 under navnet
Anders Chr. Nørgaard, boede St. Set. Hansgade 3. Ophørt
26.4. 1895.
Danielsen, Daniel, f. 11.1 1869 i Lillemølle, Levring sogn,
død 28.7. 1959 på Kjellerup sygehus, begr. i Levring, s.a.
landmand Jens Danielsen og Marie Andersen, g.m. Mette
Kirstine Andersen. Gårdmand og sognerådsformand, men
reparerede også ure for folk. Da han blev omkring 70, be
gyndte han at lave standure og fremstillede selv meget af sit
værktøj hertil. Et 8-døgns standur m. slagværk, viser, dato
og måne, et 8-døgns standur m. slagværk, viser måne, må
ned og dato i centrum, et 8-døgns standur m. slagværk, fin
des alle i privat eje i Levring.

Eriksen, Christen, døbt 27.12. 1755 i Østerbølle sogn, død
16.5. 1839 i Fjeldsø sogn, s.a. Erik Moldrup. Husmand og
urmager i Fjeldsø. Et urværk på Skive Museum sign. »Chri
sten Eriksen i Fiilsø 1831«, et 1-døgns standur, sign. »C.
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Eriksen i Ettrup« i privat eje i Møldrup. Han var gift m.
Ane Sørensdatter.
Espersen, Christen, døbt 10.6. 1804 i Rønne på Bornholm,
død 18.1. 1849 s.st., s.a. tømmermand Peder Espersen Schou
og Margrethe Kristensdatter. G. 30.12. 1825 m. Margrethe
Kirstine Pedersen. Bsk. 9.9. 1830 i Rønne, ankom 8.12. 1842
til Skive og tog 1843 bsk. som gørtler der, men rejser 1844
tilbage til Rønne med sin familie. Ifølge paskontrollen i Røn
ne rejste han 1846 alene til Skive og tager bsk. som urmager
der 1847, men må være rejst tilbage ret snart, da han 1849
dør i Rønne.
Eye, Michael, f. 17.8. 1824 i Trinitatis sogn, Fredericia, død
6.6. 1903 i Skive, s.a. kommandersergent Jens Michelsen Eye
og Dorthea Amalia Jessen, g. 14.10. 1858 m. Eulalia Amalie
Erichsen. Bsk. som urmager i Skive 1851, boede i Adelgade.
Kancelliråd og medlem af forligskommissionen.
Fog, David, f. 23.11. 1792 i Viborg, død 13.5. 1878, begr.
i Sortebrødre sogn, s.a. sognepræst ved domkirken Rasmus
Fog og Maren Hansen, g. 29.5. 1832 m. Ane Marie Abildgaard Schrøder. Bsk. som urmager i Viborg 1810 (4.12.),
bev. som billardholder og værtshusholder 1842, boede Mathiasgade 68. Han var med til at jage en af de sidste ulve i
Sødal skov, dog uden resultat.
Fog, Rasmus Ingvar, f. 6.2. 1837 i Viborg, død 22.5. 1921
s.st., s.a. urmager David Fog og Ane Marie Abildgaard
Schrøder, g. 17.10. 1865 m. Ida Marie Adolphine Dorothea
Bille. Bsk. som urmager i Viborg 21.5. 1867. Var også klasselotterikollektør, medlem af fiskeriselskabet for Viborg og
omegn (fiskeopdræt). Boede Set. Mathiasgade 68. Fik sølv
medalje ved Viborg amts industri- og landbrugsudstilling
1887 for et pendulur.
Frederiksen, Niels, f. ca. 1796 i Ørslevkloster. G.m. Mette
Marie Christensen. Ved ft. 1845 var han urmager i Ørslev
kloster.
From, Andreas (Anders), f. i Rødding, døbt 17.11. 1734,
død 1807, begr. 23.1. 1807 i Sdr. sogn, Viborg, s.a. degn
Bertram From og Anne Cathrine Henrichsdatter, g. 1. gang
m. Johanne Cathrine Wagaard, d.a. sognepræst Mathias
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Iversen Wagaard og Margrethe Pedersdatter Deichmann,
g. 2. gang m. Else Marie Andreasdatter. Bsk. som urmager i
Viborg 3.10. 1758, eligeret borger, borgerkaptajn i Nørre
sogn 1774-79. Boede St. Set. Hansgade 10.
Godske, Jens, død 1699 i Viborg, boede 1698 i Set. Mathiasgade (Sortebrødre kirkeregnskab C 611-1 pag. 164).
Gris, Morten, begr. 29.1. 1705 i Sortebrødre sogn (Sorte
brødre kirkeregnskab C 611-1 pag. 240, begr. en fattig for
armet sejermager, der logerede hos Christian Hollænder).
Hans Urmager, nævnt i Fiskbæk kirkebog 1773 og -75.
Hans Urmager, nævnt som urmager i Viborg 1607 og 1645.
Hansen, Boe, sandsynligvis den samme som 19.9. 1673 tager
bsk. i Odense, og som 1686 bor Set. Michaelsgade i Viborg
(Sortebrødre sogns kirkeregnskab C 611-1 pag. 30 og se
nere).
Hansen, Hans, data ukendt, bsk. som urmager 1.11. 1878 i
Torum.
Hansen, Knud, døbt 17.10. 1773 i Elsborg sogn, død 23.5.
1832 s.st., s.a. husmand og smed Hans Andersen og Marie
Andersdatter, g.m. Zidsel Cathrine Hansdatter. Smed og ur
mager i Elsborg. Et standur sign. »Knud Hansen 1828« i
privat eje i København.
Hansen, Laurits, nævnt 1744 i en ekstraskatteliste i rigsarki
vet, var da ejer af et hus i Sjørup by, Vroue sogn. Han repa
rerede gamle urværker.
Hansen, Søren August f. 14.8. 1857 i Ribe, død 28.2. 1932
s.st., s.a. Hans Hansen og Ane Kirstine Weis. G. 14.8. 1879
i Skive m. Ane Lovise Vilhelmine Orthmann. Urmager i Ski
ve, senere i Ribe, hvor han till, havde tandlægeklinik i
Gram, der dengang lå i Tyskland, hvorfor han måtte passere
grænsen 2 gange om ugen, når han havde konsultation i
Gram.
Harder, Thomas Pauli, døbt 31.1. 1781 i Vor Frue kirke i
Odense, død 8.4. 1842, begr. i Viborg domsogn, s.a. juveler
Pauli Harder og Zizilia Kirstine Henneberg, g. 16.7. 1801
m. Marie Elisabeth Zabel, d.a. brændevinsbrænder Christo
pher Zabel og Karen Jensdatter. Bsk. som urmager i Vi
borg 7.7. 1801, tillige guldsmed. Var chef for borgergarden,
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kaptajn for 1. afd. 1825-42; benævntes stadshauptmand.
Boede Mogensgade 10-12. Var også medindehaver af »Den
Viborger Samler«.
Hartmann, Johan, f. 29.11. 1857 i Horsens, død 10.12. 1924
i Skive, s.a. toldassistent Peter August Hartmann og Karen
Johanne Kolding, g.m. Agnes Hansen, f. i København 25.8.
1871. Grl. en urmagerforretning i Skive 14.4. 1885; bsk. som
guldsmed 1895. Lært hos urmager Emilius Jensen, Horsens.
Hartmann var ivrig amatørarkæolog og havde en stor sam
ling af sten- og broncealderredskaber og -våben samt smyk
ker. Han havde også digteriske evner og skrev lejligheds
sange. Var med i Borger- og Håndværkerforeningens sang
kor.
Heerdegen, Georg Johan, f. ca. 1852 i Frederiksborg, g.m.
Laura Sine Lauritzen. Bsk. som urmager i Viborg 20.2. 1889.
Boede St. Set. Pederstræde 2.
Henriksen, Peder, f. 26.9. 1845 i Haderup sogn, s.a. snedker,
bødker og maler Hendrik Pedersen Kokborg og Mette Ca
thrine Malthisdatter, indsidderfolk fra Vroue. G.m. Laura
Mathilde Jensen. Urmager i Kjellerup.
Jacobsen, Andreas, f. 30.10. 1860 i Oddense, Salling, død
2.10. 1888 s.st., s.a. husmand Jacob Nielsen og Mette Marie
Nielsdatter i Kåstrup, Oddense. Urmager i Kåstrup.
Jacobsen, Christen, døbt 2. påskedag 1731 i Ørslevkloster
sogn, s.a. Jacob Smed og hustru, g.m. Bodil Pedersdatter.
Smed i Hald. Det ses ikke, at han kaldte sig urmager, men et
standur, hvoraf urværket er tilbage, findes på Skive Muse
um, og det er signeret »Chr. Smed i Hald 1801«. Kan vist
ikke være andre end ovennævnte Christen Jacobsen.
Jensen, Christian, f. 27.4. 1841 i Fjeldsø sogn, s.a. husmand
Jens Nielsen og Maren Sørensdatter. G. 1870 m. Dorthea
Kirstine. Urmager i Gedsted.
Jensen, Frederik, f. 1.3. 1853 i Sall ved Hammel, død 3.8.
1896 i Hammel, s.a. kromand og guldsmed Jens Rasmussen
og Katrine Marie Kristensdatter, g.m. Kirsten Marie Jørgen
sen, f. 27.10. 1856, død 10.11. 1908. Bev. som urmager 19.6.
1872 i Sall ved Hammel, bsk. 1883 i Hammel. Lært hos ur
mager Rasmus Jensen i Sahl ved Bjerringbro. Sønnen, Jens
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Rasmussen Jensen, fortsatte forretningen 11.12. 1908, og
sønnesønnen, Axel Frederik Jensen, blev medindehaver 22.1.
1941.
Jensen, Jens Gyberg, f. 4.12. 1840 i Attrup, Rosmus sogn,
død 21.10. 1884 i Langå, s.a. husmand Matthias Gyberg
Jensen og Marie Sophie Wadum, g.m. Anne Marie Christen
sen. Bsk. som urmager i Langå 27.2. 1873.
Jensen, Kjeld, f. ca. 1780, død 8.10. 1841 i Århus. G. 22.10.
1809 i Gråbrødre sogn m. Fridericha Enslev, d.a. Friderich
Andersen Enslev og Johanne Nielsdatter. Bsk. som urmager
i Viborg 22.12. 1807, flytter senere til Århus og tager bsk.
der 10.3. 1826, forretningen i Århus blev 1855 overtaget af
urmager Filtenborg.
Jensen, Niels Christian, f. 14.6. 1831 i Fjeldsø sogn, død
29.3. 1875 s.st., s.a. gdr. Jens Christensen og Kirsten Jens
datter i Klottrup, g.m. Mette Kirstine Sørensen. Urmager
i Fjeldsø.
Jensen, Rasmus, f. 17.3. 1814 i Sahl sogn ved Bjerringbro,
død 21.8. 1880 s.st., s.a. smed Jens Frederik Bertelsen og
Øllegaard Rasmusdatter, g.m. Jensine Jensdatter fra 0. Vel
ling. Kom i lære hos tårnurmager Jens Christensen i Sahl,
senere hos en urmager på Frijsenborg gods, men ved ft. 1845
var han atter i Sahl og benævnes smed og urmager. Han var
som sin læremester en fortræffelig urmager og lavede adskil
lige standure. På sine gamle dage fremstillede han et vægur
i amerikansk O.G.-stil, men med tydeligt jysk præg. Efter
en sygdom blev han så brystsvag, at han ikke kunne tåle at
sidde foroverbøjet. Derfor kom han ind på at fremstille
bandager til syge mennesker. Han gjorde flere opfindelser
og fik i 1867 dannebrogstegnet. (Se »Samlinger til jydsk
Historie og Topografi« 1. rk. bd. 10, s. 166.)
Juul, August Vallentin, f. 17.8. 1829 på gården Rotterdam,
Levring sogn, s.a. forligskommissær Anders Juul og Vilhelmine Baadsgaard. Bsk. som urmager i Vejle 31.5. 1862.
Kaastrup, Anders Nielsen, f. 19.5. 1839 i Oddense, Salling,
død 13.7. 1872 s.st., s.a. gdr. Niels Jensen og Bodil Christensdatter af Kåstrup. Urmager i Oddense.
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Kjeldsen, Jens, døbt 26.7. 1778 i Sjørslev sogn, død 16.10.
1845 i Randers, s.a. Kjeld Nielsen og Mette Christensdatter
af Teglgaard. G. 1. gang m. Kirstine Terkildsen, g. 2. gang
m. Helena Margaretha Lundgreen fra Stockholm, g. 3. gang
m. »madame Gesing«. Ved ft. 1801 urmager i Sjørslev, bsk.
som urmager i Århus 7.10. 1805, bsk. som urmager i Ran
ders 1824. Svigerfar til den sønderjyske folkedigter, provst
Kristen Karstensen (1809-82).
Klottrup, Jens Nielsen, døbt 7.9. 1788 i Fjeldsø sogn, død
14.3. 1858 i Asmild sogn, s.a. husmand Niels Jensen af Klottrup, g. 28.3. 1829 m. Else Marie Jensdatter. Bsk. 13.2. 1828
som urmager i Viborg, senere bosat i Asmild som husmand
og urmager.
Klottrup, Niels Christian Sørensen, f. 15.2. 1860 i Asmild
sogn, død 20.4. 1924 i Kjellerup, s.a. nedenstående, g. 9.9.
1890 m. Ane Kirstine Pedersen. Urmager og cigarhandler i
Kjellerup.
Klottrup, Søren Jensen, f. 3.7. 1835 i GI. Asmild, død 29.3.
1899 s.st., s.a. urmager Jens Nielsen Klottrup og Else Marie
Jensdatter, g. 1.7. 1859 m. Kirstine Marie Nielsen. Urmager
og husmand i GI. Asmild.
Knockgaard, Lars Peter, f. ca. 1836, død 15.5. 1864 i Skive.
Urmager i Skive.
Knudsen, Hans, f. 13.9. 1813 i Elsborg sogn, død 4.5. 1844
i Højbjerg mølle, s.a. smed og urmager Knud Hansen og
Sidsel Cathrine Hansdatter. Ved ft. 1834 urmager i Elsborg.
Hængte sig i Højbjerg mølle og var da fraskilt og gårdskarl
i møllen. Et standur med slagværk sign. »Hans Knudsen i
Elsborg« i privat eje i Mammen ved Bjerringbro.
Knudsen, Jens, f. 23.7. 1849 i Pallishus, Lem sogn, Rødding
herred, død 28.10. 1910 i Lem sogn, s.a. husmand Knud
Madsen og Mette Jensdatter, g. 1.10. 1880 m. Karen Niel
sen. Urmager og købmand i Lem, Salling. Bsk. 11.6. 1878 i
Ramsing sogn. Når han fik borgerskab i Ramsing, skyldtes
det, at han boede lige op ad sognegrænsen.
Larsen, Jens Christian, f. ca. 1817 i Vinderslev sogn, urma
ger i Gerning sogn, Houlbjerg herred ved ft. 1845, han var
da ugift.
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8. døgns standur med slag- og repeterværk og med dato signeret:
CHRITEN LUND 1761.
Christen Nielsen Lund har glemt S,
men pladerne, der holder tandhjulene
sammen, er formet som et S; måske
er det grunden til, at han har ude
ladt det. Dette ur står i Møldrup.

Larsen, Jens Frederik, f. 21.6. 1848 i Hobro, død 28.6. 1925
i Viborg, s.a. bødker Jens Andersen Larsen og Christine Ma
rie Andersdatter, g.m. Catharina Dorothea Hauerbach. Bsk.
som urmager i Viborg 24.4. 1878. Var i lære i Randers, men
kom 1864 til urmager Topp i Viborg og blev her til 1870.
Gik så »på valsen« i Tyskland og Schweiz som naver. Etabi.
sig 1872 sammen med Topp som urmager og optikus. Nå
ede at holde 25-års jubilæum. Etabi. 1896 en en gros-forret
ning i Jernbanegade 12 (Larsen & Rosenstand). 1887 søgte
og fik han koncession på telefonanlæg i Viborg. Var medlem
af byrådet. (»Handel og Industri i Viborg« (1916) udg. af
Viborg Stifts Folkeblad«.) Fik sølvmedalje ved Viborg amts
industri- og landbrugsudstilling 1887 for 2 undervisnings
gange.
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Larsen, Niels, data ukendt. Et ur med dette navn i privat
eje i Skive.
Lassen, Christen, f. i Snigstrup, Vejrum sogn, Sønderlyng
herred, døbt 17. søndag efter trinitatis 1787, død 7.6. 1837,
begr. i Viborg domsogn, s.a. Las Christensen, g.m. Ane
Nielsdatter. Bsk. som urmager i Viborg 7.4. 1832.
Laursen, Christen, døbt søndag efter Joh. Bapt. 1760 i Svostrup sogn, s.a. Laurs Smid og hustru. G.m. Anna Marie
Jensdatter. Urmager og husmand i Svostrup.
Loumann, Agatius, f. i København, måske s.a. urmager Lo
rentz Loumann. G. 1. gang m. Mette Madsdatter Bierregaard
11.7. 1715, g. 2. gang 15.8. 1732 i Horsens m. enken Anne
Jørgensdatter. Bsk. som urmager i Viborg 3.3. 1716, 1719
tillige klejn- og guldsmed. En gård kaldet »Agatius Loumanns gård« fandtes tidl. i Viborg.

0£
Lund, Christen Nielsen, f. 1730 i Vester Burlund, Idum
sogn, død 1802, begr. 24.5. 1802 i Sdr. sogn, Viborg, s.a.
Niels Christensen, Nagstrup, og Maren Andersdatter, g. 1.
gang m. Kirsten Pedersdatter, g. 2. gang m. Kirstine Lund.
Urmager i Idum. Bsk. som urmager i Viborg 16.9. 1788. Var
ud af en stor urmagerslægt. Lund lavede fortræffelige stand
ure, bl. a. med dato i centrum. Signerede sine ure »C. Lund«
eller »Christen Lund«. Boede St. Mikkelsgade 5.
Lund, Jens Mortensen, døbt 9.5. 1802 i Harre sogn, død
16.8. 1875 i Otting sogn, s.a. Morten Jacobsen Ostergaard
og Maren Jensdatter, g.m. Maren Sørensdatter. Urmager i
Alling, Otting sogn. Var nogle vintre til 1837 lærer i Vol
ling. Var også husmand og bøssemager og holdt privatskole.
Han gik for at være synsk, og folk spurgte ham gerne til
råds.
Lund, Niels Nielsen, fødested og fødselsår ukendt, død mel
lem 1720 og 1730. Var degn i Rødding, Nørrelyng herred,
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og havde tidl. været »fæstebonde på proprietærens gods«,
havde 1692 ét ildsted, nævnes 1699 med hustru Karen Jürgensdatter og 1711 »forrige degn«, som plejer at reparere
»uhrværker«.
Lundy S., data ukendt. Et standur på Herning Museum dat.
1794, et 1-døgnsur med slagværk sign. S. Lund 1796 med
vippende engel i privat eje ved Holstebro, et urværk uden
kasse på Skive Museum er også sign. S. Lund. Det er en
»jenpeger«.
Maltesen y Poul, døbt 3. søndag i advent 1766 i Rydhave,
Ryde sogn, Ginding herred, død 1810, begr. 20.6. 1810 på
Sdr. sogns kirkegård i Viborg, s.a. Malthe Smed og Karen
Møller, g.m. Marianne Olesdatter Winding. Urmager i Ryde
1793-96, bsk. som urmager i Viborg 12.1. 1796.
Matzen, Caspar, f. ca. 1792, død 2.5. 1852 i Sdr. sogn, Vi
borg. Urmager i Viborg.
Melgaard, Niels Christian, f. 24.5. 1834 i Skive, død 11.1.
1893 s.st., s.a. drejer Søren Sørensen Melgaard og Maren
Pedersdatter, g.m. Johanne Marie Bilgrav. Bsk. som urma
ger i Skive 9.5. 1862. I Skive tillige guldsmed. Medlem af
byrådet 1876-82, form, for Borger- og Håndværkerfore
ningen 1886-91. Boede Vestergade 8, senere Frederiksgade 2.
Nicolaj Sejermager, begr. 5.8. 1701 i Sortebrødre sogn, bo
ede Set. Mathiasgade. (Sortebrødre kirkeregnskab C 611-1
pag. 205).
Nielsen, Jens, døbt 8.7. 1798 i Ulbjerg sogn, s.a. Niels Ro
ersen. G.m. Maren Sørensdatter. Urmager i Fjelsø ved ft.
1845.
Nielsen, Niels, f. 12.4. 1807 i Balle sogn, s.a. gdr. Niels An
dersen og Mette Sørensdatter. Ved ft. 1834 var han urmager
svend og ugift i Balle sogn, Hids herred.
Nielsen, Søren, døbt 13.8. 1795 i Balle sogn, broder til oven
stående. G.m. Mette Kjerstine Sørensdatter. Urmager på
matr. 12 b i Balle ved ft. 1834. Ved ft. 1845 benævnes han
som husmand.
Nielsen, Thomas, f. 9.1. 1805 i Balle sogn, død 25.5. 1877
i Hvinningdal, Balle sogn. Broder til de to foregående. Ur-
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mager i Balle sogn ved ft. 1834. Ved ft. 1845 benævnes han
som glarmester.
Nørgaard, Anders Christian, se Christiansen, Anders.
Nørholm, W., f. ca. 1845, data ellers ukendt, var g.m. Ma
rie Randrup. Urmager i Viborg, medlem af ligningskommis
sionen 1879-82, byrådsmedlem 1882-88. Flyttede 28.4. 1888
til Århus, hvor han åbnede en urmagerforretning i Sønder
gade 21.
Oluf Sejermager, nævnt før 1690 i Viborg, betjente Sorte
brødre kirkes tårnur endnu omkring 1750.
Pedersen, Christen, f. 22.7. 1840 i Ikast sogn, s.a. husmand
Peder Christian Christensen, Lillekilde, og Ane Kirstine
Knudsdatter, g.m. Else Marie. Urmager og husmand på Grathe hede, Thorning sogn.
Pedersen, Jesper, f. 9.10. 1857 på Sønderhede, Lihme sogn,
Rødding herred, død 3.4. 1942 i Lem sogn, Rødding herred,
s.a. gdr. Peder Christian Larsen og Christine Jespersdatter,
g. 14.9. 1911 m. Jensine Søndergaard, f. 17.12. 1880 i Ag
gerbæk, Sahl sogn, Ginding herred. Gårdmand i Sønderhede,
Lihme sogn i Salling, senere urmager i Lem, Salling.
Pedersen, Laurs Peder, f. 12.2. 1848 i Møborg sogn, s.a.
gårdfolk Peder Christian Laursen og Maren Pedersdatter af
V. Stougård, g.m. Mariane Andersen, f. i Fjaltring. Urmager
i Kjellerup. Fik 11.12. 1905 ret til at føre navnet Laurs Pe
der Stougaard.
Petersen, Sophus Andreas, f. 11.11. 1857 i Vor Frelser sogn,
Horsens, død 31.12. 1943 i Skive, s.a. skomagerm. Anders
Niels Pedersen og Karen Jensen, g. 28.6. 1884 m. Carelia
Margrethe f. Petersen. Etabi. sig 27.12. 1884 i Skive som
urmager og guldsmed. Blev svend 1876, tog »på valsen« til
Tyskland, Frankrig, Schweiz og Italien i årene 1877-82.
Var kaptajn for borgervæbningen, næstformand for »Den
nye Borger- og Håndværkerforening«, stifter af og formand
for Urmagerforeningen i Viborg amt og for Urmager-Cen
tralforeningen i Danmark, formand for Industriforeningen
og Teknisk Skole, medlem af ligningskommissionen og bank
rådet for Salling Bank i Skive. Stifter af og direktør for ur
magernes forsikring for Centralforeningens medlemmer.

Bidrag til urmageriets historie i Viborg amt

61

Æresmedlem af Urmager-Centralforeningen, Viborg Amts
Urmagerforening og Skive Industriforening.
Philipsen, Jens Christian, f. 14.11. 1789 i Vang sogn, død
23.2. 1860, begr. i Viborg domsogn, s.a. Philip Jensen og
Ingeborg Christensdatter. G. 1. gang m. Dorthea Christiane
Søeborg 23.9. 1818, d.a. degn Christian Søeborg og Karen
Aarestrup, g. 2. gang m. Elise Cathrine Bonding, d.a. sned
ker Anders Jensen Bonding og Anne Margrethe Mortens
datter. Bsk. som urmager i Viborg 7.9. 1824, senere som
kartefabrikant. Formand for de eligerede borgere 1829.
Poulsen, Mathias Randrup, f. 14.12. 1858 i Roum sogn, død
2.7. 1935 i Møldrup, s.a. sognefoged og gdr. Poul Melchiorsen og Bolette Christensen, g.m. Ane Nielsen, f. 24.9. 1860
i Mønsted. Var først gårdmand, hedeopdyrker og urmager
i Roum, senere urmager i Møldrup.
Poulsen, Peder, f. 3.9. 1796 i Flade sogn, død 30.3. 1862 i
Skive, s.a. Poul Ager og Karen Josefsdatter, g. 6.7. 1830 m.
Sophie Magdalene Falk Boserup, f. 8.5. 1804, d.a. godsejer
Niels Langballe Boserup og Sabine Voyde Vinding. Urmager
i Skive. Boede Nørregade 29.
Povisen, Jacob, nævnt 1678 som urmager i Viborg.
Rasmussen, Bertel, f. 19.1. 1848 i Sahl ved Bjerringbro, død
11.11. 1916 i Bjerringbro, s.a. urmager Rasmus Jensen og
Jensine Jensdatter, g.m. Ane Cecilie. Etabi. 1.11. 1875 som
urmager i Bjerringbro, hvor han ved sit 40-års jubilæum blev
udnævnt til æresmedlem af Borgerforeningen. Sønnen Jens
Frederik fortsatte forretningen 1916, og den føres nu videre
af sønnesønnen Børge, med 5. generation, Tommy Laustsen,
i lære.
Rønne, Peter Lorenzen, f. 17.2.1819 i Rønne, Bornholm, død
9.3. 1873 i Skive, g. i Skive 10.8. 1849 m. Birgitte Kirstine
Melgaard. Urmager i Skive. Havde også lejebibliotek.
Steensberg, Christen Andersen, f. 11.6. 1797 i Stensbjerg
gård, Sinding sogn, død 9.1. 1844, begr. i Sdr. sogn, Viborg,
s.a. gdr. Anders Krog Steensberg og Mette Kirstine, g. 13.8.
1828 i Thorning m. Frederikke Juliane Adolphsen. Urmager
i Thorning, bsk. som urmager i Viborg 3.4. 1832. Var også
skorstensfejer. Standur med 8-dagesværk i en indbygget
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kommode med hans signatur findes på Herning Museum og
siges at have tilhørt Steen Steensen Blicher. Endvidere har
museet en skæremaskine til tandhjul, der på deleskiven er
sign. »Forfærdiget af Uhrmager Steenberg 1824«. Museums
nr. 293:4 1.
Stougaard, Laurs Peder, se: Pedersen, Laurs Peder.

Stub, Christopher Sørensen, f. 1751 i »æ Hvolmhus« i Håsum sogn, død 10.2. 1832 i Balling sogn, s.a. gdr. Søren Stub
og Cathrine Rohde, g. 14.2. 1779 m. Mette Eriksdatter. Kom
i lære hos den kendte urmager Jens Villadsen Bundgaard og
begyndte 1779 som urmager i Grove-Brøndum sogn. Han
lavede fortrinlige ure, især standure, og mange af hans
standure findes rundt om på Salling. Standur af ham dat.
1774 på Holstebro Museum.
Søndergaard, Christen Eskildsen, f. ca. 1800. Ved ft. 1834
var han urmager i Håsum sogn, Rødding herred. G.m. Bir
the Jensdatter.
Sørensen, Christen, f. ca. 1670, død 1719 i Fårup, Vindum
sogn. G.m. Ane Sørensdatter. Urmager i Fårup. Anno 1702
den 5. august accorderede Mag. Christen Erichsøn med Chri
sten Sørensøn Sejermager i Faarup, Vindum sogn, om at re
parere sejerværket i Sortebrødre sogns kirke og gøre tre vi
sere dertil osv. (Sortebrøde kirkes regnskab C 611-1 pag.
224).
Sørensen, Jens, data ukendt, men 8.5. 1763 fik Jens Søren
sen, urmager i Fårup, døbt en datter, en søn 1768 og atter
en søn 1771.
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Sørensen, Jens Christian, f. 21.4. 1830 i Tvermose, Sunds
sogn, s.a. gdr. Søren Christensen og Bodil Jensdatter, g. 1861
m. Mette Kirstine Christensen af Grathehede. Husmand og
urmager i Grathehede (Graae), Lysgård herred.
Sørensen, Niels Christian, f. 3.11. 1816 i Fjelsø sogn, s.a. Sø
ren Christensen og Else Nielsdatter. G.m. Sophie Cathrine
Nielsdatter. Indsidder og urmager i Fjelsø ved ft. 1845.
Thomsen, Julius Christian, f. ca. 1840, død 9.1. 1860 i Vi
borg. Urmager i Viborg.
Thyssen, Niels Jensen, f. ca. 1851, død 20.2. 1878 i Skive.
Urmager i Skive.
Topp, Daniel Andreas, f. 20.5. 1816 i Viborg, død 3.1. 1905
s.st., s.a. skrædder Jørgen Topp og Anne Danielsdatter Boi
sen, g. 22.11. 1843 i Randers m. Kirstine Cecilie Hauerbach.
Bsk. som urmager i Viborg 26.9. 1842. Topp eksperimente
rede en overgang med at fremstille et perpetuum mobile.
Han fik dog ikke noget reelt ud af sine eksperimenter, men
det lykkedes ham senere, som den første, at fremstille et ur,
der kunne gå et helt år og fik udtaget patent herpå både i
London og Paris. Han opfandt også et nat-ur til sygehuse.
Det var så sindrigt indrettet, at man fra alle sider i værelset
kunne aflæse klokkeslættet. Endelig opfandt Topp et alar
meringsapparat mod indbrud. Han var direktør for Borger
foreningen. Boede Mathiasgade 49.
Torpdahl, Jens Miltersen, f. ca. 1845 i Håsum sogn, død
17.3. 1897 i Skive, s.a. husmand Milter Jensen og Mette Andersdatter Husted, g.m. Else Marie Jensen. Mechanikus og
urmager i Skive. Lavede også malkemaskiner og støbte sig
neter.
Wadum, Mads Michelsen, døbt 22.10. 1780 i Lime sogn, død
12.10. 1851, begr. i Sdr. sogn, Viborg, s.a. Michel Sørensen
i Vadum og Grethe Madsdatter, g.m. Anna Emilia Herning.
Bsk. som urmager i Viborg 21.9. 1824.
Vinter, Søren Sørensen, f. 12.12. 1823 i Thorning sogn, død
26.4. 1892 i Rødkær, Vindum sogn, s.a. indsidderske Ane
Marie Hansdatter og smedesvend i Randers, Søren Vinter.
G.m. Kirsten Marie. Urmager og husmand i Rødkjærsbro.
Østers, Mads Malthisen, data ukendt, g. 27.11. 1755 efter
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kgl. majestæts allernådigste brev og tilladelse i Lemvig m.
Cathrine Marie Jacobsdatter Faber, d.a. skoleholder og
klokker Jacob Faber og Petronelle Wandborg. Bsk. som
smed og urmager i Lemvig 2.10. 1746. Bsk. som urmager i
Viborg 2.8. 1757. Hans kone, Cathrine, sad 1770 i Møens
tugthus.

Mange af ovennævnte mestres værker har tikket i over 200
år og tikker endnu. Menneskets liv er kort sammenlignet
med et godt, gammelt standurs. Ikke så sært, at uret har in
spireret adskillige til mere eller mindre lødig, men ærlig følt
digtning. Her skal til slut citeres et digt, »Det gamle Uhr«,
fundet i en dagbog, som er ført af hjemstavnsforfatteren
Poul A. Poulsen (1873-1949), som ofte medvirkede ved
hjemstavnsstævnerne på Busbjerg i Hvorslev sogn.

DET GAMLE UHR
Der står et gammelt stueuhr
i dagligstuens krog
med præg af svunden tids natur
og fuldt moderne dog. En kende finere måske
i hele ydre skikkelse
end syttenhundrednititre
da første gang det slog.

I egetræ med romertal
på skivens stålblå felt
med drageornamenters skal
om mestrens navneskilt,
pendul med støt og sindig gang,
dens tik med slagværk-malmens klang
og viserparret tiden lang
og kort har slægter meldt.

Bidrag til urmageriets historie i Viborg amt

Og glider over stuens væg
en stille stund mit blik,
da skifter nuet stundom præg du gamle uhr, dit tik
ved vintersne som sol i høst
fortæller lig en dæmpet røst
om tidens gang i nød og lyst
om slægters færd og skik.

Da stiger suk i trange kår
fra fortids bondeslægt,
der trælled gennem hundredår,
fortrykt af ågets vægt.
Jeg hører fryd, mens trykket tungt
forsvinder langsomt punkt for punkt,
mens frihedssolen lyser ungt
og håbet stiger kækt.

Da ser jeg Gullev landsbysmed,
som gav dit værk sit værd sin jævne dont at færdes ved,
som kunstner dog især
ved klokkeværker som vandt ry,
som end fra kirke, slot og by
slår klangfuldt deres slag påny
i landet fjern og nær.

Der følger barneøjne spændt
den visers faste drag.
Mod friluftsleg er tanken vendt,
der ventes kun dit slag.
Da stormer bort den glade trop,
mens vuggebarnet vågner op
med blikket rettet mod din top
og mod den lyse dag.
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Da bøjer ømt sig ned dets mor
og sysler om sin skat
med nynnen til det lille nor
i søvnen synker brat.
Da slår hun stille korsets tegn
mens tanken går til håbets egn
og bygger om dets fremtid hegn
af bønnens mure sat.

Mens langsomt svinger dit pendul
på tiden gives agt.
Der snurrer travle rokkehjul
til vævens slag i takt;
der strikkes uld, tilvirkes hør,
og snart i køkken ost og smør,
altsammen som sig hør og bør,
med flid tilrettelagt.

Og husbond selv med karl og dreng
snart røgter kvæg og hors,
snart sprænger sten og grøfter eng,
vel tit med kvalm og kors
......................................... (ulæseligt)
................ , hvad han vil
alt mens han lægger bringen til
omend han er til års.

Men samles man om hjemmets bord
til klokkeslet, på rad,
og husbond nogle jævne ord
har sagt som tak for mad,
af markens avl en ret solid
og glemt er dagens tunge slid
thi fælles nøjsomhed og flid
gør løftet, stærk og glad.

Bidrag til urmageriets historie i Viborg amt

Der sidder egnens spillemand
ved hjemmets ungdomsfest
med fiol og klarinet er han
så vist en skattet gæst.
Han spiller flinkt med tramp og nik,
og til hans yndede musik
går dansen let til hjemmets skik
fra sol går ned i vest.

En ungdom jævn og fordringsfri
i dragt og daglig færd
besjæler festens trylleri
og ungdomsglædens værd
ved dans og sang, ved skæmt og smil
man agter ej på tidens il,
først sent enhver går hjem til hvil
i dagens første skær.

Du taler jævnt om fredens stund
men også tyst og brudt
om dengang tiden var så ond.
En brav og frejdig gut
fra hjemmet drog til kamp og nød,
om tårerne, du så der flød,
da der kom bud, at han var død,
på Isted Hede skudt.

Om sørgefest og glædesfærd,
hvordan det siden faldt,
med slægt og venner fjern og nær
til stævne sammenkaldt.
Og sank da slægt for slægt i muld
blev spredt, hvad fejet blev omkuld,
end gemmer stedse tro som guld
du mindets duft om alt.
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Alt, du som vidne tavs har gemt
fra slettet stund og sted,
af tiden blegnet eller glemt
de mange navne med,
af toners klang fra hårdt og vildt
til vemodsblandet, blødt og mildt
med sum af savn og smerte stilt
at synke tyst i fred.

Så hvisker du om tidens gang
du gamle stueuhr,
så hamrer du med malmens klang
om livets mol og dur.
Gid end må længe på din væg
din viser skride streg for streg
for slægter vej med fingerpeg
mod evigheds natur.

Poul A. Poulsen.

Holger Hertzum-Larsen, født 21. nov. 1923, interviewer, tidligere (1976)
i samarbejde med Jens Lampe skrevet artiklen »Bidrag til urmageriets
historie i Ringkøbing amt« (Hardsyssel Årbog). Adresse: Kjeldborgvej 3,
Fjaltring, Lemvig.

Jens Lampe, født 1. maj 1917, handelsovcrlærer. Har bl. a. skrevet
»Tønder Seminarie-stat 1788-1963«, »Møller på Als« (1965) og artikler
om urmagere i Vejle, Ribe og Ringkøbing amter samt på Ærø. Adresse:
Lerløkke 33, Vester Sottrup, Sønderborg.
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Gråbrødre (Nørre sogns) kirke tegnet af murermester Chr. Gu-Hev o.
1860 efter aldre tegninger. Tårnet var ombygget i 1760, tarnuret ses
mellem de to øverste rundbuede vinduer (s. 38).
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ketællinger fra GI. Viborg amt på Landsarkivet i Viborg.
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Lokalhistorisk arkivs materialer i Viborg og Skive.
Poul A. Poulsens dagbog (i privat eje).
Trykte: Svend Aakjær: Viborg Købstads Historie, 1—4, 1940-41.
D. Yde-Andersen: Bornholmere og andre gamle ure, 1968.
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Forstander Peter Poulsen Schmidts
levnedsbeskrivelse

Peter Poulsen Schmidt (1797-1885), der i 1830
grundlagde et særpræget drengehjem på Bøgildgård ved Kjellerup, det nuværende statsung
domshjem, var en banebryder for nye synspunk
ter i forsorgen for vanskelige børn. Levneds
beskrivelsen har han nedskrevet i vinteren 188182, og den er nu af hans efterkommere overladt
til Landsarkivet i Viborg, hvor også Bøgildgårds
arkiv findes.
Jeg er født i Stenderup i Toftlund sogn, Haderslev amt, den
22. november 1797 af jævne bønderfolk. Min fader Poul
Hansen Schmidt døde tidligt i en alder af 38 år, så vidt jeg
véd 18O8.1 Min moder sad derefter enke i bedriften, indtil
min ældste broder kunne overtage gården. Fra min faders
død kan jeg kun tydeligt erindre en mærkelig omstændig
hed: Da min moder kom hjem en sildig aften med liget af
fader, han døde i Løgumkloster, hvor han var kommet hen
under sygdommen for under lægehånd at helbredes, var vi
alle, hustruen og børnene, vemodigt stemt. Moder ytrede un
der hede tårer, især henvendt til sønnerne, vi var fire, hvor
af jeg den næstældste 11 år: at hvad der lå hende tungt på
sinde, var at fader var blevet revet med af den lidenskab for
spil og drik, der var blevet gængs i vor lille landsby, mest
indført ved de kræmmere, der fra egnen rejste mod syd til
Slesvig og Holsten, dels med uldtøj, som blev indkøbt fra
Jylland, og dels med kniplinger, der blev forfærdiget i eg
nen. En smugkro manglede ikke i byen - den var nærmeste
nabo — faders natur var ikke skikket til at tåle nattevågen
og - kaffepunscher, dette, skønt han egentlig ikke var for
falden, var efter hendes mening årsagen til, at fader nu lå
der. Jeg kan nu huske, at nogle bemærkninger knyttet hertil
faldt således ved mig, at jeg besluttede ikke at drikke bræn-
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devin, hvilket jeg, min kærlige faders minde tro, har holdt
indtil denne dag. Jeg har aldrig drukket en snaps uden som
medicin. Forresten erindrer jeg min kærlige fader, vi hængte
alle ved ham
han tog mig og en lidt yngre broder med til
mølle i Bevtoft, omtrent 1 mil, og vi måtte, medens han fik
malet, spise så meget hvedebrød hos bageren, som vi ville.
Jeg fulgte ham ofte ved ploven, blev bundet til seletøjet på
den nærmer fjerde hest, medens han pløjede - hvilke kære
minder!
Skolen i landsbyen var kun vinterskole. En dertil efter
den tid skikket person lejedes for en lille løn. Kosten fik
han ved omgang blandt gårdmændene. Jeg husker så grant
ved november eller rettere Mortensdag, hvor lidet velset en
sådan person var for os børn - en Christen Høgh var flere
vintre lærer i den første tid af min skolegang. Skolestuen var
en simpel bondestue med stenlagt gulv, et langt bord med
faste bænke, drengene på den ene og pigerne på den anden
side, læreren for bordenden -. Tilsynet skete langs ad bor
det, ovenover hver bænkerække var hylder til bøger, skrive
bøger osv., under bordet en hylde til kasketter, kyser osv.
Var der nu en, der ved skælmeri eller sligt stødte Høgens
ordenssans, så fløj hans røde hue gennem rækken med dens
navn, som skulle bringe den tilbage. Som budløn erholdt
denne da i reglen flere eller færre snert af Høgens stadige
redskab, riset. Hvad min person angår, da véd jeg, at jeg
lærte kun lidt, så længe Christen Høgh tronede for bord
enden, men den tid fik jo endelig også sin grænse, hvorledes
véd jeg ikke. - I et nabosogn var Caspar Johansen blevet af
skediget som degn - jeg tror nok - for drik. Han blev nu på
samme betingelser vores lærer. Den samme Caspar må have
været en dannet mand, ligesom han var en kærlig lærer. Nu
var min tid kommet - jeg blev vakt og gjorde efter hans,
lærerens, mening forbavsende fremskridt. I stedet for at jeg
før stod tilbage, skred jeg nu rask forbi alle mine samtidige
kammerater og blev tillige den kære Caspars yndling. Jeg
husker endnu, at jeg især også gennem hans lærerige sam
taler uden for skolen lærte meget, jeg gjorde fodture med
ham til hans hjem: han havde konen, som han besøgte i sit
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eget sogn. Han lærte mig selvtænkning, og jeg kan vel ikke
nægte, at den tids begivenheder gav denne selvtænkning et
opsving i friere retning, Desværre fik også denne for mig
så lykkelige tid en for tidlig ende. - Måske ved sit uordent
lige liv forhen, fik han den sidste vinter kræft i munden, og
dette blev mandens død, efter at tungen og ganen blev bort
ædt af kræften. Jeg besøgte ham ofte, og jeg erindrer så
godt, at så længe han kunne tale, meddelte han mig nyttig
og kærlig lærdom. Derefter fik vi en tysk plattenslager, kun
en vinter, så fik vi en mislykket student v. Saldern. Han
var et flinkt menneske, men forfalden; han besad mange
kundskaber, og jeg, der nu tørstede efter kundskab, søgte at
gøre mig ham så nyttig som mulig, lærte meget af ham i
konfirmations-vinteren 1814 og efter den tid. Han blev
imidlertid stadig mindre herre over sin last, fik delirium tre
mens og døde efter en kort tid.la
Nu var også min skolegang forbi, og min tørst efter kund
skab var henvist til tilfældig læsning. I vore oplyste kredse
var oplysningen mere frisindet - den franske revolution
havde sine virkninger, men i vor stille landsby mærkede man
i det højeste bølgegangen af de større slag, der ellers kendelig
nok nåede min hjemlige tilværelse. Jeg kan ikke lade være
med her at fortælle noget, der har indvirket kendelig på mig
så at sige hele livet igennem. Fra min fromme og blide mo
der var der indprentet os en inderlig tillid til Gud og hans
kærlige styrelse, samt hengivenhed i hans vilje. Jeg var især
fra den tid, da min fader døde, kommet til at tænke jævn
ligere på Gud og hans gerninger, som jeg betragtede med
ærefrygt og tak. Det var måske også en følge af den opvæk
kelse, jeg fik ved min uforglemmelige Caspar. Begivenheden
falder nok sammen med denne tid. Om søndagen var det
skik, at gamle Jeremias, min moders gamle avlskarl, læste
prædikenen - jeg tror nok af Pontoppidans postil2 - vi måt
te alle være tilhørere. Jeg var altid begærlig efter kundskab,
også om gudelige forhold. I en sådan time læser Jeremias
med megen salvelse: »Den største hob bliver fordømt!« Jeg
véd ikke, hvad det var for et gribende indtryk, dette gjorde
på mig - jeg grublede i flere dage, især når jeg i Guds frie
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natur var ene og ellers altid havde min glæde af at betragte
alt det skønne og gode, som Caspar havde gjort mig op
mærksom på - jeg syntes altid, Gud var så god, han havde
jo skabt alt dette, ja, også alle mennesker. Skulle dette da
være sket for siden at fordømme de fleste? - den største
hob! Nej, så er Gud ikke god! Gud må være god. Alt om
kring os er vidnesbyrd derom! Det er således ikke sandt, at
han kan have skabt en hel verden fuld af mennesker for si
den at fordømme de fleste. Jeg blev altså beroliget og har si
den med fortrøstning troet, at Guds kærlighed strækker sig
til alle, også de svage, som med tillid og fortrøstning ser op
til ham.
Jeg var nu i det hele forud for mine jævnlige, og moder
bestemte mig til at komme ud blandt fremmede. Fra en on
kel, moders broder i København, kniplingskræmmer
Schmidt, kom engang imellem brev, og jeg besvarede disse
breve. Dette gav vel anledning til, at han blev spurgt, om
han ikke kunne anvende mig i hovedstaden. Jeg kom således
til København foråret 1815, blev anbragt hos en ven af min
onkel, en vildthandler H ..., hos hvem jeg var i 2 år, indtil
1817. Manden var svag og gav sig meget lidt af med han
delen. Denne, der var temmelig betydelig, blev drevet af ko
nen med særdeles dygtighed, men hun havde aldeles ingen
boglig dannelse, kunne ikke skrive og trængte i denne hen
seende til hjælp. Uagtet hun var en særdeles skrap kone og
ofte urimelig mod sine folk, blev jeg fra først af hendes ynd
ling og blev ved skriveriet og regnskabet hendes højre hånd.
Men handelen var ikke mit fag, jeg var - den eneste bebrej
delse jeg nogensinde fik af Madame H. - for ærlig, og netop
denne omstændighed tyngede på mig, da jeg i vinteren 1816—
17 tilkendegav mit herskab, at jeg ville bort maj 1817. Også
min onkel tog mig det ilde op, at jeg ikke ville forfølge en
vej, hvor min lykke lå foran mig. Madamen bød mig den
dengang betydelige løn 200 rd. og bad mig så bønligt om
ikke at forlade hende, men jeg var urokkelig. - Jeg havde
i efteråret 1816 gjort bekendtskab med et ungt menneske,
der var fra min fødeby og læste til landmålereksamen. Det
blev snart aftalt, at jeg i sommeren 1817 hos ham skulle

Fotografi af P. P. Schmidt fra hans senere år. Familieeje.

76

Peter Poulsen Schmidt

lære landmålingen ved matrikulsopmålingen i Jylland. Den
ne beskæftigelse tiltalte mig særdeles. I denne sommer var
arbejdsstedet på de store heder i Ginding herred i Ringkø
bing amt. I vinteren 1817-18 læste jeg i København til landmålereksamen og tog denne i foråret 1818. - Jeg arbejdede
på samme mådesom assistent ved matrikulsopmålingen end
nu i 3 somre, da denne opmåling fuldførtes indtil Kongeåen,
hvorved den standsedes, ligesom beskæftigelsen i det hele
taget for alle disse unge mennesker derved var afbrudt, da
udstykninger rundt omkring i landet dengang ikke forekom
hyppigere, end at de ældre landinspektører selv personligt
kunne overkomme disse. Også jeg kom i andre forhold - jeg
var et par år sysselsat hos tingskriveren og mest dog hos
herredsfogeden i mit hjem, justitsråd Wardenburg i Toft
lund.3 Den sidste, en brav, tysk mand skylder jeg meget:
jeg lærte meget nyttigt i dette hus, der blev et kærligt hjem.
- For dog at give min dannelse en mere bestemt retning kom
jeg i efteråret 1823 på skolelærerseminariet i Tønder, et tysk
seminarium for hertugdømmerne, hvor min dannelse vel
kunne have været tilendebragt på 2 år, men fordi jeg var
danskfødt, blev jeg ved tilgangen kun antaget for 3 år.
Under mit ophold i Tønder var jeg meget beskæftiget jeg måtte give undervisningstimer for at få middagsmad 4
gange ugentligt. Den øvrige føde fik jeg, som jeg bedst kun
ne, mest ved tør kost, som jeg fik hjemmefra. Dog var den
tid glade og lykkelige dage - jeg lærte grundigt det fremme
de sprog, og kundskab oplod sig for min lærenemme og lære
villige natur. Den tyske bevægelse rørte sig dengang vældigt
fra syd, og seminaristerne dannede et eget slags »Burschen
schaft«, der efterabede et »freie Burschenschaft« i Tysk
land, der senere blev efterstræbt og undertrykt af de tyske
regeringer. De fleste af de 100 seminarister var tyske, dan
nelsen var tysk, og de enkelte danske måtte jo følge troppen.
- Ja, Gud må vide, hvad mit danske sind ville være blevet
til, om jeg ikke pludselig var blevet revet ud af denne for
bindelse. I foråret 1825 var danske fædrelandssindede mænd
kommet på den tanke her i vort lille fædreland at efterligne
Fellenberg på Hofwyl i Schweiz i opdragelse ved landvæse-
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net i en metode, der havde fra begyndelsen en lighed med
den pestalozziske.’ - Der blev gjort forslag til Frederik VI
om at sende 2 seminarister til Hofwyl, og jeg i min rolige
stræben efter et mål blev aldeles overrasket ved en skøn dag
at modtage ordre fra forstanderen, provst Prahl, om at møde
hos ham, hvor han ved at komme mig venligt i møde over
rækker mig en ministeriel skrivelse, underskrevet Møsting,
der talte om Hofwyl, Fellenberg, at vælge en tøndersk semi
narist osv.5 Jeg må oprigtig tilstå, at jeg i den første forvir
ring forstod meningen meget ufuldkomment og nøjedes med
at betragte forstanderen og derfra vente nærmere forkla
ring. Denne fulgte: finansministeren forlangte af provsten
efter allerhøjeste ordre at vælge blandt seminaristerne en
ung mand, der forstod dansk og tysk og i øvrigt skikket til
at være opdrager. I min beskedenhed indvendte jeg, at jeg
ikke var eller ved næste eksamen kunne blive dimitteret,
men jeg fik den dejlige trøst, at det behøvedes ikke; jeg var
foreslået af rektoren og kunne nu ved mig selv overlægge og
tage bestemmelse. Det var lige før påskeferien, når jeg, efter
i denne at have rådført mig med min familie, bestemte mig
for dette hverv, så var jeg valgt til at gøre rejsen til Hofwyl
sammen med en jonstrupsk seminarist til det fellenbergske
opdragelsesinstitut for senere at anvende dets metode i Dan
mark.
Jeg ilede nu til den brave rektor Decker,0 der ved sit ret
sind havde lagt sine tyske sympatier til side og set ned til
mig stakkels danske mand, der i de fleste retninger stod til
bage for mangen også brav tysk mand, der godt kunne dansk
og også kunne have opfyldt betingelsen. Med forekommende
venlighed, som denne mand altid viste mig, sagde han: at
sagen, som han anså for meget vigtig, på en måde var lagt
i hans hånd, at han med hensyn til min personlighed og stil
ling havde valgt eller påpeget mig, dels måske af indskydel
se - han indså fuldtvel, at min hele stilling derved ville tage
en helt anden og bestemt retning for fædrelandet, han ville
nu kun ønske, at denne vending i min stilling måtte have
sin velsignelse for fædrelandet. Hvad det angik, at jeg ikke
var eller blev dimitteret, da så han sig i stand til at meddele
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mig et sådant vidnesbyrd med fra seminariet, at han nok
mente, jeg derved kunne søge og få et skolelærerembede,
ifald jeg nogensinde ville komme til at benytte dette.
Jeg bestemte mig derefter straks - jeg så ligesom et bestemt
kald fra Vorherre for mig, jeg ilede den næste dag til for
standeren og modtog med taknemmelighed tilbudet. Han af
skrev mig straks fra seminariet med anmodning om at rejse
snarest muligt til København og melde mig hos etatsråd Col
lin,7 for at modtage nærmere instruks til rejsen.
Jeg husker endnu godt den begejstringstilstand, jeg var
kommet i, den glæde og taknemmelighed som jeg følte mod
Gud, der anviser vore veje. Efter nogle få dage havde jeg
vekslet stambogsblad med alle seminarister, og hele mand
skabet ledsagede mig omtrent 2 mil mod nord for at sige
tyskheden farvel og virke for det kære fædreland, der til
alle tider ikke har været mindst elsket af de danske slesvige
re - sønderjyderne kaldet.
Jeg véd, at der i disse lykkelige dage i hjemmet blev be
fæstet en så inderlig hengivenhed i Guds vilje og styrelse og
en så begejstret følelse for det i udsigt værende kald som
opdrager, at renere og bedre tanker næppe findes hos noget
menneske. Jeg skrev til etatsråd Collin, til min ubekendte
rejsefælle, og da jeg nogle uger senere, 1. pinsedag, kom til
København, kom alle mig venligt i møde, mine breve var
blevet almindeligt læst, og jeg var ligesom en gammel be
kendt overalt. Min medrejsende var en seminarist Møller,
der nylig var dimitteret - jeg tror endnu ikke ganske færdig,
fordi jeg blev anvist at søge ham på Jonstrup seminarium.8
Jeg blev tillige anvist at henholde mig til seminarieforstan
der Wegener,9 der havde fået det hverv at forberede os til
rejsen og gøre os bekendt med, hvad der var skrevet om Fel
lenberg og Hofwyl. Af etatsråd Collin fik vi den besked sna
rest muligt at være færdige til rejsen, vi skulle melde os hos
Møsting. Dette var mere vanskeligt: efter at vi omtrent 3
dage forgæves havde søgt audiens, møder vi, efter at vi atter
var afvist af tjeneren, Collin på gaden, og han gik med os
tilbage og ved døren forbi den forbavsede tjener lige ind i
audiensstuen, og selv bankede han på til kabinettet og kald-
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te os derefter ind til ministeren. Denne var særdeles venlig,
bemærkede, at han var min landsmand og gav os endelig det
hverv at rejse snarest muligt, og mig påbød han kun at tale
tysk med Møller for at lære ham sproget desto hastigere. Af
Collin fik vi nu rejsepenge anvist i Zahlkassen, 200 specier,
hvilke vi for den største part omvekslede i preussiske louisdorer, hvilke vi kunne bruge på hele rejsen. Med disse 400
rigsdaler nåede vi hen og hjem, medens alt, hvad der blev
brugt i Hofwyl, blev betalt af regeringen pr. veksel.
Det er ikke min hensigt her at beskrive rejsen, der fandt
sted fra København den 3. juni 1825 med, så vidt jeg véd,
et af de første dampskibe »Caladonie« til Lübeck,10 derfra
over Ratzeburg, Mölln, Altenburg, Lüneburg til Braun
schweig, herfra en fodtur over Brocken (Bloksbjerg) til Göt
tingen, og nu med ilvogn til Frankfurt am Main. Nu over
den skønne »Reinstrasse« over Darmstadt, Heidelberg,
Karlsruhe, Kehl, Freiburg til Basel med en lejet chaise, 5 da
ge. - Vi nåede Basel den 26. juni, altså fra København til
Schweiz på 24 dage. Vi var nu kun 2V2 mil fra Hofwyl og
besluttede at vandre denne strækning til fods. Vi ankom til
Hofwyl kl. 2 om eftermiddagen den 27. juni.
Vi blev anvist at melde os på den såkaldte bureau, hvor
fra man ledsagede os til Wehrli,11 arbejdsanstaltens forstan
der, efter at Fellenberg i en times tid havde underholdt sig
med os: hvilke mænd, der især interesserede sig for vor sen
delse til Hofwyl, han nævnte Collin, som vistnok en ind
sigtsfuld mand, han spurgte om tilstanden i Danmark, om
årsagen til de mindre gode konjunkturer.12 Dernæst om vore
personlige forhold, hvad vi hidtil havde foretaget os, vore
forældre, hvorfor vi havde bestemt os til skolelærere, hvad
vore søskende foretog sig. Hvorledes lever man i Danmark?
hvad spiser man, hvad drikker man? bruges tobak? hvad
lærer man i skolen, eller på seminariet? bruger man morgen
stunden til læsning, hvor mange lærere og hvad blev der
lært? hvorledes ser det ud med sædeligheden? hvorledes vil
det nu gå med arbejdet? Kan De arbejde? Jeg vil da fore
løbig sende Dem til Wehrli. De vil finde ham iblandt sine
lærlinge, vi ser da nærmere. En arbejdsfører ledsagede os til
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Wehrli. Han modtog os venligt, men jeg så, at denne be
skedne ungdomsleder modtog os med mindre tillid, end han
senere viste os. Efterhånden lærte vi ham at kende som den
fuldkomment uddannede opdrager, den tillidsvækkende fa
der for den uerfarne ungdom, den redeligste ven. Jeg véd
ikke af, at jeg har fået mere agtelse for noget enkelt menne
ske end Wehrli, og jeg véd heller ikke af at have set mere
op til noget menneske end til Fellenberg. Her stod vi altså
nu, her skulle vi tilegne os, hvad der skulle udgøre vort livs
virksomhed i vort fjerne fædreland: at lære at øve hvad dis
se 2 mænd lærte og øvede. Med tillid og med hengivenhed
søgte jeg Wehrlis venskab og gensidige tillid. Jeg tror, det
lykkedes mig at vinde denne mands tillid og venskab, for
så vidt fremmede kunne opnå dette under et års ophold i
denne skønne omgivelse af gode mennesker, af en storartet
natur og ved en nok streng, men nyttig og interessant virk
somhed. Jeg véd, at det var så at sige den skønneste del af
mit liv. - Det kostede mig en kort sygdom, inden jeg blev
indvænnet i den fremmede levemåde og den uvante luft.
Jeg fik bylder, flere og store på legemet, så jeg var i flere
dage ude af stand til at gå. Man blev forpustet og snappede
efter luft ved enhver anstrengelse, jeg var mat og fandt for
lidt næring i den lette kost, men det gik altsammen over, jeg
blev sund, let i krop og i sind, aldeles livsglad og lykkelig
den hele tid på Hofwyl. At Møller befandt sig mindre vel,
da han i lang tid var for en stor del forhindret ved sproget
fra at gå op i den fremmede virksomhed, ligger jo i sagens
natur. Vi arbejdede i reglen ved hinandens side. Ved under
visningen varede det kun kort tid, inden jeg som lærer tog
del med Wehrli i visse læregenstande.
Der var foruden fattigopdragelses-instituttet på Hofwyl
et lignende institut for fremmede børn, fornemme, ud over
konfirmationen. Dette var et slags gymnasium, hvor de før
ste familiers sønner fra Frankrig, England, Tyskland og
Rusland optoges og fik en klassisk dannelse. Jeg erindrer, at
disse formuende fornemme børn, henved 100 i tallet, havde
arbejdstimer hos os, en halv dag ad gangen måtte de følge
arbejdet med spade eller hakke, plejl eller økse, jeg erindrer
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tillige, at sådanne hyppigt arbejdede under min afdeling,
således en russisk storfyrste, et flinkt, stille menneske.
I foråret 1826 fik Fellenberg den idé at ville oprette en
mindre, ny arbejdsskole i en skov, hvor han havde erhvervet
sig en skovparcel, i Maikirchen. Dette var et vildt sted på
en bakkeskrænt, bevoksningen var gran og bøg. Der var
ryddet et stykke af skoven og bygget en bræddehytte til he
stestald, når man skovede eller dyrkede - stykket var be
stemt til rydning. Det blev begyndt aldeles som koloni. En
af de ældre elever, en schweitzer, Feiffer, skulle forestå, og
han fik en del drenge med sig til arbejdet. Ved den lejlighed
kom Fellenberg en dag til mig og forelagde mig sin plan,
med spørgsmål om jeg ikke kunne have lyst til at være med,
jeg ville jo nok føle lidt savn ved levemåden deroppe i den
vilde men frie natur, han troede forresten, at det ville til
tale mig, ligesom det ville være gavnligt med hensyn til min
bestemmelse i hjemmet. Han ville heller ikke nægte, at jeg
dermed ville kunne gøre ham en væsentlig tjeneste ved at
føre en journal over arbejdet og fremskridtene og hver uge
eller måned tilstille ham rapport. Jeg blev glad overrasket
over tilbudet og modtog samme med inderlig glæde. Ved at
jeg således forlod Hofwyl, blev opholdet på gården tryk
kende for Møller, han valgte midlet at gå til Fellenberg og
opnåede, at han allerede efter 5 dage kom til os i vor koloni
til stor glæde for hele huset. Hvad Fellenberg især havde
bedt mig om, var ugentlig at meddele ham rapport. Hver
søndag morgen afgik bud til Hofwyl, afstanden var omkring
IV2 mil. Jeg skrev altså en beretning, og ved at datere den
faldt det mig ind at skrive Maikoloni. For dette indfald fik
jeg en kompliment, og dette skete med den bemærkning, at
anstalten ville blive ved med at føre dette navn, og man vil
le derved erindre de danske. I det hele har vi nydt megen
glæde og velvilje blandt den store befolkning på Hofwyl.
Når, som det så ofte skete, at der kom fremmede rejsende,
var det sjældent, at Fellenberg ikke med en vis stolthed præ
senterede »seine Dänen«. - Den 28. januar var Frederik Vis
fødselsdag. Vi bad Wehrli om den aften at måtte gå ud for
at drikke vor konges skål i et nærliggende værtshus. Dette
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blev ikke alene tilladt, men det blev snart et stående emne
for samtale gården rundt. Schweitzerne kunne ikke ret få i
hovedet, at vi langt borte fra hjemmet virkelig kunne skæn
ke vores konge en kærlig tanke: konge og despot, tyran osv.
er for schweitzerne omtrent ens. Der forefaldt mangen en
samtale derom, og navnlig fremhævede Fellenberg engang
ved lejlighed, hvorledes han med særlig agtelse tænkte på
det danske folk.
Mens vi en dag i Maikolonien alle, Møller og jeg ved hin
andens side, arbejdede ved kartoffelhakning eller hypning,
lyder på engang bag ved os »Goddag landsmænd!«, og vi
blev glædeligt overrasket over, at der virkelig stod en lands
mand, en dansk mand for os, og som dernæst trykkede vo
res barkede hænder. Han var en student, der var, tror jeg,
født på Ærø, hvor hans moder endnu levede, havde studeret
i København og senere i Kiel. - Han havde konspireret med
det af regeringen så forhadte tyske »Burschenschaft« og var
mere eller mindre landflygtig. Han blev virkelig ansat som
lærer ved gymnasiet, og vi nød med ham mangen en lykke
lig aften i en god ægte dansk underholdning. Men desværre
- den unge smukke mand var dog formedelst sit letsind og
flygtighed ikke skikket for Hofwyl. En skønne dag fortæl
ler os Fellenberg, at vor landsmand var rejst - han var ikke
af den natur som hans egne kære danske. Fabricius var altså
afskediget - han rejste og kom til Grækenland, tog del i kri
gen mod tyrkerne, udmærkede sig i slaget ved Navarino, og
jeg hørte senere, at han kom til Danmark som major, det
forekommer mig, at han i 1848-50 gik over til Slesvig-holstenerne.13
I Maikolonien havde Møller og jeg god lejlighed til at tale
om hjemrejsen, der efter vor mening skulle finde sted i efter
året 1826. Fellenberg og jeg var enige om, at vi skulle fore
lægge ham en plan for vor virksomhed i hjemmet. Denne
blev til dels udarbejdet her i rolige øjeblikke og blev ved en
lejlighed overgivet Fellenberg til bedømmelse. Han kom nog
le dage senere til mig, roste udarbejdelsen og bad endog om,
at han måtte lade den afskrive og indføre i et offentlig tids
skrift, han ytrede endog, at han ikke havde læst eller set no-
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get bedre i denne retning. Planen blev nu oversat på dansk
og derefter hjemsendt. Der var endvidere tale om vor hjem
rejse. Fellenberg var bange for, at vi, når vi rejste hjem i ef
teråret, ville komme til at savne beskæftigelse for vinteren,
men også denne genstand var omtalt imellem os. Vi ville for
vinteren forberede os dels ved at foretage enkelte rejser i
provinserne i vort fødeland og gøre os bekendt med vore
danske skoler og med livet i folket, forberede og aftale sa
gen, så vi kunne komme i virksomhed straks i foråret 1827.
Også denne plan bifaldt han, og nu kunne han ikke videre
indvende noget imod, at vi forberedte os til hjemrejsen. Han
ville imidlertid gerne, og dette ønske var tidligere udtalt
imellem os, at vi foretog en rejse i Schweitz, navnlig at vi
især besøgte en mindre opdragelsesanstalt, der var oprettet
efter fellenbergsk mønster i Trogen, kanton Appenzel, og en
do. i Cara ved Genf, ligeledes bestyret af en lærling fra Hofwyl. Hvor meget end Fellenberg, tror jeg nok, havde ønsket
at beholde os i det mindste vinteren over, så var dog hans
bestræbelser nu uden virkning imod, hvad der trak os mod
hjemmet, siden han ved erkendelsen af den udarbejdede plan
måtte erkende os skikkede til at begynde det påtænkte fore
tagende i hjemmet. Vi kom altså nogle dage tilbage til Hofwyl og tiltrådte rejsen til Genf den 30. juli 1826. At vi på
denne rejse, hvor vi overalt med hilsen og anbefaling fra
Fellenberg og Wehrli blev hjerteligt modtaget, lærte meget
nyttigt for vor fremtidige bestemmelse, behøver jeg næppe
at fremhæve. Vi rejste mest til fods og overalt så sparsomt
som muligt med vore rejsepenge, for at disse kunne slå til til
hjemrejsen gennem Tyskland, også på samme måde med fod
tur, for at vi desto bedre kunne se os om og have nytte af
rejsen på ethvert sted. - Omtrent 3 uger blev anvendt til
rejsen i det sydvestlige Schweitz, hvor vi foruden den fra
Hofwyl udgåede mindre opdragelsesanstalt Cara, besøgte
flere større landbrug og kom over Neufchatell, Genf, Lau
sanne osv. Vi kom derefter tilbage til Hofwyl, som vi atter
snart forlod den 21. august 1826 for at gøre rejsen i det øst
lige Schweitz, hvor vi kom til Trogen, en efter fellenbergsk
mønster oprettet anstalt, hvor også udelukkende samme me-
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tode fulgtes. På denne tur havde vi ved at opofre en dags
tid tillige besøgt den kære Wehrlis forældre i Eschikhofen i
det thurgauske. Wehrlis fader, en skolelærer, men så simpel,
at læreren mere lignede en bonde og familien, fader, moder
og datter ligefrem en bondefamilie. Vi blev imidlertid sær
deles hjerteligt modtaget. Den gamle værdige mand kendte
os af sin søns breve, vi måtte ikke gå i værtshuset den aften,
men blive der natten over.
Kanton Thurgau udmærker sig ved frugtavl, æbler især,
hvilke anvendes til most. Man ser hverken finere æbler, ej
heller større og bedre frugt. Frugttræerne er ukultiverede og
gror meget hyppigt mellem agrene i marken, hvorfra frugten
samles i masse, knuses ved maskine eller mølle og presses ved
egne presser. Most er en almindelig drik, der bruges dagligt
og kan opbevares hele året, efter at den er gæret på en pas
sende måde.
Næste morgen tog vi afsked med disse naturmennesker og
fortsatte rejsen mod nord. Ved Schaffhausen forlod vi
Schweitz den 28. august. Her besøgte vi det berømte vand
fald i Rhinen. Det imponerede os mindre, da vi i kanton
Wallis havde set og beundret »Pirewach«, der vel havde må
ske en 50 gange mindre vand, men et ligefremt fald af
mindst 100 fod i hvilket vandet opløses til støv og ses som
en hvid søjle, medens Rhinfaldet har, som det synes, slidt
sig gennem klippen og har kun et bestemt fald på omtrent
20 fod. Vi rejste gennem Baden, Würtemberg til Ulm, hvor
vi gjorde bekendtskab med Donau. Her opholdt vi os en
dags tid for at skaffe os nyt fodtøj og ordne vore klæder.
Vore kufferter havde vi sendt pr. post fra Schweitz til Ham
borg, hvor vi atter traf sammen med disse.
I Schweitz havde vi anskaffet os tornystre og blev over
alt anset for Burschen, håndværkere. I Flensborg, hvor vi
gik ned mod havnen, hilste man os med en »opsang« - »Da
kommen die Burschen, sie wollen auch den Westfahrer
sehen«.
I Würtemberg har det været os påfaldende, hvad land
væsenet angår, at pløjningen foregår ved sammenhobning af
4 furer (Vierfurchen). Grunden hertil er, at kun lidt muld
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hviler på kalkstensunderlag og altså for at skaffe planterne
muld og derved undgå en for hastig udtørring. Uagtet kalk
undergrunden dog længere mod nord igennem Bayern op
hører, pløjer man dog på samme måde med 4 store furer i
bedet eller i ageren. I Baden dyrkes hamp, som vi lagde
mærke til, og i Bayern humle, vi traf netop dennes høst. I
Ulm havde vi den dag, vi ankom, lejlighed til at bivåne en
husdyrudstilling og vædderidt, hvorved præmier uddeltes. I
Nürnberg opholdt vi os en dag over, vi traf her Messe Mar
ked og havde på en sådan tid god lejlighed til at gøre be
kendtskab med den gamle fabriksby. Alle de små lejligheder
er værksteder. En del af industrien drives ved en lille flod,
der flyder gennem byen. Foruden at vi i Bayern har lært
humleavlen at kende, har vi også lært virkningen af bayersk
øl at kende. Det var en søndag eftermiddag, at vi svedige
og lidt forkomne vendte ind i et landsbyværtshus, hvor vi
just ikke var fuldkommen betænkt på at blive natten over,
men for det første vederkvæge os. Værtshuset var fyldt med
sladrende, tobaksrygende bønder, enhver sad med sin øl
pokal foran sig. Medens man tillavede os noget at spise, var
det ganske naturligt på den varme dag, at vi for at slukke
tørsten forlangte en »Mass Bier« - det var en pot-dunk, veltilproppet. Det smagte godt, og hver drak sin ud, men jeg
især følte virkningen deraf, jeg blev så beruset, at det var
mig umuligt at rejse mig fra stolen. Vi pludrede vort dansk,
og man betragtede de to Burschen med stor forundring.
Først da vi havde siddet en time på samme sted og havde
spist, var det mig muligt at stå op og gå. Vi blev nu her nat
ten over. Vi vandrede her stedse gennem katolske lande. Jeg
erindrer de mange småkapeller og kors ved vejen, og et sted
vandrede vi med skarer af pilgrimme, der valfartede til de
»Fjortenhellige«, et kloster i nærheden af Lichtenfels. De
sang og bad stadig deres Ave Maria og vandrede derhos sta
dig mod målet. Vi kom den samme aften noget sent i logi
i et bondeværtshus - vi kunne kun blive, hvis vi ville sove
på strå - på skænkestuens gulv. - Egentlig havde vi længe
ønsket også på denne simple måde at overnatte på vor van
dring. Til en bestemt sengetid blev der lagt halm frem på
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gulvet, hvor man da selv kunne tage plads og rede sit leje vi sov meget fredeligt og godt på samme leje som 4 andre
rejsende, og jeg stod op om morgenen med betragtning over
menneskets fornødenheder - hvor få dog - og hvor vi dog
behøver lidt, når vi blot er nøjsomme og ikke ser for meget
opad! Jeg besluttede at være nøjsom, og jeg har senere holdt
det og befundet mig vel ved denne tanke. Vi besøgte på tu
ren gennem Tyskland enkelte skoler eller anstalter, som hav
de hensyn eller lighed med vor bestemmelse, men i det hele
higede vi efter hjemmet, også med hensyn til de rejsepenge,
400 rd. i alt, som vi modtog ved udrejsen, og som begyndte
at være på hældningen.
Ligesom vi med bevægede hjerter den 3. juni 1825 forlod
vort kære fødeland, således kan jeg ikke beskrive de følelser,
hvormed vi hilste Altona Port, hvor overskriften: »Her be
gynder det danske rige« viser os vel den danske grænse, men
meget sjældent høres endnu det kære danske sprog. Jeg traf
her en ungdomsbekendt, der viste os omkring i Altona og
Hamborg, og hvor vi da fik noget begreb om de store han
delsforetagender. Han havde 2 ældre brødre, hvoraf den
ældste var mægler, og den anden og han selv var ved hande
len. Vi forlod Altona den 23. september og kom den 29. til
Tønder, hvor vi traf venner og lærere, glade ved at se mig
vende frisk og sund og glad tilbage. Efter et par dages op
hold fortsatte vi rejsen til Toftlund, og der indtraf jeg netop
den 1. oktober, min kære velgørers, i hvis hus jeg havde le
vet så mange glade og nyttige timer, justitsråd Wardenburgs
fødselsdag. Jeg var allerede fra Schweitz betænkt på at glæ
de denne mand: jeg havde købt en tobakspibe med Schweitzes smukkeste snebjerg »Jungfrau« på pibehovedet. Piben
havde jeg omvundet med en krans af evighedsblomster pluk
ket på Alperne. Denne pibe blev praktiseret ind i stuen
blandt andre foræringer. Medens man anstillede de forskel
lige betragtninger, hvor denne simple, smukke foræring vel
kunne skrive sig fra, meldes der i køkkenet et par Burschen,
der ønskede deres pas viseret; en god ven af herredsfogeden
kom og tog imod passet, men ønskede dog at dette måtte
afhentes i morgen. Møller, der førte ordet, håbede, at man
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straks ville forelægge passet for herredsfogeden, da vi måtte
rejse videre endnu i aften. Han kunne således kun bringe
passet ind til justitsråden. Lidt efter kom denne flyvende
»Wo sind die Burschen«, og en hjerteligere omfavnelse har
aldrig fundet sted. At vor ankomst vakte almindelig glæde
blandt de kærlige og gode mennesker, er så naturligt. Endnu
samme aften, vel noget sent, hilste jeg med inderlig glæde
min gamle moder og mine søskende i Stenderup. Vi opholdt
os omtrent en måned i mit simple men hjertelige hjem. Dis
se mennesker i min fødeegn - ægte sønderjyder - tiltalte min
kollega Møller særdeles ved det simple og ligefremme præg,
der er ejendommeligt for sønderjyderne og næppe findes no
get andet steds blandt danske. Den 30. oktober kom vi til
København. Møller traf den sorg, at hans moder var død samme morgen som vi ankom ved middagstid. Forresten nød
vi også her megen glæde. Etatsråd Collin modtog os med
den bemærkning, at man var tilfreds med os og med den
hjemsendte plan for vor fremtidige virksomhed. Han ville,
at vi skulle hilse på kongen, og dertil ville han sørge for at
give os lejlighed. Dette skete efter nogle dage, og også den
kære gamle Frederik VI har efterladt os en smuk erindring:
han udspurgte os om et og andet, omtalte planen for vor
virksomhed og endte med at udtale »Jeg skal sørge for
Dem«.
Jeg forblev nu i København lige til jul og benyttede denne
lejlighed, som her gaves, til at lære, besøgte adskillige fore
læsninger, af hvilke H. C. Ørsteds over naturlære har tiltalt
mig mest. Juleaften kom jeg hjem til min slægt i Stenderup
og benyttede vinteren mest til noget mere grundigt at stu
dere agerbrug efter et senest udarbejdet skrift, som jeg hav
de købt i Schweitz, og som dér brugtes ved gymnasiet i Hof
wyl. Vi kunne ikke opnå efter vores plan at få rejseunder
støttelse. Jeg for min part foretog kun en rejse gennem mit
kære Slesvig til Eckernförde, for sidste sted at gøre mig be
kendt med den dengang i mode komne lankasterske metode
i skolen.14 Der var nemlig den såkaldte normalskole. Jeg
blev der nogle dage og lod mig eksaminere og erholdt bevis
for, at jeg kunne udføre metoden. Jeg véd, ved alt dette og
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Kort fra 1883, der viser Bøgildgard (Bøgild Institut) sydvest for
Kjellerup.

i det hele taget, hvor omhyggeligt og med troskab jeg stude
rede den stilling, der ville indfatte mit livs opgave i den
tanke, at man i København forberedte vor stilling til det
kommende forår. Som løn eller diæter midlertidig modtog vi
af etatsråd Collin, jeg tror 10 rd. månedlig hver. På rejsen
til København opholdt jeg mig nogle dage i Odense, hvor
jeg også havde lejlighed til at lære mangt skolevæsenet be
træffende af lærerne, af hvilke en var en barndomsbekendt.
Endelig kom jeg i april måned til København, men erfa
rede da, at der intet var bestemt, at man endnu ikke vidste,
hvad man skulle gøre med os. Der blev måske lagt planer
hid og did, men enden blev, at vi drev. Jeg var vel for mit
vedkommende ikke ledig, jeg søgte og fandt mangen kund
skab, men denne tilstand var langtfra tilfredsstillende. En-
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delig i september måned hed det sig, var åbnet os en lejlig
hed til virksomhed under Sorø Akademi. På gården Mørup
en mils vej nordøstlig for Sorø skulle indrømmes os en lej
lighed ved indkørslen til gården. Vi var her dog kun en kort
tid, indrettede os selv en lejlighed, men det blev endelig af
brudt. Gjersing, en svigersøn af gamle konferentsråd Mal
ling, boede på gården.15 Den sidste opholdt sig på gården
hos sin datter, og jeg erindrer, hvor meget den gamle hæ
dersmand tiltalte mig, ligesom hvor meget svigersønnen og
den ædle fru Gjersing var os til nytte. Jeg udholdt her første
gang i mit liv en alvorlig sygdom, og det varede længe, in
den jeg kom mig. Endelig blev det os meddelt, at en anden
gård: Cathrinelyst i Pedersborg sogn V4 mil nord for Sorø,
af akademiet var som arvefæstegård overladt instituttet til
brug, og nu flyttede vi derhen den 27. oktober 1827. Denne
gård syntes os meget skikket til øjemedet, og vi drog ind
med glæde. Der blev sendt os børn fra sognene på godset,
og der blev betalt et vist kvantum korn for hvert barn. Der
var adskillige omkostninger ved indretningen, der blev af
holdt af akademiet, og således arbejdede vi fremad. Vore
undervisningstimer var som på Hofwyl: morgen, middag og
aften. Den øvrige dag anvendtes i marken, haven, laden og
stalden. Det gik således nogenlunde i 3 år, aldeles tilfreds
var jeg i det mindste ikke. Den ungdomsven, hos hvem jeg
i 1817 lærte landmåling, var, efter at matrikulsarbejdet var
tilendebragt til Kongeåen, rejst til Norge. Han havde for
lovet sig med en simpel pige fra Bevtoft, en snedkers datter,
Gyde Marie Toft.16 Da han rejste bort, bad han mig om at
beskytte og hjælpe hans kæreste til rette. Jeg kom således
i årene indtil 1825 engang imellem til hende. Da jeg kom
hjem fra Schweitz 1826 var imidlertid ungdomsvennen død
i Norge, hvilket hun fortalte mig ved min hjemkomst. Vort
bekendtskab gav anledning til, at jeg i året 1828 på en tur
hjem fra Sjælland, hvor jeg altid passerede Bevtoft, blev
forlovet med denne pige.
Jeg havde på denne måde grund til at ønske den lovede
ansættelse i Jylland, hvor det var hensigten at oprette en
fellenbergsk anstalt. Jeg havde enkelte gange talt til Collin
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derom, men først i foråret 1830 får jeg aldeles uventet et
brev fra den kære Collin: »Jeg har talt med kongen, han har
bifaldet mit forslag, at De holder Dem til amtmanden i Vi
borg for selv ved hans hjælp at finde en passende ejendom
i Viborg amt for der at oprette en fellenbergsk opdragelses
anstalt. De har da at indgive forslag, efter at der er valgt.
Afrejsen til Jylland må ske snarest, rejsepenge sendes Dem
med hoslagte anvisning på Korsør amtstue. Lykkelig rejse!«
- her var igen et af disse begejstrede øjeblikke, hvoraf jeg
takket være forsynet har haft så mange, i hvilke det synes,
at alle ens ønsker opfyldes. Jeg takkede som sædvanlig Gud
for hans kærlige styrelse og lovede atter ved mig selv at gøre
mit bedste, også med opofrelse, hele mit liv igennem. Jeg
rejste efter få dage først hjem til min brud og mine søskende,
men moder var død, jeg tror 1829.17 Rejsen til Viborg fore
tog jeg til hest, hvortil jeg lånte en hest af min broder. Den
varede omtrent 14 dage. Stiftamtmand Schønheyder18 viste
mig omkring til øde gårde, opgav mig en halv snes stykker.
Han var særdeles forekommende og tog endelig selv med
mig til Aunsbjerg, hvor Gjørup dengang var ejer,19 men han
havde indbudt også overauditør Holm, herredsfogeden for
Lysgård m. fl. herreder.20 Denne mand var slesviger, måske
derfor interesserede manden mig mere end almindeligt. Vi
havde allerede under forhandlingerne med Gjørup og stift
amtmanden gjort bekendtskab som landsmænd. Han søgte
og fandt lejlighed afsides at sige mig på sin egen jævne måde
»Når De nu får samlet Deres besigtigelser af gårde, da tag
engang Deres hest og besøg mig som landsmand, måske jeg
endnu kunne vise Dem noget, som De måske kunne finde
passende. Jeg bor på Dalsgård her lidt længere mod syd.«
Jeg takkede ham forbindtligt, og atter her var det, ligesom
jeg fandt et ret spor, hvilket jeg så ofte i mit liv har anset
og velsignet som »Guds finger«. Jeg fulgte opfordringen, og
Holm var straks parat og red med mig til Bøgildgaard. Også
medens vi vandrede omkring i mark og skov her, fandt den
ne tanke genklang - her må du bo, her må engang, skønt der
er meget at overvinde, kunne skabes et venligt hjem for mi
ne fattige og forladte drenge. Hermed erklærede jeg stift-
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amtmanden mine udflugter i amtet for sluttet. Jeg havde
nu 11 gårde under forslag og gjorde endnu i Viborg fore
løbig beskrivelse over dem alle og rejste til mit hjem for at
fremsende et hovedforslag til etatsråd Collin, i hvilket jeg
i et og alt erklærede mig for Bøgildgaard. Hos stiftamtman
den efterlod jeg beskrivelsen og min adresse og med aftale
om at være parat, når som helst og snarest. Det var aftale
med sælgeren Jørgen Hvam, at gården kunne modtages med
kort varsel. Den var købt af Holm og mig på approbation
for 1800 rd. og med omkostninger i alt 2000 rd. Jeg havde
nu en ferie, som min brud og jeg benyttede os af til at gifte
os. Denne højtidelighed fandt sted den 25. juni 1830, rigtig
nok uden at nogen af os anede, at jeg skulle miste min kære
og elskelige Gyde Marie samme dag og samme time 12 år
senere, nemlig den 25. juni 1842 kl. 12 middag. Jeg følte
næppe i dette sorgens øjeblik ulykken så hårdt som under an
dre forhold, fordi jeg netop var under paroxysmen af sam
me sygdom tyfus og var i den tanke, at jeg snart skulle føl
ge efter, men Gud bevarede mit liv - da var, efter hvad der
senere er sket, ikke engang det halve af mit livs virksomhed
tilendebragt. Og gudskelov, der er senere hændt mig mangen
en glæde, vel også sorger, men jeg er endnu Vorherre så tak
nemmelig, at jeg i grunden kun tænker på glæderne, da jeg
ved hans bistand egentlig let har overvundet sorgerne. Jeg
tiltrådte altså Bøgildgaard den 10. august 1830. Man var
dengang særdeles knap med bekostninger af offentlige ind
retninger. Mit overslag lød på 5000 rd. til indkøb, anskaf
felse af besætning og inventar, reparation af de gamle byg
ninger osv., og senere, da jeg overbeviste mig om, at de
gamle bygninger ikke duede, 1000 rd. til for at opføre nye,
altså 6000 rd. De 4000 havde jeg altså sparsomt at tage af
efterhånden for at indrette mig på Bøgildgaard. Elever blev
begyndt at antages samme efterår, og der blev anskaffet 2
heste, 12 stk. hornkvæg og 10 får. Avlen bestod det første
år af 16 traver rug, udbyttet 6 tdr. 2 skpr., 19 traver byg
med udbyttet 12 tdr. 4 skpr., og 56 traver havre med 40
tdr. - Jeg købte nogen avl til for at kunne overfodre besæt
ningen. I september 1830 kom jeg efter en slesvigstur her til
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mit nu lidt indrettede hjem med min kone. Det første hun
imidlertid foretog sig, da hun trådte ind i stuen, var at græ
de. Jeg havde måske næppe nok i min iver for sagen tænkt
på, hvad det var at flytte ind fra bedre og hyggeligere for
hold i et sådant hjem, men Gudskelov - hun græd også kun
den ene gang. Siden blev hun mig en kærlig og venlig støtte,
indtil hun som før omtalt efter 12 år forlod mig og hendes
5 børn, i alderen 11 til 2 år, og jeg stod ene. I sådanne øje
blikke har man kun støtte hos Gud. Jeg véd, at jeg berolige
de mig selv ved tanken, at jeg derved delte skæbne med
mange andre og havde i grunden ingen ret til at klage, men
bad at Gud ville styrke mig og lede mig fremad, at han ville
hjælpe mig at røgte det kald, der endnu stedse lå foran mig.
Gårdens nye bygninger blev opført fra 1832-35. Vi
brændte selv stenene her på gårdens mark. Disse kostede mig
i penge, ildebrændsel, gravet og røgtet iberegnet, 2 rd. 2 mk.
pr. tusinde. Der blev i det hele opført 80 fag hus for lidt
mindre end 2200 rd. Det var i den mere uskyldige tid og un
der disse forhold, at sådant kunne ske. Jeg havde dog den
tilfredsstillelse, at jeg efter den tids brug havde gode, solide
og bekvemme bygninger og havde det hyggeligt ude og inde.
Jeg var ved min nøjsomhed, mine huslige forhold med mine
små, men sikre fremskridt fuldkommen lykkelig, ligesom mit
hele hus var det, for så vidt dette kan opnås ved arbejde og
flid.
For at lette mig arbejdet havde det kongelige landhus
holdningsselskab tilstået mig sine lærlinge. Jeg havde sna
rere 4 end 2. Dette var mig en betydelig hjælp i min bedrift,
men mine økonomiske forhold var dog så knappe, at det
var vanskeligt nok for mig at tilfredsstille de fordringer,
der gjordes til mig. Dog må jeg til disse unge menneskers ros
i almindelighed sige, at de fleste villigt gik ind på den flid
og udholdenhed, for hvilken jeg selv gik i spidsen. Jeg har
mangen kær erindring fra disse unge mennesker, der næsten
alle er blevet dygtige mænd i landet.
Med drengene gik det jævnt fremad. Antallet tiltog, og
resultatet af behandlingen var tilfredsstillende. Vi var fatti
ge, og hele huset havde antaget et fattigt præg, der rigtignok
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ikke alid blev bedømt på den humane og billige måde. Jeg
måtte jo her dele skæbne med enhver anden fattig familie.
Bøgildgaard bestod i alt af 208 tdr. land, hvoraf kun 40 tdr.
land var dyrket jord. Af hede eller til dels ophugget skov
var omtrent 100 tdr. land. Disse kunne jo opdyrkes. Ved
modtagelsen af gården har man sagt mig: »Nu har De går
den, eleverne vil efterhånden komme, kan De hjælpe Dem
selv uden tilskud, så går det, bliver der derimod forlangt til
skud, bliver gården og instituttet nedlagt.« Derefter har jeg
rettet mig, så meget mere som den ved Sorø eksisterende sø
steranstalt blev nedlagt få år efter - 1849 - fordi den koste
de det rige Sorø Akademi for meget. Det var altså og blev
mit mål: at bringe instituttet til en slags velstand, at det kun
ne bestå og virke uden tilskud. I 1839 var kong Chr. VIII
her på en tur under hans rejse fra Viborg til Silkeborg. Han
syntes tilfreds med indretningen. Jeg hørte ham sige til den
gang justitsråd Holm: »Lad os understøtte manden, og lad
ham ved frie hænder som hidtil sørge for anstalten.« Året
efter blev jeg Dannebrogsmand 10. juni 1840 og under 30.
november 1842 blev tilstået mig en personlig understøttelse
på 300 rd. årlig. Jeg blev ved sådanne lejligheder stedse me
re fast i min beslutning om at anstrenge mine kræfter til det
yderste. Den menneskekærlige Collin stod mig bi i mine be
stræbelser med råd og dåd. Da hedens opdyrkning dels var
meget besværlig og dels bekostelig, skaffede han mig fra
Landhusholdningsselskabet en understøttelse af 300 rd. for
delt på 3 år 1845-47, men jeg var endnu stedse hæmmet af
trykkende næringssorger. Engang i denne periode, da over
bestyreren, rentekammerdirektør Schønheyder var her, vi
talte om fremtidsudsigter, ytrede han sig: »De har vel ellers
ikke noget personligt, hvorved De kan tjene penge ved Dem
selv eller eleverne?« - jeg véd i grunden ikke på hvilken
måde, men jeg kom i tanke om, at jeg var eksamineret land
måler, og det faldt mig ind ligefrem ved en bar ansøgning at
søge bestalling som landmåler. Den meddeltes mig næsten
uventet 20. maj 1846. Da konferentsråd Collin gratulerede
mig i den anledning, ytrede han »Jeg blev forbavset, da jeg
ikke vidste, at De i Deres ungdom havde studeret sligt, og
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da jeg spurgte Unsgaard,2"3 hvorledes dette kunne gå til, sag
de han: Jo, Schmidt søgte, og da man så efter i de gamle pa
pirer, fandt man, at det forholdt sig rigtigt, han havde eksa
men, og man indstillede ham til bestilling.« - Collin var selv
gammel landmåler, og det glædede ham meget. Jeg søgte
nu autorisation til udstykninger, fik den og holdt fra den
tid en forvalter ved agerdyrkningen. Jeg var imidlertid ble
vet gift med min 2. kone Erasmine Caroline, født Gade.21
Hun var dengang i 1843 41 år, havde tjent som husjomfru
og var mere end almindelig dygtig. - Om sommeren var un
dervisningen for eleverne mest ved beskæftigelse i mark og
have - for mig var det vel en dobbelt virksomhed, men jeg
var også dobbelt begejstret - det gjaldt her om at nå mit
mål. - Omtrent 10 år af mit liv gik hen ved denne yderst
anstrengende men tillige højst lykkelige virksomhed. Jeg
tjente penge, men kun for at bruge dem til Bøgildgaards op
dyrkning og fremkomst. Jeg anså den hele landmåleromstændighed og anser den endnu for en Guds styrelse, lige fra
det barndomsbekendtskab, der var anledning til, at jeg kom
fra handelen, indtil den tanke, der lod mig søge om bestal
ling og fik den. Kald det alt: heldigt tilfælde - jeg ser og vil
se Guds styrelse og har derved min egen taknemmelige følel
se. Men vi mennesker er svage, og heller ikke kunne jeg vel
forlange, at man udefra skulle bedømme mine indre og ind
befattet instituttet aldeles huslige forhold. Jeg tror forresten
nok, at det var brødnid: Jeg blev beskyldt for at beskæftige
mig med personlig fortjeneste ved landmåling og derved for
sømme opdragelsen. Disse mennesker så ikke eller ville ikke
se, at det netop var for opdragelsen, at jeg så velvilligt hav
de påtaget mig en mere end almindelig dobbelt virksomhed.
Den brave justitsråd Holm stod mig bi - han kendte mine
forhold. Der blev nedsat en kommission for at undersøge
forholdene. Jeg blev frikendt, og den indgivne besværing
over forstanderen og instituttet finder kommissionen ikke
retfærdiggjort, hvorimod der vel findes en del ufuldkom
menheder ved anstalten, som påpeges, og hvorfor reglemen
tet foreslås skærpet og udvidet. Hovedanken er naturligvis
denne, at forstanderen sættes i stand til at virke hjemme
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iblandt sine elever uden at være nødt til at søge bierhverv
ved landmålingen, hvilket hidtil har været ham tilladt. Re
sultatet var altså: at bidraget for eleverne blev forhøjet fra
20 til 30 rd., og det årlige personlige tilskud blev forhøjet til
600 rd. i stedet for 300 rd. Jeg var i det hele taget meget
godt tilfreds med forandringen, da jeg nu mere beroliget
kunne se fremtiden i møde, og jeg må i det hele anse denne
periode for en fremskridtets periode, henimod målet: selv
stændighed og velstand for instituttet, der var mit livs op
gave. Denne her omtalte landmålingsperiode indtog årene
1846-55. I administrationshenseende omfatter denne periode
en anden, der ligeledes har en indgribende virkning på insti
tuttets historie og derved på mit livs mål. Stiftamtmand i
Viborg - senere rentekammerdirektør Schønheyder vedblev
at have overtilsynet med instituttet, også da han flyttede til
København. Han døde imidlertid vistnok i 1849 eller
1850,22 og den ny tingenes orden fordrede dette overtilsyn
henlagt under et af ministerierne. Vi kom således til at sor
tere under Kultusministeriet, hvilket gav lejlighed til at for
handle med tilsynskomiteen om instituttets fremtidige skæb
ne. I en skrivelse af 14. december 1850 har ministeriet frem
sat dets anskuelse og forlangt forslag fra forstanderen og
tilsynskomiteen angående instituttets fortsættelse. Det har
derved anerkendt og fuldt påskønnet den nidkære iver, den
besindighed og udholdenhed, hvormed forstanderen, under
støttet af tilsynskomiteens velvilje og tillid, har virket for
det fortjenstlige formål, der er stillet instituttet, og de frug
ter, der allerede derved er frembragt. Det fastholder med
hensyn til den fremtidige ordning, at forstanderen beholder
den frihed i sin virksomhed, som han hidtil har haft - at
ham overdrages dens ejendom med besætning og inventar til
rådighed, og således synes forstanderen rettest at måtte be
tragtes som forpagter af ejendommen. Ved ophøret af hans
virksomhed afleverer han igen ejendommen med tilbehør. I
stedet for afgift får han den forpligtelse at modtage af kom
muner eller af det offentlige et vist antal børn for en vis be
stemt betaling osv. Af disse forhandlinger fremgik lov af
25. februar 1852 hvorved Bøgildgaard skal fremdeles beva-
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res for samme bestemmelse, og ministeriet bemyndiges til at
overdrage forstanderen gården og tilstå et årligt bidrag af
300 rd. af statskassen, og hvorved der tillægges den nuvæ
rende forstander og hans eventuelle enke pension efter pen
sionsloven, og endelig at der af statskassen betales ham hans
tilgodehavende, der er anvendt til gårdens opdyrkning og
besætnings forøgelse med 900 rd., og endelig fremgik der
af kontrakt af 16. september 1852 mellem ministeriet og
forstanderen, hvorved Bøgildgaard for embedstid overdra
ges forstanderen tillige med en bestemt fortegnelse over den
besætning og det inventar, der da forefandtes og skulle af
leveres igen.
Endnu under behandlingen af denne sag i Rigsdagen frem
kom en anonym anke over instituttet, som aldeles faldt bort,
efter at et medlem af Folketinget (pastor la Cour)23 var
hidsendt for at undersøge dens grund. Jeg har tit tænkt
over det hele ankevæsen, der indtræffer med krisen: Kan
instituttet på egen hånd slå sig igennem til selvstændighed?
Udefra så man jo kun instituttets simple og fattige præg,
uden at kunne bedømme de midler, der stod til forstanderens
rådighed og end vigtigere, drengenes behandling og deres
glade og sunde tilværelse i instituttet. Fejlen ved de påankende var vel mest den, at de ikke søgte at gøre sig bekendt
med forholdene, da ville ankerne nok havde gjaldt staten,
der ikke bedre funderede indretningen. Der kom endnu tran
ge tider: instituttets velvære afhænger stedse meget af det
agerbrug, der er knyttet til anstalten, men enhver begyn
dende landmand véd, at et aldeles forsømt og uordentligt
agerbrug fordrer offer: Penge eller i det mindste tid - kun
det sidste stod til min rådighed. - Det gik fremad, men der
indtraf slette konjunkturer; 1859-61 var til dels misvækstår
for denne egn og navnlig for Bøgildgaard med sine magre og
kraftløse, nylig ved mergling opdyrkede hedejorder. Jeg vil
le dengang endnu være gået til grunde, dersom ikke mini
steriet efter tilsynskomiteens indstilling var kommet mig til
hjælp med en understøttelse på 1000 rd. i 1862. Jeg var glad
og lykkelig ved min virksomhed, når jeg nogenlunde kunne
øjne udsigten til målet. Denne udsigt var altså formørket,
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men antog igen en lysere farve. I landmålingsperioden var
jeg altid glad og lykkelig. Ved de 1852 modtagne 900 rd. og
ved min personlige fortjeneste opnåede jeg at bekoste mine
2 ældste sønners uddannelse, den ældste som seminarist og
den næstældste som arbejder i matrikulskontoret. Anstren
gelse i ungdom og manddom har intet bittert ved sig, når
denne velsignes, og således har jeg altid været tilfreds og
lykkelig.
Heden til Bøgildgaard, omtrent 100 tdr. land, hvis op
dyrkning var begyndt 1837, blev tilendebragt 1852, men
nu! Hvorledes nu benytte et opdyrket areal 145 tdr. land,
udtømt ved mergling og af naturen et magert og fattigt
grundstof uden eng og uden tilstrækkelig gødningsbetingelse
ved selve ejendommen. Jeg indså, at omtrent 18 tdr. land i
en 8 års deling ikke kunne gives sådan gødning, at den ville
kunne betale dyrkningen. Jeg valgte da at bruge 12-delingen, fordi jeg anså 12 tdr. land for alt, hvad jeg under mine
forhold her kunne gøde nogenlunde tilstrækkeligt. Endelig
kom en omstændighed os særdeles til gode på Bøgildgaard:
Jeg blev opmærksom på kunstig gødning, der begyndte at
bruges i større landbrug. Jeg anskaffede straks til prøve, og
virkningen var umiskendelig. Siden den tid er Bøgildgaard
et almindelig godt avlsbrug.
Jeg har dvælet længe ved disse rent materielle forhold,
som man måske i vore dage ikke vil kunne anse for en ho
vedsag i selve instituttets formål, men den der vil bedømme
min stilling fra begyndelsen til enden, han må sætte sig ind
i mine forhold. - Jeg er endnu overbevist om, at når jeg ikke
fra begyndelsen havde sat instituttets økonomiske forfatning
som hovedmidlet til dets beståen, ville jeg for længe siden
med mit institut her have delt skæbne med min rejsefælle og
instituttet på Cathrinelyst ved Sorø.24 Jeg tror dog at kunne
trøste mig med, at jeg derhos altid har opfattet min opgave
som intellektuel og praktisk opdrager. En særdeles agtet
mand har engang sagt mig, at jeg var født opdrager, og de
mange beviser på kærlighed fra mine elever lader mig for
mode, at jeg har haft en del af den Guds gave, at kunne dra
ge de unge sjæle til mig og lede dem på bedre vej. Men det,
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som er hovedsagen for opdragelsen her, og som jeg har støt
tet mig så trøstigt til, er landlig beskæftigelse, der har den
nødvendige stadighed i Guds frie natur, der gør sindet glad
og bringer vore tanker opad til Skaberen, den gode Fader.
Jeg har haft kærlige og gode hjælpere, mine 2 hustruer, den
første fra 25. juni 1830 til 25. juni 1842, den 2. fra 4. juni
1843 til 10. oktober 1859, var hver for sig et mønster for
koner, den sidste overtog moderpligterne, således at sted
moderen ikke kendtes. Jeg har altid haft fred og kunne hol
de fred blandt mine husfæller og derfor været så lykkelig
i min stilling, som nogen dødelig i denne verden kan for
lange det. Jeg kan heller ikke forbigå, at jeg har haft en
kærlig støtte i min ældste datter og svigersøn.25 Første har
ved moderens død 1859 overtaget husmoderens temmelig
vanskelige og besværlige kald, og sidste har været min hjæl
per igennem denne række af år. Begge har støttet mig, så jeg
endnu i den fremrykkede alder har den glæde at kunne vir
ke med held for mine stedse i antal tiltagende, ofte meget
forsømte og forvildede plejesønner.
Enkelte omstændigheder i min virksomhed, der så at sige
nærmest angår min person, må heller ikke være uomtalt, for
at billedet af mit liv kan blive klart for mine efterladte.
Allerede i 1859-70 var elevernes antal tiltaget således ud
over det oprindeligt bestemte antal 20-30, at indskrænknin
gen af bygningerne føltes således, at der blev tale om udvi
delse. Elevernes antal var nu almindeligvis 40-42. Man blev
i 1873 enige om at søge et nyt stuehus opført. Et andragen
de til ministeriet med plan, tegning og overslag fremsendtes
og lå for i Rigsdagen 1874-75, men blev nægtet, ja, det blev
endog foreslået af finansudvalget at omdanne Bøgildgaard
til en idiotanstalt. Imidlertid blev denne storm afvendt ved
energiske modforestillinger fra forstanderen og fra tilsyns
komiteen. - Foruden at det har været mig en sand tilfreds
stillelse at se mit institut almindelig anerkendt, har en anden
omstændighed ved samme bygnings historie endnu forhøjet
denne glæde. Fra autoriteter, som benytter instituttet, har
man gjort forslag og tilbud om at afhjælpe byggetrangen.
Jeg kan ikke lade være med at anføre de hædersmænd, fra
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hvem tanken er udgået: kontorchef, nu kancelliråd Christen
sen under magistratens 3. afdeling har først fremsat ideen
efter aftale med etatsråd, borgmester Knudsen, formand for
nævnte afdeling.26 Jeg modtog en anmodning om at frem
komme med forslag, plan og overslag til foreløbig at afhjæl
pe trangen, indtil den fornødne hjælp til nybygning kunne
nås i ministeriet og Rigsdagen. Disse dokumenter har jeg ef
ter denne anmodning fremsendt, og resultatet blev, at der
1877 blev bygget en ny skole uden for gården og desuden en
udbygning ved spise- og dagligstuen i stuehuset for de overslåede og mig tilstillede 3300 kroner, hvoraf ydermere de
1500 kroner blev tilstået mig eller mit bo, når jeg engang
forlader instituttet, som en erkendelse fra Københavns magi
strat af min lange og gode virksomhed ved instituttet. De
1800 kroner tilhører instituttets fond fra kriminalrettens
fattigkasses overskud. Denne fond består af flere årlige til
skud fra den nævnte kasse, som efter dennes statutter i over
skud kan uddeles til sådanne indretninger i landet, som er
politiet behjælpelig ved modtagelsen af hovedstadens for
dærvede ungdom. Hædersmanden, konferentsråd Drewsen,
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der er formand for Foreningen af 1837 til forsømte børns
Frelse, der er instituttets velgører, er jeg særdeles taknemme
lig for denne, som for enhver anden understøttende imøde
kommenhed, der har gjort min virksomhed lys og venlig.2'
En anden omstændighed, som tiden har medført, har ikke
mindre bragt nyt liv og ny glæde i min alderdom. Det var
den 27. oktober 1877 50 år siden, at jeg begyndte min virk
somhed som opdrager i statens tjeneste. Ved denne lejlighed
har Hans Majestæt kongen udnævnt mig til Ridder af Dan
nebrog - Dannebrogsmand er jeg fra 1840. Foruden denne
hæder har jeg haft mangen sand glæde af den anerkendelse,
der er blevet mig til del fra venner og bekendte, fra autori
teter og fra egnens beboere. Jeg blev næsten overvældet den
dag. Foruden stiftamtmanden, tilsynskomiteen, herredsfoge
den og mange af mine medbeboere i sognet og egnen, der
lykønskede mig, indløb det ene telegram efter det andet, tal
rige breve fra venner og forrige elever osv. Fra en af de sid
ste, en velstående og betroet arbejder ved Strandmøllens Pa
pirfabrik, modtog jeg et sølvbæger med passende indskrift
i dagens anledning. Hans navn Alexis Hoffmann Bøtcher
fortjener at nævnes. Han var den første elev, der 1837 ud
gik fra Bøgildgaard. Han har, endog med betydelig opofrel
se, stadig vist sin erkendtlighed mod instituttet og mig. Han
er hædersmand og for mig en kær søn. Han var forhindret
i at være til stede ved højtideligheden. - Der kan kun gives
én sådan glad dag i en mands liv, og for de fleste langt hæ
derligere mænd, end jeg er, gives den ikke. Jeg vil altid min
des den med ophøjet og taknemmelig glæde. Fra egnens be
boere modtog jeg en kostbar lænestol, et smukt rundt bord
og et spejl ved sammenskud af gode venner og fra en anden
kær, velstående elev en ligeledes kostbar lænestol. - Hvad
der også især har glædet mig meget er en foranstaltning, der
er udgået fra en ung, hæderlig, agtet mand, i forening med
tilsynskomiteens hæderlige medlemmer. Jeg kan ikke lade
være at nævne denne mand: fuldmægtig J. S. Møller på her
redskontoret i Kjellerup. Han har forskaffet sig mit foto
grafi, ladet det litografere og besørget ved digteren Thyre
god en nekrolog, der skildrer mit livs hændelser.2S Litografiet
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i smuk ramme samt et eksemplar af »Illustreret Tidende« er
bragt mig selve dagen med en indbydelse til en middag i
gæstgivergården i Kjellerup dagen efter, den 28., med børn
og svigerbørn, også denne dag blev en glad hædersdag. Så
danne dage er opløftende for den bedagede olding. 2 sange,
smukke, simple ord blev afsunget ved festen. Jeg beklager,
at digteren Thyregod var forhindret i at være nærværende
ved festen.
Endnu en hændelse i den senere periode må omtales. Lige
som landmanden i det hele har lidt ved de magre høstår
1876-77, har også instituttet følt dette tryk i økonomisk
henseende. Jeg står endnu på samme punkt i sidste henseen
de som for 50 år siden, da man sagde mig, at jeg måtte hjæl
pe mig selv frem og aldrig vente tilskud fra statskassen. In
stituttets skæbne har altså beroet og beror fremdeles på et
godt udbytte af gården, altså af dennes avl, så meget mere
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som bekostningen ved den næsten dobbelte befolkning over
stiger gårdens og avlens udbytte, så en uforholdsmæssig stør
re del må købes. Jeg kom således 1876 i gæld, da der måtte
købes meget betydeligt, endog til kreaturerne, som man ikke
ved at bevilge 50 kroner for hver elev af instituttets fond,
gerne ville skille sig af med. I 1877 hjalp tilsynskomiteen
i alt 1050 kroner, men i det næste år efter den endnu ringere
høst i 1877 var det endog værre. Da kom igen hjælpen, mens
nøden var størst, fra vor ædle velynder konferentsråd Drewsen, idet denne bestemte en større andel af overskuddet fra
kriminalrettens fattigkasse til instituttets hjælp i misvækst
årene, nemlig 1600 kroner. Nu er igen, uagtet jeg må be
gynde det nye år 1879 med en gæld på 1000 kroner, udsig
terne lysere. Jeg håber til næste forår ved hjælp af den bedre
avl og det forhøjede kontingent som betaling for eleverne at
komme noget nær ud af gælden og i denne henseende igen at
kunne ånde friere.
Det er jo ved det større antal elever unægtelig også oftere
tilfældet, at enkelte ved at komme ud herfra, enten på ny
forvildes eller de træffes uden tjeneste og uden stilling. Det
har altid været brug at optage disse her igen, så vidt det har
været muligt, når de, som hyppigt er tilfældet, tyer herhen.
For at skaffe dem klæder og atter sætte dem i stand til at
komme i vej har også Bøgildgaards fond eller renterne deraf
været mig behjælpelig, så at selv denne lille fond er en be
roligelse for mig med hensyn til, at jeg gerne så vidt muligt
vil fremhjælpe mine plejesønner.
I sommeren 1879 har jeg måttet udholde en meget alvorlig
sygdom, blærebetændelse, der truede mit liv, men ved Guds
og lægens hjælp er sygdommen hævet, og jeg nyder igen,
Gud være lovet, min sædvanlige sundhed og velvære.
Når jeg nu i en så meget mere fremrykket alder ser til
bage på de mange hensvundne dage, da føler jeg stadig til
fredsstillelse ved min virksomhed. Ikke alene blandt bekend
te i min omgangskreds, men hvad der endog mest tilfreds
stiller, i mit hjem, blandt mine børn og børnebørn og blandt
husfæller, men også blandt den stedse større skare af pleje
børn er jeg i grunden glad og lykkelig. Det kan jo ikke und-
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gås, at alderen nu i 85. år gør sin ret gældende og dog, Gud
skelov, sund på sjæl og legeme med undtagelse af en svæk
ket hørelse og en mindre god hukommelse, går endnu, så vidt
jeg selv kan skønne, instituttets drift fremad i sin vante or
den. Ingensinde er det faldet mig ind at opgive eller ned
lægge min virksomhed som forstander, ligesom jeg blandt
eleverne har megen tilfredsstillelse ved tillid og imødekom
menhed. Den økonomiske forfatning er i det hele indtrådt
i en bedre tilstand, dels ved et bedre udbytte af gården, og
dels er betalingen blevet forhøjet i henhold til tidsomstæn
dighederne.
Tiden skrider således jævnt og roligt fremad med mere el
ler mindre variationer.

NOTER ved Paul G. Ørberg:

Ved udarbejdelsen af levnedsskildringen har P. P. Schmidt bl. a. benyt
tet en rejsedagbog fra 1825 ført på tysk samt en brevveksling med Jonas
Collin (nu i Landsarkivet). Levnedsskildringen har i øvrigt været an
vendt af Nikolaj Bojsen i heftet: Meddelelser om den fellenbergske
Opdragelsesanstalt Bøgildgaard Institut i Fortid og Nutid (København
1888).
1. Faderen hed Poul Hansen (Schmidt), ca. 1761-1806. Moderen Maren
Jensdatter, ca. 1767-1828.
la. Caspar von Saldern (1783-1822), 1804 student i Kiel, løjtnant, lærer
i Stenderup, Toftlund sogn.
2. Erik Pontoppidan, biskop og forfatter (1698-1764), udgav 1727:
Heller Glaubens-Spiegel, in welchem die Kennzeichen der Kinder Gottes
vorgestellet werden (dansk udg. 1740 og sen.).
3. Diedrich August Wardenburg (1776-1856), 1819 herredsfoged i Hvidding og Nr. Rangstrup herreder.
4. Philipp Emanuel v. Fellenberg (1771-1844), schweizisk pædagog og
landmand. 1799 købte han godset Hofwyl tæt ved Bern, hvor han 1804
oprettede en skole for fattige, forsømte og straffede børn. 1808 opret-
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tede han en skole for de højere stænders børn. Fellenberg var stærkt på
virket af pædagogen J. H. Pestalozzi, og en grundlæggende idé var at
forbinde skoleundervisning med praktisk oplæring ved landbruget.
5. Johan S. v. Møsting (1759-1843), geheimestatsminister, chef for
rentekammeret. 1789-1804 amtmand i Haderslev. - Peter Prahl (1761—
1831), præst og provst i Tønder 1809-30, medlem af seminariets direk
tion.
6. Jacob Decker (1773-1834), rektor ved Tønder borgerskole og første
lærer ved seminariet 1810-27. Professor 1819.
7. Jonas Collin (1776-1861), finansdeputeret, kendt som H. C. Ander
sens velynder.
8. Peter Anton Møller (f. ca. 1804), dimitteret fra Jonstrup seminarium
1825.
9. Jens Ernst Wegener (1781-1846), forstander og førstelærer på Jon
strup seminarium 1819-38, forfatter.
10. Hjuldamperen Caledonia var Danmarks første dampskib, bygget
1815 i Skotland, indsattes 1819 i rutefart mellem København og Kiel.
11. Johann Jakob Wehrli (1790-1855), schweizisk skolemand, 1810 an
sat på Hofwyl. Efter Hofwyls mønster opstod i Schweiz talrige opdra
gelsesanstalter, såkaldte Wehrli-skoler, hvor undervisning og landbrugs
arbejde gik hånd i hånd.
12. I tiåret 1818-28 var Danmark ramt af en hård landbrugskrise.
13. Heinrich Christopher Detlev Fabricius (1802-1880) f. i Friedrich
stadt, 1825/44 officer i græsk tjeneste, 1848 generalstabschef for den
slesvig-holstenske armé, 1850-51 guvernør i Rendsborg, 1851 udvist,
død i Wien 1880.
14. Den lancasterske metode kaldes også den indbyrdes undervisning,
som var udbredt i Danmark i første halvdel af forrige århundrede ivrigt
støttet af Frederik VI.
15. Herregården Mørup i Fjenneslev sogn erhvervedes 1825 af Sorø
Akademi. 1830-33 var der her et interimsinstitut for agerdyrkning og
forstkultur med cand. jur. Niels Gjersing som forstander. Han var gift
med Frederikke Amalie Malling, datter af Ove Malling (1747-1829),
historiker og gehejmestatsminister.
16. Gyda Marie Toft (3/3 1796-25/6 1842), f. i Bevtoft, viet 25/6 1830
i Bevtoft.
17. 1829 skal være 1828, jfr. note 1.
18. Johan Franciscus Gottlieb Schønheyder (1773-1850), stiftamtmand
i Viborg 1820-31, efterfulgte J. S. Møsting som rentekammerdirektør i
1831.
19. Der foreligger en forveksling. Aunsbjerg købtes i 1805 af kammer
råd M. R. Gjørup sammen med justitsråd Th. Wissing. Fra 1820-34 eje
des gården af tiendekommissær Laurids Chr. Djørup.
20. Henrik Hansen Holm (1788-1863), 1825-46 herredsfoged i Lysgård
og Hids herreder, 1838 kongevalgt medlem af den nørrejyske stænder
forsamling.
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20a. J. H. Unsgaard (1798-1872), embedsmand og minister, var i 1846
finansdeputeret og kollega til Jonas Collin.
21. Rasmine Caroline Gade (4/6 1802-10/10 1859), f. i Grenå, viet i
Thorning 4/6 1843.
22. Schønheyder, se note 18.
23. Peter Christian la Cour, sognepræst i Nimtofte, valgt til den grund
lovgivende rigsforsamling 1848 og til folketinget 1849-52.
24. Cathrinelyst ved Sorø blev nedlagt 1848 på grund af for store
driftsomkostninger, jfr. s. 93.
25. Den ældste datter Helene var født på Bøgildgård 28/5 1831. Hun
var gift med N. P. Petersen, der var forvalter på Bøgildgård ca. 1859—
ca. 1884.
26. Johan Lorentz Christian Christensen (1823-1903), 1871 kontorchef
i magistratens 3. afd., 1877 virkelig kancelliråd. Harald Knudsen (1823—
91), 1869 borgmester for magistratens 3. afd., gennemførte omfattende
reformer af Københavns fattigvæsen.
27. Adolph Drewsen (1803-85), justitiarius, deltog sammen med Jonas
Collin i stiftelsen af Foreningen til forsømte børns Frelse i 1837.
28. C. A. Thyregod (1822-98), forfatter.

Firma-anmeldelser i Viborg 1862-1918
Ved Ole Tuxen

Mens de økonomiske forhold i Viborg op til 1868 er godt
kendt takket være Svend Aakjærs afsnit i andet bind af Vi
borg Købstads Historie, har udviklingen i det følgende tids
rum endnu ikke fået en samlet behandling, og det må i høj
grad beklages, for den industrialiseringsproces, der fra mid
ten af det 19. århundrede helt har omformet det danske
samfund, synes netop at have sat ind i Viborg i 1890’erne.
Den efterfølgende registratur har først og fremmest det for
mål at henlede opmærksomheden på et materiale i Lands
arkivet for Nørrejylland, der kan anvendes til at belyse dele
af denne udvikling, det drejer sig om firmaanmeldelserne til
magistraten i Viborg.
Anmeldelser af firmaer til myndighederne blev først ind
ført ved lov af 23. januar 1862 om »Benyttelse af Firmaer
samt af Fuldmagter til at underskrive per procura m. m.«.
Forslaget til denne lov blev udarbejdet på initiativ af Gros
serersocietetets komité, der mente, at en autoriseret registre
ring som betingelse for at drive næring under firmanavn
måtte være tilstrækkelig. Folketinget rejste dog krav om, at
firmaregistreringen tillige skulle tjene til at beskytte tredje
mand over for firmaer og selskaber med begrænset ansvar,
og den endelige lov kom derfor ikke alene til at indeholde
et krav om, at firmaer samt anonyme selskaber (dvs. aktie
selskaber) og foreninger, der ville drive næring, på landet
skulle anmeldes til politimesteren og I byerne til magistra
ten, men også om at det klart skulle fremgå af anmeldelsen,
hvis der var indskrænkninger i firmadeltagernes solidariske
ansvar.1
Anmeldelserne skulle indføres i særlige protokoller opdelt
i to afdelinger, A og B, og i hver afdeling fik det enkelte
firma en dobbeltside. Anmeldelser af firmaer og af fuld-
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magter til at underskrive pr. procura skulle føres i afdeling
A, og der skulle gives oplysning om firmaets navn, hjemsted
og næringsvej, om samtlige ansvarlige deltageres navne, om
hvem, der var berettiget til at underskrive i firmaets navn,
om indskrænkninger i deltagernes solidariske ansvar samt
om fuldmægtige, der var bemyndiget til at underskrive på
firmaets vegne.
Oplysninger om anonyme selskaber og foreninger skulle
registreres i afdeling B, og anmeldelserne skulle indeholde
oplysninger om selskabets navn, hjemsted og næringsvej,
samt navnene på de personer, der som bestyrelse eller på an
den måde var berettigede til at underskrive på selskabets
vegne. Tillige skulle anmelderen indsende et eksemplar af
selskabets vedtægter, og det er især denne bestemmelse, der
gør handelsregistrene historisk værdifulde.
Alle ændringer i én gang anmeldte forhold skulle også
anmeldes, og anmeldelserne, men ikke bilagene, skulle of
fentliggøres i Berlingske Tidende.2
Lov af 1. marts 1889 om »Handelsregistre, Firma og Pro
kura« skærpede kravet til anmeldelser fra aktieselskaber,
ligesom den medførte nogle ændringer i den praktiske førelse
af handelsregistrene, der herefter fik tre afdelinger, A, B
og C. Anmeldelser af enkeltmandsfirmaer, firmaer med so
lidarisk ansvar og kommanditselskaber skulle indføres i af
deling A, der skulle indeholde oplysninger om firmaets
navn, om forretningens beskaffenhed, om forretningens in
dehaver eller ansvarlige deltagere, om forbehold med hen
syn til retten til at tegne firmaet, om prokura og om even
tuelle kommanditisters navne og indskud.
Aktieselskaber skulle indføres i afdeling B, og om disse
skulle der ske anmeldelse af selskabets navn, af forretningens
art, af bestyrelsesmedlemmernes navne og af, hvem der var
berettiget til at tegne firmaet, af prokura, af aktiekapitalens
størrelse og fordeling på aktier, af om aktierne var udstedt
på navn eller på ihændehaver, af om aktierne var fuldt ind
betalt, og endelig af om meddelelser til aktionærerne skulle
indrykkes i aviserne. Samtidig med anmeldelsen skulle der
indsendes et eksemplar af selskabets vedtægter.
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Andre selskaber med begrænset ansvar skulle registreres
i afdeling C, der skulle indeholde meddelelser om selskabets
navn, art og bestyrelse, om retten til at tegne selskabet, om
prokura, om den indskudte kapital, om medlemmernes an
svar over for tredjemand og om offentliggørelsen af medde
lelser til medlemmerne. Også her skulle et eksemplar af ved
tægterne følge med anmeldelsen.
Loven af 1889 indeholdt den nyskabelse, at anmeldelserne
foruden at offentliggøres i Berlingske Tidende (fra 1. april
1904 i Statstidende) også skulle trykkes i en fælles udgave
for hele riget forsynet med registre. Denne udgave, Samling
af Anmeldelser til Handelsregistrene, udgivet ved Justitsmi
nisteriets Foranstaltning, årg. 1889ff, Kbh. 1890ff, er for
hver årgangs vedkommende forsynet med et register, der
henviser til alle tidligere bekendtgørelser vedrørende de fir
maer, der stadig fungerer.3
Hvis man har adgang til Samling af Anmeldelser til Han
delsregistrene, kan man ofte med fordel bruge den fremfor
de originale meddelelser, der normalt ikke indeholder mere
end bekendtgørelsen. Det originale materiale har dog den
fordel, at det er samlet, og kun her findes de vedtægter, der
krævedes indsendt.
Den, der ønsker at belyse erhvervslivets forhold ved hjælp
af firmaregistrene, må dog gøre sig klart, at de er meget
uens, idet små handlende, der prydede deres butikker med
fantasifulde navne, findes side om side med store industrifo
retagender med mange ansatte, og virksomheder, der blev
drevet under en enkeltpersons eget navn kan ikke findes her.
For Viborgs vedkommende leder man således forgæves efter
virksomheder som Schneevoigts jernstøberi, Philipsens ma
skinfabrik og Riegels’ trævarefabrik. Endelig må det bemær
kes, at aktieselskaber efter aktieselskabsloven af 29. sept.
1917 ikke længere skulle anmeldes til handelsregistrene.4 De
lokale registre, der herefter førtes over aktieselskabsanmel
delser, er for Viborgs vedkommende tilintetgjort.5
Registraturen bygger på en gennemgang af firmaanmeldel
serne til Viborgs magistrat 1862-1918, disse anmeldelser fin
des under følgende numre i Landsarkivet for Nørrejylland:0
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B 45.7132a 1862-88 Protokol over firmaanmeldelser og B
45.7133-7137 1862-1918 Sager til firmaanmeldelser, hvor
nr. 7133 omfatter 1862-81, nr. 7134 1882-89, nr. 7135
1889-1911, nr. 7136 1917-18 og nr. 7137 1911-16. Som det
fremgår, er selve handelsregisteret ikke afleveret for tiden
efter 1889, men pakkerne med bilag er ret overskuelige og
let anvendelige, idet dog bilagspakkerne nr. 7133-34 er me
get usystematiske.
Registraturen er opstillet i to dele, en oversigt, hvor de
anmeldte firmaer er opstillet kronologisk, og et fagregister;
i visse tilfælde er firmaerne blevet identificeret ved hjælp af
de forskellige samtidige vejvisere over Viborg, og i andre
tilfælde er der henvist til Viborg Bys Borgerbog, udarb. af
Otto von Spreckelsen, Viborg 1955, med VBB og nr.

NOTER:
1. Jfr. Rigsdagstidende 1860, Tillæg A, sp. 1110-12; 1861, Folketinget,
sp. 3200-01; 1861, Tillæg A, sp. 697.
2. Lov 23/1 1862 §§ 2, 6, 8 og 10; justitsministeriets cirkulære 7/5 1862.
3. Lov 1/3 1889 §§ 4 og 18-20; anordning 24/5 1889.
4. B. Gomard, Aktieselskabsret, 2. udg., 1970, s. 68.
5. Således medd. LA. af politimesteren i Viborg 25. sept. 1974.
6. Jfr. Oversigt over arkivalier vedrørende borgerskaber og nærings
tilladelser, Viborg 1971, s. 28.
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Løbe- Første Firmaets navn
nr. anmel
delse

Afde
ling

Supplerende
anmeldelser
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Diverse

Jfr. VBB 1439

1.

22/9
1862

M. N. Samsons
Købmandshandel

A

22/2 1869
14/4 1870

2.

29/1
1863

J. Jensen
(købmandshandel, tobaksfabrik, brænderi)

A

26/9 1889 (genanmel Jfr. VBB 1189
delse), 5/11 1902
(ophør)

3.

4/3
1866

Preisler og Comp.
Mineralvandsfabrik

A

4.

1/8
1867

N. P. Holmgaards
Efterfølgere
(købmandshandel)

A

5.

17/12
1867

Møller og Madsen
(tobaksfabrikation)

A

6.

V. C. Søeborg
(farveri- og tøj
fabrikation)
20/10 L. Andersen
1871 (bundtmageri)
22/10 Sørensen og Møller
1872 (købmandshandel)

A

27/11 Blodigleparken ved
1872 Viborg
Laurits C. Jensen
21/4
1874 (købmandshandel)
23/12 Bryggeriet Dania
1874 (ølbryggeri)

B

7.
8.

9.

10.
11.

14/6
1870

Jfr. nr. 22
og VBB 1797

23/8 1872

Jfr. VBB 1499

A
A

A
B

12.

24/4
1875

D. A. Topp og Larsen
(ur- og instrumentmageri)

A

13.

7/6
1876

Nicolai Møller (s Enke)
(købmandshandel)

A

14.

29/8
1876

Viborg Smørhandel

B

12/7 1889 (genanmel
delse), 17/10 1893,
14/1 1898 (ophør)

Uddrag af ved
tægter i B 45.7133
22/11 1880, 10/9
1889 (genanmeldelse)
6/3 1884

9/9 1889 (genanmel
delse), 30/12 1899
(ophør)
18/8 1877, 8/4 1881,
1/7 1889 (genanmel
delse)

Love m. tillæg
27/3 1883 i
B. 45.7133
Jfr. nr. 67

Senere galanteri
varer og isenkram,
senere atter køb
mandshandel,
jfr. VBB 1667
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Løbe- Første Firmaets navn
nr. anmel
delse

Afdeling

Supplerende
anmeldelser

Diverse

16/4 1880

Senere De forenede
hvide Vareforret
ninger v. N. Holmgaard, Vett & Wes
sels Udsalg
1889 i afdeling A

15.

23/9
1876

Faddersbøl og Holmgaard
(manufaktur)

A

16.

317
1877
13/8
1878

Viborg Dampsave
og Høvleværk
Christen Schourups
Tømmerhandel

B/A 28/9 1889 (genanmeldelse)
A
26/6 1889 (genanmcldelse), 21/8 1909

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

10/10 Anton Nielsen og
1878 Kompagni
(herreekvipering og
klædehandel)
4/12
A. L. Brems
1879 (jern varefabrikation
og smedje)
28/7
P. Hjardemål
1880 (købmand)
17/9
Krogh og Madsen
1880 (tobak- og cigarfabrikation)
15/10 Preisler og Comp.
1880
(detailhandel)
10/12 Viborg Smørhandel,
1880 en gros og en detail
26/2
Viborg Bys og Omegns
1881 Sparekasse

Interessentskabs
kontrakt 13/8 1878
i B. 45.7134.
Jfr. nr. 108

A

A

18/9 1889 (genanmel
delse), 15/4 1914
(prokura), sept.? 1914

A

Jfr. VBB 1402
og 1812
Jfr. nr. 145?

A
A

Jfr. VBB 1711

20/5 1886, 19/7
1889 (genanmeldelse)

Jfr. nr. 3 og 48

A
B/C 10/5 1887, 7/7 1888,
24/9 1889 (genanmeldelse), 1896, 19/1
1897 (vedtægtsæn
dring 20/11 1896),
6/5 1897, 1/10 1898
(vedtægtsændring),
28/7 1899 (ny ved
tægt 6/6), 11/12 1899
(vedtægtsændring),
30/1 1901, 30/3 1901
(vedtægtsændring),
7/4 1902 (do.), 6/11

Vedtægter i
B. 45.7133. 1889
i afdeling C. Ved
tægter og vedtægts
ændringer 1896,
1898, 1899 (2), 1901,
1902, 1903, 1905,
1908 og 1916 (2)
findes i
B. 45.7135-37.
Sparekassen blev
oprettet 1828.
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Løbe- Første Firmaets navn
nr. anmel
delse

AfdeUng

Supplerende
anmeldelser
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Diverse

1902, 10/3 1903, 16/5
1903 (vedtægtsæn
dring), juni 1903
(do.), 6/10 1905 (do.),
13/4 1908, 13/2 1913,
18/1 1916 (vedtægts
ændring), 10/3 1916
(do.)
25.

29/10
1881

Dansk Arbejder
forenings Spare- og
Laanekasse i Viborg

B/C 23/6 1882, 10/3 1885,
5/5 1886, 30/4 1888,
30/9 1889 (genanmeldelse), 15/5 1891,
24/5 1892, 1897,
1899, 1903, 9/5 1906,
24/9 1906, 11/5 1907,
12/5 1909, 13/5 1910,
24/5 1913, 1914,
8/7 1914, maj? 1915,
okt.? 1916

26.

20/4
1882

Skow og Comp.
(købmandshandel)

A.

27.

28/4
1882
27/5
1882
6/1
1883

Set. Mathiasgadens
Kolonial og Frugthandel
Andersen og Komp.
(detailhandel)
Nicolai Stockholms
Efterfølger
(mode- og manufaktur
handel en gros og detail)
Bendix og Co.
(detailhandel)
Chr. Møller Andersen
og Co.
(købmandshandel)
Jensen og Komp.
Viborg
(kolonialhandel)

A

28.
29.

30.

31.

32.

25/8
1883
26/6
1884

3/1
1885

Vedtægt 4/6 1882
i B. 45.7133 og 35.
Fra 1882:
Arbejder-Spare- og
Laanekassen i Viborg. 1889 i afdeling C. Generalforsamlingsreferat
1897 og vedtægt
17/10 1898 i
B. 45.7135. Opret
tet 1873
12/9 1889 (genanmel- Jfr. VBB 1720
delse), 18/9 1894,
14/1 1898, 14/4 1898

A
Jfr. VBB 1661

A

A
A

A

27/9 1889 (genanmel
delse), 12/8 1896
(ophør)
10/7 1889 (genanmel
delse)
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Løbe- Første Firmaets navn
nr. anmel
delse

Afde
ling

Supplerende
anmeldelser

33.

13/2
1885

C. S. Jensens Købmandshandel

A

34.

13/5
1885

Viborg Mineralvandsfabrik

A

35.

25/9
1885

J. Jensen Lyngsø
(detailhandel)

A

36.

15/10
1885

J. Brandt
(detailhandel)

A

37.

28/11
1885

Handelsbanken i
Viborg

38.

4/12
1886

39.

20/6
1887

Th. Kragelunds
Eftf.
(detailhandel)
Dansk Arbejderforening
i Viborg
(bageri)

B/C 13/11
1899,
1902,
1907,
1911,
1914,
1917
A

40.

10/9
1887

41.

14/2
1888

42.

43.

44.

14/1
1890
15/4
1890

B

Bryggeriet Odin
(ølbryggeri og
øltapperi)
Ingstrup og Co.
(detail- og brænde
vinshandel)
Olvig og Petersen
(vatfabrikation)

A

Lund og Christensen
(smede)
Actiebryggeriet
Odin

A

A

A

B

Diverse

24/9 1889 (genanmcl- Diverse dokumen
delse), 8/1 1910
ter i B. 45.7133

Th. Spreckelsens
Mineralvandsfabrik
10/7 1889 (genanmel
delse), 16/9 1908
(ophør)

1893, 14/10
16/1 1901, 12/4
25/5 1906, 8/8
28/4 1909, 9/10
5/3 1913, 25/1
16/1 1917, 27/4

Filial af Køben
havns Handelsbank.
Efter 1889 ført i af
deling C

Diverse dokumen
ter i B 45.7133

23/4 1888, 30/9 1889
(genanmeldelse), 3/3
1891 (ophør med
håndværk)

I B 44.7134 love
for Arbejderforenin
gen 29/4 1883 (vedr.
ikke bageriet). I
B 45.7135 vedtægter
7/4 1888
12/12 1888, 30/9 1889 Jfr. nr. 44, 46, 66.
(genanmeldelse), 15/4 Oprettet 1832
1890 (ophør)
17/2 1888, 27/9 1889
(genanmeldelse),
14/10 1891
16/8 1889 (genanmel Ses ikke anmeldt
delse), marts 1918
før 1889
(egentlig 14/12 1917)

10/8 1891 (ophør)

Love og udskrift
af forhandlings-
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Løbe- Første Firmaets navn
nr. anmeldelse

45.

46.
47.

48.
49.
50.
51.

AfdeUng

Martin Fischer
(købmand)

A

A

4/1
1892
6/1
1892
23/8
1893

Bryggeriet Odin
ved Mortensen og Kaaber
Dansk Textil-Udvalg
ved Chr. Götzsche
(handel)
Preisler og Co’s
Eft. Frantz Hede
A/S Viborg Børsten
binderi
Dansk Industriforretning
(handel)

20/3
1894

5/8
1891
12/6
1891

52.

Supplerende
anmeldelser

9/6 1891 (prokura),
5/3 1902, 11/10 1905
(prokura), 20/1 1908
(firmaanmeldelse),
24/1 1908
10/3 1902 (ophør)
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Diverse

protokol i
B 45.7135. Jfr. nr.
40, 46 og 66
Anmeldt som firma
et »Martin Fischer«
i 1908, jfr.
VBB nr. 1848
Jfr. nr. 40, 44 og 66

A

Jfr. nr. 22

A
B

23/7 1894 (konkurs)

A

4/4 1902 (ophør)

Messen ved August
Harder (manufaktur)

A

21/3 1898

A. W. Sandberg
(købmand)

A

10/10 1894 (prokura)

53.

18/3
1895

Skovlfabrikken
ved F. Holst

A

1897, 10/2 1899, 1/10
1908, 18/4 1916

54.

3/4
1895

Viborg Beklædnings
oplag og Hattemagasin

A

15/2 1902 (ophør)

55.

23/4
1895

A/S Viborg Skovl
fabrik

B

1902 (ophør)

56.

12/6
1895

Messen, Hillingsøe,
Køedt og Co’s Eneudsalg
(Filial) (handel)

A

1902 (ophør)

57.

13/6
1895

Joseph Vater
(isenkram)

A

3/2 1896, 5/7 1897,
30/3 1898 (ophør)

58.

1895

H. J. Gleerup-Christensens Cykelfabrik

A

Vedtægter 27/12
1891 i B 45.7135

Jfr. nr. 140

Vedtægt apr. 1895
i B 45.7135

Jfr. VBB 1844
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Løbe- Første Firmaets navn
nr. anmel
delse
59.

60.
61.

62.

Manufaktur-Unionen
Johannes Lerches Filial
(Eneudsalg)
2/7
Viborg Trikotage
1896 og Garnforretning
317
Larsen og Rosenstand
1896 (handel med ure)
28/10 A/S Viborg Svine1897 slagteri

9/10
1895

Afde
ling

A

A

B

17/3
1898

A/S Arbejdernes
Fællesbageri

B

64.

21/4
1899
7/11
1899

A/S Viborg Metal
varefabrik
Viborg Mejeri ved
Viggo Friis og
Jens Chr. Esbensen
A/S Bajersk- og Hvidtølsbryggeriet Odin

B

D. A. Topp og Larsens
Efterf. J. Jensen
Tøjhuset i Viborg
ved Jørgen Larsen
Viborg Markfrøkontor
ved P. Christensen
(salg af såsæd og frø)
Viborg Materialhandel
ved C. E. Munchs Enke
Skottenborgs Kolonial
handel ved J. C. Jacobsen
C. Haugaards Boghandel
(Victor Christensen)
Viborg Smørforsyning
ved V. Johansen

A

66.

23/6
1899

67.

5/1
1900
10/11
1900
15/11
1900

68.

69.

70.
71.

72.
73.

30/3
1901
23/4
1901
5/11
1902
26/3
1903

Diverse

12/4 1902 (ophør)

A

63.

65.

Supplerende
anmeldelser

A

B

31/7 1912, 22/10
1912, 1/8 1917
14/11 1898 (vedtægts Love og uddrag af
ændring), 12/11 1910 forhandlingsproto
(ophør)
kollen 25/2 1897 i
B 45.7135
3/9 1898, 18/3 1899,
Love 25/1 1898 og
15/3 1900, 2/10 1901, generalforsamlings
12/4 1907 (vedtægts referat 24/2 1898 i
ændring), dec.? 1915
B 45.7135
Vedtægt 28/6 1898
i B 45.7135
31/7 1912

29/8 1908, 31/3 1911, Vedtægt 10/6 1899
3/5 1915
i B 45.7135. Jfr. nr.
40, 44 og 46
Jfr. nr. 12

A

A

A

A
A

31/3 1909 (ophør)

Jfr. nr. 105
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Løbe- Første Firmaets navn
nr. anmel
delse

Afdeling

Supplerende
anmeldelser
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Diverse

74.

11/6
1903

A/S Magasin Viola
(handel)

B

75.

3/8
1903

Tapetfabrikken
Gildsig

A

76.

23/2
1904

A/S P. Hornsleth
(sadel- og kurvemageri)

B

77.

2/4
1904

A/S Viborg Bank

B

3/6 1905 (vedtægt),
29/4 1907, 12/5 1910
(vedtægtsændring),
1915 (do.), 7/5 1917,
6/11 1917 (nye ved
tægter)

Enkelte af anmel
delserne er ført på
blanketter til afde
ling C. Banken, der
er oprettet 1895,
blev 1917 overtaget
af Den danske An
delsbank og hed
derefter A/S
Viborg Bank, An
delsbanken. I
B 45.7135-37 findes
protokoludskrift
1904, vedtægt 27/4
1905 med general
forsamlingsreferat,
vedtægt 24/2 1910,
protokoludskrift
1915, vedtægt 2/10
1917 med protokol
udskrift

78.

11/4
1904

Meescnborg ved
Niels Mortensen
(handel med manufaktur,
især korte varer)

A

11/10 1905, 3/7 1907,
11/9 1907 (ophør)

Jfr. nr. 95

79.

12/8
1904

Vestergades Kaffehandel
ved T. Christensen

A

11/10 1904

80.

14/10 Set. Hansgades
1904 Broderimagasin
ved Signe Bilgrav

A

1/3 1909
Vedtægt 22/2 1904
og generalforsam
lingsreferat i
B 45.7135
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Løbe- Første Firmaets navn
nr. anmel
delse

81.

16/11
1904

82.

A

9/5 1906 (ophør)

Jens Gregersen
(købmand)

A

7/4 1905 (prokura)

A/S Sæbehuset

B

10/5
1905

84.

20/10 Viborg Dampbødkeri
1905 og Drittel-Stavefabrik
ved A. F. Nielsen
1906 A/S Peter Juul
(bogbinder)
2/4
Viborg Væveri
1906 ved J. A. Edeling
30/4
Viborg Kul-Forretning
1906 ved Holger Friis Fischer
25/5
Fabrikernes Udsalg
1906 ved Signe Bilgrav
29/6
Engelsk Beklædnings
1906 magasin ved
H. Albrechtsen
29/8
A/S Midtjysk Korn- og
1906 Foderstofforretning
3/4
Viborg Margarine
1907 forsyning ved S. Brun
7/5
Importlagerets Udsalg
1907 ved O. Riis
7/6
Christoffersen og Reimer
1907 (snedkere)
23/8
Den lille Laanekasse
1907
11/9
Varehuset Meeesenborg
1907 ved Julius Broge
8/10
London Magasinet
1907 ved E. Hagemann

86.
87.

88.
89.

90.
91.

92.
93.

94.
95.
96.

Supplerende
anmeldelser

Fabrikernes Udsalg
ved Ane Mette Jensen

83.

85.

Afde
ling

A

Diverse

Jfr. nr. 88

Vedtægt 5/9 1904
og generalforsam
lingsreferat i B 45.
7135

24/10 1907 (ophør)

Jfr. nr. 98

B

A
A

19/1 1907

A

Jfr. nr. 81

A

B

4/2 1907, 2/8 1907

Vedtægt 2/8 1906
i B 45.7135

A
A
A

23/8 1911 (ophør)

A

A
A

Jfr. nr. 78
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Løbe- Første Firmaets navn
nr. anmel
delse
97.
98.
99.

100.

101.

24/10 Dansk Smørforsyning
1907 ved Carl Johannes Bruun
24/10 Viborg Drittelstave1907 fabrik ved H. J. Nielsen
10/4
Viborg Kontant1908 manufakturforretning
ved Jacob Schaarup
A/S Jysk Cykelbørs
16/5
1908

Afde
ling

A

Supplerende
anmeldelser

Jfr. nr. 84

A
A

B

24/4 1909 (ophør)

21/4
1909
24/4
1909

Victor Christensens
Boghandel
A/S Jysk Cykelbørs

A
B

19/7 1909, 5/11 1909
(ophør)

21/6
1909
18/8
1909

Margarinefabriken Pal
men ved Jens Christensen
A/S Chr. Schourups
Tømmerhandel

A

9/11 1909 (ophør)

B

7/11 1910

109.

1909

110.

9/10
1909
26/11
1909

Margarinefabriken Pal
men ved Jens Christian
Esbensen
Viborg Automobil
Droske A/S
Knud Jensens Skræd
deretablissement

104.

105.

106.

107.
108.

111.

Vedtægt 14/4
1908 i B 45.7135.
Jfr. nr. 106

A

Pariser-Bazaren
ved A. Andersen
Engelsk Herremagasin
ved V. Friis
Adolf Jacobsens Bog
handel ved Sofus Becker
Viborg ny Broderi- og
Lingeriforretning A/S

103.

Diverse

8/2 1917 (ophør)

25/8
1908
6/10
1908
9/1
1909
2/4
1909

102.

119

A
A

Jfr. nr. 129

B

Generalforsam
lingsreferat i B 45.
7135
Jfr. nr. 72

A

B

A

7/11 1910

Vedtægt 15/3 1908
og generalforsam
lingsreferat i B 45.
7135. Jfr. nr. 100
Flyttet til Esbjerg.
Jfr. nr. 109
Love 18/8 1909
med udskrift af
forhandlingsproto
kol i B 45.7135
Jfr. nr. 107

Vedtægt 8/11 1909
i B 45.7135
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Løbe- Første Firmaets navn
nr. anmel
delse

Supplerende
anmeldelser

112.

13/1
1910

A/S Viborg Kafferisteri

B

1/11 1912, sept.
1917

113.

23/4
1910

B

5/2 1918 (ophør)

114.

21/9
1910

A/S Valdemar
Mikkelsen
(isenkramhandel)
A/S Matr. Nr. 255
af Viborg
(at købe og drive
ejendommen)

B

24/1 1911

115.

18/5
1911

116.

117.

118.

7/2
1912
15/5
1912

119.

13/6
1912

120.

9/7
1912

121.

11/11
1912

122.

9/12
1912

123.

29/3
1913

A/S Viborg Mode- og
Lingeriforretning
A. Poulsen
Th. Bentsen, Viborg
Dampvaskeri
C. V. Gjerløvs Efterfølger
(isenkramhandel)
Viborg Værktøjsmagasin
ved Frederik Julius
Preisler
Viborg Herre-Magasin
ved Jens Frederik
Bertelsen
Viborg Ny Material
handel ved
Anders Valentin Jensen
Viborg Ny Material
handel ved Johannes
Steensgaard og Marius
Valentin Jensen
Johan M. Støttrups
Efterfølger ved Niels
Christian Johannes Støttrup
(bageri)
Kontantforretningen
ved Carl Malling
(manufaktur)

Diverse

Vedtægt 3/1 1910
og vedtægtsændring
1917 i B 45.7135-36
Vedtægt 19/4 1910
med protokol
udskrift i B 45.7135
Love 10/3 1910
og protokoludskrift
i B 45.7135.
Matr. nr. 255 dæk
ker St. Set. Mikkelsgade nr. 29

B

A

31/1 1912 (prokura)

A

A

A

A

A

A

A

6/11 1912 (ophør)

Jfr. nr. 121

Jfr. nr. 120
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Løbe- Første Firmaets navn
nr. anmel
delse

124.
125.

126.

127.

128.

129.
130.

131.

16/10 Hans Jacobsen
1913 (detailhandel)
1914 A/S V. Bilstrup
(urmagerforretning)
Viborg teknisk-kemiske
13/2
1914 Laboratorium, Material
og Farvehandel
juli
Cigaretfabriken
1914 Norden A/S

August F. Tams
(boghandel)
Sophus Beckers
Boghandel
A/S J. Lauth og Co.
(cykel- og motor
vognsfabrik)
marts? A/S A. Nielsens
1915 Bødkeri

dec.?
1914
jan.?
1915
14/1
1915

Afde
ling

Diverse

A

B

A

A

Vedtægtsændring
1914 i B 45.7137.
Fabrikken blev
overtaget af A/S
Chr. Krogh 1/7
1917, jfr. nr. 145
Jfr. nr. 150

A

Jfr. nr. 103

B

B

aug.-sept. 1914
(vedtægtsændring),
1/1 1918 (ophør)

marts? 1915, maj?
1915 (ophør)

B

132.

21/8
1915

Midt- og Vestjydsk
Frøavlskompagni A/S

B

133.

okt.
1915

A/S Viborg Skotøjs
magasin

B

134.

okt.? Viborg Exportforretning
1915 (handel)
17/12 Viborg Dampværk
1915 og Stavfabrik
J. Christensen og Co.

135.

Supplerende
anmeldelser

121

juli? 1917 (ophør)

Protokoludskrift
i B 45.7137
Vedtægt 11/3 1915
og generalforsam
lingsreferat i B 45.
7137
Vedtægt 3/8 1915
med protokol
udskrift i B 45.7137.
Protokoludskrift
1917 i B 45.7136.
Jfr. nr. 146
Protokoludskrift
i B 45.7137

A
A

11/3 1916, 7/4 1916,
sept. 1916 (ophør)

Kommanditselskab.
Sag vedr. forkert
anmeldelse i B 45.
7137
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Løbe- Første Firmaets navn
nr. anmel
delse

136.
137.

138.
139.

140.

23/12 Den blaa Butik
1915 ved Julius Jørgensen
21/1
Det blaa Hus i Viborg
1916 ved Carl J. Jensen og
Thisted
(herreekvipering)
febr.? Varehuset ved
1916 P. Jørgensen
juni? Fallesens Efterfølger
1916 ved Povl Sørensen
(farveri)
juli?
Skovlfabriken i Viborg
1916 ved F. Holsts Efterf. A/S

Afde
ling

A

14/6 1917 (ophør)

Jfr. nr. 143

A
A

B

aug.?
1916

Fabriken Godox A/S
(bouillonterningfabrik)

B

142.

nov.
1916

A

143.

juni?
1917
juli?
1917
23/7
1917

Kuffertfabriken
Danmark ved
H. Marthinsen
Det blaa Hus, Viborg
ved N. O. Hansen
Chr. Ryberg
(børstenbinderi)
A/S Chr. Kroghs
Fabrikker, Viborg,
Nykøbing Mors
(tobaksfabrikation)

145.

Diverse

A

141.

144.

Supplerende
anmeldelser

jan.? 1917, maj?
1917 (ophør), maj?
1917, aug.? 1917

A

Vedtægt 26/6 1916
i B 45.7137.
Jfr. nr. 53
Udskrift af forhand
lingsprotokol 3/2
1917 i B 45.7136.
Nyt firma med
samme navn og
samme aktionærer
blev stiftet i maj
1917. Vedtægt 8/5
1917 med protokol
udskrift og proto
koludskrift aug.
1917 i B 45.7136

Jfr. nr. 137

A
B

nov. 1917, 19/3
1918, nov. 1918

Stiftelsesdokument
3/5 1917, love 28/6
1917 og protokolud
skrift i B 45.7136.
Firmaet er dannet
ved en overtagelse
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Løbe- Første Firmaets navn
nr. anmel
delse

Afdeling

146.

juli?
1917

Midt- og Vestjydsk
Frøkompagni A/S

B

147.

aug.?
1917
nov.
1917

Arbejdernes Kødforsyning
ved N. Andersen
Privatbanken for Vi
borg og Omegn A/S

A

148.

149.

150.

151.
152.

153.

154.
155.

Einar Jensen
(boghandel)
1918 A/S Den Gyldendalske
Boghandel,
Nordisk Forlag
A/S Stagsteds
jan.
1918 Maskinfabrik
marts Sumborg Isenkram
1918
marts F. V. Backhausens Eftf.
1918 ved F. V. Rasmussen
(bogbinderi og bog
trykkeri)
nov. Viborg Vulkaniserings
1918 anstalt
nov. Viborg Kunsthandel
1918 ved J. Chr. Sørensen

1918

B

Supplerende
anmeldelser
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Diverse

af firmaet Chr.
Krogh (oprettet
1876), A/S Cigaret
fabriken Norden
(jfr. nr. 127) og
Morsø Tobaksfabrik
Vedtægt 29/7 1917
og protokoludskrift
i B 45.7136. Jfr.
nr. 132

maj 1918

Vedtægter 19/10
1917 og protokol
udskrift i B 45.7136

A
B

B

Set. Mathiasgade 38,
bestyrer A. F. Tams,
jfr. nr. 128
Vedtægt 17/3 1916
i B 45.7136

A
A

A

A

Grundlagt 1877

124

Ole Taxen

FAGREGISTER
til firmaanmeldelser i Viborg 1862-1918
Handelsvirksomheder:
Boghandel: Nr. 72, 103, 105, 128, 129, 149, 150.
Broderi: Nr. 80, 104.
Cykler: Nr. 100, 106.
Detailhandel: Nr. 22, 28, 30, 35, 36, 38, 41, 48, 124.
Frø, såsæd og foderstoffer: Nr. 69, 90.
Isenkram: Nr. 57, 113, 117, 118, 152.
Kaffe: Nr. 79.
Kolonialhandel: Nr. 27, 32, 71.
Kul: Nr. 87.
Kunst: Nr. 155.
Købmænd: Nr. 1, 2, 4, 8, 10, 13, 20, 26, 31, 33, 45, 52, 82.
Manufaktur og beklædning: Nr. 15, 18, 29, 47, 51, 54, 59, 60, 68, 74 (?),
78, 81, 88, 89, 95, 96, 99, 102, 104, 115, 119, 123, 133, 137, 143.
Materialhandel: Nr. 70, 120, 121, 126.
Smør og margarine: Nr. 14, 23, 73, 91, 97.
Sæbehuset A/S: Nr. 83.
Trælast: Nr. 17, 45, 108.
Ure: Nr. 61.
Ikke nærmere oplyst: Nr. 50, 56, 92, 101, 134, 136, 138.

Håndværks- og industrivirksomheder :
Bagerier: Nr. 39, 63, 122.
Beklædning: Nr. 6, 7, 86, 111, 139.
Bogbinderi og bogtrykkeri: Nr. 85, 153.
Bouillonterninger: Nr. 141.
Børstenbinderi: Nr. 49, 144.
Drikkevarer: Nr. 2, 3, 11, 34, 40, 44, 46, 66.
Jernvarer: Nr. 19, 43, 53, 55, 58, 64, 130, 140, 151.
Kafferisteri: Nr. 112.
Kufferter: Nr. 142.
Margarine: Nr. 107, 109.
Mejeri: Nr. 65.
Sadel- og kurvemageri: Nr. 76.
Slagtning: Nr. 62, 147.
Tapet: Nr. 75.
Tobak: Nr. 2, 5, 21, 127, 145.
Træ: Nr. 16, 84, 93, 98, 131, 135.
Ur- og instrumentmageri: Nr. 12, 67, 125.
Vatfabrikation: Nr. 42.
Vulkanisering: Nr. 154.
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Pengeinstitutter:
Banker og sparekasser: Nr. 24, 25, 37, 71, 148.
Den lille Laanekasse: Nr. 94.

Diverse:
Blodigleparken ved Viborg: Nr. 9.
Dampvaskeri: Nr. 116.
A/S Matr. nr. 255: Nr. 114.
Midt- og Vestjysk Frøavlskompagni: Nr. 132, 146.
Viborg Automobil Droske A/S: Nr. 110.

Ole Tuxen, født 25. oktober 1947, cand. mag. (historie og samfundsfag).
Adresse: Egersundvej 19, Korsør.
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DET »FORHEKSEDE« SOGN
I »Folk og Kultur« - folkemindeforskernes meget læseværdige årbog - offentliggjorde Gustav Henningsen i 1975
en større afhandling om: Hekseforfølgelse efter »heksepro
cessernes« tid. Gennemgangen af de forskellige trolddoms
sager efter år 1700 indleder han med en udførlig omtale af
den sidste heksebrænding i Danmark, som fandt sted i Øster
Grønning i Østsalling i 1722, en begivenhed som også Jeppe
Aakjær har behandlet i sin lille bog »En landsbytragedie«
(1910).
Den uhyggelige begivenhed indtraf om aftenen den 25.
november 1722. Dorte Jensdatter, en enligt boende gammel
kone, var af en af sine naboer blevet beskyldt for at have
forgjort en hest, så den døde. Under et selvbestaltet forhør,
som en flok naboer holdt over hende, blev hun bundet til en
stolpe i sin egen stue, og forhøret endte med, at der blev
smidt brændende halmviske under hende, og Dorte Jensdat
ter og hendes hus brændte op. Sagen kom naturligvis for ret
ten, og efter at være ført både for herredsting, landsting og
højesteret endte den med, at de to, der blev anset for de ho
vedansvarlige, en mand og en kvinde, blev halshugget og
brændt på Salling herreds tinghøj på Bostrup hede tæt ved
Skive-Glyngøre landevejen. Det skete sidst på året 1723.
Det interessante er nu, at Gustav Henningsen gennem den
folkelige tradition kan påvise, at almuen holdt med mord
brænderne. De gjorde i virkeligheden en gavnlig gerning ved
at brænde den onde heks, men blev straffet af en hård og
uforstående øvrighed, og denne linje føres derefter gennem
en lang række eksempler op imod vor egen tid (det sidste
heksemord fandt for øvrigt sted i år 1800), og Gustav Hen
ningsen antyder den mulige konklusion, at heksemordene og
overfald på »hekse« i 1700- og 1800-årene kan have været
en direkte, men selvfølgelig helt utilsigtet følge af overklas-
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sens afskaffelse af heksebrændingerne. »Hvis menigmand
selv havde fået lov til at råde, havde hekseprocesserne må
ske fået lov til at fortsætte et par hundrede år endnu«, hed
der det til sidst.
Her bliver da så plads til et lille supplement til affæren
fra 1722. Hvordan gik det nemlig med troen på hekse i den
lille hårdt ramte landsby ved Skive fjords udmunding i
Lovns bredning, Øster Grønning? Det er så heldigt, at et
enkelt - desværre isoleret - dokument knap et hundrede år
senere giver os det svar, som var at vente: heksebrændernes
grumme skæbne i 1723 kom på ingen måde til at betyde no
gen undlivelse af heksetroen i det lille samfund, tværtimod
fristes man til at sige. Dette enkeltstående dokument, som
straks skal citeres, kan med andre ord betragtes som en sær
deles talende og karakteristisk efterskrift til de uhyggelige
begivenheder i 1722-23, som, da det blev skrevet, vel endnu
var levende i folks erindring.
Blandt landsbyens gårdmænd var ved folketællingen i
1801 den 50-årige Christen Jensen med tilnavnet Bilstrup
og hans 46-årige kone Kirsten Pedersdatter (Lykke). De
havde 6 børn i alderen fra 18 til 3 år.
Den 25. februar 1805 indkom følgende skrivelse fra Chri
sten Jensen til by- og herredsfoged Ole Selmer i Skive:
»Da min kone uskyldig (så vidt jeg ved) er blevet be
skyldt for at have været skyldig i en sygdom, som den
almægtige har pålagt Jens Pedersens søn i Øster Grøn
ning, og ordet overalt blandt naboer og venner går så
vidt, at hun skulle være en heks eller have gjort det
med Fandens hjælp; en kone navnlig Maren Ulrichsdatter og en anden kone navnlig Maren Jensdatter har
en dag været i Hans Christensens hus, og bemeldte Jens
Pedersens kone har sagt, at hun vidste, hvem der var
hendes søns skademand nemlig een af hendes nærme
ste naboer; og da de gættede på adskillige, holdt hun
dem alle fri, men da de gættede på min kone navnlig
Kirsten Lykke, sagde hun: jeg navngiver ingen. Dette
vil Maren Ulrichsdatter bevidne. Den anden Maren
Jensdatter har en dag kommet ind i min broder Jens
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Bilstrups hus og der sagt i bemeldte min broders hans
kones, karls og piges påhør, at min kone var Jens Pe
dersens søns skademand, som ovenmeldte 4 vidner kan
bevidne. Vel har jeg i nogle sognemænds overværelse
hajt bemeldte Maren Jensdatter i forhør, men hun sky
der sig derfra og vil ej ud med meningen. Nu er jeg
ærbødigst bedende Deres Velvished ville her udi give
mig et godt råd, hvorledes jeg kan anstille min sag, thi
min kone er meget urolig.«
Herredsfogeden indkaldte den 28. februar til et politiforhør
den 8. marts kl. 2 i Salling herreders tingstue på Skive tingog rådhus, »efter forestående klage eller anmeldelse«. Chri
sten Jensen Bilstrup og hans kone og Jens Pedersens søn,
Christen (29 år gammel) og hans kone Bodil Jensdatter skul
le møde, mens som vidner indkaldtes Maren Ulrichsdatter,
Maren Jensdatter samt Jens Bilstrups karl Christen og hans
tjenestepige Stine. Vi kan se, at stævningen behørigt er ble
vet forkyndt for disse folk, men beklagelsesvis kan vi, som
nævnt, ikke komme længere med sagen; det har ikke været
muligt at finde noget referat eller nogen omtale af forhøret.
Men Kirsten Lykke blev i alle tilfælde boende i sin hjemby.
Kirkebogen, som i øvrigt først er bevaret fra 1813, viser, at
Christen Jensen Bilstrup og Kirsten Pedersdatter døde som
aftægtsfolk i Øster Grønning henholdsvis i 1841 og 1845,
begge i en alder af 91 år.

Paul G. Ørberg.

Kilder
Politiprotokol for Salling Nørre herred 1792-1822 (B 43A-47).
Dokumenter til politiprotokollen 1791-1800 (B 43A-58).
Folketællinger og kirkebøger. Landsarkivet for Nørrejylland.

130

Småstykker

GAMLE FRU PREISLER

Besøgene i Viborg hos min bedstemor Nicoline Preisler hører
til mine smukkeste erindringer fra barndommen. Min far,
Arne Preisler, havde nedsat sig som tømrermester i Flens
borg, og i årene 1906-14 og igen i 1916 tilbragte jeg som
merferierne i Viborg. Bedstemor havde en sjælden evne til
at fortælle, og jeg nød at høre om livet i byen i forrige år
hundrede og om hændelser i hendes lange liv. Disse erindrin
ger har jeg på de følgende sider suppleret med optegnelser
af bedstemors søsterdatter, Dorthe Leth, født Secher.
Min bedstemor, Nicoline Preisler, er født den 25/11 1825
i Udbyneder præstegård, som den yngste af pastor Jacob
Bies 9 børn. Hun blev gift med købmand Jens Carl Frederik
Preisler, søn af gæstgiver Frederik Christian Preisler. Bed
stefar var født den 31/8 1826.
Som det var skik og brug dengang, blev der først og frem
mest sørget for drengenes uddannelse, der var derfor ikke
råd til at holde huslærer til den yngste datter, og bedstemor
var henvist til en ældre slægtnings hjælp. Hun har ofte be
klaget sin mangel på kundskaber, men hun søgte hele livet
igennem at øge sin viden.
15 år gammel sendtes hun til Hobro for at være husbesty
rerinde for sin bror, brygger Jacob Bie, og en kokkepige fra
præstegården fulgte med. Her mødte hun Jens Preisler, der
var handelsbetjent i bryggergården. Faderen og broderen be
stemte ægteskabet, og bedstemor blev ikke spurgt, før forlo
velsen blev deklareret.
Bedstefar, Jens Preisler, deltog i krigen 1849-50 som me
nig soldat, og i maj 1851 begyndte han en urtekram- og køb
mandshandel i Vestergade i Viborg.
Bedstemor kom tilbage til præstegården for at forberede
sit ægteskab ved at forarbejde sit udstyr. Hør, der var dyr
ket på præstegårdens jorder, blev kartet, spundet og vævet,
og alt blev forsynet med navn, for dækketøjets vedkommen
de også med antallet af servietter hørende til hver dug. Ud
styret var stort, og indtil sine sidste dage havde hun endnu
meget tilbage af dette udstyr.
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Brylluppet fandt sted den 27/4 1852 i Udbyneder. Brude
kjolen var rødgrøn med metalglans, livet nedringet, dog
uden blottede skuldre, i udringningen kniplinger, ærmerne
var pufærmer, der dækkede det halve af overarmen, neder
delen var meget vid og rynket, den var forsynet med et lille
slæb. Hun bar saffianssko med korsbånd, og håret var opsat
på baghovedet med tre små krøller ved hvert øre. Et halv
langt slør og et sjal afsluttede dragten.
På tredie dagen afrejste brudeparret til Viborg, en meget
besværlig rejse, for vejret var koldt og vejen støvet. En karl
og en pige fulgte med, og ved ankomsten til det tomme hus
blev der dækket op med de fra præstegården medbragte pøl
ser, skinker, smør og brød.
Huset i Vestergade var meget lille, familien voksede, og
forretningen også. Da de første børn var født, var det bed
stemors største ønske at få en ko. Hun, der var opvokset i
den store præstegård med tilhørende landbrug, kunne ikke
forlige sig med at købe mælk i små portioner. Så fik hun da
en ko, men der var ingen stald til den, hvorfor den blev opstaldet hos en nabo og græssede sammen med dennes kobbel
uden for byen. En trofast pige stod op en time før sin sæd
vanlige tid for at malke og vaske spandene.
I 1857 købte Jens Preisler købmandsgården i Mathiasgade
nr. 76 og byggede denne op på ny. Over porten satte han en
lille marmorplade med sine og sin hustrus navnes forbogsta
ver, J. P. og N. B., disse var anbragt under hinanden. En
slægtning har fortalt mig, at bønderne tydede dette sådan:
»Jens Preislers nøj bøgning«.
Det lange stuehus var opdelt i to afdelinger, kontor, butik
og bolig. Under boligen fandtes en stor kælder, bygget af
kampesten, skiftningerne var båret af søjler. Om disse var
af sten eller træ, kan jeg ikke oplyse.
Her var en stor gårdsplads med længer til stalde og lager
rum, der var rum til egne folk og gæsternes kuske og karle.
Der blev også bygget en maltkølle. Bag hus og gård lå en
stor have med et ganske stort lindetræ. Haven grænsede op
til Søndre Sogns Kirkeplads, dog førte der et lille stræde fra
Mathiasgade til kirkepladsen.
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Nicoline Preisler.

Stuerne var ikke store, kvadratiske med 2 fag vinduer,
dog var salen større og havde 3 fag vinduer. Væggene var
dybblå. For vinduerne fandtes røde ulddamaskgardiner over
hvide broderede tylsgardiner. Gardinerne blev holdt til siden
af to forgyldte bøjler formede som kalagrene med to blade,
blomsten var af blåt glas. Disse gardiner og bøjler fulgte
bedstemor hele livet. Sofa og lænestol var betrukket med
samme damaskstof. Ved det ene vindue var bedstemors
plads, og uden for vinduet fandtes gadespejlet, det andet
hjørne var børnenes plads. Salen blev benyttet ved festlige
lejligheder, og når der var gæster eller kunder på gården.
I dagligdagen var salen husmoderens arbejdsrum og læsestue
for de skolesøgende børn, broderbørnene fra bryggergården
i Hobro gik i latinskole i Viborg og boede i købmandsgår
den.
Den daglige spisestue og to soveværelser vendte mod
gårdspladsen, på loftet var der flere værelser og rum, her
boede personalet, der var ansat i butikken og på kontoret.
Desuden var her plads til gæstesoveværelser.
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I køkkenet, som var ret stort, var der et stort komfur og
de dertil hørende tørve- og brændekurve. Fra køkkenet førte
en meget smal og meget stejl trappe ned til kælderen, hvor
der fandtes sulekar til kød og flæsk, de røgede varer hængte
under loftet. Desuden var der hylder til alle de syltede ting.
Mælken blev bragt herned i kar, og her blev den fordelt til
kunderne, enten de nu skulle have en pægl eller to, måske
hele to potter. Ved siden af køkkenet var der et spisekam
mer, hvor man smurte smørrebrødet.
Husmoderens klædedragt var om morgenen bomuldskjole
med hvid krave og et bomuldsforklæde, dertil morgenkap
pen. Resten af dagen var bedstemors påklædning mørk ulden
kjole. Nederdelen var syet i flere baner, og var foret med
shirting, under nederdelen bar hun flere skørter, af hvilke
det ene havde en påsyet lomme. Livet var stramtsiddende og
havde fiskebensstivere, i halsen en »halsklud« og en krave,
begge var af fint broderet tyil. Halskluden blev bundet un
der hagen med en sløjfe, kappen var bygget op af hvide
kniplinger.
Jeg var som barn altid imponeret over alle de skørter,
bedstemor havde på, og da jeg engang spurgte hende, om
hun også havde en krinoline, da dette var moderne, var sva
ret: »Nej, Preisler ville ikke have, jeg gik med det stavær,
jeg kunne få så mange skørter, jeg ønskede, og så fik jeg 7,
det ene var af hestehår.«

Bedstefar rejste til England sammen med købmand Vater
og en lektor fra latinskolen, hos hvem de havde taget under
visning i engelsk. Denne rejse var en studie- og indkøbstur,
og bedstefar havde da stof med hjem til to nye kjoler til sin
hustru. Der var så meget stof, at man kunne forandre ær
merne nogle gange, for, som bedstemor sagde, det var dér,
moden skiftede. Desuden medbragte bedstefar stof til en sil
kekjole og skotskternet stof, som blev forarbejdet til børne
ne. Til de mørke kjoler hørte et sort sjal, og til silkekjolen et
hvidt kinesisk silkesjal. Silkekjolen og sjalet bar bedstemor
ved alle festlige lejligheder hele livet uden hensyn til de skif
tende moder.
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Pligterne var mange i den store husholdning. Om lørdagen
kom bønderne til byen med korn, smør og levende grise og
fjerkræ. Børnene var med, og man kørte ind i købmandsgår
den, hvor alle blev beværtet med kaffe. Desuden kom pro
prietærerne og præsterne, ofte med hele familien; alle børne
ne havde en dejlig tumleplads i købmandsgården, og det
hændte da også ret ofte, at en af dem faldt ned ad en stejl
kælder- eller loftstrappe og måtte trøstes og have en hvid
klud på såret.
Tuberkulosen, den tids folkesygdom, ramte også denne fa
milie. Bedstefar blev syg, og for at komme bort fra byens
larm og støv købtes 1861 en lille landejendom - Vejrmølle
toft - den lå i trekanten mellem den nuværende Jernbane
gade og Holstebro vej. Huset blev udvidet, børnene fulgte jo
med, også Hobro-børnene. Her døde Jens Preisler den 7/9
1870.
Bedstemor blev boende på Vejrmølletoft, som hun kaldte
sit enkesæde. Her drev hun et lille landbrug, omgivet af en
stor børneflok, for stadig var børnene fra Hobro og senere
drenge fra de omliggende gårde i hendes varetægt i skole
tiden. Af sin store børneflok på 12 havde hun nu kun 5 til
bage, de fleste døde som små, alle af tuberkulose, og i 1907
havde hun kun sin yngste søn i live.
Vejrmølletoft solgtes i 1897, og Købmandsgården, der var
ført videre ved bestyrer, solgtes 1906. Broderen, brygger
Hans Jacob Bie, Hobro, bistod bedstemor med at købe en
livrente.
Fra Vejrmølletoft flyttede bedstemor til en lejlighed på
hjørnet af Torvet og Mathiasgade, kort efter til Mogensgade
7. Møbler og gardiner var her de samme, som havde fulgt
hende hele livet igennem. Ved det ene vindue stod forhøjnin
gen med bedstemors sybord og på dette hendes nøglekurv.
Her sad hun i rokokostolen og broderede, mens hun fulgte
gadelivet i sit gadespejl.
Der kom mange gæster i Mogensgade, det var sjældent
»gamle fru Preisler« var alene en dag. Familie og venner
glemte hende ikke, og mange så ind en halv times tid. De
unge kom tilrejsende, og selv tog hun også ud. Hun var in-
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teresseret i alt, byens udvikling, sin søn, sine 5 børnebørns
og Hobrobørnenes ve og vel. Alle elskede vi hende for hen
des dømmekraft og ærlighed. Havde hun taget fejl, indrøm
mede hun det gerne.
Viborgs borgere kunne dagligt møde »gamle fru Preisler«
iført sort silkekappe og sort trekvartlang frakke, om som
meren dog et sort silkesjal. Hun gjorde sine indkøb, oftest
på torvet og gik sin daglige spadseretur. Gik hun på »visit«,
bar hun en kappekurv, der indeholdt den hvide kniplings
kappe til indendørs brug.
Sine daglige ture gennemførte hun indtil en uge før sin
død, den 21/7 1918. Da var hun knap 93 år gammel.

Inger Nicoline Preisler.

METTE JENSDATTERS HENRETTELSE
Et Tidsbillede fra Viborg fra Tiden før den store Brand
I de seneste Aar har jeg ofte syslet med Genealogi paa
Landsarkivet i Viborg, og her stødte jeg saa en Dag paa en
Henrettelsessag fra 1694.
Da denne Sag giver et Billede af Forholdene i Viborg i
Aarene før den store Brand i 1726, søgte jeg at finde noget
frem om den. Det blev dog ikke ret meget, der kunde findes,
da Protokollerne for Byting og Landsting netop mangler for
Aarene der omkring.
Der boede i Sortebrødre Sogn ved denne Tid en vistnok
temmelig tvetydig Person ved Navn Søren Christensen Far
ver. Han forførte i hvert Fald sin Tjenestepige, og hans
yderligere Opførsel imod hende bragte hende til den yder
ligste Grad af Fortvivlelse.
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En Indførsel i Kirkebogen om fødte 1694 lyder nemlig
saadan:
»Onsdagen Dend 1. Augusti Blev Søren Christensøn Far
vers uægte Drenge Barn, Som hand hafde aulet med hans
tienesteqind /: Mette Jensdatter :/ fød og strax efter fødse
len af hende selv ombragt og kast under en Seng, Hvor dend
fandtis død. Hvorfor hun blev straxt fengslig anholdt.«
Drengen blev begravet den 4. August.
Og saa skulde Øvrigheden jo til at bevise, at den ikke
bar Sværdet forgæves. Mette Jensdatter blev ikke bare an
holdt, men hun blev ogsaa henrettet. Imidlertid mangler som
sagt Retsprotokollerne, og vi maa derfor nøjes med, hvad
Kirkebogen for Sortebrødre Kirke 1694 kan fortælle:
»Torsdagen Den 30. Augusti Blev Mette Jensdatter /: som
havde ombragt sin foster, Som fandtis død under en Seng til
Søren Farvers, som hun tiente :/ Halshugen uden for Byen
ved Gallien og hendis Hovet sat paa en Stage ud ved veyen,
men Legomet henlagt i en Kiste og henført i den øde Kirchegaard ved Reebslagerens Huus. Den blev Jordet uden Jords
paakastelse af præsten. Hun blev udledet af begge Sogne
Præsterne Mag: Christen Erichsøn og Mag: Just Bøg til sin
rættersted.«
Hun blev altsaa henrettet og Hovedet sat paa en Stage og
Legemet begravet paa den øde Kirkegaard, hvor Set. Mik
kels Kirke og Plejeanstalt for Fattige havde staaet.
Men, hvor laa saa disse Lokaliteter? Lettest er det med
Set. Mikkels Kirkegaard. Alle ældre husker jo Riegels Fa
brik. Nord for denne gik der en Vej ned mod Søen. Denne
Vej kaldes paa Ursins Kort over Viborg for Set. Mikkels
Kirkestræde.
Og paa Resens Kort over Viborg fra 1677 er angivet
»Rebslagerens Huus«, Vest for Koldingvej og umiddelbart
Øst for Vejen »Pladtzen, hvor St. Michels Kirche har stan
det«.
Og Magister Erichsen fortæller, at Kirkegaarden endnu i
hans Barndom blev benyttet til Begravelser. Ursin oplyser,
at den før i Tiden blev benyttet til Begravelse af Forbryde
re. Det er nok Mette Jensdatter, han tænker paa. Men fra
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Viborgbogen ved vi yderligere, at der ogsaa 1644 blev be
gravet en Kvinde der, som havde ombragt sit Barn. Om hen
de ved jeg dog intet, men derimod ved man, at Kirkegaarden
er bleven benyttet til Begravelse af Fattige, altsaa vel saadanne, hvis Henfart Fattigvæsenet maatte besørge.
Den øde Plads ved Tomten af Kirken passede jo netop til
saadanne Begravelser, da Jorden her intet kostede. Til alt
dette er saa kommet Stiftsmuseets store Udgravning i denne
Sommer, som med al ønskelig Tydelighed har vist os Kirkegaardens Beliggenhed paa dette Sted.
Men saa Retterstedet? Her er det straks meget vanskeli
gere. Først 1789, altsaa næsten 100 Aar senere, er det afsat
paa Videnskabernes Selskabs Kort. Alligevel kan der ikke
være nogen Tvivl om, at det netop var her, Mette Jensdat
ters Hoved blev skilt fra Kroppen og sat op paa en Stage.
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Men finde Stedet idag? Vejføringerne er jo forandret til
det ukendelige, og en Bebyggelse er vokset frem, som totalt
har ændret Billedet.
Jeg har altsaa maattet jævnføre en hel Række Kort for
at kunne faa tegnet en Skitse, efter hvilken man endnu i Dag
vil kunne finde Stedet.
I vore Dage vil vi vel finde, at Søren Farver var den
mest skyldige og burde have faaet den strengeste Straf for
sin slyngelagtige og hjerteløse Adfærd mod sin hjælpeløse
Tjenestepige.
I Datiden dømte og handlede man anderledes. Han slap
med at staa aabenbar Skrifte. Kirkebogen for December
1694 har nemlig følgende:
»Fredagen den 7. Dito blev Søren Christens: farver Pub
lice absolv: af Mag: Christen, for hand hafde besovet hans
tienesteqvinde Mette Jensdatter, som blev halshugen.«
At Søren Farver har taget temmelig let paa det, synes at
fremgaa af Kirkebogen for Februar 1695:
»Tiisdagen den 26. Ditto blev Søren Christensøn farver
og Kirsten Pedersdatter Brok efter Kongens Brev Copulerede
i hendes Faders Peder Broches Huus.«
Sagen fik dog et Efterspil, som viser, at der midt i al
Haardhjertetheden kunde findes Mennesker, som kunde føle
Medlidenhed med Søren Farvers Offer. Kirkebogen for No
vember 1694 har nemlig følgende:
»Søndagen den 23. Novembr. Blev Christen Koch sko
magers hustru, Anne Koch, publice absolv. Af Mag: Christen
Erichsøn, som blev tildømt at udstaae aabenbare Skrifte,
fordi hun vidste, at Mette Jensdatter, som tiente Søren Chri
stensen farver, og blev halshugen den 30te Augusti for hun
ombragte sit foster efter fødselen, var frugtsommelig, vidste
og at Mette Jensdatter hafde født i Dølgsmaal, og ikke
aabenbaret det for nogen enten at hun var frugtsommelig el
ler føde i Dølgsmaal.«
Og der kom tilmed endnu et Efterspil. Kirkebogen for Fe
bruar 1695 har nemlig følgende;
»Fredagen dend 15. Dito blev Søren Christensen farvers
tieneste Pige Maren Laurzdatter, som hafde sprunget udi
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hendis Hosbunds Søffren farfvers brynd Søndagen d. 16.
Dec. under Høymesse publice absolveret af Mag: Just Bøg
og siden efter Kong, resolution den 16. Dito af Bysvendene
ledet ud af Byen.«
Om Søren Farver ogsaa har forført hende, sees ikke, men
der kan næppe være nogen Tvivl om, at hun sprang i Brøn
den, sagtens i den Hensigt at drukne sig, paa Grund af ham,
maaske med et brudt Ægteskabsløfte som Baggrund.
Men Borgerskabet regnede det aabenbart ikke for nogen
særlig Forbrydelse at tvinge et Menneske ud i Døden. Hvor
lidt man regnede ham for kompromitteret, kan ogsaa skøn
nes deraf, at hans Kone, Kirsten Brok, den 25. Juni 1696
holdt Storborgerens Adrian von Horns Søn, Daniel, over
Daaben.
Hvor Søren Farver boede, kan vi ikke se; men 1683 boede
der en Petter Farver i en Gaard paa Hjørnet af St. Set. Mikkelsgade og Ridderstræde. Utvivlsomt er det her, at de tragi
ske Begivenheder har fundet Sted, idet Søren Christensen
Høeg efter Peder Christensen Farvers Død 1683 var blevet
gift med hans Enke.
Det var ellers en Tid med en umaadelig Tilbagegang for
Viborg By. Ursin fortæller, at der i Perioden 1676-79 blev
solgt nogle af Gaardene for Trediedelen af Tagstenenes Vær
di. Og den med Henrettelsen samtidige Præst ved Sorte
brødre Kirke, Magister Chr. Erichsen fortæller, at der i Ti
den mellem 1670 og 1709 var blevet 400 Mennesker færre
alene i hans Sogn.
Vi har ikke nogen nøjagtig Folketælling for Viborg i 1600Tallet, men de 400 alene i et enkelt Sogn antyder dog noget
ganske skæbnesvangert. Saaledes maatte Storbranden 1726
blive til den helt fuldkomne Katastrofe.
Forinden var imidlertid Storborgeren Adrian von Horn
flyttet fra den hensygnende By og til Aalborg.
Først 1728 blev Navnet Sortebrødre Sogn forandret til
Søndre Sogn.
N. P. ]. Munk.
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GRØNBÆK HOSPITALS OPFØRELSE
OG FØRSTE ÅR
Historisk Samfunds sommerudflugt 1977 gik til Grønbæk,
hvor man foruden kirken og kirkerestaureringsværkstedet i
den gamle skole beså det nyrestaurerede Grønbæk hospital
under kyndig vejledning af bygningshistorikeren N. J. Israelsen og arkitekt Hans Langballe, der på Viborg Stifts
museums vegne har stået for restaureringsarbejdet. Grønbæk
hospital er oprettet 1778 for et legat skænket af Chr. Fischer
til Allinggård, men da legatets regnskaber først er bevaret
fra begyndelsen af det 19. årh., var det begrænset, hvad der
med bestemthed kunne berettes om hospitalets første år.
Imidlertid viser det sig, at der i det meget omfattende skifte
efter Chr. Fischer, som er bevaret i Århus bispearkiv,1 fin
des oplysninger af både bygningshistorisk og kulturhistorisk
interesse om den periode, hvor skiftet var uafsluttet, og hvor
testamentets exekutorer havde tilsyn med hospitalets for
hold. Det er af disse oplysninger, der her skal gives et re
sumé.
Christian Fischer var født 6. marts 1689 som søn af eje
ren af Silkeborg slot, Sjellegård og Vinderslevgård Daniel
Fischer2 (1644-1707) og dennes første hustru Else Linde, der
var født 1665, og som døde 3 uger efter sønnens fødsel. Æg
teparret ligger begravet i Linå kirke. Foruden Christian var
der i ægteskabet en datter Christiane (f. 1687), men hun døde
barnløs 1711 i Silkeborg. Ud over Silkeborg slot, som
han i 1720 afstod til kronen, ejede Chr. Fischer Allinggård,
Grauballegård og Vinderslevgård. I 1719 blev han optaget
i den danske adelstand. Han var gift to gange: første gang
med Marie Kirstine Poulson (1701-36), datter af landsdom
mer Matthias Poulson til Søbygård og Bidstrup, anden gang
med Charlotte Amalie Reenberg (1701-1770), datter af
landsdommer Thøger Reenberg. Begge ægteskaber var barn
løse, og da Chr. Fischer 85 år gammel lukkede sine øjne på
Allinggård den 17. juni 1774, var de nærmeste slægtninge
børnebørn af hans fætre. Af disse overtog den ugifte Jean
Arnold Fischer (1749-1805), der har givet Blicher motivet
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Tegning af Grønbak Hospitals sydfacade udfardiget i forbindelse med
restaureringen. Hospitalet tilhører stadig Den Store Fischerske Stiftelse
og har som efor dr. Peer Fischer, men er stillet til rådighed for Dialyse
foreningen som rekreationshjem.

til novellen Fruentimmerhaderen, Allinggård. Det var i te
stamentet bestemt, at han og hans broder skulle kaste lod
om gården!
Der skal ikke her gåes i detaljer med fordelingen af de me
get store midler, der var i boet, men blot nævnes, at dona
tionerne lagde grunden til Den Store Fischerske Stiftelse. Om
de øvrige legater og donationer kan man læse i Hans de
Hofmans »Samlinger af publique og private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve«, der udkom 1755-80, og hvoraf et
eksemplar bl. a. findes på Landsarkivet.
Grønbæk hospital omtales første gang i testamentet, da
teret 18. april 1759, hvor det efter fordelingen af en lang
række af midlerne hedder:
Skulle derimod noget af vor fælles ejede formue blive tilovers over
den distribution, som allerede er gjort, efter begge vores død, og ikke
til noget vis brug herefter findes henlagt, da skal samme overskydende
formue anvendes til et hospital i Grønbæk by, som der skal opbygges
til gode for 4 à 6 af de mest nødlidende, som nu er eller herefter måtte
findes på alt det gods, jeg nu selv besidder. Hvilken indretning pålægges
auktionsdirektør [Mouritz] Fischer tilligemed en af salig hr. etatsråd
Teilmanns sønner, sålænge nogen er i live således at foranstalte, som de
for Gud og de arme nødlidende i sin tid agter at være ansvarlig.
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Ved en tilføjelse til testamentet 29. april 1768 indsættes
Mouritz Fischers to sønner Janus (Jean Arnold) og Christian
i faderens sted, da denne nu »selv samler til Alder«, og i en
tilføjelse 22. april 1771 kommer den endelige bestemmelse,
som lyder:
Når al min gæld, og hvad efter dette og foregående såvidt samme
hermed ikke forandres, er betalt, da skal alt, hvad overbliver, anvendes
til et hospital i Grønbæk, som executores testamenti skal lade bygge
og indrette efter min nærmere instruks.

4. januar 1774 indsattes justitsråd Morten Teilmann til
Ristrup og forvalter Peder Mønster ved Bygholm som te
staments executores.
Den ovenfor omtalte »nærmere instruks« er dateret Al
linggård 24. april 1771 og lyder:
Til iagttagelse ved det hospital, som efter min død i Grønbæk skal
opbygges og indrettes, fastsætter jeg følgende:
1.
Når executores testamenti af min sidste vilje har udgjort, hvor meget
efter mig tilfalder det hospital, som skal indrettes, besørger de efter
lejligheden og i proportion af kapitalen, ikke alene bygningen men også
indretningen og fundats.
2.
Fornemmelig hensees til Grønbæk og Svostrup sogne, at ingen fattig,
gammel eller vanfør i disse sogne kommer til at lide mangel på nød
tørftig underholdning, og da der også i fattigdommen er grader, så vil
forskel iagttages mellem portionerne, imellem hvilke der skal have og
behøver opholdssted og ganske underholdning i hospitalet, og hvilke,
som med en vis penge derfra kan komme igennem.
3.
Hernæst må også denne indretning komme andre fattige, som er eller
bliver på det mig nu tilhørende gods, til gode.
4.
Ingen andre må indsættes i dette hospital eller derfra nyde noget,
medmindre nogen af min familie behøver assistance, da må de og
descendenter efter omstændighederne hjælpes med 1 eller 2 portioner,
og i lige måde må også nogle fattige børn i familien forhjælpes af hos
pitalets renter, til de har overstået enten lære i profession eller examen
i studeringer.
5.
Såsnart hospitalet er bygget, indretningen er gjort og hospitalets mid
ler og overskud kan beregnes, forfatter executores testamenti fundatsen,
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efter deres bedste skønsomhed, som også med den ganske sag, håber jeg,
de vil holde på en ren samvittighed og stå for Gud og mennesker til an
svar. Denne deres indretning og fundats skal stå og gælde, ligesom den
af mig i min sidste vilje ord til andet var indrykket.

6.
Direktionen overdrages derefter til Allinggårds ejere, sålænge den
ejes og beboes af en myndig i familien, og ellers til den i familien, som
er nærmest boende, når han kan. Den, der fører direktionen, skal være
pligtig i en dertil indrettet protokol, årlig at lade indføre et bevisligt
regnskab, som han skal være pligtig at forevise, når nogen af min fami
lie eller deres descendenter forlanger, såvel også for stiftsbefalingsman
den og biskoppen. Han skal med obligationer bevise, at alle kapitaler
ne er på sikker pant udsatte på rente, og han skal også derfor kunne
bevise, at hans faste gods eller formue er så tilstrækkelig, at han selv
for hospitalets sikkerhed ved ham kan være responsabel.

7.
For denne direktion og regnskabet ordentlig at føre tillægges ham af
hospitalets renter årlig noget i billig og proportioneret belønning.
8.
Hospitalsbygningcn holdes altid vedlige af Allinggårds ejer, og lem
mernes fornødne ildebrand af tørv besørges i hospitalet leveret. Det
øvrige overlades executores testamenti af min sidste vilje at fastsætte.

Chr. Fischer døde, som nævnt, 17. juni 1774 kl. 4 slet om
morgenen, og allerede næste dag indfandt skifterettens re
præsentanter sig i boet. Arbejdet med at opgøre skiftet var
stort og besværligt, det krævede sin tid, men i oktober 1777
var man kommet så vidt, at man kunne begynde at arbejde
med planerne om hospitalet i Grønbæk. Man fandt en egnet
plads i nærheden af kirken, hvor man ved at nedrive et æl
dre hus kunne skaffe plads til det. Den 20. december 1777
gik der bud til Grønbæk, hvor byggepladsen blev udvist.
Nu kunne bygmester C. J. Mørup i Ødum, som boet i for
vejen havde forbindelse med i anledning af reparationen af
Linå kirke, besigtige stedet og udfærdige to hovedtegninger
over hospitalet. Lønnen herfor - 16 rdl. - udbetaltes ham
på Ristrup den 19. januar 1778. Chr. Mørup, der samme år
bl. a. lavede tegningerne til Randers gamle rådhus, havde
flere gange arbejdet for familien Fischer, og fortsatte der
med, således ved Hinge kirkes ombygning 1779. Mørup var
på grundlag af stilistiske enkeltheder på forhånd udpeget
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som bygmester af hospitalet af N. J. Israelsen,3 og denne
teori har således nu for selve tegningernes vedkommende
kunnet bekræftes ad arkivalsk vej.
Nu var vejen åbnet for indbydelse til licitation, og denne
annonceredes 3 gange i Berlingske Tidende og 3 gange i Den
Viborg Samler. Tilsyneladende forhørte man sig også rundt
omkring hos interesserede bygmestre, for den 18. februar
blev tegningerne og betingelserne sendt til en bygmester i
Viborg. Ellers var de fremlagt hos borgmester i Randers, i
bogtrykkeriet i Viborg og i madam Saabyes gård i Århus,
hvor selve licitationen afholdtes fredag den 27. februar 1778
kl. 10 ved Peder Wostrup fra Ristrup.4 Betingelserne er så
minutiøse i deres beskrivelser, at de 21 afsnit kun i uddrag
og grove træk lader sig gengive her. Bygningen skal opføres
inden Mortensdag 1778 efter den udleverede tegning af
grundmur i 12 fag à 2V2 alen, i alt 30 alen lang (18,83 m)
og 13 alen bred (8,16 m) indvendigt mål. Fundamentet op
føres af kampesten og murenes tykkelse skal være 20 tommer
(52 cm). Loftshøjden i værelserne fastsættes til 4V2 alen (2 m
81 cm). Taget skal dækkes med teglsten.
Huset indrettes med forstue, køkken, dagligstue og 7 kam
re, heraf et til en opvarterske. Lofterne forfærdiges af høv
lede brædder, gulvene enten af eg eller rød fyr 4-5 tommer
tyk, der skal være bilæggerovn i opvarterskens kammer og
omkring jernkakkelovnen i dagligstuen lægges ølandsfliser
på gulvet. I forbindelse med skorstenen indbygges en kobbergruekeddel, der kan rumme 1 td. Vindueskarmene skal
ligeledes være af eg eller rød fyr, 10 tommer brede. Vindu
erne skal være 5 ruder høje og 3 ruder brede og forsynes med
godt norsk glas og jernstænger tværs over. Dørene til kam
rene laves med to fyldinger og forsynes med jernhængsler og
hollandsk lås med nøgle til hver dør. Træværket males med
oljemaling i »perlekulør«. I det brede fag mellem forstue
vinduet og køkkenvinduet indsættes i muren udvendig en
marmorsten, hvorpå skal indhugges to våbener, nogle »sira
ter« og ca. en snes linjers tekst. I parentes bemærket sidder
denne mindetavle stadig i bygningen, men som det blev for
talt ved rundvisningen, på en forkert plads. Også inventaret
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var indbefattet i entreprisen, bl. a. 16 træstole 17 tommer
høje i sædet og med rygstøtte, og til hvert af kamrene 1 bord
med krydsfod under, 1 trærække med 8 knager og to små
hylder samt et fyrretræ-sengested med 4 små hjørnestolper
og en drejet knap oven på hver stolpe.
Omkring bygningen brolægges der i 6 alens bredde, og der
opføres et lille 5 fags bindingsværkshus til tørv nord for hos
pitalet men forbundet med dette ved et plankeværk med en
dør i.
Ved auktionens afholdelse blev lavestbydende bygmester
Andreas Westergård fra Moesgård, som påtog sig arbejdet
for 2240 rdl. Første rate 750 rdl. udbetaltes den 12. maj, og
vi må antage, at arbejdet da var i gang. I slutningen af de
cember 1778 stod hospitalet færdigt, og justitsråd Teilmann
henvendte sig i begyndelsen af 1779 til provst Andreas Lev
ring i Grønbæk med følgende skrivelse:
Da hospitalet som efter afgangne Hr. Christian Fischer og frues vilje
er opbygt i Grønbæk by nu er færdig og i den stand, at 6 fattige der
kan drage ind til foråret og finde ly og læ hver i sit kammer samt år
lig vente at nyde af hospitalets renter 24 rdl. hver; ligesom og herforuden aparte i hospitalet er indrettet et kammer til en kone eller pige, der
ikke alene skulle have opsigt med hospitalet og holde daglig rent over
alt, men endog bestandig have tilsyn og gå de fattige til hånde udi alt,
hvad de måtte behøve, så ... er det min begæring ... at Deres velærvær
dighed ved overlæg med de øvrige sognepræster ... ville behage at fore
slå mig først 6 personer af de fattigste og højst nødlidende på alt det
gods sal. hr. Chr. Fischer ved hans død var ejende ... for det andet en
skikkelig kvindeperson ... til at have opsyn med hospitalet og i alt hvad
muligt var at gå de fattige og sengeliggende til hånde med madlavning,
opvartning og videre samt tillige melde mig Deres tanker om sådan en
bestandig kunne ventes at fåes for en lige portion, nemlig 24 rdl. år
lig ...

Den 25. marts s. å. svarede provsten og foreslog følgende
6 som de mest trængende og mest værdige:
1. Niels Sørensen af Brårup, vanfør, kan hverken stå el
ler gå, men må krybe på hænder og knæ.
2. Afgangne Niels Roeds datter i Iller, Kirsten Nielsdatter, fader- og moderløs, yderlig vanvittig, kan hver
ken sky ild eller vand.
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3. Søren Østergård i Iller, blind, gammel og yderlig fattig.
4. Anders Johansen i Naderup, blind og meget affældig.
5. Søren Nyegård i Iller, ældgammel, forladt af alle og
højst affældig.
6. Terkild Skræder i Grønbæk, ligeledes ældgammel, af
fældig og yderlig trængende.
Til opvarterske foresloges Else Højbjerg i Iller.
Der var imidlertid opstået ganske betydelige uoverens
stemmelser mellem Jean Fischer og Teilmann, og det kom
til at gå ud over de fattige, idet Fischer nægtede at lade dem
flytte ind. Hospitalet stod følgelig tomt, og Teilmann måtte
nøjes med af boets midler, som han havde rådighed over,
at udbetale dem den understøttelse i rede penge, som de som
hospitalslemmer skulle have haft. I december 1779 udløb
bygmester Westergårds garantiperiode på 1 år, og bygningen
blev synet. Som Westergårds repræsentant fungerede den lo
kale håndværker, som formentlig har deltaget i opførelsen,
Martinus Iversen i Grønbæk. Det konstateredes, at marmor
pladen var indsat på sin plads, de øvrige mangler afhjulpet,
kort: vi fandt den ganske bygning med sit tilhørende fuld
kommen efter konditionerne og tegningerne.
Hermed forlader vi Grønbæk hospital, men til trøst for
dem, der føler med de fattige, der kom i klemme mellem de
stridende parter i skiftet, kan det oplyses, at selv om skiftet
først blev endelig afsluttet i 1803, altså 29 år efter Chr. Fi
schers død, så var hospitalet i det mindste beboet ved folke
tællingen 1787.

Hans H. Worsøe.

NOTER:
1. Viborg bispearkiv (LA.) C.3 1883-85: Skifteakt efter Chr. Fischer til
Allinggård 1774-1803.
2. H. Friis Petersen: Slægten Fischer fra Silkeborg, m. litt. henv. Persh.
T. 1953.
3. Hvem byggede Hvad bd. 3: Jylland s. 72 (Politikens forlag 1971).
4. Indført i auktionsprotokollen for Lysgård hrd. 1739-93, B. 47-412
(LA.).
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EN REGISTRATUR OVER ARKIVALIER
OM VIBORG KOMMUNE

I efteråret 1973 begyndte Viborg Stiftsmuseum på opfor
dring af advokat Johs. F. Gravesen at forberede en ny ud
gave af stiftsprovst Ursins mere end hundrede år gamle
værk »Stiftsstaden Viborg«. Ligesom sit forbillede skal den
ne »nye Ursin« behandle Viborg kommunes natur, bygnin
ger og institutioner samt dens økonomiske, sociale, politiske
og kulturelle liv op gennem historien og i nutiden, og vær
ket skal ikke kun omhandle Viborg by, men også de land
sogne, der sammen med byen nu danner Viborg kommune.
Museet har nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse udefra
til at forberede udgivelsen af værket, der efter planen skal
være færdigt til byens 1000-års jubilæum i 1984; medlem
mer af gruppen har skrevet en række artikler, der har væ
ret trykt i Viborg Stifts Folkeblad i 1976 og 1977.
I foråret 1977 fik museet mulighed for at ansætte for
fatteren af disse linjer til - som led i forarbejdet - at ud
arbejde en registratur over arkivalier i Landsarkivet for
Nørrejylland vedrørende det landområde, der nu udgør
Viborg kommune. Registreringsarbejdet, der er foregået un
der stor hjælpsomhed fra Landsarkivets side og med råd og
vejledning fra to af arbejdsgruppens medlemmer, arkivarer
ne P. G. Ørberg og Hans H. Worsøe, er nu bragt til en fore
løbig afslutning, og den færdige registratur vil blive opstillet
på museet og i kopi på Landsarkivet.
Viborgregistraturen er udarbejdet på grundlag af Lands
arkivets registratur over de forskellige arkivfonds, og under
gennemgangen af disse registraturer skulle alle arkivalier,
der er relevante for Viborg kommune, være i det mindste
oversigtsmæssigt registreret. En mere detaljeret registrering
er som hovedregel kun foretaget af arkivalier ældre end 50
år, den almindelige grænse for tilgængelighed.
Registraturens hovedbestanddel er et kartotek over de re
levante arkivalier, opstillet efter proveniensprincippet, dvs.
at arkivalier fra samme arkiv er anbragt sammen, og ved
ordningen af kartotekets sedler er Landsarkivets rækkefølge
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blevet fulgt. Kartoteket indeholder også en indholdsforteg
nelse, en forkortelsesliste, en liste over gennemsete registra
turer og nogle kortfattede, administrationshistoriske indled
ninger, hvoraf det fremgår, i hvilke arkiver oplysninger om
bestemte lokaliteter skal søges.
Til dette seddelkartotek er udarbejdet et kombineret sag-,
person- og stedregister, der er skrevet på A4-ark. Det er til
dels opbygget efter systematikken i Dansk historisk biblio
grafi; dog fungerer gruppen »topografi« tillige som sted
register og gruppen »personalhistorie« som personregister,
hvor personerne i øvrigt er blevet identificeret, hvor det har
været muligt. Stort set er kun medtaget personer og steder,
der direkte nævnes i titler på pakker og bind i Landsarkivets
registraturer. Registret henviser desuden til de arkivalier,
der er afleveret fra bestemte embeder, institutioner, virksom
heder osv., det henviser til materiale om disse embeder, in
stitutioner og virksomheder i andre arkivalier, og endelig gi
ver det anvisninger på, hvilke arkivalier der kan anvendes
til at belyse bestemte spørgsmål, f. eks. boligindretning, pris
forhold, bygningshistorie og befolkningsforhold. Disse hen
visninger kan ifølge sagens natur aldrig blive udtømmende;
men de vil forhåbentlig alligevel vise sig nyttige.
Som et biprodukt af registreringsarbejdet er der udarbej
det en specialregistratur over Viborg amtsarkivs journal
system og over firmaanmeldelser til Viborg magistrat efter
1862 (jfr. denne årbog s. 107).
Registraturen er beregnet som en hjælp ved studier af Vi
borg kommunes historie, og det er håbet, at den vil finde
anvendelse også uden for kredsen af medarbejdere ved den
»nye Ursin«. I sin nuværende form er den kun foreløbig, og
rettelser og forslag til forbedringer modtages med taknem
melighed af undertegnede.
Ole Tuxen.

PAUL PIERRE SCHROEDER
1918-1977

Bestyrelsen for Historisk Samfund for Viborg Amt mistede et værdi
fuldt medlem, da oberstløjtnant P. P. Schroeder efter lang tids sygdom
døde den 10. april 1977, kun 59 år gammel.
Udgået fra en slægt, der tæller både officerer, højskolemænd og embedsmænd, valgte Schroeder som ung officersvejen. Han har gjort tje
neste forskellige steder og bl. a. i en halv snes år været beskæftiget med
koordinering af værnenes forsyningstjeneste og med beredskabsplanlæg
ning både inden for og uden for forsvaret samtidig med, at han var
lærer ved Hærens Officersskole.
Oberstløjtnant Schroeder kom første gang til Viborg i 1962 som ba
taljonschef ved Prinsens Livregiment og blev boende her, mens han i 4
år gjorde tjeneste ved enhedskommandoen i Karup. Efter 3 år som
stabschef ved Bornholms Værn vendte Schroeder i 1970 tilbage til Vi
borg, da han af helbredsmæssige grunde måtte slutte sin tjeneste som
officer.
Allerede under sit første Viborgophold var Schroeder en flittig gæst
på Landsarkivet, hvor han samlede stof til en skildring af Det viborgske
Infanteriregiment 1779-89. Efter sin afsked som officer kunne han helt
samle sig om sine historiske studier, men nåede desværre ikke at fuld
føre det planlagte værk, da en fremadskridende sygdom nedsatte hans
arbejdsevne. Man må håbe, at dele af manuskriptet er så vidt udarbej
det, at det kan trykkes.
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Selv nåede han at publicere flere mindre arbejder, som vidner om
hans omhyggelige studium af kilderne og hans evne til at finde interes
sant stof og fremstille det i en tilgængelig form. I Fra Viborg Amt 1967
har han skrevet »Soldat i Viborg omkring 1785« og i årgang 1972 »En
mælkeprøve i Viborg 1782«. Desuden i MIV 1/1971 om »Det gamle
rådhus i Viborg«. Kort før sin død nåede han at fuldføre en afhandling
til Personalhistorisk Tidsskrift om »Slægten Manthey i Danmark og
Norge« - en slægt, som han selv gennem sin farmor nedstammede fra.
Det var naturligt, at oberstløjtnant Schroeder med sin omfattende vi
den og historiske interesse blev indvalgt i bestyrelsen for Historisk
Samfund for Viborg Amt i 1971. Han virkede i flere år som kasserer
og var medlem af bestyrelsen til sin død. Vi, der lærte ham at kende,
kom til at sætte stor pris på ham og vil bevare mindet om et fint og
ædelt menneske, der bar de sidste års tunge skæbne med stor sjælsstyrke.

Knud Gjesing.

O. K. RØRSTED
1892-1977

Den 4. august 1977 døde fhv. postmester i Viborg Oluf Kristian Rør
sted efter længere tids sygdom, næsten 85 år gammel.
Postmester Rørsted, der stammede fra et sjællandsk landsbylærerhjem,
startede sin 55-årige postale karriere som yngste mand på postkontoret
i Køge 1907 og sluttede den som chef for Viborg postkontor - den
gang det danske postkontor, der havde det største landdistrikt og de
fleste landpostruter - gennem næsten 20 år, 1943-62.
Udover at være en af såvel foresatte som medarbejdere på én gang
overordentlig respekteret og almindelig afholdt chef på Viborg post
hus, udfoldede O. K. Rørsted et meget omfattende, betydningsfuldt og
påskønnet virke i byens politiske og kulturelle liv, således som formand
for den konservative vælgerforening 1951-56, som en af pionererne in
den for Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) og som formand for Mu
sikforeningen 1948-54, Biblioteksforeningen 1952-71, Folkeuniversitets
foreningen 1963-72 og Skovgaard Museet 1963-69. Med ganske særlig
interesse omfattede Rørsted arbejdet inden for Rotary, hvor han nåede
de højeste poster, således 1956-58 som guvernør for det ene af de den
gang 3 danske Rotary-distrikter.
Når O. K. Rørsted skal mindes her, er det i første række hverken
som postmand eller som viborgsk kulturpersonlighed i bred almindelig
hed, men for det store og værdifulde arbejde, han i sit otium udførte
som daglig leder af Viborg byhistoriske Arkiv, fra 1970 Lokalhistorisk

152

Arkiv for Viborg kommune, gennem 10 år, fra 1. august 1963 til som
meren 1973. Rørsted var allerede umiddelbart efter sin pensionering i
efteråret 1962 begyndt som medarbejder i det byhistoriske arkiv, og det
var en lykke for arkivet, at han kunne og ville overtage dets daglige
ledelse, da dets grundlægger, formand og mangeårige leder, revisor Otto
von Spreckelsen, uventet død i juli 1963, netop som arkivet stod over
for at skulle flytte fra de trange forhold i det gamle bibliotek i Nytorv
gyde til de større og bedre lokaler i den ny biblioteksbygning på Vester
brogade.
Postmester Rørsted brød vel ikke ny baner i det lokalhistoriske arkiv
arbejde - hvad heller ikke var at forvente i betragtning af hans alder men han stod på en udmærket måde for en stadig og intensiv udbyg
ning af arkivets rige og mangeartede samlinger, og han varetog lige til
sin høje alderdom, oftest ene mand, det daglige og mangesidede arbejde
i og for arkivet på storartet vis, karakteriseret ved den levende inter
esse, den betydelige arbejdsevne og den sjældne akkuratesse og samvit
tighedsfuldhed, som var postmester Rørsteds særkende i alle forhold.
For den, der skriver disse linier, var det daglige samarbejde i og for
Viborg byhistoriske Arkiv gennem næsten 10 år kilde til megen glæde
og tilfredshed, betinget som det var af den følelse af tryghed, hvormed
man vidste arkivet i postmester Rørsteds hænder, og den gennemførte
loyalitet, der var en af hans fornemste menneskelige egenskaber.
Ved siden af arbejdet i arkivet og i de mange bestyrelser fandt Rør
sted efter sin afgang som postmester tid til et begrænset, men værdifuldt
lokalhistorisk forfatterskab, affødt af henvendelser udefra. Han skrev
således i 100-året for åbningen af jernbanen Langå-Viborg den smukke
lille bog, Fra diligence til damphest (1963). I 1969 forfattede han sam
men med brandinspektør Erik Kløve en lille bog i anledning af Viborg
brandvæsens 125-års jubilæum, Vogt lys og ild, og sidst indsamlede han
materialet og var blandt bidragyderne til bogen om Viborg Handels
standsforening 1945-70, der udkom i 1971.
Postmester Rørsted fik et sjældent langt og virksomt otium, i første
række viet det lokalhistoriske arbejde i Viborg, hvor hans indsats vil
blive bevaret i taknemlig erindring.

Aage Bonde.

Viborg litteratur 1976-77
Fortegnelsen omfatter et udvalg af bøger og tidsskriftartikler, som er
udkommet 1976-77, samt titler, der var overset i fortegnelsen 1972-75
(F.V.A. 1976, side 154-57). Listen er afsluttet pr. 1/10 1977, hvorfor
senere udkomne titler fra 1977 vil blive bragt i årbogens næste årgang.

Alling sø. Viborg og Århus amter: Kjellerup og Gjern kommuner, udgi
vet af Viborg og Århus amtsråd og Thorkild Høy. - s.l.: 1975. - Kort.
Andersen, Vald. Hald Hovedgård 1435-1975. Niels Bugges borg, slot og
len, kulturcenter. - Herning, Poul Kristensen, 1977. 312 sider ill. - Hald
i litteraturen: side 303-304.
Borberg, Jytte. Sluk ilden! - Viborg, Komplot, 1976. 41 sider. (Brand
stykker). - Skuespil - Sted: Mogensgade 33 inde i gården.
Broch, Erik. Bering-slægtens stamgård i Bjerring. - Bjerringbro, Lokal
historisk Arkiv, 1976. 32 sider ill.
Bach, Jobs. Borns Bogtryk ApS 25. Tegninger og akvareller af Johs.
Bæch. - Viborg, Borns Bogtryk, 1976. (12 sider, 18 tavler, ill.). - 25-års
jubilæumsskrift.
Det Danske Hedeselskab. Forsøgsvirksomheden. Fællesplan for Nørreådalen, udført af V. Dissing Jensen ... et al., Hedeselskabets forsøgs
virksomhed. - Viborg, Initiativgruppen for Nørreådalen, 1975, bd. la.
Dragsbo, Jens Peter la Cour. Jævnføringsregister over Viborg Købstads
bygrundes matrikelnumre 1682-1974. Ved Jens Peter la Cour Dragsbo
og Grete Rung, 1976. 72 sider, 1 kort (Dansk Komité for Byhistorie.
Byhistoriske Hjælpemidler).
Fenger, Niels. Brandens opståen. - Viborg, Komplot, 1976. 30 sider.
(Brandstykker). - Skuespil - Sted: Hjultorvets nordøstlige hjørne.
Fra Viborg Amt. Bind 41, 1976. Indhold: N. J. Israelsen: Viborg gamle
domkirke. Florian Martensen-Larsen: Indvielsen af Viborg domkirke
1876. Chr. N. Hansen: Vester Vandet i Sjørslev sogn. Kr. Helligsø:
Tårup sogn, poetisk beskrevet. William Mollerup: Kulturhistoriske skil
dringer fra det gamle Viborg, II. Holger Ballund Jensen, 1893-1975.
Viborg litteratur 1972-75. Samfundet siden sidst. Lokalhistorisk Arkiv
for Viborg kommune.
Fredningsplanudvalget for Viborg Amt. Viborg amt: Anlægs- og ved
ligeholdelsesarbejder. - Viborg, Fredningsplanudvalget, 1976. - 48 blade,
ill.
Fredningsplanudvalget for Viborg Amt. Viborg Amt: Fredningsregister.
Fredningsplanudvalget for Viborg Amt, 1976. 111 blade, ill.
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Grundværdikort over Viborg amts nordre og søndre skyldkredse. Morsø,
Skive, Thisted og Viborg kommuner (del) ved 15. aim. vurdering pr. 1.
april 1973. Udgivet på foranstaltning af Statens Ligningsdirektorat,
1974. 33 sider ill.
Gymnastikhøjskolen ved Viborg. En idé - et byggeri - en skole. Teg
ninger af Holmer Trier. - Viborg, Gymnastikhøjskolen, 1976. 100 sider
ill. - Gymnastikhøjskolen ved Viborg 1951-1976. Udgivet i anledning af
25-års jubilæet for indvielsen 30. oktober 1976. Redigeret af et udvalg
med forstander Arne Knudsen som redaktør.
Hansen, Kjeld. Heden - natur og kultur. Gyldendal, 1971. 76 sider ill.
(Biologisk Orientering).
Henriksen, Inger Bengt. Afslutningen på branden. Viborg, Komplot,
1976. 26 sider. (Brandstykker). - Skuespil - Sted: Bakken foran Sdr.
Sogns kirke.
Her på lag: Noder og unoder i Viborg amt. - Viborg, Komplot. I kom
mission hos forlaget Attika, 1977. 125 sider. - Litterære skildringer fra
forskellige egne i Viborg amt, skrevet af forfattere bosat i amtet eller
opvokset her.
Holst, Knud Th. Naturparker og reservater i Danmark. Udsendes i
samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Forum, 1975. 176
sider ill. Litteraturhenvisninger. - Af indhold: Nordvest i Jylland, side
63-85.
Hvidtfeldt, Johan. Landet omkring Viborg. Turistårbogen 1977. 1977.
142 sider ill.
Hæstrup, Jørgen. Musik for små penge: træk af musiklivet i Viborg
omkring 1920. - Odense, Odense Universitetsforlag, 1976. 71 sider ill.
Om Jens Chr. Hæstrups rolle i Viborgs musikliv.
Høirup, Henning. Viborg Domkirke. Kort vejledning. 4. udgave. Viborg
Domkirkes Forlag, 1973. 24 sider ill.
Israelsen, N. J. Johan Gottfried Hödrich - bygmester i Viborg. 1975.
76 sider ill.
Jakobsen, Frode. Da leret tog form. Gyldendal, 1976. 166 sider ill. Side
150-166: Om Frode Jakobsens skoletid i Viborg.
Jensen, Anne. Bækkelund blokaden, produceret af en gruppe elever på
Store Restrup højskole. - Nibe, Store Restrup, 1976. 49 sider ill.
Jensen, Jørgen Steen. Viborg mønt i 1000-tallet, 1973. 3 sider ill. Litte
raturhenvisninger. Udsnit af: Møntsamlernyt, 1973, 4. årgang, nr. 7.
Jørgensen, Gunhild. Hærvejsvandring. - Viborg, Gunhild Jørgensen,
1975. 22 sider ill.
Jyllands Kreditforening. Festskrift i anledning af Jyllands Kreditfore
nings 125-års jubilæum 1. december 1976. Illustrationer af Mads Stage.
Viborg, Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1976. 79 sider ill.
Kjellerup Skole 1901-1976. Redaktion: Erling Kristensen og Villy Bach
Rasmussen. Vignetter: Inger Kjeldsen. - Kjellerup, 1976. 86 sider ill.
Kunstens hvem-hvad-hvor i Viborg amt. Redaktion: Knud Ebbe Rør
bæk Seerup. 1. udg. - Snedsted, Atelier Medity, 1977. 144 sider ill.
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Larsen, Fr. Ans kirke 1935-1975. - Ans, Grønbæk Menighedsråd, 1975.
19 sider ill.
Laub, Ole Henrik. Brand i bordellet. - Viborg, Komplot, 1976. 39 sider.
- (Brandstykker). - Skuespil - Sted: Nytorvgyde, gården til Paradis.
Limfjordskomiteen. Limfjordsundersøgelsen 1973-1975. - Viborg, Lim
fjordskomiteen, Viborg Amtsvandvæsen, 1976. 8 bind.
Lund, Niels Windfeld. Kartoffeltyskerne - livsvilkår i de tyske hede
kolonier i det 18. århundrede (i: Folk og Kultur, 1975, side 31-66).
Matthiasen, Niels. Uddrag af tale ved åbningen af kulturugen på Hald
Hovedgaard den 19. oktober 1975. Udgivet i anledning af årsskriftet
1975/76. 1975. 8 sider.
MIV. Museerne i Viborg amt. Bind 6, 1976. - Af indholdet: H. Ditzel:
Djærve mænd fra Holbo Herred. Erik Levin: Viborg Domkirke i gen
skabelsens tid. Peter Seeberg: Forside og Bagside. Jørgen Burchardt: In
dustrialismens kraftmaskiner i Viborg amt. Svend Nielsen: Sten, bron
ze, jern - en grav i Kobberup sogn. Marianne Bro-Jørgensen: En and
fra Vendsyssel.
Mollerup, W. Adel, by og borger: Træk af bylivet i Viborg i 1700-tallet.
Ny udg. - Viborg, Historisk Samfund for Viborg Amt, 1976. 95 sider.
Moltke, Erik. Runerne i Danmark og deres oprindelse. Forum, 1976. 436
sider ill. - Side 294-296: Viborg spænde. Side 347-350 (ill.): Viborg sok
kel. Litteraturhenvisninger.
Museer i Viborg amt. Tilbud til skoler og institutioner for skoleåret
1975/76. Viborg Stiftsmuseum, 1975. 24 sider ill.
Naturnyt. Udgivet af Biologisk forening for Nordvestjylland. Hoved
redaktør: Jan Salmonsen. Bjørndrup, 1975. 124 sider ill. - Årgang 1975
omhandler Viborg amt.
Pedersen, Henning. Fyraften. - Viborg, Komplot, 1976. 32 sider (Brand
stykker). - Skuespil - Sted: Nytorv 5 i gården.
Raskmark, Ove. Brandstifterne?? - Viborg, Komplot, 1976. 44 sider
(Brandstykker). - Skuespil - Sted: Stænderpladsen/Kongehyldningsmonumentet.
Reiter, Aage V. Prolog. - Viborg, Komplot, 1976. 10 sider (Brandstyk
ker). - Skuespil - Sted: Skivevej.
Seeberg, Peter. Efter middagsluren. - Viborg, Komplot, 1976. 28 sider
(Brandstykker). - Skuespil - Sted: Mogensgade 7 og 9 og overfor, evt.
udfor nummer 5 og ved Hans Tausens Minde.
Seeberg, Peter. TV-version af St. St. Blicher: En landsbydegns dagbog.
Arkiv for Ny Litteratur/Arena, 1975. 156 sider.
Seeberg, Peter. The Viborg Stiftsmuseum: a small museum with a mes
sage. i: Museum. Quarterly review, published by Unesco. 1976. Bind 28,
nr. 4, side 236-44 ill.
Skovgaard Museet i Viborg. Kunstnere omkring »Taarnet«. Arr. John
Hunov og Skovgaard Museet i Viborg. - Viborg, Skovgaard Museet,
1976. (80 sider ill.).
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Vedsø. Viborg kommune, Viborg amt. Udg. af Viborg amtsråd og Thor
kild Høy. - s.1.: 1975. - Kort.
Vellev, Jens. Skringstrup-pladsen. Nye betragtninger, 1975. 8 sider ill.
(Hikuin 2, s. 67-74).
Vellev, Jens. Viborg Domkirke, nedrevet og genrejst: fotografier 18631876. - (Højbjerg), Hikuin, 1976. 47 sider ill.
Viborg (Kommune). Byplanvedtægt for området mellem Jegstrupvej og
Langå-Struerbanen vest for den eksisterende bebyggelse ved Dannevang.
- Viborg, 1976. 6 sider, kort. (Partiel byplanvedtægt, 42).
Viborg. Social- og sundhedsforvaltningen. De sociale udbygningsplaner
for Viborg kommune for 1978-1983. Godkendt af Viborg byråd den
1. marts 1977. - Viborg, 1977. 37 blade.
Viborg (amtskommune). Amtsredegørelse 1976. Udarbejdet i samarbejde
mellem forvaltningerne i Viborg amtskommune, Fredningsplanudvalget
for Viborg amt og Peter Bredsdorffs Tegnestue ApS. - Viborg, juni
1975. 133 sider, ill., kort.
Viborg (amtskommune). Plan for udbygningen af den sociale og sund
hedsmæssige virksomhed 1977-81. - Viborg, 1976. 58 + 93 sider ill.,
kort. - Del 1 : Viborg amtsråds plan for udbygningen af den sociale og
sundhedsmæssige virksomhed 1977-81. Del 2: Samlet plan for udbyg
ningen af den sociale og sundhedsmæssige virksomhed i Viborg amts
kommune 1977-81.
Viborg (amtskommune). Teknisk Forvaltning. Amtsvandvæsenet. Over
sigt over forurening af vandområder i Viborg amt: Afstrømningsområ
de nr. 6: Lerkenfeld Ä. - Viborg, Viborg amtskommune, 1976. Forskel
lig paginering, 3 kort i lomme. (Amtsvandvæsenets rapport, 7).
Viborg (amtskommune). Teknisk Forvaltning. Amtsvandvæsenet. Udled
ningsmuligheder for spildevand. 1976, 41 sider, 28 bilag (Amtsvandvæse
nets rapport, 6).
Viborg (amtskommune). Teknisk Forvaltning. Amtsvandvæsenet. Under
søgelser af 4 mindre vandløb. Amtsvandvæsenet, Det danske Hedesel
skab. - Viborg, Viborg amtskommune, Det danske Hedeselskab, 1976.
85 sider ill. (Amtsvandvæsenets rapport, 8).
Viborg og Omegns Smedemesterforening 1914-1974. - Viborg, 1974. 20
sider ill. Jubilæumsskrift.
Viborg Stiftsmuseum. Kulturelle samråd 1974-1975. - Viborg, Kultur
samvirket i Viborg, Viborg Stiftsmuseum, 1976. 43 sider.
Viborgs brand 1726 ved Hans H. Worsøe og Paul G. Ørberg, udg. af
Lokalhistorisk Arkiv for Viborg kommune, Historisk Samfund for Vi
borg Amt og Viborg Stiftsmuseum. - Viborg, 1976. 88 sider ill.
Viborg Stifts Årbog 1975. Af indholdet: Biskop, dr. theol. Henning
Høirup: Viborg Domkirke. Tanker i hundredåret for genrejsningen. Bi
skop Johs. W. Jacobsen: Kirkeliv og fromhedsliv. Fra Viborg Stift 1975.
Til biskop Johs. W. Jacobsen på 60-års dagen 5. sept. 1975. Arkitekt
Poul Erik Jensen, m.a.a.: Kirkegården som rekreativt åndehul. Provst
Morten Øllgaard, Vorde: Den lille kirkegård. Fhv. sognepræst Carl
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Brinkkjær: Midtjysk Salmebogskonvent. Domprovst Richard Fangel: Tre
kirke-restaureringer.
Viborg Stifts Årbog 1976. Af indholdet: Biskop Johs. W. Jacobsen: Fra
Viborg Stift 1976. Samme: Prædiken i Viborg Domkirke. Domprovst,
dr. theol. Knud Gjesing: Guds værksted. Tale i Viborg Domkirke. Pastor
emer. R. H. Knudsen: Uddrag af tjenstlig indberetning. Provst emer.
Anker Vestergaard: Den kirkelige forbindelse mellem Viborg og As
mild.
Ørberg, Paul G. Den gamle købstad. Kilder udvalgt og kommenteret.
Bd. 1—2, ill. 1976. - 1. Billeder af byen (heri: Viborg, landstingets sæde,
s. 19-23). 2. Mennesker i byen (forsk, tekststykker vedr. Viborg).
Ørberg, Paul G. Kaptajn Johan Braëm - Asmild og Tapdrup sognes
velgører. 1977. 6 spalter ill. (Kirke og Sogn, Asmild-Tapdrup, 32. arg.,
nr. 3, s. 4-5).
Ørberg, Paul G. Røgelse. 1977. 2 sider ill. (SKALK nr. 4 1977, s. 1213). - Omhandler røgelseskarret i Tapdrup kirke.

Samfundet siden sidst

Formandsberetning til Historisk Samfunds generalforsamling på Viborg
Centralbibliotek den 20. april 1977 kl. 19,30.
Som vedtaget på sidste generalforsamling er vi nu gået over til et nyt
regnskabsår fra den 1. januar 1977, og den periode, som der derfor skal
aflægges beretning om, er tiden 1. april - 31. december 1977.
Da vi havde holdt generalforsamling i april 1976, holdt Peter Seeberg
et foredrag om Branden i Viborg i 1726, og denne begivenhed kom
ikke blot til at præge Viborg by i sommeren 76, hvor der blev opført en
række brandspil, men den medførte også, at der blev udgivet en lille
bog om den store brand i Viborg - brandbogen kaldet - og her var Hi
storisk Samfund medudgiver til denne salgssucces. Den anden begiven
hed, som kom til at præge Viborg i 1976, var domkirkens jubilæum.
Også dette mærkes i Historisk Samfunds virke i en stor artikel i vores
årbog, som af samme grund blev udsendt tidligere end sædvanligt, nem
lig samtidig med jubilæet i begyndelsen af september. Medens vi er ved
bogudgivelser, skal jeg også nævne, at vi ud af de to store artikler af
W. Mollerup, som findes i årbog 75 og 76, har udgivet en særpublika
tion, som kom ud i november 76 med titlen Adel, By og Borger.
Jeg skal endvidere nævne, at vi i juni 1976 havde en særdeles vel
besøgt aftenudflugt, som koncentrerede sig om Tjele, og hvor deltagerne
kunne glæde sig ved at se områder af Tjele, som ellers er lukket for be
søgende.
Har således vores udgiver- og udflugtsvirksomhed været god i det
forløbne år, må vi til gengæld melde om manglende succes på foredrags
området, idet den planlagte foredragsrække sammen med FOF og LOF
om heden og skoven måtte ophøre på grund af manglende deltagelse.
Det første møde, hvor museumsinspektør Marianne Bro-Jørgensen for
talte om egnen før skoven, havde ikke deltagere nok, hvorfor vi måtte
afmelde rækken og tilmelde den på ny, men heller ikke det næste møde
med skovfoged Knudsen gav bedre resultat, hvorfor foredragsrækken
helt blev afmeldt, og det 3. foredrag med museumsinspektør Lilly Fris
om den nyttige hede blev holdt for Historisk Samfunds egen regning,
men også uden synderlig deltagelse. Bestyrelsen spørger sig selv - og ge
neralforsamlingen - hvad årsagen er til den manglende deltagelse: Var
emnet for specielt? eller for snævert? eller er man imod samarbejdet med
de to oplysningsforbund? Bestyrelsen skal snarest efter generalforsamlin
gen have en drøftelse med FOF og LOF om fremtiden, og det ville være
rart at få nogle tilkendegivelser fra forsamlingen.
Til slut blot dette om det år, der nu er aflagt beretning for: Da vores
regnskabsår nu følger kalenderåret, kunne der være grund til at spørge,
om vi skal flytte generalforsamlingen til januar eller februar. Vi har
drøftet det i bestyrelsen og har ikke ment, at det var nødvendigt. Hvad
siger forsamlingen?

DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1/4 - 31/12 1976

INDTÆGTER:

Overført beholdning:
Kontant .......................................................
632,87
Giro ............................................................... 11.277,15
Sparekassen ...................................................
4.898,86
Kontingent ...............................................................................
Bogsalg
...................................................................................
Annoncer ...................................................................................
Momsrefusion ...........................................................................
Renter .......................................................................................

16.808,88
23.511,50
5.542,15
6.925,85
1.067,00
358,29

Tilskud:
Viborg kommune 1975/76
Kulturministeriet 1975/76
Viborg amt 1975/76 .....
Viborg kommune 1976 ..

9.437,00
2.300,00
1.000,00
10.835,00

23.572,00

...................................................................................

77.785,67

Balance

Anm.: Da Historisk Samfund for Viborg amt i november 1978 fejrer
sit 50-års jubilæum, er det ved bestyrelsesbeslutning af 5. april 1977
besluttet at henlægge kr. 15.000 til et særligt jubilæumsfond.

DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1/4 - 31/12 1976

UDGIFTER:
Trykkeri ...................................................................................
Honorarer ...............................................................................
Moms .......................................................................................
Porto
.......................................................................................
Møder og rejser .......................................................................
Tryksager
...............................................................................
Diverse (annoncer, gaver m. m.) ...........................................

39.908,79
2.497,00
253,00
3.172,60
1.138,45
1.967,46
684,24

Overført til næste års regnskab:
Kontant .......................................................
Giro ...............................................................
Sparekassen ...................................................

375,02
2.997,06
24.792,05

28.164,13

...................................................................................

77.785,67

Balance

Undertegnede revisorer har dags dato revideret regnskabet for perioden
1/4 1976 til 31/12 1976.
Kassebeholdningen kr. 375,02 var til stede. Girobeholdningen kr.
2.997,06 og indestående i Sparekassen kr. 24.792,05 er afstemt. Kasse
bogen er afstemt med foreliggende bilag. Regnskabet har i øvrigt ikke
givet anledning til bemærkninger.

Viborg, den 14. marts 1977.
Finn Bertel

Henning Skov

Lokalhistorisk Arkiv for Viborg kommune

Beretning om virksomheden 1976177
Arkivets arbejde har i årets løb været præget af, at det er lykkedes at
få rådighed over et lokale mere i direkte tilknytning til det hidtil benyt
tede. Det nye lokale er indrettet dels som magasin, dels som studierum
med 3 læsepladser, der har været flittigt benyttet og værdsat af de gæ
ster, som har søgt assistance på arkivet. For arkivet har det været af
speciel betydning, at der nu er skabt mulighed for, at anvendelse af ar
kivets materialer kan ske på stedet og uden, at arkivalierne skal flyttes
til andre lokaler.
Flytningen af arkivalier til det nye magasinrum er endnu ikke helt
tilendebragt, da der ikke har været tid til at få den nye opstilling af
afleveringer gennemført, men det er af stor betydning, at arkivets le
delse nu véd, at arkivet har plads til at tage imod f. eks. forenings
materialer o. lign., der ofte kræver betydelig reolplads.

Udstillinger
I anledning af at Sygehus Øst, det tidligere Statshospital, holdt 100-års
jubilæum, arrangerede arkivet en stor udstilling i hospitalets festsal i
dagene 7.-11. maj. Udstillingen omfattede betydelige mængder af skrift
ligt materiale i form af bladudklip og fotogengivelser fra forskellige
publikationer samt især en større samling billeder, hidrørende dels fra
hospitalets egen samling, dels udlånt fra Lokalhistorisk Arkiv. Udstil
lingen var derudover suppleret med en samling effekter, der anskuelig
gjorde livets gang på hospitalet i tidligere tider og endvidere illustrerede
patientterapiarbejde.
På hospitalet var der meget stort besøg på udstillingen, som tillige
kom til at danne ramme om den officielle åbning af jubilæumsfestlig
hederne. Efter at udstillingen havde været tilgængelig på hospitalet i
5 dage, blev hele materialet flyttet til Centralbiblioteket og genopstillet
i salen i en udstilling, der varede 3 dage.
Arkivet modtog fra Viborg domsogns menighedsråd en opfordring til
at etablere en udstilling i anledning af domkirkens 100-års jubilæum
den 10. september 1976. Udstillingen, der omfattede billeder og korte
historiske tekster, skildrede i store spring kirkens historie siden den før
ste kirkes grundlæggelse, og den suppleredes med materiale fra Stifts
museet og fra kirken selv, bl. a. 2 modeller af kirken før og efter den
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Høstfolk på »Vestergård« i Fiskbak sogn ca. 1895. Erhvervet til Lokal
historisk Arkiv i 1977.

store brand i 1726 og en samling afstøbninger af gamle bispesegl m. v.
Udstillingen var indrettet i domkirkens krypt og var tilgængelig i 1 må
ned.
I anledning af at Bruunshåb skole i september 1977 markerede 100året for påbegyndelse af skoleundervisning i Bruunshåb, arrangerede
Lokalhistorisk Arkiv en mindre udstilling på skolen omfattende billeder
og avisudklip vedrørende skolen og Bruunshåb i det hele taget.
Samarbejde med skoler og foreninger
Arkivet har i vid udstrækning haft samarbejde med skoler på den måde,
at interesserede lærere har givet deres elever opgaver, som nødvendig
gjorde studier af lokalhistorisk materiale, og i perioder har arkivet i
den anledning haft jævnlige besøg af grupper af elever, som har fået
avisudklip og andet materiale stillet til rådighed. På tilsvarende måde
har flere elevhold fra Gymnastikhøjskolen besøgt arkivet for at samle
materiale til skriftlige opgaver om Viborg-emncr.
Efter indbydelse fra Pensionistforeningen har Vejen-Andersen i årets
løb holdt 5 lysbillcdforedrag om Viborg, en virksomhed der ikke blot
har omfattet selve Viborg, men bl. a. også et besøg i Vinkel.
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Et andragende fra det kommunale omsorgscenter om, at arkivet ville
gennemføre en foredragsrække på 10 forelæsninger, måtte man under
henvisning til den ordinære daglige arbejdsstyrke på arkivet desværre
sige nej til.
Kursus
Vejen-Andersen deltog i tiden 1.-12. november 1976 i et kursus i lokal
historisk arbejde i København, tilrettelagt af og genneført på Danmarks
Biblioteksskole.

Studiehjalp
Lokalhistorisk Arkiv har i årets løb haft besøg af flere studiegrupper
fra arkitektskolen i Århus. De studerende var i færd med opgaver, der
bl. a. drejede sig om Bruunshåb Papfabrik og Søndermølle Klædefabrik,
og en tredie gruppe beskæftigede sig med Viborg Elektricitetsværks op
rettelse og historie. Denne sidste gruppe har til arkivet sendt resultatet
af studiet i form af en afhandling, der rummer et vigtigt lokalhistorisk
stof.
Stud. mag. Jørgen Burchardt, Humlebæk, har samarbejdet med Stifts
museet om tilvejebringelse af en afhandling om tidligere og nutidige
industriforetagender i hele det nuværende Viborg amt, et arbejde der nu
er afsluttet med et stort materiale, der beror bl. a. på Stiftsmuseet. En
væsentlig del af de oplysninger, som ligger til grund for afhandlingen,
har Jørgen Burchardt hentet på Lokalhistorisk Arkiv.
Afleveringer
I lighed med tidligere har arkivet modtaget en række gaver, men dog
ikke så mange afleveringer som tidligere. I alt 44 har ydet bidrag til
arkivets samlinger. Bl. a. har man modtaget en større pakke fra Bruuns
håb Skole, omfattende bl. a. 18 gamle skoleprotokoller m. v., og Viborg
kommune har overladt arkivet en betydelig samling af opklæbede avis
udklip vedrørende byrådsbeslutninger og anden offentlig omtale af
kommunale anliggender. Dette materiale er sorteret i 20 store kassetter,
men en egentlig registrering af indholdet er af tidsmæssige grunde ikke
foretaget, idet man har nøjedes med en grov emneopdeling.
Foreningsarkivmaterialet er blevet suppleret med de sidste protokoller
fra den ophævede Alliance Française samt fra Murer- og Tømrersven
denes stiftelse, hvis bestyrelse tidligere har afleveret protokoller, med
lemslister m. v., så arkivet nu har denne mere end 100-årige Viborginstitutions arkivalier fra oprettelsen i 1864 til stiftelsens ophør i 1976.
Andre arkivalier vedrørende stiftelsen, bl. a. en gammel fane, beror på
Stiftsmuseet.
Redaktør Arne Lilholt har til arkivet afleveret sin gennem mange år
tilvejebragte samling af portrætter af afdøde og nulevende viborgensere,
i alt 1670 billeder.
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Personale
Det daglige arbejde på arkivet er som tidligere blevet ledet af kaptajn
A. Vejen-Andersen og redaktør Arne Lilholt. Fhv. købmand Albert Jør
gensen er som midlertidig assistance blevet knyttet til arkivet med regi
strering af gamle årgange af Viborg Stifts Folkeblad, ligesom premier
løjtnant R. Fjeldsted stadig på fritidsbasis er tilknyttet arkivet ved foto
grafering.
Økonomi
Lokalhistorisk Arkiv er administrativt en afdeling af Centralbiblioteket.
På den særlige konto for udgivelse af skrifter har der været en indtægt
ved salg af bøger på kr. 19.264,20.
Publikationer
I anledning af 250-året for den store brand i Viborg medvirkede arkivet
ved udgivelse af en publikation, »Viborgs Brand 1726«, der samler det
væsentligste af, hvad der findes af beretninger og beskrivelser med til
knytning til den for byen så katastrofale brand. Bogen er skrevet af ar
kivarerne Hans H. Worsøe og Paul G. Ørberg, og den blev udgivet af
Lokalhistorisk Arkiv, Viborg Stiftsmuseum og Historisk Samfund i fæl
lesskab.
Der har i årets løb været et ret tilfredsstillende salg af »Viborgs
Brand 1726« såvel som de øvrige, tidligere udgivne publikationer for så
vidt restoplag af disse findes.

Ledelse
Viborg kommunes kulturudvalg har i det forløbne tidsrum bestået af:
H. Spanggaard Munch.
Anton Hammershøj.
Ingeborg Heick.
Sejer Nicolaisen.
Niels Vester.

Det særlige tilsynsråd vedr. Lokalhistorisk Arkiv består af:
Borgmester O. Th. Nielsen.
Materielforvalter H. Spanggaard Munch.
Landsarkivar Jens Holmgaard.
Stadsbibliotekar Kjeld Høyrup.
Museumsinspektør Peter Seeberg.
Provst Morten Øllgaard (rep. for Historisk Samfund).
Oktober 1977.

A. Vejen-Andersen.

Fra Viborg Amt 1977
er tilrettelagt og trykt i 900 eksemplarer hos

F. V. Backhausens eftf. a/s, 8800 Viborg.

Skrift: 8 og 10 pkt. Garamond.
Papir: Glittet tryk E 270, De forenede Papirfabrikker.

Klicheer: Odense Reproduktion.

Historisk Samfund
for Viborg Amt
støttes i sit arbejde af følgende:

Andelsbanken, Viborg afd.
F. V. Backhausens eftf. a/s, bogtrykkeri.

Midtiydsk Frøhandel, Viborg.
»Odin« A/S, Viborg.

E Bindstouw, Lysgaard.

Palæ, restauration, Viborg.

Bryggeriet Thor, Randers.
Dansk Slægtshistorie, Kjellerup.

Pan Buslinier, Viborg.

Den Danske Bank

Anders Petersen, farvehandler, Viborg.
Privatbanken for Viborg og Omegn.

FDMs Rejsebureau A/S.
Fona, Viborg.

Ford, A. Philipsen Akts., Viborg.

Galsgaards Farvehandel, Viborg.
Bent Gildsig, farvehandel, Viborg.
Handelsbanken i Viborg.
Hansen og Nielsen K/S, Viborg.
Jacobi, kontoretablering, Viborg.
Jydsk Boghandel, Viborg.
Niels Kalhave A/S, VVS-service,
Viborg.
J. N. Kjærsgaards Tømmerhandel A/S,
Viborg.
Thomas Kolbeck, Viborg.
Kongensbro Kro, Ans.
Krusell, lædervarer, Viborg.

Løveapoteket, Viborg.

A. Røn Petersen, smedearbejde, Viborg.

Revisionskontoret A/S, Hald Ege.
Set. Mathias Apotek, Viborg.
Schous Boghandel, Viborg.
Schumanns Herremagasin, Viborg.
Sparekassen sds
Specialtrykkeriet, Viborg.
Svaneapoteket, Viborg.

Viborg Andelsmejeri.
Viborg Blikkenslageri,

v. Westergaard & Bak.
Viborg-data A/S.
Viborg Rejsebureau, Dumpen 23.
Viborg Stifts Folkeblad.
Vissing & Halskov, aut. el-installatør,
Viborg.

HANSEN og NIELSEN K/S
Snedkermestre

Absalonsvej - Viborg - Tlf. 62 17 11

SPECIALTRYKKERIET
Gørtlervej 7
Viborg - Tlf. *62 40 33

VISSING & HALSKOV A/S
aut. el-installatør

Jernbanegade 20 - Viborg
Telefon 62 24 66

OFFSET
BOGTRYK
SERIGRAFI

Alt i belysninger

LEDIG

Krusell
LÆDERVARER

Viborg

De kan regne med os
ANDELSBANKEN
Viborg afd.

Prinsens Bryg
LEDIG

- en frisk

pilsner

VIBORG ANDELSMEJERI
VIBORG IS

SCHOUS BOGHANDEL

GALSGAARDS FARVEHANDEL

Set. Mathiasgade 50

Gravene 18

Viborg

Tlf. 62 42 66

Viborg

Tlf. 62 02 69

J. N. KJÆRSGAARDS TØMMERHANDEL

VIBORG

VIBORG BLIKKENSLAGERI

PAN BUS LINIER

Westergaard & Bak

Vesterbrogade 16

Telefon 62 62 47

Tlf. *62 58 77

Viborg

fe

ANDERS PETERSEN

JACOBI

Tapet- og farvehandel
Viborg

Telefon *62 12 66

Ringvejen - Viborg

Telefon 62 40 00

A. PHILIPSEN Akts.
Skivevej

Viborg - Tlf. *62 35 11

Thomas Koibeck

Spørg

SPAREKASSEN
— så har du et problem mindre

LEDIG

RESTAURATION

SELSKABSLOKALER

VIBORG REJSEBUREAU A/S
Dumpen 23

Tlf. *62 43 11

Viborg

Hjemstavnsmuseet

E BINDSTOUW
I LYSGAARD

II km fra Viborg

8800 Viborg
Telefon (06) 66 75 79

O
o
o

JYDSK BOGHANDEL
Boghuset på strøget

Set. Mathiasgade 25

VIBORG STIFTS FOLKEBLAD

Viborg amts

Tlf. 62 09 99

største dagblad

8800 Viborg

SLÆGTSFORSKNING
Gælder det udarbejdelse af
anetavler eller slægtsbøger samt alt vedrørende slægtsforskning,
da henvend Dem til

DANSK SLÆGTSHISTORIE
Agade 44 - Kjellerup - Telefon 88 15 88

Tøjet får vi i

NIELS KALHAVE A/S
VVS-service

SCHUMANN5
Viborg
Telefon *62 50 00

MATHIASGADE 64 TELEFON 62 03 42

_

VIBORG

FDMs rejsebureau a/s
v. E. Kolby Simonsen
Telefon (06) 62 41 60

bogtryk

offset

F.V. Backhausens eftf. a/s
Viborg Stiftsbogtrykkeri
Bak Larsens eftf.

Ærøvej - 8800 Viborg - Telefon (06) 62 00 08

- det er
T horsdag
hver dag

beNT GILDsig

'I* DEN DANSKE BANK
AF 1871 AKTIESELSKAB

VIBORG DATA A/S
Middagshøjvej 53 - 8800 Viborg - Telefon (06) 62 66 22

Enhver form for databehandling

Revisionskontoret - Hald Ege
L. H. NØRREMARK A/S

Hald Ege - 8800 Viborg - Telefon (06) 63 82 00
Bogføring - Revision

Alt smedearbejde udføres

ET RART KVARTER

et godt madsted
A. RØN PETERSEN
Falkcvej 9 - 8800 Viborg
Telefon (06) 62 06 77

KONGENSBRO KRO
Telefon (06) 87 01 77

Støt indsamlingen
di

Red Barnet
*

Svaneapoteket
Viborg

*
Løveapoteket
Viborg

*

Set. Mathias Apotek
Viborg

Lokalhistorisk Arkiv for Viborg kommune
har i sin skriftrække udgivet flg. publikationer, der sælges til de anførte priser,
excl. moms:
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]

[9]
[10]

[11]
[12]

[13]
[14]
[15]

Henri Hansen: Litteratur om Viborg. 1948. 99 sider ...................
Otto von Spreckelsen: Stænderpladsen i Viborg før og nu. Sær
tryk af »Fra Viborg Amt« 1951. 58 sider, illustreret ...............
Otto von Spreckelsen: Viborg Bys Borgerbog 1713-1860. 1955.
471 sider ...........................................................................................
Otto von Spreckelsen: Viborg bys gadenavne. 1962. 48 sider,
illustreret ...........................................................................................
Otto von Spreckelsen: Viborg Vandring. Tegninger af Johs.
Bæch. 3. ændrede udgave. 1969. 62 sider, illustreret ...................
Soldat i Viborg 1865-1965. Redigeret af Aage Bonde. 1965.
120 sider i stort format, rigt illustreret .......................................
Johan Hvidtfeldt: Gennem Blichers land til bispestaden Viborg.
Tegninger af Svend Erik Ihle. 3. udgave. 1969. 80 sider, illustr.
J. Chr. Sixhøj: Viborg Katedralskoles dimittender 1630-1879.
Ved Carl E. Jørgensen. 1968. 220 sider .......................................
Viborg Smedelaug. Af Otto Smith, Aage Philipsen og Paul E.
Pedersen. 1968. 72 sider, illustreret ...............................................
Vogt lys og ild. Viborg købstads brandvæsen 1844 - 18. maj
1969. Redigeret af O. K. Rørsted i samarbejde med E. Kløve.
1969. 79 sider, illustreret ...................................................................
Johannes Bæch: Viborg Motiver. Med indledn. af Arne Lilholt.
1. oplag 1969, 2. oplag 1970. 6 + 29 sider i tværformat ...............
Helmuth Spanggaard Pedersen: Viborg i 1930’erne. 1971. 64
sider, illustreret. Særtryk af »Fra Viborg Amt« 1970 ...............
Helmuth Spanggaard Pedersen: Viborg under besættelsen. 1971.
104 sider, illustreret. Særtryk af »Fra Viborg Amt« 1971 .......
Harald Ditzel: Bruunshaab Prospekter. 1975. 48 sider, illustreret
Viborgs Brand 1726 ved Hans H. Worsøe og Paul G. Ørberg.
88 sider, illustreret ...........................................................................

4,50 kr.
4,00 kr.
15,00 kr.
10,00 kr.

10,00 kr.

20,50 kr.
10,00 kr.

36,00 kr.

12,50 kr.
12,50 kr.

24,75 kr.

Udsolgt

12,00 kr.
12,00 kr.
25,00 kr.

*
Arkivet forhandler også restoplaget af:
Viborg Købstads Historie. Udg. af Viborg byråd. Red. af Svend
Aakjær, 1940-41. Bd. 4.

*

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

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

»at vække historisk inter

esse hos amtets befolkning
og indsamle oplysning om
historiske

begivenheder

i

amtet, om befolkningens liv
og færden i tidligere tider

og om personer, der har
haft særlig betydning for
denne del af landet, samt
at værne de historiske min
der.«

Formålet søges fremmet
»dels ved udgivelse af en

årbog

med

lokalhistorisk

indhold, dels ved afholdelse

Samfundet har gennem årene ud
over årbøgerne kunnet tilstille sine
medlemmer en række vægtige sær
publikationer, senest de smukke og
efterspurgte bøger Romansk sten
huggerkunst i Viborg amts kirker.
Billeder af Viborg amts forhisto
rie, Fæstebonde i Nørre Tulstrup
Christen Andersens Dagbog, Steen
Steensen Blichers beskrivelse af Vi
borg amt 1839 og Viborgs brand
1726.
Kontingentet er p.t. 35,00 kr. år
ligt, der betales ved modtagelsen
af årbogen, hvis pris i boghande
len er 45,00 kr.

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

af offentlige møder på der
til egnede steder i amtet

med foredrag af historisk
indhold og ved at bidrage

til og støtte udgivelsen af
historiske arbejder vedrø

rende egnen osv.«

Indmeldelser modtages af
fru Else Hansen, Central
biblioteket, Vesterbrogade
15, 8800 Viborg, telefon

(06) 62 44 88, eller af be

styrelsens medlemmer.

