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Historisk Samfund 1928-78

»Det er sådan lidt halvflovt at skulle indrømme, at vi her i 
det på historiske begivenheder så rige Viborg amt, der midt
samler sig om Jyllands gamle hovedstad, kom ind som den 
sidste i rækken af lokalhistoriske samfund ...«. Sådan skri
ver Historisk Samfunds første formand og medstifter, M. E. 
Gulddal, i en artikel i årbogen for 1953 i anledning af 25- 
års jubilæet. Og disse ord kan vi godt gentage nu, hvor vi 
runder det næste hjørne, 50 år. Om det er flovt eller ej, så 
kan hverken han eller andre give nogen forklaring på den 
sene fremkomst af et historisk samfund her på vores egn, 
men som så ofte i historiske sammenhænge drejer det sig om 
et sammenspil af tilfældigheder og den rette mand på stedet, 
at samfundet overhovedet blev til. Det kan både Gulddals 
artikel og bestyrelsesprotokollen fortælle om.

Historisk Samfunds første bestyrelsesprotokol, som alle
rede er afleveret til Landsarkivet, fortæller ofte meget leven
de og interessant om de emner og problemer, som har be
skæftiget de skiftende bestyrelser. Den viser os, at nogle pro
blemer er meget tidsprægede, medens andre går igen årti ef
ter årti.

Af de tidsprægede forhold skal bl. a. nævnes den sag, som 
blev den direkte anledning til, at Historisk Samfund så da
gens lys. Teglværksejer Gulddal, som var kommet til egnen 
en halv snes år i forvejen, havde i 1928 fundet en 400-år 
gammel gård i Vinkel. Den ønskede han at erhverve og lade 
opstille i Asmild ud fra en tanke om, at man her skulle skabe 
et jysk frilandsmuseum. Da det ikke var muligt at skaffe 
den nødvendige kapital på 16.000 kr., måtte Gulddal med 
sorg lade sagen falde (gården står i dag på Hjerl Hede), men 
tanken om det jyske frilandsmuseum opgav han aldrig, selv 
om et senere forsøg også mislykkedes. Det var, da Viborg 
turistforening havde købt »æ Bindstouw« i Lysgaard for at
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flytte den til Viborg. Her kom modstanden fra folk i Lys- 
gaard, som med hjælp bl. a. fra Historisk Samfund fik skaf
fet midler til at restaurere det gamle hus, så at vi i dag kan 
finde det på dets oprindelige plads i Lysgaard.

Men arbejdet med at skaffe midler til Vinkelgården førte 
Gulddal i forbindelse med så mange historisk interesserede, 
at han sammen med politimester Grum-Schwensen, lærer Kr. 
Pedersen, begge fra Viborg, og gårdejer Ole Westergaard, 
Houlkjærgård, fik bemyndigelse til at forsøge at danne et 
historisk samfund.

Lignende sager: fredning og bevarelse af gamle bygninger, 
finder vi til stadighed omtalt i protokollen fra de første år. 
Det er ikke alene bestyrelsens medlemmer, som bringer disse 
sager frem, men på generalforsamlinger lyder der gang på 
gang opfordringer fra medlemmerne om at tage frednings
sager eller bevaringsplaner op. Det er en tid, hvor alt med 
fredning så at sige er afhængig af et privat initiativ, og her 
har vi nok noget af forklaringen på, at det virker temmeligt 
tilfældigt, hvad der blev fredet og bevaret.

Treklangen årbog-kontingent-medlemstal møder vi i pro
tokollen gennem alle årene. Lige fra begyndelsen af var det 
samfundets agt at udgive en årbog. Hvilke tanker man i den 
første bestyrelse gjorde sig med hensyn til årbogens indhold, 
kan vi få et indtryk af ved at se lidt på indholdet af den 
første årbog, der udkom i 1929 og var på 180 sider. Jeppe 
Aakjær skriver om St. St. Blicher og hjemstavnen, Georg 
Saxild fortæller om Blichers far, der var præst i Vium. Be
styrelsesmedlem, lærer Kr. Pedersen, skriver om Viborg- 
egnens flora og fauna, medens geologen V. Milthers beskæf
tiger sig med egnens geologiske udvikling. C. E. Flensborg 
skriver om hedeplantningens historie, medens Jens Wester- 
gård tager træk frem fra hedeopdyrkningen. Professor P. 
Skautrup skriver om ordforrådet i midt- og vestjyske dialek
ter, og museumsinspektør Hugo Matthiessen behandler Vi
borgs beliggenhed i historisk belysning. Kort sagt en emne- 
og forfatterrække, der på én gang angiver årbogens bredde 
og kvalitet, så at der i høj grad var noget at leve op til. Jeg 
skal ikke her give nogen vurdering af de kommende årbøger,
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men blot tilføje, at det stadig føles som den vigtigste opgave 
for Historisk Samfund at udgive årbøger, der har størst mu
lig kvalitet og bredde i emnevalg.

Kontingentet debatteres også hyppigt, da samfundets øko
nomi til stadighed er svag. Det spørgsmål, som man bestan
dig stiller sig, er, om en forhøjelse af kontingentet betyder 
udmeldelser, og så er problemet lige stort, om man i 30’erne 
skal forhøje kontingentet fra 3 til 5 kr., eller om man i vin
teren 1977/78 vil lade det stige fra 35 til 45 kr. Det skal dog 
retfærdigvis siges, at man i 30’erne havde hele den økono
miske krise stærkt inde på livet, og den medførte da også en 
beskeden afgang af medlemmer.

Medlemstallet vokser meget hurtigt i de første år, og på 
bestyrelsesmødet i oktober 1930 kan kassereren fortælle, at 
man nu er nået op på 539 medlemmer. Dette skyldes ikke 
mindst, at forhandlingerne om en sammenslutning med Lys- 
gaard og Hids herreders historiske samfund er bragt til ende, 
og man kan ved det samme møde byde to nye bestyrelses
medlemmer herfra velkommen. Det drejer sig om sognepræst 
Karl Jensen, Sjørslev, og arkitekt A. P. Nielsen, Kjellerup. 
Sammenslutningsforhandlinger til anden side er også blevet 
forsøgt gentagne gange, tiest med Skivesamfundet. Gulddal 
bringer første gang sagen på bane over for Jeppe Aakjær. 
Men Aakjær fraråder. Forsøget tages op igen i 1932, hvor 
Gulddal på et bestyrelsesmøde meddeler, at forhandlinger 
nu har ført til et forsøg på samarbejde om fællesstof til år
bøgerne. Udover nogle artikler fra sognene i Fjends synes 
der ikke at være kommet meget ud af dette tilløb. Det sam
me må vi sige om senere forsøg på samarbejde eller sammen
slutning. På det allersidste er der indledt forhandlinger med 
Randers historiske samfund om samarbejde om en bog, der 
skulle behandle pramfarten på Gudenåen. Om der skal kom
me mere ud af disse forhandlinger, véd vi intet om i dag.

I 1933 er medlemstallet oppe på 666, og her omkring har 
det befundet sig sidenhen til trods for ihærdige forsøg på at 
forøge det. For at holde forbindelse med medlemmer ude 
omkring og for at hverve nye medlemmer havde man i be
gyndelsen nogle sogne- eller tillidsrepræsentanter, og der er
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ingen tvivl om, at disse i starten skaffede mange medlem
mer. Antagelig på initiativ af det nye bestyrelsesmedlem, 
landsarkivar Hvidtfeldt, indkaldes der i 1950 til et møde 
for sognerepræsentanterne. Der blev udsendt indbydelse til 
50, men der mødte kun 16 fra 15 sogne. Lad mig citere lidt 
fra protokollen: »Formanden bød velkommen og gav ordet 
til Hvidtfeldt, der talte om lokalhistorien. Idet taleren gik 
ud fra interessen som den drivende kraft, gav han anvisning 
på de veje, man kan og bør gå, hvis man vil arbejde med 
lokalhistoriske emner. Hjælpekilderne blev gennemgået, 
først de litterære, dernæst kildepublikationerne, muligheder
ne for at benytte sig af den folkelige tradition, de gamles 
fortællinger og den sandhed, der kan ligge deri. Til sidst be
handledes i store træk arkivvæsenet og arkivernes benyttel
se. Tilhørerne blev kraftigt opfordret til altid at notere ind
vundne oplysninger, og notere dem omhyggeligt og nøjag
tigt. Foredraget, der blev holdt med megen varme, blev mod
taget med interesse af forsamlingen.« Dette sidste bekræftes 
af den refererede forhandling. Året efter samles man igen, 
og atter er det Hvidtfeldt, der lægger for. Denne gang sam
les hans interesse om indsamling af materiale fra besættelses
tiden, men i den efterfølgende forhandling tager man også 
spørgsmålet om øget medlemstilgang op. Der synes ikke at 
være afholdt flere møder for sognerepræsentanterne, og i 
dag har vi slet ingen.

I forhandlingerne ved den stiftende generalforsamling bli
ver det fastslået, at man skal tilstræbe at holde 2 foredrags
møder om året. Så vidt jeg kan se, holdes det første møde i 
august 1931 i Lindum skov. Her talte formanden om forfat
teren Knud Skytte (Jacob Nielsen), der kunne være blevet 
100 år 26. januar 1930, og samtidig afsløredes en mindesten 
for ham. Knud Skytte, som næppe huskes i dag, jtammede 
fra Lindum og havde efter lærereksamen fra Ranum udgivet 
»en Række gode, folkelige Fortællinger, sunde og vederhæf
tige Folkelivsskildringer, som med Rette har vundet stor 
Udbredelse« (Østergaard: Illustreret dansk litteraturhistorie, 
1907, side 637). Senere forsøger man sig både med sommer
møder på Borgvold og museumsbesøg, men tilslutningen sy-
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nes ikke at have været overvældende. Foredragstraditionen 
bliver dog fastholdt gennem hele samfundets historie trods 
meget svingende tilslutning, og i de seneste år har vi oplevet 
en stærk stigende interesse for disse møder.

Meget tidligt begynder man at holde sommerudflugter, og 
det er ganske naturligt, at man fra begyndelsen af lægger 
disse an som heldagsudflugter, når man tager datidens trafi
kale forhold og udflugtsmålene i betragtning. Det siger no
get om interessen for disse arrangementer, at man nogle år 
lader generalforsamlingen afholde i forbindelse med udflug
ter. Højst ejendommeligt er det at læse, at man den 21. au
gust 1943 fastlægger den kommende sommerudflugt og ge
neralforsamling til søndag den 29. august på herregårds
museet i Spottrup. Udflugten måtte naturligvis aflyses på 
grund af de politiske begivenheder, da den danske regering 
gik af under tysk pres, og de sidste rester af den danske hær 
interneredes. Generalforsamlingen bliver først afholdt i fe
bruar året efter, og her kan formanden meddele, at årbogen 
for 1943 er blevet forsinket, fordi stoffet skal til Køben
havn til censur.

Tilslutning til heldagsudflugterne tog meget af i løbet af 
60’erne, og man opgav arrangementerne nogle år. Da man i 
1972 tog dem op igen, blev det som aftenudflugter til steder, 
der ligger nærmere ved Viborg, og de har haft særdeles god 
tilslutning.

I bestyrelsen har man gentagne gange i de senere år drøf
tet, om der var mulighed for at pleje medlemmers særinter
esser på det historiske område. Efter forskellige spagfærdige 
forsøg blev der på generalforsamlingen i 1973 vedtaget en 
tilføjelse til vedtægternes § 2 om oprettelse af sektioner til 
varetagelse af medlemsgruppers særinteresser. Bag ved denne 
vedtægtsændring lå især interessen for at igangsætte noget 
slægtshistorisk arbejde. I februar 1976 blev så Slægtshistorisk 
Forening for Viborg og omegn dannet, foreløbig med en 
svag tilknytning til Historisk Samfund. På det allerseneste 
har bestyrelsen drøftet, om vi også på anden måde kan imø
dekomme medlemmers særinteresser ved at arrangere udflug
ter, som samler sig om et enkelt område, og således at man
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inden udflugten gennem studier eller studiekredse kunne få 
mulighed for at sætte sig ind i emnet.

Skal jeg til slut i denne korte redegørelse for Historisk 
Samfunds historie nævne nogle navne, så fremgår det klart 
af det allerede fortalte, at det navn, der mere end noget an
det er knyttet til Historisk Samfund er M. E. Gulddals, som 
ikke blot var initiativtager til samfundets oprettelse, men 
også dets formand helt frem til 1957, da han flyttede til 
Sjælland. Gulddal stammede fra Vejlekanten, fik lærerud
dannelse på Jelling seminarium og var derefter lærer, indtil 
han som 39-årig skiftede erhverv og købte Bruunshåb tegl
værk. Han var både i kraft af sine personlige egenskaber 
som ved sin store historiske og nationale interesse en frem
ragende formand, som ikke sparede sig selv, men tillige vir
kede inspirerende på andre. Gulddals efterfølger på for
mandsposten blev apoteker O. Løye, der få år før var flyt
tet til Viborg fra Tarm. Løyes historiske interesse var især 
samlet omkring arkæologien, og på dette felt havde han bå
de i Randers og i Vestjylland været med til udgravninger. 
Apoteker Løyes arbejde i bestyrelsen kunne ikke mindst 
mærkes på det økonomiske område, idet årbogens økonomi 
stabiliseredes væsentligt, da man på hans initiativ optog an
noncer. Da Løye frasagde sig formandsposten ved general
forsamlingen i 1969, var det naturligt, at hans efterfølger 
blev overbibliotekar Aage Bonde, der som sekretær og re
daktør af årbogen (1958-68) havde sat sit præg på forenin
gens virke i årene forud. Fra Bondes redaktørperiode vil vi 
særligt huske en række særpublikationer, som blev til på 
hans initiativ, og som i billeder og tekster giver fornemme 
indblik i perioder og i enkeltpersoners liv. Det drejer sig 
om H. Ditzel og K. Helmer-Petersen: Romansk stenhugger
kunst i Viborg amts kirker (1963), M. Bro-Jørgensen og H. 
Helmer Kristensen: Billeder af Viborg amts forhistorie 
(1966), J. Holmgaard: Nr. Tulstrup-dagbogen (1969) og H. 
Øllgaard: Jens Bloch, biskop i Viborg (1970). At Bondes 
arbejde for Historisk Samfund indtil han i 1972 måtte fra
træde på grund af sygdom blev mindre, end både han selv 
og andre havde ønsket det, skyldes, at han udover lange
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sygdomsperioder også måtte arbejde med omlægningen af 
det nye storamts biblioteksvæsen.

Der kunne nok også være grund til at nævne andre navne 
end de 3 første formænds, men dels er enkelte kommet frem 
i skildringen ovenover, og dels myldrer det med kendte og 
ukendte, glemte og stadig erindrede navne i bestyrelsesproto
kollen, nogle figurerer der kun få gange, medens andre står 
der side efter side, så hvor skal jeg ende og hvor begynde? 
Men det, som man bliver klar over, er, at der er tale om en 
særdeles broget skare, fra mange forskellige erhverv og med 
meget forskellig historisk interesse og indsigt, der er holdt 
sammen af den tanke: at vække, fremme og udbygge histo
risk forståelse og viden i så mange facetter som muligt.

I et interview i Politiken 27. juni i år siger professor i hi
storie ved Danmarks Lærerhøjskole Roar Skovmand, der nu 
trækker sig tilbage fra denne stilling, følgende: »Vi er kom
met i en fantastisk situation. I skolen er historie efter stærke 
timenedskæringer, hvis tilblivelse ingen rigtig kan forklare, 
blevet et fag i krise. Uden for skolen er der blandt alminde
lige mennesker en så vældig interesse for historie, at jeg al
drig har oplevet noget lignende.« Senere taler Skovmand 
imod ængstelsen for, at danskerne er på vej til at blive et 
historieløst folk. De meget store oplag, som bøger af histo
risk karakter udkommer i, vidner om det modsatte, og efter 
at have nævnt de folkelige bevægelser, som han selv er ud
sprunget af, fortsætter han: »Jeg tror, at kræfterne i de fol
kelige bevægelser stadig virker. Mange mennesker har den 
opfattelse, at kun udenomsparlamentariske midler eller lige
frem revolution kan føre til en friere luftning i samfundet. 
Men jeg tror ikke, man behøver at være så opgivende i et 
samfund med vore folkelige traditioner« og videre »selv om 
historien i skolen er blevet skåret slemt ned, har den fået alle 
tiders chance ved det nye fag samtidsorientering. Det forud
sætter naturligvis, at lærerne tager historien med som den 
naturlige baggrund for orientering om samtiden.«

Når jeg ser på de vilkår, som Historisk Samfund har ar
bejdet under i 70’erne, kan jeg da kun bekræfte Skovmands
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omtale af den store interesse for historien, for vi har virke
lig mærket en stigende opbakning om det, som vi foretager 
os. Vores foredrag er gennemgående meget godt besøgt, og 
vores sommerudflugt har så mange deltagere, at det af og til 
kan være besværligt at få det til at gå på en rimelig måde, 
men ser vi på medlemstallet, mærker vi det ikke - det ligger 
stadig imellem 600 og 700.

Nu véd jeg godt, at man ikke kan måle den historiske in
teresse i medlemsskab i en historisk forening. For mange dre
jer det sig måske mest om ens egen slægt, hvor man både i 
kirke- og tingbøger søger tilbage, og hvor man søger ud til 
slægtens tidligere bosteder for at få en fornemmelse af den 
egn og de vilkår, som forfædrene har levet under. Vi træffer 
på mange slægtssøgere hvert eneste år rundt om på vore kir
kegårde, hvor de kommer for at finde en gravsten, som i 
mange tilfælde er det eneste synlige eftermæle, der findes. 
Eller vi møder det i den store interesse, der i de senere år 
har vist sig for gamle bygninger, ikke mindst for vore gamle 
kirker, hvor mange præster oplever, at udflugt efter udflugt 
kommer og gerne vil vide noget om kirkehuset og dets hi
storie, som jo på mange måder afspejler dansk historie gen
nem adskillige århundreder. Her har de seneste årtiers man
ge kirkerestaureringer givet os en masse stof at arbejde med.

Man kan derfor ikke lade være med at spørge sig selv om 
grunden til denne optagethed. Kan forklaringen være den, at 
man i en tid, hvor så meget er uklart og usikkert, vil søge 
tilbage til noget, som man forestiller sig har været fastere og 
roligere opbygget? Eller er der af de samme årsager en trang 
til at finde sin egen rod for derigennem at forstå sig selv og 
få et ståsted? Jeg opfatter Roar Skovmands tale om, at fa
get samtidsorientering vil give historie en stor og ny chance 
i skolens undervisning som et positivt svar på disse spørgs
mål. Man kan altså kun forstå sig selv og sin egen tids for
hold og problemer, hvis man vil tage forudsætningerne med. 
Man bliver imidlertid nødt til at gøre sig klart, at der er en 
himmelvid forskel på historie og samtidsorientering. I sam
tidsorientering kan man diskutere forskellige muligheder og 
vurdere de forskellige løsningsforsøg, som er oppe i tiden.
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Men historien kan man ikke debattere med - man kan for
søge at trænge ind bag ved de ydre begivenheder og skaffe 
sig så mange oplysninger som muligt. Og selvfølgeligt kan 
det, man finder frem til, tolkes på mere end én måde, og 
selvfølgelig kan man ikke holde sin holdning til og forstå
else af menneske og samfund ude fra sin opfattelse af histo
riske begivenheder. Man skal blot gøre sig klart, at man har 
med givne ting og foreteelser at gøre. Det skete er sket, uan
set om man bryder sig om det eller ikke, og uanset om man 
finder den ene eller den anden årsag til det, men det er kun 
at jonglere med kendsgerningerne, hvis man giver sig til at 
snakke om, hvad der kunne være kommet ud af det, hvis 
man havde handlet anderledes her og der.

Det er historiens selvfølgelige ejendommelighed, at den er 
der, og det gør den spændende at beskæftige sig med både 
som enkeltperson og i forening med andre.

Morten Øllgaard.



Viborgs udvalgte mænd
Det kommunale selvstyres fremvækst i Viborg

Af Paul G. Ør berg

Den 7. marts 1978 afholdtes der kommunalvalg i Danmark. 
I Viborg kommune, som jo siden 1970 omfatter meget mere 
end selve byen, stemte 18.001 vælgere - det var godt 2/3 
(671/2°/o) - og man fik valgt 21 medlemmer til det nye by
råd.

Vi er vant til at betragte byrådsvalget hvert 4. år, hvor 
alle voksne kan være med til at bestemme, hvem der skal 
tage sig af kommunens sager, som noget selvfølgeligt, men 
folkevalgte kommunale råd er nu ikke nogen særlig gammel 
foreteelse. Og som altid ved menneskelige indretninger er der 
en historie bagved; det er den, der skal fortælles noget af her 
- men dog kun for selve Viborg købstads vedkommende - 
og den er slet ikke uinteressant.

Historien begynder i første halvdel af 1700-årene. Viborg 
havde dengang knap 2000 indbyggere. Efter størrelsesorden 
var det ganske vist den sjettestørste by i Nørrejylland, men 
det var ikke en by i fremgang, og branden i 1726 havde 
ramt hårdt. Byen styredes af en magistrat, der siden 1682 
bestod af to borgmestre og to rådmænd. Magistraten havde 
bestyrelsen af gader og veje, offentlige bygninger, brand-, 
politi- og vægtervæsen, sammen med gejstligheden af skole- 
og fattigvæsen og fungerede desuden som domstol i visse rets
sager. Magistraten samledes på rådstuen, som det hed, dvs. 
i den store sal på rådhuset; det egentlige mødelokale var 
dog den nordvestre stue. Navnet går igen i rådstueret, 
dvs. magistraten som domstol, rådstueprotokol og rådstue
arkiv, som altså betyder byens kommunale arkiv, og råd
stue-forsamling, som vi senere skal se på. Der fandtes også
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en byfoged, som, foruden at være dommer på bytinget, var 
byens politimester og varetog skifte- og auktionsvæsenet 
m. v. Både borgmestre, rådmænd og byfoged blev udnævnt 
til deres embede af kongen. Det var slet lønnede embeds- 
mænd, som på forskellig vis måtte supplere deres indtægter, 
ikke altid med hæderlige midler; i 1723 blev den ene borg
mester fradømt sit embede på grund af underslæb og mislig 
embedsførelse.

Tilsynet med købstaden på kongens eller regeringens veg
ne havde stiftamtmanden, men først fra 1720 ser det ud til 
virkelig at have fået betydning. Det år finder vi midt i råd
stueprotokollen stiftamtmandens myndige påskrift om at 
have efterset bogen. Og vi skal straks se, hvordan stiftamt
manden et par årtier senere griber energisk ind i byens anlig
gender.

Men hvordan da med den menige borgers indflydelse på 
sin bys forhold? Først må vi her være opmærksomme på, at 
man kun blev regnet for borger i egentlig forstand, når man 
havde løst borgerskab som købmand eller håndværker. De 
talrige embedsmænd, pensionister og lignende, for slet ikke 
at tale om den store skare af daglejere, tyende og fattigfolk 
var ikke »borgere«. På ét område af byens administration 
havde dette borgerskab virkelig lovmæssig indflydelse. 
Hvert år på en af de første dage i januar måned blev bor
gerskabet opkaldt på rådstuen, som det siges, hvor man så 
laug for laug valgte de såkaldte taksérborgere, tretten i alt, 
som udgjorde en slags skatteligningskommission. Man valgte 
også rodemestre, som havde med skatteopkrævning, mand
tal m. v. at gøre, og magistraten udnævnte en ny kæmner 
for det kommende år.

Valget foregik altså på en rådstueforsamling, og den færdi
ge skatteligning blev også bekendtgjort på et sådant borger
møde. Der blev i det hele taget ofte kaldt til rådstuesamling 
i Viborg i 1700-årene, og man har næppe altid taget det så 
nøje med borgerskabsbrevet som adgangstegn. I 1740 an
søgte magistraten stiftamtmand og biskop om at få lov til 
at tilsige borgerskabet til møde på rådstuen ved at lade en 
vægter ringe et kvarter med en k:Aek’.okke, og det siges i
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ansøgningen, at det undertiden både går tit og hastigt på, 
men som oftest tirsdag formiddag, der for øvrigt var fast 
mødedag for rådstueretten. Vi må gå ud fra, at det mest har 
drejet sig om bekendtgørelser af den ene og anden slags og 
sjældent om møder med besluttende myndighed. I slutnin
gen af århundredet fik rådstuesamlingen ny betydning, men 
det vender vi senere tilbage til.

Sidst på året 1746 fik Viborg en ny stiftamtmand. Det 
var Johan Albrecht With, som tidligere havde beklædt em
bedet i Kristiansand stift i Norge. Han indledte sin virksom
hed med hos magistraten at udbede sig en udførlig redegø
relse for byens og borgernes tilstand og vilkår, specielt om 
de økonomiske forhold, de øde pladser efter branden i 1726, 
borgervæbningen og brandvæsenet. Ved denne lejlighed får 
vi antallet af borgere at vide, der var knapt 250. Denne 
redegørelse var ikke opløftende læsning, og stiftamtmandens 
indtryk i øvrigt af forholdene i byen var heller ikke gun
stigt. Et par år senere skriver han til kancelliet, at han »har 
fundet mange ting, som har forårsaget continuation af byens 
slette og usle tilstand«, nemlig at forrige tiders magistrat 
ikke har våget over byens privilegier og har været mere 
nidkær for sin egen fordel end for byens bedste, hvorved 
også byen er gerådet i gæld og vidtløftighed.

Det var på denne baggrund, at stiftamtmand With fandt 
det påkrævet at udnævne et borgerudvalg, som kunne bi
drage til at rette op på forholdene. Den 1. maj 1747 mødtes 
stiftamtmanden på rådstuen med magistraten og det opkald
te borgerskab, hvor »hans Excellence fandt at udnævne på 
Deres Kongelige Majestæts nærmere allernådigste approba
tion 12 af byens kyndigste borgere til at deliberere og over
lægge med magistraten ej alene, hvad der til byens tarv og 
conservation samt muligste opkomst agtes fornødent og ud
findes, men endog på samtlig borgerskabets vegne på råc- 
stuen med magistraten indfinder dem ved byens skatters lig
ning, og hvad der ellers kunne forefalde til byens tarv og 
nytte at regulere og r^anstalte, så og på samt’:g borgerska
bets vegne, når noget forefaldet st’-'tsbefalingsmarden at fo
restille, da disse 12 borgede aide - rs1:é. memorialer og fore-
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stillinger at underskrive, når de forud med det øvrige af 
borgerskabet har konfereret og overvejet, hvad de således 
måtte finde fornødent at ansøge og forestille«. Dette bor
gerudvalg skulle vise sig at blive begyndelsen til et byråd i 
Viborg. Det var i og for sig ikke noget nyt, der sad allerede 
fra en snes år tilbage sådanne borgerudvalg i adskillige dan
ske byer - den almindelige betegnelse på dem er eligerede, 
dvs. udvalgte mænd - men, som vi skal få at se, kom udvik
lingen i Viborg til at spille en ganske særlig rolle. Tolv- 
mandsudvalget i 1747 bestod af 8 købmænd og én, der er 
betegnet som kræmmer, mens der af håndværkere var tre, en 
skomager, en maler og en farver. Der var med andre ord et 
klart flertal for købmandsstanden, den gamle førende klasse 
foran håndværkerne. Udvalgets formand var købmand Naa- 
man Steensen.

I forlængelse af sit initiativ fra 1747 samlede stiftamt
manden den 1. juli 1748 magistraten og »de ordinerede 12 
borgere« på rådstuen og gennemgik med dem en lang række 
af byens forhold. Ikke mindst byens brandvæsen havde stift
amtmandens bevågenhed, og en række bestemmelser tjente til 
at bringe bedre orden på det. Magistraten skulle også sam
men med tiltagne borgere efterse ildsteder og skorstene samt 
køller og bagerovne, for at byen kunne være uden frygt for 
påkommende ulykke. Der skulle desuden laves en nøjagtig 
fortegnelse over byens markjorder og grunde, overformyn
deriet skulle under nøje kontrol, og fremmede gemene folk 
eller løsgængere skulle under opsyn. De 12 borgere havde 
ved gennemgangen af forrige års kæmnerregnskab sat spørgs
målstegn ved 30 rigsdaler, som borgmesteren i sin egenskab 
af rådstueskriver fik i årligt vederlag for at passe de nyind
rettede protokoller ved rådstuen. Her havde de eligerede 
straks anslået et tema, som, venteligt nok, skulle blive til
bagevendende: besparelser på de offentlige budgetter. Stift
amtmanden bestemte dog, at de 30 rdl. først skulle bort
falde når borgmesteren slap for forpligtelsen til at betale 
pension til den gamle rådstueskriver.

Det er nærliggende at forestille sig, at stiftamtmanden har 
haft øje for den risiko, der kunne være for et modsætnings-



Johan Albrecht With (1683-1754) 
var uddannet som officer. 1730-38 var han stiftamtmand i Kristiansand, 
1746-54 i Viborg. Han var anset som en fortræffelig, men noget sær
sindet embedsmand. Maleri på Viborg stiftamt. Ejvind Rasmussen fot.
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Underskrifterne af »dette steds tolv anordnede borgere«, som de her kal
der sig selv, er dateret den 8. oktober 1747. Siden deres udnævnelse den 
1. maj 1747 er der dog allerede sket en udskiftning: i midten til venstre 
underskriver J. Wollum i stedet for Jørgen Eskær. Begge var købmænd, 
og det er karakteristisk, at magistraten (på forsiden) har stilet skrivelsen 
til: Højagtbare og velfornemme køb- og handelsmænd, samt velfornem
me borgere. De ret sikre, egenhændige underskrifter tyder på almindelig 
skrivefærdighed, som utvivlsomt har været afgørende for stiftamtman
dens valg. (D33-306)

forhold mellem magistraten og det nye borgerudvalg, og at 
det er baggrunden for, at han i 1750 mente det påkrævet 
både at udarbejde en regulær instruks for de eligerede og at 
søge hele ordningen godkendt på højeste sted. Instruksen 
fulgte naturligvis de retningslinjer, der var nedskrevet i råd
stueprotokollen i 1747, dog uden den stærke understregning 
af, at de eligerede skulle høre de øvrige borgeres mening, før 
de tog stilling til sagerne; man har åbenbart anset det for 
noget helt selvfølgeligt. Udvalgets hovedopgave var at kon
trollere skatteligninger og regnskaber. Sammen med magi
straten skulle de udarbejde byens budget, som skulle indsen-
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des til stiftamtmandens approbation, og ekstraordinære ud
gifter måtte ikke afholdes, uden at være godkendt af udval
get. Hvis magistraten og udvalget ikke kunne blive enige, 
afgjorde stiftamtmanden sagen, og de eligerede kunne også 
gå direkte til denne med forslag til byens bedste, men det 
forudsattes, at deres virksomhed sigtede på at stifte enighed 
til alle sider. Rådstueretten og andre rene magistratsanlig
gender måtte de ikke blande sig i. De kunne gå af med tilla
delse af stiftamtmanden, som så udnævnte en ny mand i ste
det (bilag 1). Instruksen blev læst op ved et møde på råd
stuen den 21. september 1750, og da de eligeredes tal i løbet 
af de tre år var svundet ind til 9, udnævnte stiftamtmanden 
ved samme lejlighed 3 nye mænd, alle købmænd. Han slut
tede mødet med i stærke ord at mane til enighed og sam
drægtighed i byen. Indsættelsen af de 12 sigtede kun »på 
denne forulykkede bys opkomst og bedste«, men det kunne 
kun nås, hvis magistraten kunne omgås i enighed og med al 
kærlighed og forståelse ikke blot imellem sig selv på råd
stuen, »men endog række de 12 bys-borgere samfunds hæn
der«. Få dage senere, den 25. september, forelå et kgl. re
skript, som indskrænkede magistraten i Viborg til 1 borg
mester og 2 rådmænd. Det reskript har næppe vakt mishag 
i de eligeredes kreds.

Instruksen af 1750 påbød også, at der for ordenens skyld 
skulle føres en protokol af de eligerede, men den er desværre 
gået tabt, og først fra 1786 er udvalgets protokoller bevare
de. Det er derfor vanskeligt at danne sig et indtryk af deres 
virksomhed i den første tid. Vi ser dem dog samarbejde med 
taksérborgerne. De privilegerede stænder var på denne tid 
fritaget for at betale skat af de indtægter, de havde af at 
indlogere fremmede, særlig i snapstingtiden, og det var na
turligvis en torn i øjet på borgerskabet og taksérborgerne. I 
denne strid får taksérborgerne kraftig opbakning af de eli
gerede; det var naturligt, da de to udvalg rekrutteredes fra 
ganske samme kreds i byen.

I august 1754 døde stiftamtmand With og blev efterfulgt 
af Caspar von Heinen. Den 9. oktober mødtes han på råd
stuen med magistrat, byfoged og hele det opkaldte borger-
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Plan over rådhusets stueetage.
(Efter: Opmålinger, udg. af Foreningen af 3. Decbr. 1892, 

årg. 1906-10, 1910)

Chr. Gullevs farvelagte tegning af det gamle rådhus er fra 1889, da 
bygningen blev solgt til brug for Oldsagssamlingen. Det var ophørt at 
tjene som rådhus i 1874, da man flyttede over i det nye råd- og domhus 
nord for Domkirken, og blev senere brugt bl. a. til garnisonsskole og 
politistation (til 1912). Husets rumopdeling er den samme som i 1728. 
Den store sal i midten var rådstuesalen, hvor man holdt rådstuesamling, 
men også baller, koncerter m. m. Den nordvestre stue (II) var den finest 
udstyrede, og den havde magistraten reserveret for sig selv. De eligerede 
mand mødtes først i den sydøstre (IV), men fra slutningen af 1700- 
årene i den nordøstre stue (V), som også blev borgerrepræsentanternes 
mødested. At de udvalgte mand virkelig satte pris på deres smukke 
mødested fremgår af, at de i 1814 gik ind for en bekostelig, men højst 
påkravet restaurering, bl. a. under henvisning til, at »Viborg rådhus 
også tilforn har varet anset for af fremmede som et af de reelleste og 
skønneste i Jylland«.
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skab for at få en orientering om byens forhold. Der var med 
andre ord her tale om en rådstuesamling, og de eligerede 
nævnes ikke. Ved et lignende møde året efter, den 19. juli 
1755, anføres derimod udtrykkeligt »de 12 i byen anordnede 
borgere«, men der er ikke noget, der tyder på, at de har 
gjort sig særligt gældende. At antallet af eligerede sidst i 
1750’erne lige så stille fik lov til at dale, uden at der blev 
udnævnt nye folk, tyder heller ikke på større aktivitet fra 
deres side. Allerede i 1762 var der kun 6 tilbage, og det var 
vel at mærke ikke de eligerede, men magistraten som i en 
skrivelse til stiftamtmanden gjorde opmærksom på forhol
det og stillede forslag om 6 nye. Den nye stiftamtmand, 
Matthias Hvitfeldt, som var kommet til samme forår, god
kendte de af magistraten udpegede mænd. Blandt dem var 
der en, Poul Møller, der var guldsmed, men med i køb- 
mandslauget, som vi kommer til at høre mere om. Af de 
seks hørte i øvrigt de fire til købmandslauget, to var hånd
værkere. 1760’erne forløb tilsyneladende stilfærdigt, men 
efter at Poul Møller i 1771 havde været kæmner, begyndte 
modsætningerne i byen at skærpes. Udgangspunktet var lige
som omkring 1750 en strid om skatten. I 1772 klagede tak- 
sérborgerne over, at en række af byens vellønnede embeds- 
mænd slap for skatterne. Regeringen svarede 10. april 1772, 
at man skulle holde sig til lands lov og ret, men næste års 
taksérborgere fandt dette uklart og genoptog sagen; de for
svarede deres krav med en tidligere afgørelse for Ålborg 
stift og med den almindelige betragtning, at det var »langt 
fra billighed og retfærdighed og endnu langt længere fra en 
sand kristenkærlighed at lægge byrden af næringsskatten 
utålelig på usle arme, fattige mennesker, som fast ingen næ
ring har, og hvoraf mange i deres usselhed må . stille sulten 
med et stykke tørt brød, som de dog mange gange savner og 
ikke kan få, og drikke bar vand til, og lade andre, som har 
fuldt op af de timelige gode ting og bruger langt mere af 
det, som henhører til borgerlig næring, end mangen borger, 
være fri«. Striden gjaldt særlig nogle embedsmænd, som tak- 
sérborgerne ville have sat til højere skat, medens magistraten 
ikke ville, at de skulle betale noget, og Poul Møller, som
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taksérborgerne mod magistratens ønske ville sætte ned i skat, 
skønt han ikke havde bedt om det. Ligesom tidligere stod de 
eligerede sammen med taksérborgerne, og den ledende skik
kelse på borgernes side blev snart Poul Møller. Han var iv
rig pietist og fast overbevist om, at han havde Gud på sin 
side i kampen mod uretfærdigheden og ondskaben i byen. 
Hans hovedmodstander blev borgmester Niels Mogensen 
Høeg (1772-81).

I 1777 blussede kampen for alvor op. Kort før var Kri
stian Urne blevet stiftamtmand. Da der ikke var blevet ud
nævnt nye eligerede siden 1762, var deres tal svundet ind 
til tre, og 31. december 1776 udnævnte stiftamtmanden ni 
nye, men denne gang efter borgernes eget forslag. Til for
mand beskikkede stiftamtmanden Poul Møller, vistnok imod 
hans eget ønske. De eligerede var også medvirkende, da man 
udpegede taksérborgere for det nye år, og en af de eligerede, 
kobbersmedemester Peder Eggert, blev samtidig taksérbor- 
ger. Af de nyudnævnte eligerede var de fire købmænd, de 
fire håndværkere og én hospitalsforstander og avlsmand. Da 
sidstnævnte året efter fik bevilget afsked, blev han erstattet 
af en snedker, mens en afdød værtshusholder og købmand 
blev erstattet af en forhenværende herredsfoged, som havde 
løst borgerskab som købmand.

Under Poul Møllers lederskab kastede de eligerede strids
handsken til magistraten ved at skrive til rentekammeret og 
bede om at få de indsendte regnskaber for de foregående år, 
som de ikke havde fået lejlighed til at revidere. Rentekam
meret gik ind herpå, ledet af den betragtning, at de eligerede 
var »som kontrollører mod magistraten«, og sendte dem 
regnskaberne for 1774-76. De eligerede gennemgik dem og 
fandt i de tre år 174 fejl til et samlet beløb af 1675 rdl., for 
hvilke magistraten var ansvarlig, og de rettede som følge 
deraf i en klage til rentekammeret et voldsomt angreb på 
magistraten. »Borgmester Høeg« siger de, »anså sig som ene
voldsregent og handlede med uindskrænket magt, som han 
lystede, han forandrede og udslettede af skatterne tværtimod 
loven på egen hånd og efter eget behag; han forbigik ved 
enhver lejlighed byens anordnede mænd og de derom gjorte
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anordninger, tragtende os med hånhed og foragt«. Den ene 
rådmand er borgmesterens svigersøn, den anden en fredelig 
mand, der før har været formand for de 12, men nu retter 
sig efter Høeg. Kæmneren har derfor kun behøvet »at gøre 
borgmester Høeg et dagligt besøg, så var alle hans regnin
ger rigtige, approberede og deciderede udisputerlig«, så han 
nu i 3V2 år har »rådet for byens indtægt og udgift, indtil 
hans regnskaber fra rentekammeret var kommet byens 12 
mænd til hænde, og han da med et sagde verden og byen 
farvel ved en hastig død«. De 12 havde derimod ikke fået 
lov til at revidere, og nu, da de havde begyndt at ramme 
borgmesteren »på et så ømfindtligt sted, hvor hans hidtil 
hafte indkomster og fordele må standse og tabes«, plagede 
han dem med tidobbelte skatter og havde således pantet Poul 
Møller for en uretfærdig pålagt skat. Siden fordrede de, at 
borgmesteren som mulkt skulle betale dem 1000 rdl. i er
statning.

Rentekammeret afgjorde klagerne 29. marts 1779 således, 
at omtrent 1/3 af de 174 anker godkendtes til et beløb af 
o. 800 rdl., unægtelig en ikke ringe sum for tre budgetter på 
omtrent 2000 hvert. De 12s fordring på 1000 rdl. erklæredes 
for rentekammeret uvedkommende.

Samtidig stredes man om andre ting. Rådmand Naaman 
Lassen, der indtil sin udnævnelse til rådmand 3. april 1776 
havde været de eligeredes formand, havde beholdt deres do
kumenter og ville nu ikke udlevere dem, før stiftamtmanden 
tvang ham til det. Ligeledes måtte de ved dennes hjælp til
tvinge sig ret til at se byens breve, ligninger og regnskaber. 
Målet løb fuldt, da de 12 antog et særligt segl, hvor der i 
kanten stod: Viborg bys 12 mænds segl. Magistraten prote
sterede, men en kancelliresolution af 25. april 1778 gav dem 
lov til at anvende det.

Poul Møller og hans tilhængere stod altså foreløbig som 
de sejrende, og derved blev det, så længe Urne var stift
amtmand. Poul Møller var så begejstret for ham, at han i 
»Viborg Samler« 1778 bragte ham en nytårshilsen i et langt, 
overstrømmende digt, som vi skal citere et brudstykke af.
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W og U betyder With og Urne; man erindrede altså endnu, 
hvem der havde grundlagt institutionen de eligerede.

. Jeg i Dag mig finder skyldig, 
paa det underdanigste 

At aflegge, skiønt ugyldig,
Dog velmeent Taksigelse, 

Hvormed jeg paa nye udbeder
Mig og denne arme Bye, 

Urnes Forbøn paa de Stæder,
Vi er tvungne at henflye, 

Og med Naade understøtte,
Hvad som ventes derfra hiem,

Saa at Byens sande Nytte
Maa oplive under Dem.
Kunde mine Ønsker lange
Virkende mit Gienstands Maal, 

Vilde jeg opofre mange,
Lige ind for Kongens Stol. 

At det W, vor Tall begyndte,
Altiid endte sig ved U.

Thi med Hast U-Retten skyndte
Sig da bort, som dette nu; 

Men de Ønsker for vor Urne
Tusind Gange overgaaer, 

Den Distance, hvor Saturne
Med sin fem Drabantre staaer

Det velmente hyldestdigt affødte nogle uger senere en 
lang, bidende ironisk anmeldelse i avisen. Det hedder her 
ved slutningen:

Dersom jeg skulle opspore alle de steder i dette uskatterlige vers, der 
vidner om forfatterens høje gejst, store indsigt, retskafne og dydige 
tænkemåde, så måtte jeg ej alene blive alt for vidtløftig, men endog 
betage mine landsmænd lejlighed til lovtaler over den store hr. P. M., 
hvis fortjenester vist bør sætte mere end en pen i arbejde. Tak være 
ham, at han ikke lod det blive ved at indlevere i manuskriptet dette al 
poesis mesterstykke! Hvad ære måtte ikke da baade Jylland i alminde
lighed og især Viborg have savnet, som den nu har og nyder frem for 
andre landets byer? Tak være ham, at Ribe, der i ælde trætter med 
Viborg, og efter manges mening deri har fortrinnet, dog ej i vittighed 
og borgernes indsigt og duelighed i de skønne videnskaber skal tage 
luven fra Viborg?
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Situationen blev en anden, da stiftamtmand Urne i 1780 
blev afløst af Frederik Hauch (1780-89). Han krævede i et 
brev af 31. juli 1780, at de 12 skulle sende ham et regnskab 
for 1778, som de havde fået den 4. juli. Poul Møller svarede 
samme dag, at det var umuligt, før magistraten havde op
fyldt visse betingelser. Dette brev bragte stiftamtmanden i 
harnisk. I en skrivelse til magistraten af 12. september er
klærede han, at Poul Møllers brev var aldeles upassende og 
skrevet på en uanstændig måde, og når det omhandlede 
regnskab ikke var blevet tilbagesendt, måtte det være Poul 
Møllers skyld, »som kalder sig formand for bemeldte bys 
mænd, hvem der har gjort ham dertil, er mig ubevidst, men 
dette ved jeg: at ermeldte Poul Møller har et uroligt hoved, 
der ofte er fyldt med unyttige ting, som tilvejebringer uro
lighed i byen«. Stiftamtmanden greb derfor til den drastiske 
foranstaltning at afsætte Poul Møller og beskikke bogtryk
ker Christopher Mangor til eligeret i hans sted. Da der var 4 
tomme pladser i udvalget, benyttede stiftamtmanden lejlig
heden til også at udnævne nye folk til dem. Endelig krævede 
han det famøse regnskab afleveret inden næste dags middag. 
Endnu samme dag blev Poul Møller, de syv »gamle« elige
rede plus de fem nyudnævnte kaldt sammen på rådstuen af 
magistraten. Efter at stiftamtmandens brev var læst op, er
klærede Poul Møller, at han aldrig havde tragtet efter at 
blive eligeret, og at det var den daværende stiftamtmand, 
som havde gjort ham til det, skønt Poul Møller selv havde 
foreslået en anden. Han havde længe ønske sig entlediget 
fra de tolv mænd, »da han for al havde møje og ulejlighed, 
tid- og pengespild hidtil ikke har haft andet til vederlag end 
været udsat for adskillige ubehageligheder«. Men i den givne 
situation måtte han have oplyst de sande årsager til hans 
eksklusion, som måtte skyldes bagtalelse hos stiftamtman
den, som ikke kendte ham personligt. Han ønskede derfor 
at klage på højere sted.

Hvordan man egentlig er kommet om ved nu at operere 
med et udvalg på 13 medlemmer, er uvist, men det næste 
skridt i udviklingen var, at borgmester Høeg den 24. januar 
1781 blev afskediget - han efterfulgtes af Sørea Fr. Gjerulf
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som er den første juridisk uddannede embedsmand i Viborg 
- og den 26. februar 1781 indsendte de syv »gamle« eligere
de en ansøgning til kancelliet med anmodning om, at Poul 
Møller måtte fortsætte som eligeret. I modsat fald ville de 
alle træde tilbage. Kancelliet sendte sagen til rentekammeret, 
som svarede med at henstille til kancelliets afgørelse »om 
stiftamtmanden dertil har været berettiget uden foregående 
begæring af borgerskabet, som om det ikke burde være bor
gerskabet tilladt selv at vælge, hvem de til byens mænd vil 
have, og stiftamtmanden alene at approbere samme«. Kan
celliet accepterede rentekammerets syn på sagen og resolve
rede den 11. august 1781, at »hvem der bør være eligerede 
mænd i Viborg, det formenes bedst at kunne afgøres, når 
byens borgere selv tillades at vælge disse mænd på hr. stifts
befalingsmandens approbation«. Det var en regulær under
kendelse af stiftamtmandens handlemåde og betød en afgø
rende ny udvikling for Viborgs borgerudvalg. Magistraten 
følte grunden skride under sig og indgik straks til stiftamt
manden med et andragende, hvor man gjorde opmærksom 
på, at borgerskabet mest bestod af daglejere og meget fat
tige håndværksfolk, så det var let at indse, hvor megen van
skelighed en sådan valgmåde ville føre med sig; det var da 
endelig heller ikke noget, man kendte til i andre købstæder. 
Magistraten ønskede derfor primært, at man beholdt den 
hidtidige form, hvor det var stiftamtmanden, som udpegede 
de eligerede. Hvis det ikke lod sig gøre, foreslog man, at de 
eligerede selv ved afgang skulle foreslå 2 eller 3, som stift
amtmanden skulle vælge imellem. Stiftamtmanden sendte 
magistratens andragende til kancelliet, men selv var han sik
kert ganske klar over regeringens indstilling til sagen og nøj
edes derfor med at foreslå, at der blev valgt en eligeret i 
hver rode for sig, på denne måde ville al mistanke mod ma
gistraten med hensyn til udvælgelsen falde bort, hævdede 
han. Den 17. november 1781 fastslog endelig kancelliet, at 
indvånerne i hver rode skulle vælge sin mand på stiftamt
mandens approbation. Samtidig godkendte man, at antallet 
af eligerede blev nedsat til 8, hvad der svarede til antallet af 
roder 'skattedistrikter) i byen. Alle 13 eligerede gik nu af,
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men det lykkedes stiftamtmanden og magistraten at omgå 
regeringsordren, idet man ganske vist lod borgerne vælge 
rodevis, men 3 i hver rode, således at stiftamtmanden kunne 
vælge mellem dem. Derved kunne man hindre, at nogen af 
de afgåede kom ind igen. Ved denne durkdrevne fremgangs
måde udelukkede man næppe »al mistanke mod magistra
ten«, men for øvrigt viste fiksfakserierne sig at være over
flødige, for da valgmødet kom den 28. december 1781, lod 
magistraten rodemestrene, hver i sin rode, foreslå 3, som er
klæredes for udpegede, da ingen borgere gjorde indvendin
ger. De 8 »gamle« eligerede, der ikke godkendte fremgangs
måden, mødte slet ikke op, og ingen talte deres sag, skønt 
det ser ud til, at borgernes stemning i det hele var på deres 
side; mod til at træde op havde man åbenbart ikke. Valget 
af de 8 nye eligerede blev approberet af stiftamtmanden den 
10. januar 1782, som samtidig udfærdigede en ny instruks 
efter samme retningslinjer som den gamle, men lidt udfør
ligere (bilag 2).

Den 4. februar 1782 klagede de 8 og 32 andre borgere til 
kancelliet, og derpå fulgte fra begge sider indlæg efter ind
læg. Poul Møller drev det til at påstå, at han selv var »ud
sat for magistratens rasende ondskab, uretfærdighed og be
skæmmelse til hans velfærds tab og spild«, medens han be
skyldte borgmesteren for at »true, lokke og tvinge flere til 
falskelig at belyve de eligerede hæder, ære, gods og formue 
fra«, samt for at have »købt, lokket eller truet slaver af sig 
til at vidne mod de eligerede«. Til gengæld lykkedes det ma
gistraten at få 7 af de 40 til at nægte, at de havde under
skrevet, medens 16 undskyldte sig med, at de »dels ikke hav
de tid til at læse, hvad de underskrev, dels blev anmodede 
derom i sygdomstid, dels var enfoldige, der ej forstod an
søgningernes indhold, og dels hverken kunne læse eller skri
ve«. Kun de 17 blev standhaftige.

Til sidst blev det regeringen for meget, og 1783 over
droges det en kommission at undersøge sagen. Først 1788, 
efter 5 års forløb, kunne den afslutte sit arbejde, og der 
foregik i mellemtiden ændringer i dens sammensætning; da 
dommen fældedes, bestod den af en amtmand i Skive, en



Viborgs udvalgte mand 33

rektor i Viborg, en byfoged i Vejle og en rådmand i Viborg, 
der havde fået rådmandsposten efter stridstiden. De tog par
ti for magistraten. Fejlene i regnskaberne 1774-76 mente de 
var noget almindeligt i de første år efter 1773, da det var 
blevet bestemt, at købstædernes regnskaber skulle indsendes 
til revision i rentekammeret; afsættelsen af Poul Møller og 
den utilladelige fremgangsmåde ved de nye valg forbigik de 
med en bemærkning om, at det var efter stiftamtmandens 
ordre, og at de kun skulle dømme mellem magistraten og de 
eligerede. Derimod angreb de stærkt de eligerede og navnlig 
Poul Møller. Hans hovedbrøde fandt de i, at han om magi
stratens udtalelser havde sagt, at de var »urigtige, syndige, 
æreløse, ugudelige, lovstridige og usandfærdige, fulde af svig 
og falskhed, digt, bedrageri, ja infame usandheder«, og om 
borgmesteren, at han havde »bedraget og forført stiftamt
manden til det, der var hans høje embede, ære og respekt 
imod«.

Dommen lød på, at de fornærmelige udtalelser mortifice
redes; de 40 underskrivere idømtes forskellige bøder, mindst 
for deres vedkommende, der var gået fra det igen, og Poul 
Møller desuden 3 marksbøden og 3 gange 40 lod sølv. En
delig skulle de 40 dele sagsomkostningerne. De appellerede 
til højesteret, hvor også Poul Møller slap med en almindelig 
bøde. En ansøgning om at blive benådet for bøderne med
førte sluttelig, at de væsentligste bøder, som skulle tilfalde 
Justitskassen, blev eftergivet. Kun for Poul Møllers ved
kommende var der herefter tale om en virkelig alvorlig bøde 
(100 rdl. til Vor Frelsers kirke).

Dermed var der sat punktum for den langvarige strid, 
men som et blivende resultat af den havde Viborgs borgere 
fået ret til selv at vælge deres eligerede mænd. I oktober 
1784 fratrådte repræsentanterne for 1. og 4. rode på grund 
af svaghed. Borgerskabet fra de pågældende distrikter blev 
derpå indkaldt på rådstuen, og fra 4. rode udpegede man 3 
kandidater; stiftamtmanden resolverede, at da ingen af de 
tre havde noget fortrin i duelighed, ville han foretrække den 
ældste. Men i 1. rode valgte man énstemmigt kun én, »da de 
ikke vidste at bringe nogen anden i forslag«. Det godkendte
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stiftamtmanden, og denne fremgangsmåde med borgernes 
valg af én mand, men altså stadigvæk rodevis, blev herefter 
den almindelige. For øvrigt blev allerede ved næste valg i 
1786 to af de tidligere eligerede, som havde stået på Poul 
Møllers side, indvalgt på ny, men ikke Poul Møller selv. 
Han døde 13. juli 1805, 76 år gammel, uden at efterlade sig 
værdier, bortset fra en lille bogsamling på 26 »ubetydelige, 
for det meste tyske bøger«, det har formentlig været pietisti
ske opbyggelsesskrifter. Poul Møller er en særdeles interes
sant skikkelse, han er den første borger i forbindelse med 
kommunestyret i Viborg, hvis personlighed tegner sig klart 
for os.

En enkelt anden sag havde i 1783 afsløret modsætningen 
mellem magistrat og borgerskab. Det drejede sig om den vig
tige kæmnerstilling, hvor magistraten hidtil havde udnævnt 
en kæmner hvert år. Men forud for 1783 havde magistraten 
og en del af de bedste borgere, som det hedder, gang på gang 
ansøgt stiftamtmanden om i stedet at få ansat en fast kæm
ner til en årlig løn af 50 rdl. Stiftamtmanden havde imid
lertid sagt nej, skønt han godt kunne se det rimelige i øn
sket, og grunden var den, »at den bekendte Poul Møller 
sammen med sine tilhængere ville straks have gjort en stor 
skrigen derover«. I 1783 havde stiftamtmanden tvunget ma
gistraten til at vælge en glarmester til kæmner, skønt alle 
vidste, han ikke duede; men han var formuende og havde 
måttet antage en mand til at passe kæmneriet for sig forme
delst en årsløn på 50 rdl.

Til sidst føjede stiftamtmanden sig alligevel for ma
gistratens ønske og gik med til at ansøge kancelliet 
om, at der for fremtiden måtte vælges en fast kæm
ner blandt borgerskabet. Kancelliet svarede 6. septem
ber 1783, at man kunne godkende denne ordning, men føje
de så til, at borgerne selv skulle have lov til at vælge kæm
neren. Dette sidste var absolut ikke, hvad magistraten havde 
forestillet sig; og den hævdede over for kancelliet, at hvis 
kæmneren ikke mere skulle udpeges af magistraten, men af 
hele borgerskabet, måtte man bede sig fritaget for det an
svar, tab og skade, som kunne påføres byen på grund af en



Viborgs udvalgte mand 35

kæmners uduelighed. Kancelliet skar imidlertid igennem og 
fastslog 19. juni 1784, at de eligerede mænd skulle være med 
til på borgerskabets vegne at vælge kæmner; man tilføjede, 
at det syntes så meget mere passende, som den indretning 
med eligerede mænd først var kommet til i de senere tider. 
Nå ja, den havde dog nu eksisteret i Viborg i en menneske
alder.

I 1784 var den nye reformvenlige regering trådt til, og 
det fik også følger for købstadstyret. Den 2. marts 1787 ud
sendtes et reskript, som gav nærmere retningslinjer for køb- 
stædernes økonomiske styrelse, og som er den første fælles 
lov for de eligerede mænd i Danmark. I indledningen til lo
ven tales der om »den tillid, som i almindelighed bør haves 
til repræsentanterne af hver købstads borgerskab eller de eli
gerede mænd sammesteds, at de som redelige og fornuftige 
mænd våger, såvidt dem vedkommer, for købstædernes san
de bedste«, og loven gav også de eligerede afgørende ind
flydelse på budget og regnskab, ændringer i skat m. v. Fra 
da af kan vi tale om virkelige byråd, selv om denne beteg
nelse ikke anvendes.

I 1789 havde Viborg i Niels Sehested (1789-1813) fået en 
stiftamtmand, som stod på reformvennernes side. Det afslø
redes allerede i 1790, hvor han støttede Viborgs eligerede i 
deres krav over for magistraten, om at de skulle deltage i 
beslutninger om anbringelsen af byens penge. Det resulterede 
i et reskript af 2. oktober 1790, som fastslog denne ret ikke 
blot for Viborg, men for de eligerede i alle landets købstæ
der, fordi kongen »også i den henseende har haft tiltro til 
byernes repræsentanter, som de, der vil våge for disses san
de bedste«.

På grundlag af en forestilling fra magistraten i Viborg 
blev Sehested ledt ind på en gennemgribende revision af ord
ningen med eligerede mænd i stiftets fire byer, Viborg, Nibe, 
Skive og Hobro. Ud fra den opfattelse at det ikke virkede 
befordrende på sagernes bedre eller hurtigere behandling 
med mange medlemmer i rådet, foreslog han deres antal i 
Viborg skåret ned til 6. De eligerede var borgerskabets re
præsentanter og handlede på borgernes vegne, det var der-



36 Paul G. Ørberg

for helt naturligt, at borgerne selv valgte dem. Valget skulle 
»ske på rådstuen efter de fleste stemmer« under ét for hele 
byen og ikke som hidtil rodevis. Afstemningen skulle være 
skriftlig og stemmesedlerne underskrives, men magistraten 
skulle under embeds ed være forpligtet til ikke at røbe nav
nene. Borgerne skulle møde personligt op, og der skulle væ
re stemmepligt. Stiftamtmanden skulle kunne nægte at god
kende et valg, »hvis bevislige grunde åbenbarlig måtte være 
imod nogen«. I så fald skulle han udpege nr. 2, eventuelt 
nr. 3. Hvis der ikke var klare beviser imod nogen, men stift
amtmanden alligevel ikke var tilfreds med den valgte, kunne 
han lade kancelliet afgøre sagen. Valgene skulle ske på 3 år, 
så der hver gang skiftede to. Når en borger havde været 
eligeret i 3 år, kunne han forlange sig fritaget i 6 år. Gen
valg var normalt tilladt 3 gange, 9 år i alt. Til disse valg
regler føjede han et forslag om en nøjere fastlæggelse af de 
eligeredes pligter og rettigheder over for magistraten og 
stiftamtmanden, og desuden om mødetider, protokolføring 
m. v., altsammen naturligvis under henvisning til reskriptet 
fra 1787.

Niels Sehested havde den fornøjelse at se sit forslag helt 
og fuldt accepteret af regeringen. Reskriptet, der blev ud
sendt den 19. juli 1793, følger endda for en stor del ordret 
hans udformning (bilag nr. 3).

Dermed var det frie borgervalg, som var blevet knæsat 
i Viborg allerede i 1781, blevet videreudviklet og udvidet til 
stiftets øvrige byer. Fire år senere blev det udstrakt til at 
gælde hele landet. I et reskript af 24. marts 1797 hedder det, 
at regeringen har anset det for rigtigst, at dette valg sker ens 
overalt, »og at disse mænd, der i alle tilfælde må kunne an
ses som borgernes repræsentanter og talsmænd for at kunne 
have den fornødne tillid hos borgerskabet vælges af borger
ne selv med den mindst mulige indflydelse derpå af andre«. 
Selve valgreglerne i dette reskript var dog knap så klare 
som de viborgske, bl. a. blev det påbudt, at hver borger 
skulle stemme på tre, og stiftamtmandens ret til at forbigå 
den med de fleste stemmer var ikke udtrykkelig begrænset 
til at gælde de særlige tilfælde, hvor der var noget bestemt



Niels Sehested (1756-1821), 
der gennem sit giftermål blev ejer af herregården Rydhave ved Vin- 
derup, var cand. jur. og kammerherre, før han i 1781 fik ansættelse i 
centralstyrelsen i København. 1789-1813 var han stiftamtmand i Vi
borg. Han blev afskediget 1. april 1813, men blev boende i Viborg til 
sin død 18. juni 1821. Maleri i den gamle amtsrådssal, nu landsrets
lokale, på rådhuset. Ejvind Rasmussen fot.
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at sige denne på. Den liberale ordning, hvor borgerne havde 
både forslags- og stemmeret, kom dog kun til at vare et tiår. 
I 1807 var de smukke ord om den mindst mulige indflydelse 
på valgene glemt, og et reskript af 26. juni indskrænkede 
borgernes valgret, således at de kun kunne vælge mellem tre 
kandidater, foreslåede af magistraten. Den nye valgmåde 
blev i Viborg fulgt straks ved nytårsvalget 1808: magistra
ten foreslog 6 af byens borgere, hvoraf borgerne valgte to. 
Der var her tale om et regulært tilbageskridt, og det er før
ste gang i forbindelse med det fremvoksende kommunale 
selvstyre, at vi ser regeringen på embedsmændenes side vendt 
imod borgerne. Forklaringen kan delvis søges i klager over 
valgene i nogle købstæder, men hovedsagen er, at vi nu har 
forladt den blomstrende reformtid og bevæger os ind i en be
gyndende reaktion. Den indskrænkede valgmåde blev den 
gældende helt frem til købstadkommunalloven i 1837.

Vi har nu set Viborgs betydning for udviklingen af valg
retten til borgerudvalgene. På endnu et vigtigt område in
den for kommunens styrelse kom et initiativ fra Viborg til 
at spille en afgørende rolle. Det gælder de tidligere berørte 
almindelige borgermøder eller som oftest kaldet rådstuesam
linger. Adskillige i samtiden betragtede disse forsamlinger 
med uvilje, en uvilje, som øgedes under indtryk af begiven
hederne i det revolutionære Frankrig efter 1789. Vi har da 
også allerede mødt den viborgske magistrats meget kritiske 
holdning over for det brede borgerskab (s. 31). Den samme 
indstilling ligger bag et andragende, som byfoged Hjorth 
i Hobro den 5. juli 1790 indgav til stiftamtmand Sehested. 
Det gik ud på, at reskriptet af 2. marts 1787 (s. 35) måtte 
blive nærmere fortolket sådan, at alt, hvad købstædernes 
eligerede mænd i forening med magistraten eller byfogden 
tog beslutning om, »skal af de øvrige borgere og indvånere 
holdes lige så fuldkomment, som om det af dem samtlige el
ler de fleste selv var indgået og afhandlet«, mens derimod 
ingen vedtagelse mellem »de ringeste borgere« skulle betyde 
noget. Andragendet sigtede altså klart på at få rådstuesam
lingen fuldstændig afskaffet.
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Sehested videresendte byfogdens andragende til kancelliet 
den 11. juli 1790, men vedlagde sin egen skrivelse, hvori han 
tog afstand fra forslaget, »fordi det ville blive farligt at 
foranledige alt for stor magt hos enkelte personer over det 
hele«, og især i de små købstæder var det ikke altid »afgjort, 
at et par eller borgerne er just så kyndige«. I stedet for bur
de det fastslås, at borgermøder ikke kunne tage gyldige be
slutninger om offentlige sager, uden at magistraten eller de 
eligerede borgere deltog, og at de borgere, som ikke var mødt 
op, måtte rette sig efter de trufne beslutninger, dog sådan, 
at de kunne klage inden for en vis frist. Stiftamtmandens 
forslag gik således ud fra, at rådstuesamlingen var et vel
kendt led i byens styrelse, og kunne derfor kun komme til 
at virke stabiliserende på borgermøderne, stik imod hvad 
der havde været byfogedens hensigt. Der viste sig også at 
være stærkt delte meninger om forslaget rundt om i købstæ
derne, men enden på det blev også her en sejr for Sehested 
og dermed for den borgervenlige politik. Et reskript af 20. 
april 1791 fulgte ganske hans tankegang ved at bestemme, at 
borgerforsamlinger uden magistratens eller de eligeredes del
tagelse ikke kunne tage nogen gyldige beslutninger, men at 
det især i vigtigere sager var de eligeredes pligt at rådføre 
sig med hele borgerskabet; de, der ikke mødte, måtte være 
tilfreds med det, der var blevet vedtaget. Det tilføjedes, at 
sådanne beslutninger altid skulle godkendes af stiftamtman
den, og hvis der havde været uenighed mellem magistraten, 
de eligerede mænd eller borgerskabet i almindelighed, skulle 
kancelliet afgøre sagen. Det var første gang, der overhovedet 
var blevet lovgivet om rådstuesamlingerne; fra nu af havde 
man pligt til at spørge dem i alle større sager.

Før vi går videre og følger hovedtrækkene i udviklingen i 
Viborg op gennem 1800-årene, vil vi standse op og forsøge 
at danne os et indtryk af de viborgske eligeredes mere in
terne forhold og deres daglige arbejde. Materialet er nu til 
rådighed, som før nævnt stammer den første protokol over 
deres virksomhed, som er bevaret, fra 1786. Det er ikke no
get tilfældigt år. Der var i februar sket en fuldstændig ud-
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skiftning af de eligerede - en begivenhed vi vender tilbage 
til - og de afgåede nægtede at udlevere de gamle protokoller 
med den begrundelse, at de selv havde bekostet dem. Det 
nye udvalg blev derfor til sidst nødt til selv at anskaffe sig 
en protokol til en pris af 7 mark og 8 skilling, men anmode
de samtidig stiftamtmanden om at få udgiften refunderet af 
byens kasse og om at få protokollen behørigt autoriseret og 
forseglet. Stiftamtmanden bifaldt deres ønske, og den 9. juni 
1786 blev bogen autoriseret »til en protokol hvor udi de 8 
byens anordnede velfornemme borgere ... kan indføre til 
deres og vedkommendes efterretning, hvad de i byens sager 
enten med magistraten eller i andre måde overlægger, som 
kan betræffe det almene bedste og byens gavn ...«, jævnfør 
§ 2 i instruksen fra 1782 (bilag 2), som for øvrigt er afskre
vet på de første sider i protokollen. Selv efter at protokollen 
således var blevet byens ejendom, kunne det godt knibe med 
at få den udleveret af den afgåede formand, i 1795 gik der 
over et halvt år, før man fik den vristet fra ham, men det 
er i det hele en velkendt misère ved mange embedsskifter.

I Viborg var det altid formanden, som opbevarede og før
te protokollen, det sidste krævede naturligvis, at han kunne 
»læse og skrive skrivt«, og det kunne, som vi senere vender 
tilbage til, godt være et problem for håndværksfolkene; i 
1807 blev det for eksempel anvendt som argument for at 
foretrække en værtshusholder for en skomagermester som 
formand. Normalt tilfaldt formandsposten den, der havde 
siddet længst i rådet og ved valget i sin tid havde fået de 
fleste stemmer, men det kunne også gå anderledes, og i re
skriptet fra 1793 var det kun bestemt, at protokollen skulle 
føres enten af byskriveren eller af den ældste af repræsen
tanterne (bilag 3, § 3). Det var selvfølgelig stiftamtmanden, 
som udnævnte formanden og gerne efter magistratens ind
stilling, men både i 1795 og 1796 ser vi de eligerede selv 
gøre indstilling til stiftamtmanden om formandsvalget. I 
1795 havde det ganske vist den særlige baggrund, at der gik 
rygter om, at borgmester Gjerulf, som også var byskriver 
m. m., skulle overtage skriveriet for de eligerede. Det ville 
uvægerligt give ham betydelig indflydelse i rådet, så det er
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ligetil, at de eligerede blev forskrækkede og straks anmode
de stiftamtmanden om at få udnævnt en fra deres egen 
kreds til formand og protokolfører; man anførte forskellige 
praktiske hensyn, men tillige - hvilket unægtelig var rigtigt 
og tungtvejende - at »erfarenhed har vist, det kan under
tiden indtræffe, at magistraten og byens eligerede mænd kan 
i visse dele være af ulige meninger«, og så ville det forekom
me urimeligt, at borgmesteren var de eligeredes skriver. Ord
ningen blev da heller ikke til noget.

I december 1818, da skomagermester Edvard Handberg 
skulle fratræde som formand ved årets udgang, androg en 
del af byens borgere om, at han måtte fortsætte enten som 
fast formand eller i det mindste endnu i 3 år. Andragendet 
medførte flere måneders udsættelse af valget af eligerede, 
men endte med afslag fra stiftamtets side.

Det var i 1793-reskriptet blevet fastslået, at protokol
føreren, det vil i Viborg altså sige formanden, skulle have 
løn for sit arbejde, men det holdt hårdt at få dette løfte ført 
ud i livet, og de eligerede måtte gang på gang minde stift
amtmanden om sagen. Man håbede på i det mindste 30 rdl. 
i årsløn, men først i 1797 dukker denne post op på kæmner- 
regnskabet - med 20 rdl.; i betragtning af de eligeredes egen 
store tilbageholdenhed med hensyn til lønningerne i byen 
kan det nok siges, at man kom til at ligge, som man havde 
redet.

Valgene af eligerede vedblev at være uregelmæssige frem 
til reskriptet i 1793. Vi har tidligere fulgt valgene indtil 
1784 (s. 33). I sommeren 1785 indtraf en usædvanlig situa
tion, da alle 7 eligerede - én var fratrådt forinden - anmo
dede stiftamtmanden om fritagelse for deres hverv. Bag
grunden var, at en i deres kreds i sin egenskab af eligeret 
var gerådet i proces og ulejlighed; de øvrige måtte frygte at 
komme i samme situation og bad derfor »af sådan højst nød
vendig forsigtighed for os og vores« om at slippe for bestil
lingen. Stiftamtmand Hauch blev fortørnet og nægtede at 
afskedige dem, og magistraten fik besked om at kalde dem 
sammen på rådstuen og betyde dem hans misfornøjelse med 
deres skrivelses indhold som uden grund i virkeligheden. Det
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ser imidlertid ud til, at forholdet mellem de eligerede og 
stiftamtmanden vedblivende har været dårligt; i alle tilfæl
de endte det med, at stiftamtmanden i februar 1786 bestemte 
sig for at få udvalgt 8 helt nye eligerede mænd. Valget 
fandt sted den 7. februar og, som vi véd, rodevis på den 
måde, at borgerskabet fra hvert af de 8 kvarterer blev kaldt 
frem efter tur og alle enstemmigt valgte deres repræsentant. 
Den eneste uregelmæssighed var, at borgerskabet i 8. rode 
fik lov til at vælge en mand fra et andet kvarter, fordi der 
ikke efter deres tykke var nogen duelig mand i deres egen 
kreds. Dette valg i februar 1786 blev det sidste før nyord
ningen i 1793. I hele perioden 1786-94 var købmand Jacob 
Ruge formand, men samarbejdet i udvalget forløb ikke uden 
gnidninger. I 1788 indsendte 7 af de eligerede en klage over 
en af deres kolleger: »Den dag, da vi af vore medborgere 
blev valgt til byens eligerede mænd, indgik vi ved første 
samling et helligt løfte, at fred og enighed skulle gelejde alle 
vore handlinger«, men det var for længst glemt af købmand 
Niels Bjerring, som optrådte i forsamlingen med bulder og 
alarm samt uanstændig tale. De bad derfor om at få ham 
fjernet og erstattet af et dueligt og fredeligt subjekt. Magi
strat og stiftamtmand billigede deres ønske, og Niels Bjer
ring blev udelukket, men der blev ikke valgt nogen ny mand 
i stedet. Skrædder Jørgen Petersen forsvinder fra de eligere- 
des protokol i marts 1788. I november 1789 optræder bog
trykker Christopher Mangor for sidste gang og i februar 
1791 ligeså købmand Eggert Nandrup, stadigvæk uden at

Udskrift af Viborg rådstuerets justitsprotokol. - Ar 1803 den 4. januar 
blev rådstueretten sat - hvor da blev af det forsamlede borgerskab efter 
votering med fleste stemmer følgende 3 borgere, hvoraf 2 skulle vælges 
som eligerede mænd, nemlig Poul Picheur gørtler med 19 stemmer, Chri
sten Windelin med 7 stemmer og Anders Taftrup med 6 stemmer, hvor
efter de 2 første indstilles til stiftsbefalingsmandens forventede appro
bation. Conform med protokollen testerer S. Gierulff
Valget approberes, hvorefter borger Poul Picheur og borger Christen 
Wendelin indtræder som eligerede borgere for Viborg by i de til nytår 
1803 afgåede tvende eligerede borgeres sted. Niels Sehestedt. (D33-306)
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der bliver udnævnt nye i stedet, så at der 1791-94 kun er 
fire eligerede. Det lettede overgangen til nyordningen fra 
januar 1794, hvor man fik et 6-mands kollegium, hvoraf de 
2 ældste afgik hvert år. I første omgang blev de fire, der var 
tilbage fra 1786, siddende, det var købmand Jacob Ruge, 
vinhandler Hans Hald, frøhandler Frederik Becker og sme
demester Søren Thorup. Til valget den 3. januar 1794 var 
der opstillet 4 kandidater; murermester Gert Mørup fik 41 
stemmer, Hans Møller 34 stemmer, avlsmand Morten Jensen 
22 stemmer og avlsmand Søren Thyboe 12 stemmer, i alt 
109 stemmer. Desværre kan vi ikke med sikkerhed sige, om 
hver fremmødt borger kunne afgive 1 eller 2 stemmer. Stift
amtmanden udpegede nummer 1 og nummer 4, Mørup og 
Thyboe. I januar 1795 fratrådte Ruge og Hald efter 9 års 
tjeneste, for Ruges vedkommende hele tiden som formand. 
Fra da af gik valgene nogenlunde deres regelmæssige gang 
med de to ældstes, blandt dem formandens, afgang hvert 
nytår og valg af to nye for en tre-årig periode. Januar 1796 
var det altså Fr. Becker og S. Thorup, der afgik, Becker som 
formand. Valget i 1794 havde haft nyhedens interesse, men 
derefter daler stemmetallene jævnt, og bunden nås i år 1800, 
da der er opstillet 3, som får henholdsvis 13, 12 og 3 stem
mer, altså 28 i alt.

Nogle særlig høje stemmetal nås i 1820-21, da der stod 
blæst omkring valget af skomagermester Edvard Handberg, 
henholdsvis 182 og 135 stemmer; for resten af perioden lig
ger det for det meste og svinger omkring 80-90 stemmer. De 
enkeltpersoner, der så vidt vi kan følge det, er valgt med de 
højeste stemmetal, er hattemager Poul Farsø (68 stemmer) 
og købmand Rasmus Dons (67), begge i 1821. Med hensyn 
til de enkelte eligeredes navne og erhverv henvises til efter
stående liste. Det ser ud som om det helt fri borgervalg fra 
1794-1806 har betydet en tilbagetrængen af købmændenes 
traditionelt stærke repræsentation til fordel for især avls- 
mænd eller avlsbrugere. Fra 1807, da magistraten fik for
slagsret, vender købmændene i nogen grad tilbage, men der 
er mange håndværkere. Avlsbrugerne har givetvis spillet en 
stor rolle i byen - vi kommer til at strejfe emnet senere -
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men i øvrigt skal man være varsom med at tillægge en stati
stik på grundlag af disse erhvervsangivelser for stor betyd
ning. For eksempel kan en og samme betegnelse dække over 
noget meget forskelligt, ligesom der ofte vil være tale om 
dobbelterhverv, og hvad er da hovederhverv, hvad bi
erhverv? En avlsbruger til eksempel vil sikkert i visse til
fælde have sin største indkomst som handelsmand.

Selve stemmeafgivningen foregik på reglementeret vis med 
skrevne sedler, der blev lagt i en stemmekasse, og krævede 
altså til en vis grad skrivefærdighed. Men man havde også et 
simplere system med kugler, formentlig af forskellig farve, 
som blev brugt, når der blot skulle stemmes ja eller nej; det 
kunne også analfabeter bruge, og det har utvivlsomt været 
den almindelige afstemningsmåde på rådstuesamlingerne. 
Ved de ordinære valg af eligerede kunne det ikke anvendes, 
men blev f. eks. brugt på en ekstraordinær rådstuesamling i 
sommeren 1822, da borgerskabet blev spurgt, om man billi
gede, at købmand Dons fratrådte, og købmand Hagemann 
indtrådte i udvalget.

En ejendommelig episode, som i hvert fald fortæller no
get om øvrighedens syn på de eligerede, indtraf ved valget 
den 3. januar 1807. Som sædvanlig skulle der vælges 2 nye 
eligerede, men der skete det, at magistraten forelagde borger
skabet en liste på 12 borgere, som man skulle vælge imellem, 
og der var ingen, der protesterede. Vi må her erindre om, at 
reskriptet, som gav magistraten ret til at foreslå kandidater, 
først udkom i sommeren 1807 (s. 38). Magistraten erklærede, 
at den handlede, som den gjorde, for at få duelige eligerede 
mænd, som kendte byens forfatning, og som byen derfor 
kunne være tjent med, og som kunne læse og skrive skrift. 
Disse kvalifikationer har det altså efter magistratens me
ning knebet med hidtil, og vi har da også i 1804 et eksempel 
med en skrædder, der vælges som nummer 2, men som stift
amtmanden forbigår bl. a. med den begrundelse, at han på 
rådstuen havde erklæret ikke at kunne læse og skrive. Der 
kan derfor heller ikke herske tvivl om, at øvrigheden i Vi
borg har været tilfreds med bestemmelsen fra 1807 om ma
gistratens forslagsret.
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Men hvordan vurderede de eligerede selv situationen, 
hvordan var borgerskabets politiske modenhed, om man tør 
udtrykke det sådan. Det er så heldigt, at vi har en udtalelse 
fra 1790, som ganske godt giver svar på disse spørgsmål. 
Det drejer sig om et forslag om eventuelt at engagere de eli
gerede i skatternes inddrivelse. De eligerede gør øvrigheden 
opmærksom på, hvor få borgernes antal er, »og helst disse, 
som er duelige til at bestille noget i byens ting, thi de fleste 
kan hverken skrive eller læse og er så at sige dertil ubruge
lige; nogle få, der kunne bestille noget, er blevet fri for bor
gerlig bestilling, resten er allerede så bebyrdede med byens 
forretninger, at disse næsten hvert år har dermed at bestille; 
dette forårsager en håndværksmand allerede anseelige tab og 
forsømmelse i hans profession«. Videre siges det, at i forrige 
tider »da intet for dem var at bestille«, var deres antal 12, 
siden er det blevet nedsat til 8, og nu, i 1790, er der kun 
fem, hvoraf den ene næsten aldrig er i byen, så der rent fak
tisk kun er fire - jævnfør ovenfor. »Skulle nu disse fire på
lægges dette arbejde med det øvrige, ville følgen blive, at de 
ingenlunde kunne subsistere, men måtte deres næring rent 
opgive«.

Det, det åbenbart skorter på, er altså også en tilstrækkelig 
økonomisk baggrund for det kommunale selvstyre. Hvis 
man her vil sammenligne med nutiden, kan man hævde, at 
man i dag kan være stærkt engageret i kommunalpolitisk ar
bejde, uden at det behøver at gå ret meget ud over andet end 
ens fritid, simpelthen fordi man med en 40 timers arbejdsuge 
har megen fritid til sin rådighed. Men borgeren, i hvert fald 
håndværkeren, i 1790 havde ingen fritid at tage af, og især 
hvor han var ene om bedriften, er det derfor rimeligt at tro 
på, at det kommunalpolitiske arbejde kunne blive et alvor
ligt afbræk i hans erhverv. Heri ligger også noget af for
klaringen på, at købmændene dominerer så stærkt i de elige- 
redes rækker. Men det gør det ikke lettere at svare på, hvor 
megen prestige der var forbundet med hvervet. Vi får vel 
et fingerpeg i det faktum, at de eligerede hele perioden igen
nem op til 1837 over en bank erklærer, at de ikke ønsker 
genvalg, når deres tre-årige periode er udløbet.
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Hver tirsdag formiddag mødtes de eligerede i deres for
samlingsstue på rådhuset, den kønne bygning fra 1728 på 
Gammeltorv, som i dag huser Stiftsmuseet. Formanden med
bragte de sager, der skulle behandles, i en portefeuille, en 
brevmappe, som man omsider i 1786 havde dristet sig til at 
anskaffe for 4 rigsdaler, men som »har været længe siden 
højst fornøden, tror vi vist«. Forudsat, at der var sager til 
behandling, for ret ofte hedder det, at der »intet var at for
rette«, eller »de havde intet at deliberere«, og forsamlingen 
bliver ophævet. I 1795 var der ikke noget at lave på de før
ste 14 møder, dvs. fra den 3. januar til 14. april, men det er 
dog en absolut undtagelse og kunne måske tyde på noget i 
retning af en bevidst »udsultning« fra magistratens side. 
Langt de fleste sager indkom nemlig fra magistraten med an
modning om en erklæring eller blot godkendelse af de elige
rede, også sager fra stiftamtmanden passerede over magi
straten. På den anden side kunne de eligerede naturligvis 
også selv tage initiativet, hvis de ønskede at rejse en sag el
ler henlede øvrighedens opmærksomhed på et bestemt for
hold. Egentlige kompetencestridigheder med magistraten er 
sjældne, men forekommer dog, som i 1788, da de eligerede 
indgik til kancelliet med påstand om, at deres samtykke 
krævedes ved ansættelse af rådstuebudet, men fik afslag. Det 
kunne for øvrigt også hænde, at de eligerede afviste at ud
tale sig om et eller andet med en bemærkning om, at magi
straten selv var bedst oplyst og derfor bedre kunne bedøm
me sagen. Det gjaldt f. eks. et forslag i 1794 om at slå hand
skemager- og felberederlaugene sammen, hvor man yderlige
re gav magistraten det gode råd at kalde de to laugs folk - 
det drejede sig kun om nogle få personer - op på rådhuset 
for at høre deres egen mening.

Vi skal på de følgende sider give en række prøver på de 
eligeredes virksomhed; det kan her kun blive prøver, men 
det kan med det samme siges, at de eligeredes protokoller og 
dokumenter, lige fra attesterede regninger og til lange be
tænkninger, giver et fortræffeligt billede af forhold og til
stande i det gamle Viborg, og at byhistorikeren her har en 
meget rig kilde at øse af.
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For vurderingen af selve institutionen de eligerede mænd 
er det helt klart af størst interesse at se på de tilfælde, hvor 
de eligerede på eget initiativ tager sager op. Vi finder et par 
tilfælde i 1786, som leder tanken hen på det gammelkendte 
tema: en ligeligere fordeling af skattebyrden (s. 23). Det 
ene drejer sig om at få gejstlige og verdslige embedsmænd 
til at betale fattigskat på lige fod med de andre indbyggere. 
Ansøgningen, der var stilet til Hans Kongelige Majestæt, gik 
naturligvis embedsvejen over magistrat og stiftamtmand, og 
var bl. a. motiveret med et stigende antal fattige i byen. 
Kancelliet fulgte de eligerede og fastslog, at de, der var i 
stand til det, skulle svare fra 2 til 3 mark om måneden til 
de fattige. Det andet tilfælde drejede sig om forholdet mel
lem ekstraskatten og brand- og sprøjteskattekassen. Det var 
kun folk, som havde taget borgerskab og drev borgerlig næ
ring, som betalte til den første, mens alle husbeboere bidrog 
til brandkassen med den såkaldte bindingsskat, dvs. 1 skil
ling pr. binding hver termin. Imidlertid kunne bindings
skatten slet ikke dække brandkassens udgifter - det var ikke 
kun til selve brandvæsenet, men også til vægterløn, skor
stensfejerløn m. m. - og underskuddet blev udredt af ekstra
skattekassen, altså alene af de næringsdrivende. Derfor øn
skede man bindingsskatten sat op til IV2 skilling.

Langt størst aktivitet udviser de eligerede med hensyn til 
byens markjorder. Forklaringen herpå finder vi i en udta
lelse af dem fra den 28. august 1786, hvor det hedder, at 
»det er bekendt, at Viborg har ingen sejlads, følgelig heller 
ingen handel, hvoraf atter flyder, at hverken fabrikker eller 
professioner her kunne finde understøttelse. Den vigtigste 
og næsten eneste borgerlige næring består derimod i mark
jorder«. Den 6. marts 1786 foreslår de eligerede magistra
ten, at der udstedes forbud mod de indkvarterede soldaters 
fordærvelige lyngplukken, og samme dag lader magistraten 
forbudet forkynde ved trommeslag i alle byens gader med 
advarsel om, at enhver borger, som køber lyng af en soldat, 
vil blive tilstrækkeligt mulkteret. Lyng var et vigtigt pro
dukt til brændsel, foder og tagdækning.
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Efter at de eligerede på magistratens opfordring med 
held havde fået gjort Teglskær rede til tørvegravning og 
bortauktioneret mosen - det indbragte byen 60 rdl. og fik 
tørvepriserne til at falde til det halve - foreslog de eligerede 
selv, at man skulle gå videre med Tranemose, Katmose og 
Galgemosen, de øde jorder uden for Mogens og Mikkels 
Port og et par øde pladser inde i byen. Også her er magi
straten naturligvis lutter velvilje: »De eligerede borgeres op
mærksomhed til byens gavn og bedste anser vi med største 
velbehag og vil gøre os en sand fornøjelse af på virksomste 
måde at understøtte samme«. På lignende måde ser vi de eli
gerede anmode om et forbud mod, at der graves sten op i 
byen eller på fællederne, fordi byen snart selv vil få brug 
for stenene, eller henlede magistratens opmærksomhed på 
ulovlig kreaturgræsning i heden. Det hænder også, at de ud
valgte mænd får en lys idé på et andet felt, som da de fore
slår magistraten, at den entreprenør, som lader afholde bal 
eller lystighed på byens rådhus, skal betale en afgift på 2 
rdl. pr. aften - koncerter skulle slippe med 1 rdl. - som 
skulle gå til reparation af rådhuset. Man skyndte sig at til
føje, at der naturligvis ikke skulle betales noget, når øvrig
heden »skulle finde for godt ved en eller anden lejlighed en
ten alene eller med borgerskabet eller også borgerskabet 
alene at højtideligholde en dag med forefaldende solennite- 
ter«.

Med største nidkærhed våger man over byens økonomi 
og vil kun gå med til de nødvendigste udgifter. Man mod
sætter sig energisk en forhøjelse af vægter- og skorstensfejer
lønnen eller ansættelse af en tredje politibetjent. Byfogedens 
argumenter synes ellers gode nok: han har brug for betjente 
hver time på dagen »i denne fortrædelige by«, men den ene 
er mest optaget som rådstuebud, og den anden er en gammel 
væver, som ikke får løn og derfor er nødt til også at leve af 
sit håndværk. Men de eligerede erklærer, at byen tidligere i 
en årrække har været helt uden betjent, skønt man havde et 
helt regiment i garnison; så meget mindre behøver man en 
ekstra politibetjent nu, da der ingen indkvartering er; det er 
»udgifter, der vel er passende for nærsomme købstæder, som
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daglig tiltager, men ikke for Viborg, som daglig aftager, og 
derfor den bedste økonomi gøres nødig«.

I småt som i stort vogter man over byens knappe mid
ler; i det små som når man omhyggeligt syner Thomas 
Vægters gamle kjole og må erklære den for rent ruine
ret og uduelig, men knapperne og skiltet kan natur
ligvis bruges igen, og »resten af kjolen vil efter vores 
formening henlægges til byens andet inventarium til engang 
at bruge til de andres reparation«. Eller når man syner ar
bejdet på den nye gabestok og finder arbejdslønnen alt for 
overdreven, »thi for at jævne et stykke træ og skære derpå 
en uanseelig knap, derfor at fordre 8 mark, tror vi at være 
ubillig«. I større ting som da man giver en grundig vurdering 
af et forslag fra købmand Anders Borchardt om at planere 
den øde plads fra rådstuen og til bisperesidensen, beplante 
den med lindetræer og indrette alleer »for deraf at gøre en 
behagelig prospekt og spadseregange«. Man erkender, at pro
jektet kunne blive til zir og fornøjelse for indvånerne, men 
forslaget lider af den alvorlige brist, at der mangler anvis
ning på, hvorfra pengene skal komme. Der er ikke offentlige 
midler til at forskønne byen i denne hårde og dyre tid, hvor 
fattigdom allerede i så høj grad har taget overhånd. Men 
hvis alle høje og respektive verdslige og gejstlige embeds- 
mænd såvel som alle formuende indvånere ville gøre et 
klækkeligt, frivilligt sammenskud, ja, så kan byens kasse 
godt udrede de 10, 20 eller højst 30 rdl., som måtte mangle. 
Billedet af Viborg som en forsømt og rodet by udbygges af 
et forslag fra en privat entreprenør i 1794 om at jævne og 
planere det såkaldte Hjultorv og optage stenene dér. Det fik 
de eligeredes anbefaling, men det kostede også kun 12 rdl. 
plus 6 vogne stillet til rådighed til at køre fra de høje steder 
i hullerne. Det hører med til historien, at entreprenøren gan
ske havde forregnet sig på akkorden, men de eligerede af
slog ubarmhjertigt al tale om et tilskud.

Hvis man skal samle det indtryk, man danner sig af de 
eligeredes virksomhed i ti-året 1786-95 ved at gennemse en 
del af deres sager, kan man sige, at de eligerede besvarer 
henvendelser fra magistrat og stiftamtmand forholdsvis hur-
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tigt, omhyggeligt og ganske ræsonabelt. I adskillige tilfælde 
tager de selv initiativet i en sag. De er meget nøjeregnende 
i deres regnskabsrevision og ivrige både for besparelser og 
for eventuelle nye indtægter, specielt er de interesserede i alt, 
hvad der vedrører byens faste ejendomme og mulighederne 
for her at skaffe forøgede indtægter; på dette område gøres 
øjensynligt en ikke ringe arbejdsindsats, som da også bærer 
frugt. Endelig står de på det brede borgerskabs side i kravet 
om en rimeligere fordeling af skattebyrden. Alt i alt tør man 
fastslå, at de eligerede mænd i slutningen af 1700-årene har 
haft virkelig betydning for byen.

Det ville have været interessant med en nøje gennemgang 
og vurdering af de eligeredes indsats i hele perioden op til 
1837, men det vil her føre for vidt. Vi nøjes med til sam
menligning at se lidt på deres aktivitet i et enkelt år ved 
slutningen af perioden, nemlig 1836. Vi kan lige minde om 
en enkelt vigtig landvinding fra den mellemliggende periode, 
skoleloven fra 1814, som indirekte har været af betydning 
for det kommunale selvstyre. Den skolekommission, som nu 
oprettedes, kan også ses som et led i det kommunale selv
styres udvikling, idet 2-3 af dens medlemmer var alminde
lige borgere, som efter 1837 blev udnævnt af borgerrepræ
sentanterne. Det samme gælder i øvrigt fattigkommissionen, 
som var oprettet allerede i 1803.

I almindelighed kan man sige, at de eligeredes arbejdsfor
mer på forskellig måde er blevet mere faste og systematise
rede, men i det store og hele er det den samme forretnings
gang og de samme problemer, man arbejder med. De sager, 
de eligerede rejser på egen hånd, er snarere blevet færre end 
flere, men om det skyldes en bedre forhåndskontakt med 
magistraten end tidligere, er et åbent spørgsmål. Vejvæsenet 
spiller en væsentlig større rolle end forhen. 29. marts ind
stiller de eligerede til magistraten, at byens veje istandsættes, 
og senere gennemfører de en fordeling indbyrdes af opsynet 
med vejene. De får afsluttet en et-årig akkord med nogle 
dagarbejdere, som skal udjævne hjulsporene på Skive-, Ran
ders-, Hobro-, Århus- og Koldingvejene, og de skriver på 
egen hånd til byfogeden om at foranstalte grøfterne ved
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Skivevejen opkastet og stenkisten renset. Antallet af sager 
til behandling og regninger til godkendelse er vokset noget 
i forhold til omkring 1790, men indbyggertallet var da også 
steget fra 2.379 i 1801 til 3.419 i 1834. Man mødes ikke 
mere for blot at konstatere, at der ikke er noget at forhand
le; til gengæld forekommer det en del gange, særlig i som
mermånederne, at man overspringer et møde. De eligeredes 
påholdenhed er nok blevet en kende mindre, for ganske vist 
påtegner man arrestforvarer Kongstads andragende om et 
gratiale på 5 rdl.: »Da byens kasse ikke tåler slige udgifter 
som den forlangte, tør vi ikke anbefale samme til udbeta
ling«, men senere bevilger man faktisk den ene politibetjent 
et gratiale på det dobbelte, og vi kan da også nævne, at de 
eligerede af egen drift indstiller til magistraten, at stads- 
musicus Rolin for kommunekassens regning må anskaffe tre 
musici fra Randers til assistance ved kirkemusikken i an
ledning af stændernes sammenkaldelse. Jo, man kunne godt 
vise storsind, når situationen krævede det.

Vi gør på ny et spring tilbage. Radstuesamlingerne forlod 
vi, efter at vi havde set, hvordan den viborgske stiftamt
mand i virkeligheden var ophavsmand til reskriptet fra 
1791, som lovfæstede disse borgermøder. Borgerskabet skulle 
nu rådspørges i alle vigtigere sager, men naturligvis var der

Dokument fra en rådstuesamling 26. februar 1799 i anledning af væg
ternes ansøgning om hojere Ion og magistratens forslag om ansættelse af 
en 5. vægter. 1 andet afsnit står: Jeg snedkermester Christen Pind for
mener, at når enhver af vægterne af byens kasse nod et tillæg fra 1. no
vember til 1. maj årlig hver dag hver 2 skilling, kunne de dermed være 
vel fornøjede. - Flere vægtere synes mig ikke behoves.
Nedenunder står: C R, betyder Christen Rind. Dvs. at Chr. Rind ikke 
selv har kunnet skrive, men at hans formening er blevet fort i pennen 
af rådstueskriveren.
I næste linje står: Det samme er vores mening, efterfulgt af 21 under
skrifter, hvoraf de 10 er »med påholden pen«. De 10 har altså slet ikke 
kunnet skrive, og nogle af de øvrige åbenbart kun til husbehov.

(D33-306)
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her mulighed for en fortolkning. For Viborgs vedkommende 
kan vi desværre knap nok svare på, hvor meget man benyt
tede sig af rådstuesamlinger i de første årtier efter reskriptet. 
Det hænger sammen med, at man kun har indført de ordi
nære rådstuesamlinger, dvs. valgmødet lige efter nytår og 
offentliggørelse af skatteansættelser, i rådstue-justitsproto- 
kollen, men ikke de ekstraordinære, som særlig interesserer 
os. Det kan her indskydes, at et reskript 30. marts 1792 ud
trykkelig havde bestemt, at også den såkaldte rekognitions- 
skat af dem, som i snapstingtiden indlogerede fremmede, 
skulle fremlægges på en rådstuesamling. At rådstuesamlinger 
uden for de ordinære har forekommet er der dog ingen tvivl 
om. Sagen om en ny politibetjents ansættelse, som vi allerede 
har hørt om, førte til, at de eligerede med henvisning til re
skriptet begærede borgerskabet sammenkaldt; man havde jo 
afvist andragendet og har været aldeles sikker på at få fuld 
opbakning på en rådstuesamling. I 1794 holdes der rådstue
samling, da man skal skaffe bidrag til genopbygningen af 
Christiansborg Slot efter branden, i 1799 angående vægter
nes ansøgning om højere løn, og magistratens forslag om en 
5. vægter (se illustrationen s. 53).

Imidlertid har vi fra 1817 og fremefter bevaret nogle ori
ginale indkaldelser til rådstuesamling, og fra 1840 er vistnok 
alle samlinger indført i rådstueprotokollen. Man bemærker, 
at det er meget forskelligt, hvor mange der møder op, det 
svinger fra ca. 25 til ca. 300. Det er også forskelligt, hvem 
der indkaldes, fra det egentlige borgerskab til samtlige ind
vånere, og endelig forekommer det, at mødet indkaldes på 
opfordring af nogle menige borgere. Samlingerne er ikke 
hyppigere, end at vi her kan gennemgå dem og dermed få 
mulighed for at vurdere den rolle, rådstuesamlingen spillede 
i byens liv. Dog skal det først nævnes, at købstadloven 1837, 
som vi straks vender tilbage til, strengt taget afskaffede råd
stuesamlingen som et regelmæssigt led i købstadforfatningen 
og henviste den til at være en ekstraordinær foranstaltning, 
som krævede kancelliets samtykke; men det har man i Vi
borg set stort på og fortsat med at tage den i anvendelse, 
som man fandt for godt.
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Fra 1817 til 1840 har vi kun efterretning om 4-5 rådstue
samlinger, når vi ser bort fra de ordinære samlinger vedr. 
valg, herunder uregelmæssige valg af forligskommissær, og 
skattesager. De drejede sig om istandsættelse af Skive lande
vej, vognmandsbefordringen, hedejorderne og kæmnerens 
løn, i sidste tilfælde blev der afgivet 24 stemmer. 1841-43 
har vi fire møder om eventuel militær indkvartering (bor
gere og husejere), med 135 stemmer beslutter man at nedsæt
te en komité, og et par måneder senere tilslutter man sig ko
miteens betænkning om at sige nej til indkvarteringen med 
58 stemmer for, 17 imod. I april 1844 behandler man et 
forslag om, at kæmnerkassen yder tilskud til en duelig dyr
læge i byen, i november anmoder 29 borgere om, at der må 
blive holdt en borgersamling angående planerne om at for
lægge mandsfangerne fra Viborg tugthus til Horsens, og 
mødet i december ender med nedsættelse af en komité. Ok
tober 1845 vedtager en borgerforsamling (byens stemme
berettigede borgere) at overdrage til regeringen det Viborg 
købstad tilhørende egekrat og en derved liggende hedestræk
ning. Efter anmodning af 6 borgere beslutter en borgersam
ling (ca. 60 personer) marts 1846 at nedsætte en komité på 
9 medlemmer til at behandle forslaget om opførelse af en 
landingsbro ved Hjarbæk, og komiteens forslag vedtages en
stemmigt på en samling i juli; samme sag behandles i okto
ber 1852, da en rådstuesamling »med afgjort majoritet« siger 
ja til, at kommunalbestyrelsen skal garantere for et lån på 
2500 rdl. til Hjarbæk. Maj 1847 ønsker magistrat og borger
repræsentanter »at erholde borgerskabets erklæring«, om 
man skal forskrive en ladning rug for at forebygge en mu
lig brødmangel; de tilstedeværende borgere siger enstemmigt 
ja. Det kan her indskydes, at magistraten sammen med by
ens bagere fastsætter prisen på rugbrød ved tre møder på 
rådstuen om efteråret.

I 1848, det første krigsår, er der en samling angående for
delingen af indkvarteringsbyrden, og i august 1849 beslutter 
man, at 9. infanteribataljon skal modtages »på en så festlig 
og folkelig måde som omstændighederne tillader det«. Juni 
1852 bestemmer samtlige skatteydende indvånere, at der skal
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holdes diner og bal ved kongens besøg i byen, men i novem
ber må man indkalde til rådstuesamling om, hvordan man 
skal få dækket et underskud på 1170 rdl. fra festlighederne 
i juni og et tab på 2000 rdl. ved 9. bataljons indkvartering. 
Dog, Frederik den 7. var folkekær, og i juni 1861 bemyn
diger over 150 skatteydere kommunalbestyrelsen til igen at 
give kongen en festlig modtagelse. Oktober 1849 holdes der 
rådstuesamling (vedkommende grundejere) om en ny grund
takst, og en komité nedsættes. November 1850 en samling 
»hvortil samtlige kommunens skatteydere var indkaldt, og 
hvoraf mødte henved 300« - man måtte derfor rykke over 
på Stænderhuset - dels om hedens udskiftning, dels om lyg
ter i byens gader, stræder og pladser; med en stemme imod de 
øvrige vedtog man at anskaffe indtil 40 lygter. To år senere, 
december 1852, godkender en enig rådstuesamling, at indfø
relse af gasbelysning overdrages et engelsk kompagni. Sagen 
drøftes på ny i januar 1853, hvor 163 stemmer for, 58 imod, 
og i april afgør en rådstuesamling udgifternes fordeling. 
Mange flere store sager stod på dagsordenen i 1850’erne, som 
man med god ret kan kalde rådstuesamlingernes glanstid. 
Det var også en opgangstid; det aflæses umiddelbart af ind
byggertallet, som på 15 år - fra 1845 til 1860 - steg fra 
3.828 til 4.579.

Den 9. bataljon, som vi allerede har mødt, må have for
stået at gøre sig populær, i hvert fald vedtager samtlige bor
gere og indvånere i 1850 med kun 2 stemmer imod at ansøge 
om at få bataljonen i fast garnison, og det gentages af enige 
forsamlinger i juni og oktober 1851; endelig fornys ansøg
ningen december 1857 (grundejere og hartkornsejere samt 
næringsdrivende).

I januar 1853 vedtager man enstemmigt at nedsætte en 
komité til varetagelse af Viborg by og amts interesser ved en

Efter stiftamtets ordre indkaldtes der på denne made til rådstuesamling 
ang. fordelingen af udgifterne ved matrikulering af Viborgs ikke farre 
end ca. 6600 tdr. land hedejorder. Desuden skulle man stemme om et 
forslag, som major v. Undall og skomagermester E. Skive havde ind
givet til de eligerede borgere om hedernes nyttigere anvendelse m. m.
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påtænkt jysk jernbanes retning nordpå fra Århus. I februar 
beslutter man enstemmigt at afhænde Møgelkær med tillig
gende hede langs Randers landevej, i august med alle stem
mer imod 2 at betale 200 rdl. til en cand. med. for at blive 
læge i Viborg. I december 1856 »vedtoges enstemmigt af de 
temmeligt talrige mødende«, at Viborg kommune i forbin
delse med Thisted, Nykøbing og Skive skulle anlægge en 
elektrisk telegraf gennem de fire byer og videre i østlig ret
ning til statstelegrafen. Den sidste store sag kom i januar 
1858, da samtlige skatteydende indvånere blev indkaldt for 
at forhandle og tage beslutning om et kommunelån på 
100.000 rdl. til lettelse af næringsforholdene i byen, og om 
at påligne skatteyderne et muligt tab i forbindelse med lå
net. Folk strømmede til, så ingen mindedes noget lignende. 
Det var, som om en helt ny tid med en kapitalistisk økono
mi og talstørrelser, ingen før havde drømt om, her bankede 
på til Viborg, og det satte småborgerskab veg forskrækket 
tilbage. Viborg Stiftstidende beretter: »Selv den mindre op
mærksomme iagttager kunne, forinden diskussionen begynd
te, sige sig selv udfaldet: Fanden var malet på væggen! Det 
større flertal så i spørgsmålet en veksel, som handelsstanden 
ville trække på deres lommer; og da massen ved slige lejlig
heder er magten, eller den der bestemmer, hvor skabet skal 
stå, så blev det endelige resultat af mødet også, at spørgs
målets videre fremme faldt igennem med ca. 100 for og ca. 
300 imod«.

Det kunne se ud, som om denne fiasko har betaget magi
strat og borgerrepræsentanter lysten til at spørge »massen« 
på en rådstuesamling. I alle tilfælde ophører samlingerne så 
godt som fra nu af; vi har kun efterretning om en enkelt i 
1865, som drejede sig om så beskeden en ting som en æn
dring af flyttedagene. Det vil med andre ord sige, at dette 
organ i byens forfatning i virkeligheden var gået ud af 
brug, før købstadloven i 1868 helt afskaffede begrebet råd
stuesamling.

I 1836 mødtes den første nørrejyske stænderforsamling 
i det gamle domhus nord for Domkirken; det blev herefter 
kaldt Stænderhuset. De eligerede mænd havde tiltrådt magi-
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stråtens indstilling om, at rådhuset skulle illumineres, og 
selv havde de, som vi har hørt, fået ideen til en særlig fest
musik i Domkirken. Der var virkelig grund til at feste, det 
var en højst kærkommen gevinst for byen, at den blev 
mødested for stænderne.

De af Viborgs indbyggere, som interesserede sig for kom
munalpolitik, fik en særlig chance i 1836. Som et hoved
punkt på sin dagsorden behandlede stændermødet nemlig et 
forslag til en ny købstadlov, som den berømte jurist A. S. 
Ørsted havde stået fadder til; han var for øvrigt kgl. kom- 
missarius ved stænderforsamlingen. Forhandlingerne afslø
rede tydeligt, at stænderne ønskede at reducere amtmandens 
myndighed over for byerne så meget som muligt og desuden 
styrke de valgte repræsentanter over for de kongelige em- 
bedsmænd. Loven, der blev underskrevet af kongen den 24. 
oktober 1837, imødekom i ret høj grad stændernes ønsker. 
Amtmanden kunne ikke mere gribe direkte ind i byens an
liggender, men hvis magistraten og de eligerede eller borger
repræsentanterne, som de nu for det meste kaldes, ikke kun
ne blive enige, var det dog ham, der skulle træffe en afgø
relse. Han skulle ganske vist have budgettet forelagt, men 
ændringer imod byens ønske kunne kun gennemføres med 
kancelliets billigelse. De mere betydende købstæder kunne få 
lov at supplere magistraten med én eller to såkaldte borger
lige rådmænd, valgt af borgerrepræsentanterne; de »gamle« 
rådmandsstillinger i Viborg var for øvrigt blevet nedlagt 
ved reskript af 5. september 1814, samtidig med at borg
mester- og byfogedembederne samt rådstue- og byskriverstil- 
lingen var blevet slået sammen til en. Viborg var blandt 
de byer, der ønskede en borgerlig rådmand, og det bevilge
des ved reskript af 14. marts 1838; den første var land
væsenskommissær og hospitalsforstander Morten Hansen. 
Desuden indførtes der valgte borgerlige revisorer, og 
repræsentanterne fik ret til at vælge de borgerlige med
lemmer til de forskellige særlige kommissioner. Ligningen af 
skatter kunne foretages enten af magistrat og repræsentan
ter eller af en særlig, valgt ligningskommission; det sidste 
blev tilfældet i Viborg. Efter byens eget ønske nøjedes man
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fortsat med 6 repræsentanter; først en halv snes år senere - 
ved kancelliresolution af 28. marts 1848 - blev antallet for
øget til 9. Valgret havde grundejerne, dog med en vis valg
retscensus. De mere detaljerede regler for valgret og valg
barhed skulle indeholdes i et særligt regulativ for hver køb
stad (bilag 4). For Viborgs vedkommende skulle man for 
at være vælger eje gård eller hus til en assurance-værdi af 
500 rigsbankdaler; dog kunne man supplere op med værdien 
af markjorder. Næringsdrivende borgere var valgbare med 
en beskeden skattecensus (se nærmere: bilag 4, § 3). Mindst 
to tredjedele af repræsentanterne skulle være grundejere. Det 
betød et forholdsvis højt antal valgbare, i 1849 var der så
ledes 214 valgbare og 298 valgberettigede.

Overgangen til nyordningen lettedes ved, at man lod de 
hidtidige eligerede fortsætte, indtil de efter tur erstattedes af 
repræsentanter, valgt efter de nye regler. I Viborg trak det 
ud med at få regulativet færdigt og godkendt, og derfor lod 
man ganske simpelt være med at holde valg i 1838. Først 
den 3. januar 1839 valgtes der for første gang 2 borger
repræsentanter. Der var 236 stemmeberettigede, og der blev 
afgivet 91 stemmer. Valgt blev købmand P. Guldberg med 
30 stemmer og snedkermester F. C. Preisler med 40 stemmer. 
Da borgerrepræsentanterne nu sad på 6 år, valgtes der for 
fremtiden normalt kun én repræsentant hvert nytår. Allere
de i 1840 var tallet på afgivne stemmer dalet til 23; det 
svinger noget i de følgende år, men ligger vedblivende for
holdsvis lavt. Valget i 1849 var noget for sig, fordi repræ
sentanternes tal var blevet forøget til 9, så der skulle vælges 
4. De fik henholdsvis 54, 38, 34 og 28 stemmer. Med hensyn 
til navne og erhverv henvises atter til den efterstående liste.

Samme år - 1849 - vedtoges den nye liberale forfatning, 
junigrundloven, som i en af de såkaldte løfteparagraffer be-

7 enevældens tid blev lovene bekendtgjort på en fornemmere måde end 
i vore dage. Her gengives første side af anordningen angående køb- 
stædernes økonomiske bestyrelse af 24. oktober 1837, givet af Vi Frede
rik den Sjette. Det store V er iklædt elefantordenens bånd m. m.
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stemte, at »kommunernes ret til under statens tilsyn selv
stændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov«. Kravet 
var fuldt selvstyre for kommunerne. I første omgang blev 
det kun til en ny valglov i 1860, der var præget af det til
bageslag i konservativ retning, som var indtruffet siden 
1849. Ganske vist blev der indført almindelig valgret til de 
kommunale råd, men vel at mærke kun ved valget af den 
ene halvdel af borgerrepræsentanterne, mens den anden 
halvdel skulle vælges af den højstbeskattede femtedel, der 
på den måde fik dobbelt valgret. I 1868 fik Estrup som in
denrigsminister gennemført en ny lov om kommunernes sty
relse. Loven er dateret den 26. maj og blev for Viborgs ved
kommende suppleret med en kommunal vedtægt af 17. no
vember, stadfæstet af indenrigsministeriet den 12. december 
samme år. Det nye byråd fik besluttende myndighed i alle 
kommunale sager. Stiftamtmandens århundredgamle tilsyn 
med købstaden faldt bort; den kom nu til at sortere direkte 
under indenrigsministeriet. Borgerlige rådmænd kunne fort
sat udvælges af byrådet, men blev afskaffet i Viborg pr. 1. 
januar 1869; den sidste var købmand J. G. Boye (1855-68). 
Rådstuesamlingen faldt helt bort. Men den udøvende magt 
i købstaden blev lagt i hænderne på en kongevalgt borg
mester, som også fik sæde og stemme i byrådet; der var med 
andre ord tale om en solid understregning af embedsmands
indflydelsen.

Købstadloven 1868 fastsatte, at der skulle være fra 7 til 
19 medlemmer i byrådet. Viborg bestemte sig for 15, et for
holdsvis højt tal, som man blev stående ved helt frem til 
1970. Valgene gjaldt for 6 år, således at der hvert 3. år 
holdtes valg skiftevis til den større og mindre del af rådets 
medlemmer, for Viborgs vedkommende altså 8 eller 7. Men 
de allerede valgte borgerrepræsentanter blev medlemmer af 
byrådet og fratrådte først, når deres valgperiode var udlø
bet. I Viborg betød det, at 3 af de i alt 9 borgerrepræsen
tanter fratrådte efter tur, mens de øvrige 6 fulgte med over 
i byrådet; det var vinhandler og konsul J. C. Jensen, køb
mand A. Thomesen, rebslager H. Werring, hjulmager J. 
Løgstrup, skræddermester L. Berthelsen og overretsprokura-
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Den vigtige milepal i det kommunale selvstyres udvikling, som man 
passerede ved nytår 1869, er kun markeret ved, at man begyndte på en 
ny side i borgerreprasentanternes gamle forhandlingsprotokol, med den
ne overskrift. Sparsommelighed har vist altid varet en dyd i Viborg 
kommune.

tor C. G. Faber. De resterende 9 medlemmer skulle vælges 
i januar 1869 i to omgange, først 5 medlemmer ved almin
delig valgret og derpå 4 medlemmer af de højstbeskattede i 
byen.

En valg- og partikamp i vore dages forstand var der na
turligvis ikke tale om, men valget vakte betydelig interesse 
og fremkaldte indlæg i avisen med synspunkter, som der 
godt kan findes paralleller til i vore dage. En anonym væl
ger ankede over, at der var opstillet for mange militær
personer og andre uden praktisk indsigt; hvad det gjaldt om, 
var først og fremmest at få næringsdrivende ind i byrådet. 
Købmand Jens Preisler svarede, at hvis byen skulle reddes 
fra bundløs gæld og utåleligt skattetryk, skulle der mere til 
end praksis og småligt kniberi, der var brug for både teori 
og systemforandring. Man kendte så godt denne ytring: 
»Nej, lad os ikke få flere jurister ind, dem har vi nok af«, 
men det var en tankegang, som var kommet frem allerede 
for mange år siden, da borgmester Thomas Wissing (1805-
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11) trådte frem for vælgerne, som var samlede på rådstuen 
for at vælge eligerede borgere, og sagde: »I skal vælge af 
dem med de røde luer på, dem vil jeg have!« Vi bør måske 
tilføje, at det ikke var revolutionens røde hue, men hånd
værkerens, han havde i tankerne.

Ved det første valg, som fandt sted den 4. januar, viste 
antallet af fremmødte også en langt større interesse end de 
foregående valg til borgerrepræsentationen. Af de 931 stem
meberettigede blev der afgivet 231 stemmer. Valgt blev: 
købmand Fischer med 181 stemmer, skomager C. Bendix 
med 108, overretsassessor Købke med 92, købmand J. Krogh 
med 91 og skomager P. C. Møller med 79 stemmer. Den 11. 
januar afholdtes så de højstbeskattedes valg; der var 271 
stemmeberettigede, og af dem stemte de 101. Valgt blev her: 
overretsprokurator Møller med 79 stemmer, kaptajn Ingwer- 
sen med 66, kaptajn N. P. Jensen med 51 og købmand A. W. 
Sandberg med 43 stemmer.

Vi skal ikke følge med i de enkelte valg længere frem - 
der henvises til listen over byrådsmedlemmer - men vi kan 
tilføje, at også denne gang havde nyhedsinteressen kaldt 
mange vælgere frem; allerede ved valget i 1873 var stemme
tallet omtrent halveret.

Det nye byråd holdt sit første møde den 15. januar, hvor 
borgmester Emil Koch (1865-71) bød velkommen og min
dede om, at den nye kommunallov opfyldte en løfteparagraf 
i grundloven; han sluttede med at udbringe et leve for kon
gen, rigsdagen og for Viborg by. Så gik man over til at væl
ge medlemmer til de mange udvalg og kommissioner.

Her ender historien om det kommunale selvstyres frem
vækst i Viborg. Siden 1869 har et folkevalgt byråd styret 
vor by. Til afslutning skal blot de vigtigste punkter op til 
nutiden nævnes.

Efter 1868 blokerede politiske modsætningsforhold i man
ge år for ændringer i kommunallovene, og først efter system
skiftet, der i 1901 bragte Venstre til magten, blev der mulig
hed for at komme videre. I 1908 fik indenrigsminister Si
gurd Berg gennemført en ny kommunal valglov, som gav li
ge og almindelig valgret til alle vælgere, og som udstrakte



Viborgs udvalgte mand 65

Johan Christopher Tolderlund (1856-1943)
havde varet byfogedfuldmagtig forskellige steder, før han i juni 1900 
blev byfoged, by- og rådstueskriver og borgmester i Viborg, i 1911 til
lige herredsfoged og skriver i Middelsom-Sønderlyng herreder, samt en 
del af Hovlbjerg herred. 1919-32 var han civildommer i Viborg køb
stad. 1919 af gik han som den sidste såkaldte kongevalgte borgmester.

Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune.

valgretten til også at gælde kvinder, adskillige år før kvin
der fik valgret til rigsdagen (1915). I Viborg blev den første 
kvinde indvalgt i byrådet i 1917. Hun udtrådte i 1921, og 
først i 1934 blev nr. 2 valgt. Man kan vel diskutere, om an
svaret skal lægges på den ene eller anden part, men en 
kendsgerning er det, at kvinderne talmæssigt har betydet 
meget lidt i Viborgs byråd. Fra 1908 til 1970 har kun 9 
kvinder haft sæde i rådet.

I 1919 nåede man på en måde til slutstenen i opbygningen 
af det kommunale selvstyre, da der blev indført folkevalgte
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borgmestre i købstadkommunerne. Borgmesteren skulle væl
ges af og blandt byrådsmedlemmerne på det første møde ef
ter nyt valg. Den sidste kongevalgte borgmester i Viborg var 
herredsfoged, fra 1919 civildommer Johan Tolderlund, som 
fratrådte i 1919 og blev afløst af overlæge Christian Geill 
som byens første folkevalgte borgmester.

Endelig kan vi nævne loven af 25. marts 1933 om køb
stadkommunernes styrelse, som var indenrigsminister Bertel 
Dahlgaards værk. Den var »grundloven« for købstæderne 
frem til den store kommunalreform i 1970, som der er for
talt om andetsteds i denne bog.

Litteratur:
P. Munch: Købstadstyrelsen i Danmark (1745-1848), 1900, optryk 1977. 
Danmarks kommunale styre bd. 1, red. Wm. S. Rasmussen og Tage 
Mortensen, 1954-55.
Otto von Spreckelsen: Viborg Bys Borgerbog 1713-1860, 1955.
Viborg købstads historie bd. 1-3, 1940.
Viborg Stiftsmuseum og dets bygning, 1961.

Andet kildemateriale:
Fogtmans reskripter.
Viborger Samler.
Viborg Stiftstidende.

Rigsarkivet.
Jyske Tegneiser. Koncepter og indlæg nr. 83, 1750 11. sept.

Landsarkivet.
Viborg stiftamt og Hald amt - 1789:

Kopibog 1760-66 (B3B-4).
Kopibog 1780-89 (B3B-7).
Kancellibreve (B3B-27).

Hald og Skivehus amter 1789-94. Viborg amt 1794-:
Kopibog 1790-93 (B4-5).
Indk. breve. Købstædernes økon. anliggender 1837 (B4-516).



Viborgs udvalgte mænd 67

Viborg byfoged:
Skifteprotokol 1794-1819 (B45-260).

Viborg rådstue:
Justitsprotokoller 1713-1830 (D33-3, 4, 5).
Rådstueprotokol 1831-78 (D33-246).
Kopibøger 1736-1804 (D33-249, 250).
Indkomne skrivelser til magistraten ang. byens embedsmd. m. v. 1730— 
1838 (D33-306).
Indkaldelser til rådstuesamling 1817-48 (D33-420).
Deliberationsprotokoller for de eligerede 1794-1828 (D33-421, 422). 
Kopiprotokoller for de eligerede 1786ff (D33-424ff).
Indk. breve til de eligerede 1822-24 (D33-431).
Forhandlingsprotokol for kommunalbestyrelsen 1861-67 (D33-440). 
Deliberationsprotokoller for borgerrepræsentanterne 1828-61 (D33- 
448, 449).
Genparter af Viborg købstads regnskaber 1795-1805 (D33-512). 
Forhandlingsprotokoller for valgbestyrelsen for de kommunale valg i 
Viborg 1839-54 (D33-634, 635).
Forhandlingsprotokol for borgerrepræsentanterne 1861-79 (D33-1051).
Forhandlingsprotokol for byrådet 1867-75 (D33-1052).

Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune.
Liste over byrådsmedlemmer.

Bilag 1:
Instruction 21. September 1750.

For de 12 Borgere, som af Stifftbefalingsmanden enten nu ere udnæfnte, 
eller effterdags udnæfnet vorder til at see paa Wiborg Byes beste.

1. Naar disse 12 Mænd vorder ansagt ved Byens tienere, at møde udi 
deliberations Stuen, da maa ingen uden lovlig forfald sig undskylde at 
møde og at den som uden Aarsag udebliver kunde legge een Mulct i een 
Spar-Bøsse fra sig, saa liden eller stoer som de imellem sig self vil sti
pulere og beslutte hvortil samme Mulcter skal forbruges.

2. At disse 12 Mænd indrætter een Protocol, hvorudi de anfører baade 
hvad ordres, som maatte indløbe til dem, og hvorledes de derover Resol
verer.

3. Til at sætte Skatt-skillings Taxten Comparerer dend 3die Januarii 
paa Raadstuen Magistraten tillige med de forrige Aars Taxeer Borgere, 
der i deris stæd af eenhver Laug udnævner andre som tillige med da
værende Kæmnere fuldbringer ovennæfnte Forrætning, og dereffter in
sinuerer samme Magistraten til oplæsning paa Raadstuen for Borger-
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skabet, hvad klager som derover maatte indkommne delibererer og 
overveier Magistraten tillige med de 12 anordnede Mænd, hvorvidt een- 
hver kand have føye sig over Taxten at besvære.

4. Saa skulde ogsaa disse 12 Borgere ved hver Aars Omvexling efter- 
see, om Skatteligningen er bleven Rigtig effterfuldt, eller om nogen er 
bleven enten fornærmet, ved forhøielse eller aftagelse.

5. Hvad Byens extraordinaires og anseelige Udgifter angaar, da bør 
Kæmneren, førend sligt foretages, see sig forsiunet med Magistratens og 
de 12 anordnede Mænds derom givne Ordre, de øvrige Udgiffter, som 
dog til Byens Bæste anvendes, administrerer hand saaledes, at hand der
for kand være ansvarlig.

6. Og som dette sigter til at stiffte Eenighed paa alle Siider, og an- 
gaard alleeniste Byens Tarf, saa skulde mand haabe, at de 12 Mænd 
som enten haver været udvalt, eller vorder effterdags dertil udnævnet, 
ikke seer paa andet end som Byens Bæste.

7. Skulde Magistraten og de 12 Borgere ikke forblive af liige Mee- 
ning, da addresseres Tvistighederne til Stifftamtmandens nærmere Re
solution og paakiendelse.

8. Disse 12 anordnede Borgeres Forrætning extenderer sig til alle or
dinaires og extra ordinaires Byens Skatteligninger, Byens Indtægter og 
Udgiffter uden præjudice for Magistratens Jurisdiction, og andre Forret
ninger, som de paa Embedets vegne alleene Raader for, og bør self at 
være ansvarlig til.

9. Magistraten tillige med de 12 Borgeres underskrifft leveres ved 
hver Aars Udgang til Stifftet een accurat, og Rigtig Balance paa Wi- 
borg Byes Indtægt, og Udgifft, at Credit og Debit kand sees imod 
hver andre, paa det at Byen ikke skal geraadc i ubillig Gieid og ufor
svarlig Vidtløftighed, som i Tiden maa forekommes.

10. Dersom de Byens 12 anordnede Borgere veed nogen Forslag at 
giøre for at bringe Byen af sine nu værende slette Omstændigheder, da 
skal dennem af Stifftbefalingsmanden vorde giort aid muelig Assistence 
ved allerunderdanigste Forestilling, og forventelig allernaadigste Biefald, 
naar det maatte behøves.

11. Ligeleedes skal Bye og Raadstueskriveren i Wiborg vorde tillagt 
Ordre uden Betalning, at meddele disse 12 Mænd Udskrifft af Byens 
Protocol, naar de om noget til Byens Tarv at observere forlanger Op
lysning.

12. Naar nogen af disse 12 Mænd enten for Svaghed, eller Alderdoms 
Skyld eller anden nødvendige Aarsager, skrifftlig forlanger af disse 12 
Borgeres Societet at udgaae, skal den eller dem straxen vorde fra Stifft- 
amtmanden skrifftlig Tilladelse meddelt at udgaae, at een brav og for
nuftig Mand i den udgaaendes Stæd, naar det behøves, kand vore ud- 
næfnet.

Kilde: Viborg rådstuearkiv, justitsprotokol 1734-78 (D 33 - 4).
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Bilag 2:
--------angiver praktisk taget ordret overensstemmelse med instruksen af 
1750.

Instruction 10. Januar 1782.
Hvorefter de, i følge Cancelliets Resolutioner af Ilte Augustij og 17de 
November 1781 ve for Wiborg Bye beskikede 8te Eligerede Borgere sig 
haver at rette og forholde.

1. Naar disse Eligerede Mænd, efter Magistratens Ordre ved Raad- 
stue Buddet, vorder ansagt at møde paa Raadstuen, for med Magistra
ten at overlægge noget Byens beste eller anliggende Betreffende, da 
maae ingen, uden Loulig Forfald, undskylde sig at møde, men den som 
uden Loulig Aarsag udebliver, erlægge en Mulct, fra 1 til 2 mark efter 
Magistratens sigende, til Fattiges Cassen.

2. Naar bemeldte Mænd fra Magistraten skriftlig vorder affordret 
deres Erklæring eller Betænkning i en eller anden Tilfælde Byen ved
kommende da skal Formanden, ved Byens Tiener, lade samme kalde 
samtlige Eligerede Mænd paa Raadhuset at møde udi et dem af Magi
straten andviisende Værelse, hvor de haver med Hinanden at Over
lægge deslige Sager og derefter deres Betænkning til Magistraten at ind
sende og skal de, udi den dertil indrettede Authoriseret Protocol, ind
føre hvad Ordres til dem maatte indløbe, og alt hvad skriftlig de fra 
sig, Byen vedkommende, afgiver.

3. Til at sætte Skattskillings Taxten--------. Hvad Klager som derover
maatte indkomme, sender Magistraten til disse Eligerede Mænds Over
vejelse og Erklæring, som de skriftlig haver at afgive, hvorefter Kla
gerne paakiendes af Magistraten og retter, hvad som udi Taxten ansees 
at være u-billig eller u-rigtig.

4. Hvad Byens Extra-ordinaire og Andseelige Udgifter angaaer, da 
maae Magistraten ikke give Ordre til samme at foretage, forinden de 
ved foregaaende Overlæg med de Eligerede Mænd til Byens beste, 
derom ere bleven Eenige, men de øvrige almindelige Udgifter, som lige- 
leedes til Byens beste anvendes, administrerer Kiæmneren som sædvanlig 
saaledes at hand derfor kan være ansvarlig.

5. --------
6. --------
7. Naar Kiæmner Regnskaberne vorder Dem fra Magistraten ved 

Aarets afvexling tilstillede, haver de samme nøjagtig at ginnemgaae 
samt derpaa at annotere hvad Mangler de derudi kand finde, hvorefter 
samme tillige med Magistratens forfattende Balance over Indtægt og 
Udgift indsendes fra Magistraten til sin behørige Stæder. Og bør Magi
straten at meddeele disse Mænd af Byens Protocol, naar de noget i hen
seende Byens Tarv at Observere forlanger til Oplysning.

8. Fra Magistraten tilligemed de eligerede Borgere leværes ved hvert 
Aars Udgang til Stifftbefalingsmanden en Accurat og rigtig Ballance 
paa Wiborg Byes Indtægt og Udgift, at Credit og Debit kan sees imod



7Q Paul G. Ørberg

hverander, til fornøden Efterrættning.
9. Dersom Byens eligerede Mænd, skulle kunde udfinde nogen For

slag at giøre til Byens Tarv og Beste, da skal dem, naar samme vel 
overlagt, giennem Magistraten vorder Stiftsbefalingsmanden forestillet, 
blive viist all muelig Understøttelse ved Allerunderdanigst Forestilling, 
og forventelig Allernaadigst Biefald, naar det maatte behøves.

10. Naar nogen af disse Mænd, enten for Svaghed eller Alderdom, 
eller andere nødvendige Aarsager, skriftlig forlanger fra disse Forrætt- 
ninger at blive entlediget, skal dem fra Stiftsbefalingsmanden, efter Om
stændighederne skriftlig Tilladelse dertil meddeles, og en anden i den 
udgaaendes Stæd, paa anordnet Maade Vælges.

løvrigt ligesom icg giør mig forsikret, og Alvorlig vil have paalagt, 
at saavel Magistraten som de eligerede Mænd, med Eenighed og samlet 
Kræfter, i alle forekommende Tilfælde, vil have Byens Gavn, og beste 
for Øijne, saa forhaaber ieg og at de eligerede Mænd, ved disse dem 
paaliggende Pligter og Forrættninger, ikke forglemmer den Agtelse de 
ere Magistraten som deres Øvrighed skyldige mindere mod dennem vii- 
ser nogen u-anstændig Opførsel, men derimod med aid Sømmelighed, 
andrage deres Formeninger, og Betænkninger, som i Tilfælde samme 
skulle være stridende mod Magistratens Tanker, kand paa beste Maade 
afgiøres efter foregaaende femte Post. Da icg altiid utrættet og med 
Fornøijelse skal være behielpelig i at befordre Byens sande Vel, og den 
saa høistfornødne Eenighed mellem Øvrighed og Borgere.

Wiborg den 10de Janvarij 1782ve.
F. Hauch.

Kilde: Viborg rådstuearkiv. »Kopibog« for de eligerede 1786-97, s. 2-5 
(D 33 - 424).

Bilag 3:
Reskript 19. juli 1793 til Stiftbefalingsm. over Viborg Stift.

§ 1.
Betræffende Kjøbstædernes Repræsentanteres Antal, da skal Samme for 
Fremtiden være: i Viborg 6, Nibe 4, Skive 4, Hobro 2, hvilket Antal 
Stiftamtmanden har anseet at være tilstrækkeligt i Forhold til hver 
Kjøbstads Størrelse og de disse Embedsmænd paaliggende Pligter.

§ 2.
I Henseende til Valget, da skal dette skec af Borgerskabet paa Raad
stuen efter de fleste Stemmer, Dagen efter Nytaar, naar der vælges aar- 
lige Skatteborgere m. v.; men, i Tilfælde af Dødsfald, skal Borgerskabet 
strax sammenkaldes til nyt Valg, da det for enhver By bestemte Antal
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eligerede Mænd bestandig skal være fuldt. Og, hvad angaar Maaden, 
paa hvilken Valget skal skee, da bør dermed forholdes saaledes: En
hver Borger skriver den eller de Mænds Navne paa en Seddel, som han 
vil vælge paa, og, for at forekomme dobbelte Voteringer, underskriver 
han tillige sit Navn; alle disse Sedler nedlægges derefter i en Kasse. Og 
maa ingen Borger uden lovlig Forfald udeblive med sin Stemme, som 
han dog ei maa give nogen Anden i Hænde, men skal enten selv per
sonlig indlevere, eller skrivtlig overlevere den til Borgemesteren eller 
(hvor Ingen er) til Byfogden, af hvilke den Første tilligemed den øv
rige Magistrat, og den Sidste tilligemed Byskriveren aabner Kassen, 
og samler Stemmerne; og maae de ci under Embcds-Eed aabenbarc for 
Nogen, hvilke eller hvem enhver Borger især har givet sin Stemme. 
De fleste Stemmer skulle saaledes udgjøre Valget, og dette strax af 
Bye- eller Raadstueskrivcrcn indføres i en dertil authoriseret Bog; dog 
at tillige antegnes de to som næst efter de Valgte have de fleste Stem
mer, da Valget skal indstilles til Stiftamtmandens Approbation, paa 
det at han, ifald aabenbarc beviislige Grunde fandtes imod nogen af 
de Valgte, kan negte dennes Antagelse; i hvilket Fald Valget falder paa 
den, som dernæst har de fleste Stemmer, eller, hvis der vel ikke vare 
saa klare Beviser imod Nogen, men dog en eller anden Grund, som 
Stiftamtmanden anseer vigtig nok til at foredrage det Danske Can
cellie, at dette Collegium da kan afgjøre, hvad enten den, der har de 
fleste eller næst fleste Stemmer, skal tiltræde Bestillingen. - Den, som 
saaledes eengang er valgt, skal vedblive i tre Aar, med mindre han paa 
en eller anden Maade dertil maatte blive udygtig, enten formedelst 
Sygdom eller andre uforudscctc Tilfælde, eller og, ifald han flyttede fra 
Byen, da Ingen maa være Repræsentant, uden at være Borger i egentlig 
Forstand, nemlig uden bestandig at holde Dug og Disk i Byen. Naar 
saaledes en Borger har været Repræsentant i tre Aar, vælges en Anden 
i hans Sted; og, træffer da Valget igjen den Afgaacnde, maa det være 
overladt til ham selv derfra at undslaae sig, hvorom han strax bør 
gjøre Anmeldelse i Protokollen, men vælges han dertil paa nye, efter 
at have været fri for denne Bestilling i sex Aar, maa han ikke undslaae 
sig derfor. Vel maa der vælges paa en Borger tre eller flere Gange til 
at være Repræsentant i ni eller flere Aar efter hinanden; men naar 
Nogen saaledes i ni Aar enten uafbrudt eller i alt har været Borger- 
Repræsentant, maa det beroe paa Stiftamtmandens Resolution, hvad 
enten han, eller den, som efter ham har de fleste Stemmer, og imod 
hvilken Intet i øvrigt er at erindre, skal tiltræde Bestillingen. I øvrigt 
skal og Stiftamtmanden afgjøre alle de Tilfælde, i hvilke Nogen maatte 
forlange Entledigelse fra at være Byens Repræsentant, hvor dette ikke 
er paa Grund af fuldbragte tre Bcstillingsaar. Til- og Fratrædelse skal 
i saa Fald skee til hvert Nytaar, men formedelst Dødsfald eller andre 
uforudseete Tilfælde (dog deriblant ikke Borgerskabs-Forandring at 
henregne) strax efter det paa Stiftamtmandens Resolution foranstaltede 
Valg, og den ny Tiltrædendes Bestillings-Aar i saa Fald at regnes fra
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afvigte Nytaar, ifald han bliver valgt inden 1ste Maji, men fra til
kommende Nytaar, i Tilfælde han vælges efter 1ste Maji; dog, naar et 
saadant overordentligt Valg indtræffer i Hobro, hvor der ikkun er to 
Repræsentantere, og den Anden, som er i Bestillingen, naar dette Valg 
skeer, kunde tilfalde efter Orden og Tjeneste-Aar at udgaae til Nytaar, 
da skal denne Sidste blive i Bestillingen et Aar længere, end han var 
pligtig, for at kunne veilede den Anden, og derved forebygge de Ulei- 
ligheder, der vilde blive en Følge af, at to nye Repræsentantere bleve 
indsatte næsten paa een og samme Tid. I Viborg skulle ikke afgaae 
flere end to eligerede Mænd hver Gang, saa at der altid blive fire til
bage, samt ligeledes paa de andre Stæder ikkun een af Gangen, saa at 
der altid kan haves nogle med Sagerne bekjendte Mænd til de Nyeres 
Veiledning, hvilken Bestemmelse skal tage sin Begyndelse fra næstkom
mende Aar 1794, og i den Henseende forholdes saalcdes: 1) at i Nibe 
skulle til bemeldte Tid de tre ældste af de der værende sex eligerede 
Mænd afgaae, og ikkun een Ny vælges, samt derefter hvert Nytaar 
ligeledes Een afgaae, som først maa blive af de nu værende og siden 
altid den ældste; 2) at i Skive skal til samme Tid Een afgaae, og en Ny 
vælges, samt derefter aarlig forholdes som i Nibe; 3) at i Hobro, hvor 
den yngste eligerede Borger skal være valgt 1792, skal de to nu værende 
til Nytaar 1794 afgaae, og en Ny paa den Tid vælges, samt siden nyt 
Valg foretages hver Gang den ældste har været tre Aar i Bestillingen; 
4) at i Viborg skal vælges to, og siden i Fremtiden ligeledes aarlig to, 
imod at to af de ældste, naar Tallet først er fuldstændigt, skulle af
gaae.
§ 3.
Hvad angaaer Repræsentanternes Pligter, da fastsættes: a) de skulle 
ugentlig eengang forsamle sig paa Raadstuen, for at tage i Overveielse 
og raadslaae om det, som enten fra Stedets Magistrat eller Byfoged bli
ver dem til Undersøgelse overdraget, Byen eller Borgerskabet vedkom
mende, samt over det, som Stiftamtmanden enten umiddelbart eller ved 
Stedets Øvrighed maatte forlange deres Betænkning over; b) hvad de 
beraadslaae i deres Forsamlinger, skal paa Stedet indføres i en Proto
kol, som bekostes af Byen, og føres enten af den ældste af Repræsen
tanterne, eller og af Stedets Byskriver imod en passende Belønning af 
Byens Kasse, der bestemmes af Stiftamtmanden efter foregaaende Over
læg med Magistraten eller Byfogden. Hvad Forslag de maatte gjøre en
ten til Stedets Øvrighed, hvilken de ei uden Nødvendighed maa forbi- 
gaae, og kun i de Tilfælde, hvor de eligerede Mænd ere af stridige Me
ninger med Øvrigheden, eller directe til Stiftamtmanden om Et eller 
Andet, som de maatte ansee til Byens og Borgernes Nytte, eller de 
Erklæringer, de over Sagerne efter Ordre give, skulle indføres i en af 
dem holdende Correspondence-Protokol, hvilken skal føres af den, som 
fører Deliberations-Protokollen, der altsaa tillige skal komme i Betragt
ning i Hensigt til hans Belønning; c) i Tilfælde, som ikke taale Ophold, 
skulle de eligerede Mænd, foruden den bestemte Dag ugentlig, samle
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sig, naar Øvrigheden derom tilsiger Formanden, og han igjen de 
øvrige, for paa Stedet at give Deres Forklaring om det, som dem paa
lægges; og maae de, under en af Stiftamtmanden nærmere bestemt 
Mulct, ligesaa lidet, uden anmeldte lovligt Forfald, udeblive fra saa- 
danne overordentlige som fra de ugentlige Samlinger; d) i Øvrigt skulle 
de eligerede Mænd i Almindelighed holde sig efterretlige, hvad der ved 
Anordningerne er befalet, og i Særdeleshed nøie iagttage de Pligter, som 
Rescr. af 2den Martii 1787 og 5te Aug. 1791 i Henseende til Kjøbstæ- 
dernes Skattevæsen, Regnskaber, Ansætninger, Jorde og øvrige Oecono- 
mie have paalagt dem, saavelsom de Anviisninger, Byens nærmeste Øv
righed efter Stiftamtmandens Foranstaltning maatte tillægge dem, samt 
de Resolutioner, som dem der fra Stiftamtmanden enten i Almindelig
hed eller i enkelte Tilfælde maatte tilhændekomme, alt under en af ham 
fastsættende Mulct; til hvilken Ende over alle deslige Resolutioner og 
Bekjendtgørelser skal holdes en ordentlig Protokol, saaledes som under 
Litr. b. er ommeldt, hvilken aarlig i December Maaned bør forevises 
Borgemesteren eller Byfogden, da disse skulle holde ordentlige Registere 
over de Documenter, der i denne Rescript- eller Befalingsprotokol bør 
være indførte, og ved dens Foreviisning attestere, at de ere forefundne 
indførte, eller i Mangel deraf gjøre Indberetning til Stiftamtmanden til 
en passende Mulcts Bestemmelse; men deres Deliberations- og Corres- 
pondence-Protokoller skulle ingen aarlig Foreviisning være undergivne, 
og forblive stedse til Bevaring hos Formanden, hvilken dog skal fore
vise den Første for Stiftamtmanden, naar han Saadant forlanger, samt 
af den Sidste meddele ham, naar han det begjerer, rigtige Udskrivter. 
Og skulle de eligerede Mænd Alle underskrive det, som fra dem sendes 
til Øvrigheden, for saavidt de ere enige, eller hver forskjellig, saavidt 
de ikke ere det.

Kilde: Fogtmans reskriptsamling.

Bilag 4:
FORSLAG 

til et Regùlativ for Viborg Kjøbstad, i anledning af Forordningen af 
24 October 1837.

1. Da Viborg Bye med en Folkemængde af 3400 Mennesker, maae 
ansees for en af de mere betydende Kjøbstæder, indstilles, at der aller- 
naadigst maatte tilstaaes Samme en Raadmand for i Forening med By
fogden, der tillige er Borgemester at udgjøre Magistraten. Denne Em
bedsmand vilde saaledes, i hvad der angik Kommunen, have en Mand 
ved sin Side, der ved sin Indsigt i Detailen af Byens Anliggender, og
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ved den Tillid, hvormed hans Medborgere have hædret ham, var istand 
til med Raad og Daad, at understøtte hans gavnlige Bestræbelser, saa at 
Mangel paa Enighed mellem Magistraten og Repræsentantskabet saa- 
meget mindre vilde finde Sted.

2. Repræsentanternes Tal vil passende kunne vedblive at være, som 
hidtil, 6, da Erfaringen har viist, at dette Antal er saa tilstrækkeligt, 
at endog de flere, Repræsentanterne herefter paahvilende Pligter, vilde 
kunne besørges uden at disse ubilligen besværes. Skjøndt det nu vil 
kunne synes, da Forordningen bestemmer 5 Repræsentanter endog for 
den mindste Kjøbstad, at Antallet for Viborg burde forøges, findes dette 
dog ej tilraadeligt, efterdi der ikke ere mange Borgere paa hvem Valget, 
med Hensyn til Kundskab og Duelighed, kan falde. At Grundejerne 
ikke som Saadanne ere bievne forpligtede til at tage Borgerskab er 
navnligen af Betydning for Viborg Bye, hvor en ikke liden Deel af 
Grundejendommene besiddes af dem der ikke ere Borgere, og om hvem 
man neppe kan antage, at de ved at tage Borgerskab ville ligesom stille 
sig frem for at blive valgt.

3. Af ovennævnte Grund at der egentlig kun er et lidet Tal at vælge 
iblandt, maae det ansees for ønskeligt at Valgbarheden maatte udvides 
til Alle der have Borgerskab, uden Hensyn til deres Ejendommes Grund- 
taxt eller Næringsskat, ligesom at være gieldende for de Grundejere, 
som ifølge Paragraf 4 erhverve Borgerskab. Skulde dette Ønske ikke 
kunde opfyldes, da foreslaaes, at Enhver, der ifølge Paragraf 4 vil er
hverve Borgerskab og saaledes bliver Valgbar, skal besidde Grundejen
domme, enten Bygninger til en Brandassurance Værdi af 500 Rbd., eller 
Bygninger og Markjorder tillige. Sidste efter Bankhæftelses Værdien til 
en lige Summa, og med Hensyn til, at i Viborg ikkun 1/5 Deel af Byens 
Udgivter lægges paa Næring; hvorimod de øvrige 4/5 Dele udredes af 
Grundejerne, indstilles endvidere, at kun den Næringsbruger er valgbar, 
hvis Skätskilling er 1 Penning. Paa Skatskillingen var i Aaret 1837 lig
net 400 Rbd. hvoraf 1 Penning svarede lr og 1 mark.

4. Den af Valgbestyrelsen affattede Liste over de Valgberettigede og 
Valgbare bør, i Henseende til Sammes Rigtighed og Overensstemmelse 
med Brandassurance-Protocollen, Skjøde og Pantebogen samt Bank- 
hæftelses-Fortegnelsen, være attesteret af Byeskriveren, ligesom Listen 
ogsaa maae forsynes med Magistratens eller Byefogdens Attest for, at 
ingen af de derpaa opførte Valgberettigede eller Valgbare, formedelst 
personlige Hindringer eller manglende Egenskaber, bør være udelukkede 
fra Medvirkning i Kommunens Anliggender. Byeskriveren fører ved 
Valghandlingen Protocollen, som bliver at authorisere af Amtmanden.

5. Byens Repræsentantere formener at: I det Tilfælde, hvor en mundt
lig Konference ansees fornøden, berammer Magistraten, efter Foranled
ning fra Repræsentantskabet, eller efter egen Beslutning, en Samling, 
med hvis Afholdelse i første Fald ikke bør tøves længere end 8te Dage 
i det højeste.
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Ved denne Post, maae jeg, Selmer"’), bemerke, at det forekommer 
mig, at det maae overlades til Magistraten naar den finder en mundt
lig Konference fornøden, hvilket ikke er at antage at den vil tilbage
holde, og skulle det imod Formodning finde Sted, staaer det Repræsen
tanterne frit for at andrage Saadant for Overøvrigheden. Det er og ved 
den 17 Paragraf i Forordningen giort Magistraten til Pligt at foran
stalte en mundtlig Konference med de eligerede Borgere, naar den ikke 
med disse er enig, men denne Uenighed kan først opstaae naar Sagen er 
kommen til Magistraten. Vel overlader Repræsentanterne Indkaldelsen 
til Magistraten, men vil dog have denne paalagt, at den skal efterkom
me deres Forlangende inden en bestemt Tid, og det hvad enten Magi
straten finder det fornødent eller ej.

6. Formanden for Repræsentanterne formenes formedelst hans flere 
Forretninger at burde fritages for, at være Medlem af de forskellige 
Kommissioner, i hvilke en af Repræsentanterne skal have Sæde.

7. Skatteligningerne vil formeentlig bedst kunne foretages af en Lig- 
ningscommissjon, bestaaende af Kæmneren og 9 valgte Borgere. Først 
i Januar Maaned hvert Aar, samme Dag som Repræsentanterne vælges, 
eller Dagen efter, finder Valget paa det fornødne Antal Sted paa Raad- 
stuen, efter Magistratens nærmere Indkaldelse. Samtlige tilstædeværende 
Borgere have da, mundtlig eller ved Stemmeseddel, at stemme under et, 
eller paa en Gang, paa saa mange Personer, som behøves, og iøvrigt 
bliver Valghandlingen af Byskriveren at indføre i den samme Protocol, 
som er authoriseret til Repræsentantvalget. Ligningscommissionen har 
derefter at vælge af deres Midte en Formand, som leder Forretningerne, 
hvorimod det derved forefaldne Skriverie og de fornødne Beregninger 
i Overeensstemmelse med Kommissjonens Beslutninger in pleno, udføres 
ved Byens ifølge Kancellieresolutjon fastlønnede Kæmner; dog findes 
det passende, at da Beregningerne udføres af Kæmneren, denne da ikke 
tillige kan vælges til at være Formand i Ligningscommissjonen.

Inden 8te Dage efter Valget af Kommissjonens Medlemmer har Ma
gistraten og Repræsentanterne at meddele Ligningscommissionen Under
retning om den Sum der skal lignes for det kommende Aar, og haver 
da Kommissjonen inden 8te Dage derefter, istedet for den nu brugelige 
Skatskillingstaxt, der i sig selv indeholdt en Klassificatjon, at forfatte 
en Klassificatjon over Skatteyderne, med Hensyn paa den Deel af Skat
terne, der lignes Deels efter Næring og Deels efter Formue, hvilken 
Klassificatjon tvende af Ligningscommissionens, af den selv valgte Med
lemmer have i Forening med Magistraten og Repræsentanterne at gjen- 
nemgaae og tilføie samme de motiverede Bemærkninger som ansees for
nødne; dog maae det beroe paa den samlede Ligningscommissjon, hvor
vidt den ved Ligningens Affattelse finder sig foranlediget til at tage 
Hensyn til de giorte Bemærkninger ved Klassificatjonen, men denne og

Emil Holger Selmer, konst, borgmester 1837, borgm. m. v. 1840-46.
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Bemærkningerne maae de medfølge Ligningen, som 3 Uger efter at 
Klassificatjonen er tilbagesendt Kommissjonen, tilstilles Magistraten.

Naar Klassificatjonen, som lægges til Grund for Ligningen, og Lig
ningen saaledes endelig er forfattet, henligges begge Dele, tilligemed 
de forbemeldte Bemærkninger, til Eftersyn paa Byens Raadstue, idet ved 
Anordningen af 24 October 1837 befalede Tidsrum, hver Dags Efter
middag fra Kl. 2 til 4. Skatternes Opkrævning vil passeligst kunne skee 
med !/4 deel i hvert Qvartal, og i det seeneste 14 Dage efter Qvar- 
talets Slutning udstædes Restance-Listerne, der tilstilles Repræsentan
terne, som foranstalte dem approberede til Inddrivelse ved Udpantning 
og som af vedkommende Foged skal være inddrevne og berigtigede in
den næste Qvartals Udløb, men skulle der være Restancer, som ikke til 
den Tid kan inddrives, da maae Fogden ved Qvartalets Udgang tilstille 
Kæmneren en Fortegnelse paa disse Restantere, med Oplysning om Aar- 
sagen, hvorfor Restancerne ikke ere inddrevne, hvilken Fortegnelse den
ne vedlægger sin Qvartalsextract.

Tiende og Kirkeskatten, bliver ved en afsondret Ligning, at ligne paa 
vedkommende Individer saaledes at Domsognet og Søndre Sogn hver 
for sig anføres, og at Ligningen foretages overeensstemmende med den, 
for ethvert Sogn især, hidtil gieldende Maalestok.

Da Bye-, Skole- og Fattigskatternes Beløb for Tiden er omtrent 5500 
Rbd., saa formenes, at hvis Udgivterne i Aarets Løb ikke overstige 
Overslaget med 400 Rbd., kan det beroe med samme Dækning til næste 
Aars Ligning.

8. Det foreslaaes at giøres til Pligt for alle Skatteydere, paa Forlan
gende af Repræsentanterne, at forevise deres Skatteqvitteringsbøger. De 
3de der have Nøglerne til Stadens Kasse, afgiøre selv indbyrdes med 
Hinanden, hvorvidt Kassen maae aabnes, hvis Een af dem formedelst 
Forfald, ej personligen kan give Møde. Den til at have nærmere Opsyn 
med Kassçvæsenet udnævnte Magistratsperson, og den Repræsentant som 
er betroet Nøglen til Kassen, skulle begge i Forening i det mindste en 
Gang hvert Qvartal, naar Kæmneren i det seeneste 14 Dage efter Qvar
talets Slutning, har indsendt sin Extract, eftersee hans Bøger, eftertælle 
Beholdningen og undersøge hvorvidt alt stemmer med Extracten, hvor
om disse derefter meddeler samme en Paategning, forinden den indleve
res til Magistraten; dog ere de ogsaa berettigede til, udenfor den saale
des som anført bestemte Tid, naar, og saa ofte de ville, at foretage det 
benævnte Eftersyn og Undersøgelse, men de blive i saa Fald pligtige, 
om Resultatet heraf, at giøre Indberetning til Repræsentanterne.

Ligesom det er fornødent i Henseende til Kundskab om det Beløb, 
der befindes i den paa Raadstuen henstaaende lukte Kasse, at holde en 
Kassebog, i hvilken indføres, hvor stor Sum hver Gang Kassen aabnes, 
deri enten nedlægges eller udtages, saaledes fastsættes ogsaa herved en 
Sum af 400 Rbd Sølv, som det Maximum Kæmneren af Byens opkræve- 
de Skatter maae have i hænde til dens løbende Udgivter.
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Det maae herved bemærkes, at Byens Kasse udreder Omkostningerne 
ved de Arrestanteres Forplejning som indsættes i Byens Arrester fra 
Lysgaard, Hids, Middelsom, Sønderlyng, Fjends og Nørlyng Herreder, 
hvilke ikke ere ubetydelige, og det ansees derfor nødvendigt at Kæm
neren har denne Sum, for at kunne bestride saavel Byens egne, som 
foranstaaende Udgivter.

Anviisninger paa Byens Kasse underskrives af Magistraten og i det 
mindste af 3 Repræsentantere.

9. Magistraten og Repræsentanterne foreslaaes bemyndigede til aarli- 
gen at kunne disponere over en Sum af 200 Rbd. i det Hele, til Ind
førelse af nye Lønninger, Lønningsforhøjelser, Pensjoner eller Gratifica- 
tjoner, og til at afhænde saadanne Ejendomme, hvis Værdi ej overstiger 
20 Rbd.

10. Til at revidere Byens Regnskab, der af Kæmneren aflægges inden 
hvert Aars 1 Marts, og henligger til Eftersyn paa Raadstuen i de 
forordnede 3 Uger hver Dags Eftermiddag fra Kl. 2 til 4, udvælges 2 
Revisorer. Efter 3 Aars Forløb afgaaer den ene, enten ifølge fælleds 
Overeenskomst eller ved Lodtrækning, og saaledes afgaaer og vælges 
Een efter 3 Aars Forløb paa 6 Aar. Den tilgaaende Revisors Valg skeer 
tilligemed Repræsentantvalget. Revisorerne skal have Regnskabet revi
deret inden 6 Uger efter at det af dem er modtaget og deres Antegnel
ser til Kæmneren skal af denne være besvaret inden 3 Uger. Repræsen
tanternes Formand besørger affattet en Extract, der tjener til at give 
tydelig Oversigt over de, efter Regnskabet, stedfundne Indtægter og 
Udgivter og som efter at være paategnet af Revisorerne om deres Over- 
eensstemmelse med det rigtigt befundne Regnskab underskrives af Magi
straten og Repræsentanterne og bekendtgiøres ved Trykken paa Kæm- 
nerkassens Bekostning.

11. Repræsentanterne maae ikke paatage sig Leverance eller Arbeide 
for Byens Kasses Regning undtagen det skeer ved Licitatjon.

12. Efterat nærværende Regulativ af det Kongelige danske Kancellie 
er blevet sanktioneret, bliver Originalen at indføre i Raadstueprotocol- 
len, og derefter at opbevare i Raadstuearchivet blandt Byens vigtigste 
Dokumenter; ligesom desforuden heraf foranstaltes trykt et tilstrække
ligt Antal Exemplarer for at tilstilles Stiftamtmanden, Magistraten og 
samtlige Authoriteter og Borgere som Viborg Kjøbstads Kommunal
bestyrelse maatte vedkomme, samt for at meddeles de enkelte Borgere 
og Grundejere, der maatte ønske at være i Besiddelse af Regulativet.

Selmer 
const.

Viborg d. 20 jan. 1838.

Buchwaldt N. Handberg Thomsen

H. Werring J. Jensen D. Philipsen

Kilde: Viborg rådstuearkiv. Rådstueprotokol 1831-78, fol. 53b-59a 
(D33-246).
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Ved at remittere det ved Herr Kammerherres Skrivelse af 25 Januarij 
d. A. indsendte Forslag til det ved Anordningen 24 October f. A. paa- 
budne provisoriske Regulativ for Kjøbstaden Viborg, skulde Kancelliet 
til behagelig Underretning og videre Bekjendtgjørelse tjenstligst, melde 
at det indsendte Forslag herved indtil videre approberes, dog med føl
gende Modificationer og nærmere Bemærkninger:

ad 1ste Post. Angaaende denne Gjenstand agter Kollegiet at ned
lægge allerunderdanigst Forestilling for Hans Majestæt Kongen, hvor
efter Udfaldet, naar Allerhøiest samme derpaa har resolveret, nærmere 
vil blive meddelt.

ad 3de Post. Da den attraaede almindelige Valgbarhed, som stridende 
mod Anordningen af 24 October f. A., ikke kan tilstaaes, ville de in 
subsidium foreslagne Bestemmelser være at tage til Følge, saaledes at de 
Grundeiere, der ikke besidde Eiendomme af den anførte Størrelse, al
deles ikke i denne Egenskab kunne vinde Borgerskab; og bliver iøvrigt 
ved denne Paragraf at bemærke, at Sammenlægning af Grundeiendom 
og Næringsskat, for at begrunde Valgbarhed, bør finde Sted efter det 
Forhold, hvori hver af disse Størrelser staae til den fastsatte Maalestok, 
saa at f. Ex. den bliver valgbar, der eier en Gaard af halv saa stor 
Værdi, som fornødent for efter Anordningens Paragraf 4 at give Ad
gang til at vinde Borgerskab, naar han derhos svarer det Halve af den 
i Forslag bragte Næringsskat.

ad 6te Post. Denne Bestemmelse bør ganske udelades, som overflødig 
efter Anordningen Paragraf 17. Skulde Repræsentanterne begjære en 
Samling med Magistraten; som denne uden Grund antages at vægre sig 
ved, kan Sagen andrages for Amtet.

ad 9de Post. Angaaende de her gjorte Forslag vil det beroe med at 
tage nogen Bestemmelse, indtil Sagen af den ved de nye Valg supple
rede Bestyrelse i sin Tid paa en Raadstuesamling har været forelagt det 
samlede Borgerskab til Betænkning, hvorhos Kollegiet ikke undlader at 
gjøre opmærksom paa, at Byen, naar den Rettighed at bevilge nye Løn
ninger, Lønningsforhøielser og Pensioner hvert Aar kunde benyttes for 
et Beløb af henved 200 Rbd., i Tidens Længde kunde paaføres meget 
betydelige vedvarende Byrder.

ad 10de Post. Da begge Revisorer ifølge Anordningens Paragraf 26 
skulle fungere i 6 Aar, vil det blive nødvendigt, at de hvert 6te Aar 
begge afgaae samlede, og ikke, som foreslaaet, hvert tredie Aar den ene, 
hvorved den først valgte kun vilde komme til at fungere i 3 Aar.

ad 12 Post. Mod Regulativets Trykning kan Intet være at erindre, 
men det bør da omarbeides, saaledes at alt, hvad der kan ansees for 
Motiver, og navnlig Slutningen af Paragraf 2, deraf udelades.

Det Kongelige Danske Kancellie den 6 Marts 1838.

Kilde: Viborg amt 1794-. Indkomne breve L. 1837 (B4-516)
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Eligerede mand 1747-1838, borgerrepræsentanter 1839-68 
og byrådsmedlemmer 1869-1929

Antal: 12
Steensen, Naaman, købmand: 
Vistisen, Søren, skomager: 
Knudsgaard, Lars, maler: 
Møller, Søren, købmand: 
Elling, Georg, købmand: 
Pors, Hans, købmand: 
Sørensen, Anders, købmand: 
Gjedsted, Peder, kræmmer: 
Feilberg, Frederik, farver: 
Eskær, Jørgen, købmand: 
Nygaard, Christen, købmand: 
Rold, Niels, købmand: 
Wollum, Jørgen, købmand:

Schaltz, Peder, købmand: 
Lind, Peder, købmand: 
Gjørup, Niels, købmand:

Krop, Johan, skrædder: 
Lykke, Philip, farver: 
Basse, Lauritz, købmand: 
Nyboe, Christen, købmand: 
Schmidt, Johan, guldsmed: 
Møller, Poul, guldsmed:

Lassen, Naaman, købmand:

Bertelsen, Niels, hospitalsforstander: 
Hald, Hans, købmand: 
Nyboe, Søren, købmand: 
From, Anders, urmager: 
Stilling, Peder, bager:
Bjerring, Peder, værtshush., købmd.: 
Ruge, Jacob, købmand: 
Eggert, Peder, kobbersmed: 
Nattrup, Niels, parykmager:

Hetlov, Hans Jørgen, købmd., 
fhv. herredsfoged:
Tarp, Hans Christian, snedker:

1747 1/5- ? (d. 1779) fmd. 1747-? 
1747 1/5 - ? d. 1764
1747 l/5-?d. 1760
1747 1/5 -?d. 1759
1747 1/5 - ?(d.1815)
1747 1/5 - ? d. 1765
1747 1/5 - ? d. 1762
1747 1/5-?d. 1753
1747 1/5 - ? fraflyttet efter 1755
1747 1/5-oktober
1747 1/5 - ? d. 1753
1747 1/5 - ? d. 1752
1747okt.-?d. 1758

1750 21/9-?d. 1774
1750 21/9-?d. 1768
1750 21/9-? rådmand 1763

1762 28/6-før 1776
1762 28/6-?d. 1775
1762 28/6-før 1776
1762 28/6 - ? d. 1774
1762 28/6 -?d. 1779
1762 28/6- 1780 12/9, fm. 1777-80

? formand ca. 1774-76

1776 31/12- 1778 3/1
1776 31/12- 1781
1776 31/12 - før 1780
1776 31/12- 1781
1776 31/12- 1781
1776 31/12 - d. 1777
1776 31/12- 1781
1776 31/12- 1781 30/8
1776 31/12- 1781

1778 28/1 -før 1780
1778 28/1 -?
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Bertelsen, Niels, hospitalsforstander: 1780 12/9- 1781 
Borchardt, Anders, købmand: 1780 12/9- 1781
Steenfeldt, Ejler, guldsmed: 1780 12/9- 1781
Thymen, Johan, kobbersmed: 1780 12/9 - 1781
Mangor, Christopher, bogtrykker: 1780 12/9 - 1781

Antal: 8 (1781 17/11)
Nebbel, Søren, kobbersmed: 
Grand, Rasmus, glarmester: 
Sivertsen, Lauge, maler: 
Steenfeldt, Ejler, guldsmed: 
Clausen, Christen, avlsmand, 
værtshusholder:
Hammer, Søren, skrædder: 
Ramstadt, Jørgen, avlsmand: 
Bjerring, Jens Hansen, skomager:

Gjørup, Jørgen, købmand: 
Møller, Rasmus, knapmager:

Thorup, Søren, smed: 
Bjerring, Niels, købmand: 
Ruge, Jacob, købmand:
Mangor, Christopher, bogtrykker: 
Nandrup, Eggert, handelsmand: 
Becker, Frederik, frøhandler: 
Petersen, Jørgen, skrædder: 
Hald, Hans, købmand:

Antal: 6 (1793 19/7)
Mørup, Gert, murermester 
Thyboe, Søren, avlsmand: 
Møller, Hans, møller
Lynderup, Peder, snedker: 
Jensen, Morten, avlsmand: 
Ostenfeldt, Christen, avlsmand: 
Møller, Clemen, købmand: 
Flye, Christen, avlsmand: 
Busch, Matthias, guldsmed: 
Nielsen, Morten, avlsmand: 
Thestrup, Christen, avlsmand: 
Handberg, Peder, felbereder:

1782 10/1-1784 7/10
1782 10/1-før 1785 16/8
1782 10/1 - 1786
1782 10/1 -1784 7/10

1782 10/1 - 1786
1782 10/1 - 1786
1782 10/1 - 1786, fmd. 1782-86
1782 10/1 - 1786

1784 18/10- 1786
1784 18/10- 1786 

1786 7/2- 1796 4/1
1786 7/2- 1788 15/1
1786 7/2 - 1795 6/1, fmd. 1786-95
1786 7/2- 1789
1786 7/2- 1791
1786 7/2- 1796 4/1, fmd. 1795
1786 7/2- 1788
1786 7/2- 1795 6/1

1794-96 formand 1796
1794- 96
1795- 97 formand 1797
1795- 97
1796- 98
1796- 98 formand 1798
1797- 99 formand 1799
1797- 99
1798- 1800 formand 1800
1798- 1800
1799- 1801
1799-1801 formand 1801
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Mollerup, Peder, skomager: 
Gjølbye, Niels, murermester: 
Møller, Rasmus, knapmager: 
Edvardsen, Christen, skomager: 
Stilling, Willads, gibsmester: 
Sindahl, Harald, smed: 
Jørgensen, Christen, hattemager: 
Pichiør, Poul, værtshusholder: 
Wendelin, Christen, kandestøber: 
Tafdrup, Anders, værtshusholder: 
Klinge, Peder, skomager: 
Daae, Gregers (den ældre), skomg.: 
Lund, Christen, værtshusmand: 
Handberg, Christen, skomager: 
Schourup, Lars, farver: 
Rind, Jens, bødker: 
Theilgaard, Peder, købmand: 
Thorup, Mads, smed: 
Daae, Gregers (den yngre), skomg.: 
Stampe, Jørgen, avlsmand: 
Balling, Jørgen, avlsmand: 
Hvam, Søren, avlsmand: 
Klem, Søren, købmand: 
Harder, Thomas, guldsmed: 
Woergaard, Anders, købmand: 
Bøyesen, Daniel, murermester: 
Christensen, Knud, avlsmand:

Buchwaldt, Niels, købmand: 
Schultz, Severin, klejnsmed: 
Møller, Peder, knapmager: 
Møller, Christen, høker: 
Grønbek, Lauritz, murermester: 
Skive, Nicolaj, skomager: 
Busch, Mathias, guldsmed: 
Skive, Edvard, skomager: 
Andersen, Carl, købmand: 
Astrup, Jens, murermester: 
Ginnerup, Peder, købmand: 
Handberg, Edvard, skomager: 
Sørensen, Jens, småhandler: 
Wendelin, Jens Chr., snedker: 
Baadsgaard, Niels Chr., købmand: 
Thorup, Mads, smed: 
Mehl, Johan, guldsmed: 
Hagemann, Jacob, købmand:

1800- 02 formand 1802
1800-02
1801- død 1801 28/9
1801- 03
1802- 03 formand 1803
1802-04 formand 1804
1802- 04
1803- 05 formand 1805
1803- 1/3
1803 1/3 -05
1804- 06
1804- 06 formand 1806
1805- 07 formand 1807
1805- 07
1806- 07
1806-08
1807- 09 formand 1808
1807- 25/3
1807 25/3 -09 formand 1809
1807 11/8-09
1808- 10 formand 1810
1808-10
1809- 11 formand 1811
1809- 10
1810- 12 formand 1812
1810-12
1810-11

1811- 13 formand 1813
1811- 13
1812- 14 formand 1814
1812- 14
1813- 15 formand 1815
1813- 15
1814- 15
1814- 16 formand 1816
1815- 17 formand 1817
1815- 17
1816- 19 16/4
1816-19 16/4 formand 1818
1816- 17 21/1
1817- 19 formand 1819
1817 21/1-19
1818- 20 formand 1820
1818-20
1819 16/4 -21 formand 1821
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Nicolaysen, Carl, murermester: 
Dragheim, Carl Fr., købmand: 
Haubro, Søren, brænderibestyrer:

Dons, Rasmus, købmand: 
Farsø, Poul, hattemager: 
Handberg, Peter Chr., skomager: 
Friis, Anders, avlsbruger: 
Hagemann, Jacob, købmand: 
Giølbye, Peder, købmand: 
Emanuelsen, C., skomager: 
Friis, Anders Bay, købmand: 
Nielsen, Poul, tømrer: 
Stilling, Hans Chr., guldsmed: 
Theilgaard, I. C., købmand: 
Handberg, Peter Chr., skomager: 
Gustavusen, Laurs, hattemager: 
Hammershøj, Anders, skomager: 
Philipsen, Jens Chr., kartefabrikant: 
Lorentzen, Jens, barber: 
Vater, Joseph, købmand: 
Bruun, Niels, bager: 
Hammershøj, Lars, skrædder: 
Skive, Thomas, snedker: 
Handberg, Claus, felbereder: 
Astrup, Fr., smed:

Andersen, Fr., skomager: 
Lindholm, Niels, skomager: 
Worre, Lars, købmand: 
Farsø, Poul, hattemager: 
Løgstrup, Chr., hjulmager: 
Skaarup, Ole N., købmand: 
Skive, Edvard, skomager: 
Handberg, Edvard, skomager: 
Buchwaldt, Severin, købmand: 
Handberg, Niels, hattemager: 
Thomesen, Bertel, købmand: 
Werring, Hans, rebslager: 
Philipsen, David, købmand: 
Jensen, Jens, købmand:

Guldberg, Peter, købmand: 
Preisler, Fr. Chr., snedker: 
Hammershøj, Anders, skomager: 
Daae, Gregers, skomager:

1819 16/4 -21
1820- 22 formand 1822
1820-22

1821- 22 22/7
1821- 23
1822- 24 formand 1824
1822- 24
1822 22/7 -23 formand 1823
1823- 25 formand 1825 til 10/2
1823- 25
1824- 26 formand 1826
1824- 26
1825- 27 formand 1827
1825- 27
1825 som formand fra 10/2
1826- 28 formand 1828
1826-28
1827- 29 formand 1829
1827- 29
1828- 30 formand 1830
1828- 30
1829- 31 formand 1831
1829- 31
1830- 32 formand 1832
1830- 32

1831- 33
1831- 33, 1848-53 formand 1833
1832- 34 formand 1834
1832- 34
1833- 35, 1842-47 formand 1835
1833- 35
1834- 36 formand 1836
1834- 36
1835- 38, 1843-48 formand 1837
1835- 38
1836- 39 formand 1838
1836- 40
1837- 42, 1850-55 formand 1839-40
1837-41 formand 1841

1839-44 formand 1842-43
1839- 43
1840- 45
1841- 46
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Løgstrup, Chr., hjulmager: 1842-47
Buchwaldt, Severin, købmand: 1843-48 formand 1844-48
Sandberg, A. W., købmand: 1844-49
Boye, Georg, købmand: 1845-49
Mehlesen, Søren, skomager: 1846-51, 1861-66
Hammer, Søren, skrædder: 1847-51
Lindholm, Niels, skomager: 1848-53

Antal: 9 (1848 28/3)
Skeel, Vilh. S., assessor: 1849-52 formand 1849-51
Werring, Hans, rebslager: 1849-69
Bloch, Niels, skomager: 1849-54
Stridsland, Fr., skomager: 1849-54

Buch, Peter Chr., landsovcrretsass.:
Philipsen, David, købmand:

1850-55 formand 1852-55
1850-55

Hammershøj, Chr., skomager: 1852-57
Samson, Moses, købmand: 
Berthelsen, Lauritz, skrædder:

1852- 68
1853- 60,1867-75

Wissing, Lars Chr., stiftsbogtrykker: 1854-60 formand 1856-60
Munch, Thomas, skrædder: 1855-60, 1864-68
Topp, Andreas, urmager: 1855-58
Schøne, F. V., skovkasserer: 1856-60
Nielsen, J., skomager: 1856-60
Bendix, C., skomager: 1858-60
Sandberg, Carl, købmand: 1859-63

Bagger, A. A., apoteker: 1861-63
Pedersen, Rudolf, adjunkt: 1861-62
Løgstrup, Johan, karetmager: 1861-69
Lund, Harald, assessor: 1861-66 formand 1861-66
Kabell, P. C., partikulier: 1861-65
Thomesen, A., købmand: 1862-75
Jensen, Jens, købmd. og vinhandler: 1864-87
Faber, C., overretsprokurator:
Preisler, Jens, købmand:

1865-71,1880-90, formand 1867-68 
1867 til okt.

Dalberg, Axel, landinspektør: 1867 fra okt. - 68, 1886ff

Antal: 15 (1868 17/11)
Fischer, Jens Martin S., købmand: 1869-81, 1888-90
Bendix, Søren Lauge Chr., skomager
Købke, Christian, overretsassessor:

1869-87
1869-78

Krogh, Jens, købmand: 1869
Møller, Peder Christian, skomager: 1869
Møller, Andreas, overretsprokurator: 1869-72
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Ingwersen, Johan Fr., kaptajn: 1869-72
Jensen, Niels Peter, kaptajn: 1869- 31/3 71
Sandberg, Anders Wilh., købmand: 1869-78

Pedersen, Gregers, avlsbruger: 1870-81
Bahnson, Chr. Fr. A., overlærer: 1870-75
Hammershøj, Christen, skomager: 1870-75, 1879-86
Andersen, Anders, væver: 
Madsen, Christian, avlsbruger:

1870-75 
4/4 1871-78

Willcsen, Laurits Kaiser, møller 
Engelhardt, Chr. O. Carl, kaptajn:

4/4 1871-90,1894-99 
1873-78

Lund, Harald, overretsassessor: 1873- 30/8 75
Ulrich, Erasmus, amtsvejinspektør: 30/8 1875-84
Bonding, Jens Andersen, snedker: 1876- 18/9 96
Holst, Fr. Helmuth S., fabrikant: 1876- 18/6 85
Fischer, Henrik C., sadelmager: 1876-81
Preisler, Georg Daniel, købmand: 
With, Ludvig, overretsassessor:

1876-81,25/5 1886-90
1876- 22/4 80

Romlund, Niels Peter, købmand: 1879-84
Moltke, Anton, kaptajn: 1879- 15/5 79
Esmann, Georg, overretsprokurator: 1879-90
Mølgaard, Hans, prokurator: 16/5 1879-87

Walther, Otto Chr. D., kaptajn: 1882- 20/11 82
Nørholm, Jørgen, urmager: 1882-87
Alstrup, Christen, avlsbruger: 
Skive, Edvard, farver:

1882- 30/10 95
1882- 9/10 98

Ross, Sophus Fr., oberst: 21/11 1882-85
Thomsen, Thomas, bogholder: 1885-90, 1894-1905
Frænkcl, Benjamin, købmand: 1885- 10/10 99
Høyer, Ole, baneingeniør: 19/6 1885 - 15/5 86
Müller, Johannes, kaptajn: 1886-87
Dalberg, Axel, landinspektør: 16/5 1886-93, 1900-09
Hansen, Frants Emil, overretsass.: 1888-93
Angelo, Sophus Hammond, redaktør: 1888-93
Brostrøm, Carl J., gartner: 1888-99
Jensen, Chr. Wilhelm, murermester: 1888-96

Larsen, Jens Fr., urgrosserer: 1891-93
Halberg, Carl, købmand: 1891-96
Beyer, Andreas Fr., hospitalsforv.: 1891-30/10 1907
Wørishøffer, Carl, oberst: 1891-95
Schram, Louis, købmand: 1891-96
Markussen, Martin, mægler: 1891-92
Rasmussen, Theodor, sagfører: 5/9 1892-93
Ditzel, Th., handskemager: 1894-99
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Schourup, Benjamin, tømmerhdl.: 1894-99
Johannsen, Harald, overrctsass.: 1894-28/2 95
Bang, Chr. T., amtsforvalter: 28/2 1895-1902
Frost, N. S., avlsbruger: 1896-1913
Worm, Jacob, oberstløjtnant: 1896
Olsen, Visti, tømrer: 29/10 1896-1905
Krogh, Hans Chr., tobaksfabrikant: 1897-1917
Wændelin, Søren, købmand: 1897-1913
Haxthausen, Alfred, oberst: 1897- 18/9 1905
Jensen, Chr. Fr., murermester: 1897-1913, borgmester 1921-22
Brems, Julius Theodor, smed: 6/12 1898-99

Petersen, Peter H., cand, pharm.: 1900-13
Justesen, M. P., Sdr. Tcglgaard: 1900- 8/12 02
Andersen, Rasmus, landinspektør: 1900-05
Saxild, Georg, landsarkivar: 1900-09
Andersen, Frederik, købmand: 1900-13
Petersen, Carl Chr., skrædder: 8/12 1902-17, 1925-43
Lomholt, Adolf, lektor: 1903-09
Andersen, Hans Frederik, sagfører: 18/9 1905-09
Schneevoigt, Peter, fabrikant: 1906-09
Geill, Christian, overlæge: 1906-21 borgmester 1919-21
Ørum, Laurits Bech, sagfører: 1906-17
Christensen, N. A., bager: dccbr. 1907-09, 1913-21
Lauritsen, Fr. Vilh., redaktør: 1909-10
Lund, Martin Peder, bødker: 1909-13
Thøgersen, R. C., snedker: 1909-21
Lauritzen, Vilhelm, arbejdsmand: 1909-14
Jørgensen, Jørgen Chr., tømrer: 1909-13
Svendsen, K., drejer: 1909-12

Andersen, A., murer: 1910-13
Thomesen, Bertel, købmand: 1913-17
Bertelsen, Rasmus Kr., redaktør: 1913-18
Gjørup, S. H., cigarhandler: 1/10 1912-16/9 15
Poulsen, Chr., kommunelærer: 1913-37, borgmester 1932-37
Mortensen, A. C., redaktør: 1913-41
Vesterby, Peder, konsulent: 1913-17
Spreckclsen, Thomas von, fabrikant: 1913-17
Westh, Claudi, ingeniør: 1913-17
Christoffersen, Niels, husmand: 1914-17
Nielsen, Chr., skrædder: 1/10 1915-17
Gregersen, Marturin, købmand: 1917-18
Willumsen, Chr., tømrer: 1917-29
Poulsen, A. P. T., ingeniørkaptajn: 1917-19
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Viborg byrad samlet til mode, efter at man i 1919 havde udskiftet den 
kongevalgte borgmester med en folkevalgt. Det var overLcge Geill, som 
sidder til højre for byrådssekretær Plessing, der fører forhandlingsproto
kollen. Forrest til venstre sidder den kendte socialdemokrat, redaktør 
A. C. Mortensen, og som nummer 3 Viborgs første kvindelige byråds
medlem, kommunelærerinde Katrine Alstrup.

Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune.

Kristensen, Kr., slagteriarbejder: 
Ovesen, A., redaktør:
Jensen, A., vognmand: 
Gjørup, N. Fr. M., detaillist: 
Hørring, Johannes, overretsass.: 
Alstrup, Katrine, komm.lærerinde: 
Dahl, Asger, overretssagfører: 
Pehrsson, C. E., bryggeridirektør: 
Aaris, Jensen, murermester: 
Marthinsen, Chr., snedker: 
Henrichsen, Conrad, slagter: 
Godskesen, slagteridirektør:

Kjærsgaard, J. N., tømmerhdl.: 
Mortensen, A. C., tobaksarbejder:

1917-21
1917- 6/3 19
1917-32
1917-21
1917-32 borgmester 1922—32
1917- 21
1918- 21
1918- 21
1919- 9/6 19
1919-22
1919-21
1919-21

1921-27
1921-22
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Johansen, H., lokomotivfyrbøder: 1921-25
Fischer, Holger, tømmerhandler: 1921-25
Lautrup, Chr., husmand: 1921-25, 1929-54
Jensen, P., slagteriarbejder: 1921-33
Laursen, P., skomager: 1921-23
Jensen, Martinus, arbejdsmand: 1921-29
Schou, N., restauratør: 1922-25
Brems, Holger, motorsagkyndig: 1922-25
Christensen, N. P., landmand: 1922-25
Ørum, Christian, overretssagfører: 1923-37
Jensen, C. W., tømrermester: 1925-37
Klitgaard, Mogens, købmand: 1925-29
la Cour, A. D. de, landsdommer: 1925-33
Møller, C. H. B., kirketjener: 1925-29
Lebahn, Axel, postassistent: 1925-34
Sørensen, Carl F., maler: 1927-29
Sumborg, Chr., isenkræmmer: 1929-37
Bæk, Peder Rønning, lærer: 1929-33
Krogh, Hans L., cand, pharm.: 1929-35
Kalhave, Niels, kobbersmed: 1929-37

Se videre i Kommunal Årbog 1930ff.



Træk af Viborg amts historie
Med særlig henblik 
på den administrative udvikling

Af Hans H. Worsøe.

I. Fra len til amt
Nærværende redegørelse, som til dels bygger på et foredrag 
holdt ved Historisk Samfunds generalforsamling 1978, har 
til formål at give et overblik over udviklingen af admini
strationen af Viborg amt med hovedvægten lagt på tids
rummet omkring den store amtsreform 1793, hvor det Vi
borg amt, der eksisterede til kommunalreformen 1970, blev 
dannet.

Selve betegnelsen »Amt« stammer fra Tyskland og er 
egentlig det samme ord som embede. Det toges i brug efter 
enevældens indførelse 1660, og endnu hos Holberg er bru
gen af de to ord ikke helt adskilt eller konsekvent, hvorfor 
det i vor tids øren kan lyde mærkeligt, når han lader Eras
mus Montanus’ fader udtale: »Man kan Per Degn til største 
ære sige, at han sit AMT forstår«. Senere blev betegnelsen 
ganske entydig og defineres i første bind af den store dan
ske ordbog (udkommet 1919) som: »Større distrikt, der dan
ner grundlag for et lands administrative inddeling, især en 
af de, for tiden 19, overøvrighedskredse, hvori Danmark 
bortset fra København er inddelt.« I dag må man vel imid
lertid sige, at fornemmelsen af ordets betydning atter er 
blevet noget usikker, idet der i almindelig tale mærkes en 
tydelig tendens til at lade betegnelsen amt dække de ved 
kommunalreformen 1970 etablerede 14 amtskommuner, som 
ganske vist i areal, men ikke i administrativ henseende, fal
der sammen med de samtidigt omlagte statslige amtsadmini
strationer, som nu i folkemunde hedder »statsamter«.
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Medens betegnelsen amt således har været i brug i samme 
formelle betydning fra ca. 1660-1970, har både amternes 
antal og størrelse og deres administrative funktion under
gået mange forandringer i denne periode. Det er herom, de 
følgende sider vil handle.

Som nævnt stammer amterne fra tiden lige efter enevæl
dens indførelse 1660, hvor den nye amtsadministration af
løste den tidligere lensadministration. For at forstå den se
nere amtsstruktur er det derfor nødvendigt at kende noget 
til lensvæsenet, der dog er så kompliceret og sammensat, at 
det ville berettige en særlig afhandling.

I administrativ henseende skelnedes mellem hovedlen og 
mindre len. Lensmændene på hovedlenene viderebragte de 
kongelige befalinger og tilså, at de blev overholdt. De op- 
krævede skatter fra deres egne, de mindre lensmænds og 
gejstlighedens tjenere (tidens udtryk for bønder), selvejerne 
samt i en periode også fra den godsbesiddende adel. De var 
ansvarlig for indtægterne, og hvis de havde lenet på regn
skab, aflagde de dette hvert år til Phillippi-Jacobi dag, dvs. 
1. maj. Desuden var lensmanden øverste militære befalings
haver. i sit område og skulle stille med en vis styrke, lens
mand Otte Krumpen på Hald således med 12 udrustede ryt
tere eller 12 værnepligtige karle til skibs uden for riget i 
1555.

Går vi tilbage til tiden før reformationen, nærmere be
tegnet 1520, var Danmark opdelt i 166 len, heraf i Viborg 
stift foruden de mindre len 7 hovedlen, hvert omfattende et 
eller flere herreder. Det drejede sig om Mors len, Fjends 
hrd.s len, Nørlyng hrd.s len, Rinds hrd.s len, Middelsom- 
Sdr.lyng hrd.s len, Gislum hrd.s len og Skivehus len. Af 
disse hovedlen var de to førstnævnte, Mors og Fjends, 1520 
givet i pant til Viborgbispen Jørgen Friis, der samme år, 
kun 27 år gammel, af Christian II var blevet placeret i bi
spestolen i Viborg og dermed også som herre til Hald, der 
var centeret for administrationen af det meget omfattende 
viborgensiske bispegods, der lå spredt over store dele af 
Nørrejylland. Hermed kommer Hald, der i de næste mere
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end 250 år skulle komme til at lægge navn til et len og et 
amt, ind i billedet.

Jørgen Friis, hvis kvalifikationer, ligesom i øvrigt de an
dre katolske bispers i tiden op til reformationen, snarere lå i 
det administrative end i det religiøse, kom snart i et mod
sætningsforhold til borgerne i Viborg og flyttede til sin be
fæstede borg Spottrup i Salling, som også var en del af bi- 
spegodset. I 1528 lod han det nye Hald opføre med vold
anlæg og tårne, og året efter, altså 1529, forlagde han sin 
residens hertil. Hans tid på Hald skulle dog blive kort, for 
med reformationen 1536 blev han afsat og fængslet. Da en 
stor del af det gejstlige gods ved samme lejlighed blev ind
draget under kronen, og det nye Hald var gået uskadt gen
nem Grevens Fejde, var det naturligt, at kongen valgte Hald 
som hovedsæde for sin stiftsbefalingsmand over Viborg stift 
og lensmand over det nye Hald len, hvorunder i 1536 de 
gamle hovedlen Mors, Fjends hrd. og Nørlyng hrd. blev 
lagt, og i 1542 indlemmedes også Rinds hrd. I 1536 var Gis
lum hrd. blevet lagt under Ålborg, så om de tidligere nævnte 
hovedlen står nu kun tilbage at nævne, at Middelsom-Sdr. 
lyng hrd.s len i 1575 blev delt, således at Middelsom gik til 
Hald, Sdr.lyng til Dronningborg len.

Herefter var foruden Hald len kun Skivehus len tilbage, 
hvorunder blev lagt Nørre, Harre, Hindborg og Rødding 
hrd. Med Skivehus er vi fremme ved det slot, der gav navn 
til den anden halvdel af Viborg amts forgængere: Skivehus 
len og amt.

Efter reformationen blev Skivehus i en kort overgang for
enet med Hald len under Henrik Rantzau 1538-39, men 
sammenlægningen blev opgivet og Skivehus givet til Oluf 
Munk, den sidste katolske biskop i Ribe, men nu verdslig 
herremand og kongelig lensmand under den lutheranske 
Christian III. Om lensmændene i de følgende godt 100 år 
skal kun berettes, at det hovedsageligt var mænd fra de 
kendte adelsslægter. Fra Hald kan nævnes: Skram, Friis, 
Krabbe, Seefeld, Pogwisch og Gyldenløve. Skivehus len var 
pantsat det meste af det 16. århundrede, indtil det 1584 kom 
på afgift. Efter denne tid kan nævnes navne som Reventlow,
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Rigsmarsk Otte Krumpen, lensmand på Hald 1544-69. Maleri på Fre
deriksborg museet. Bengtsson jot.

Daa, Thott, Gyldenstjerne, Brahe, Ulfeldt og Krag. En liste 
over lensmændene findes som bilag I.

Skulle en enkelt fortjene lidt fyldigere omtale, måtte det 
være Otte Krumpen, som var lensmand fra 1544 til kort før 
sin død 1569, dvs. 25 år, hvorved han bliver den, der længst, 
som han selv udtrykte det, var »øverste regent over Viborg 
stift«. Han var født ca. 1485 og udmærkede sig allerede som 
yngre mand ved militær dygtighed. Som 35-årig fik han 
overanførslen i krigen mod Sverige 1520, hvor han fuld
førte erobringen på nogle få måneder. Efter Christian Ils 
kroning i Stockholm blev han slået til ridder. Da Christian II 
forlod Danmark, gik han over til Frederik I og blev 1523 
optaget i rigsrådet. Under Grevens Fejde overgav han det 
stærke Tranekær slot, som han siden 1522 havde haft i for- 
lening, til grevens folk, hvad der senere kom til at koste 
ham fængsel, kongelig unåde og udstødelse af rigsrådet. I 
1542 blev han dog genoptaget, to år senere fik han Hald i
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forlening, og i den følgende tid benyttede Christian III ham 
i adskillige diplomatiske sendelser. 1554 blev han rigsmarsk, 
og i 1559 fik han forleningen af Hald forlænget til at gælde 
på livstid. Han nærmede sig på dette tidspunkt de 75 år, 
men i de følgende år blev han dog stadig anvendt til diplo
matiske udsendelser. Da han imidlertid som 82-årig blev 
udset til at lede et togt til Norge i april 1567, måtte han 
melde fra, hvilket Frederik II tog ham meget unådigt op 
og den 15. april fra Frederiksborg slot svarede, at han fandt 
det besværligt, at de der havde sådanne høje befalinger kun 
ville føre titlen og have fordelene, men ikke, mere end de 
selv ville, gøre hvad deres embeder krævede. I august sam
me år gik Otte Krumpen af som marsk, og to år efter døde 
han. Han er bisat i Mariager kirke, hvor hans gravsten kan 
beses.

Otte Krumpen har uden tvivl været en dygtig, men hård 
administrator, som samtidig forstod at samle sig store rig
domme i form af gods og penge, hvoraf han dog jævnligt - 
med eller mod sin vilje - måtte forstrække kongen med lån. 
I 1555 havde han fået fastsat forbedrede vilkår, således at 
han herefter til sit eget og sine folks underhold af lenets ind
tægter kunne fradrage 15 læster rug, 25 læster malt, 10 læ
ster havre, 12 tdr. smør, 8 tdr. 1 fdk. honning, 250 svin, 150 
får og lam, 300 gæs, 358 høns, 85 kloder jern, 25 skatte- 
køer, vogne og heste til gæsteri samt 171 mark landgilde
penge og 384 mark græsningspenge plus avlen fra Hald 
ladegård, og i de følgende år fik han disse ydelser sat yder
ligere op.

Vor bedste kilde til viden om lenene og deres administra
tion er lensregnskaberne og deres mange bilag, som ofte gi
ver os levende glimt fra datidens barske hverdag. Lensregn
skaberne indsendtes til revision ved centraladministrationen, 
og derfor ligger dette vigtige kildemateriale til lokalhistori
en i dag med fuld ret på Rigsarkivet, hvor jo netop central
administrationens sager opbevares.

Lenene kunne overdrages på forskellige betingelser, og 
disse afspejler sig naturligt i regnskaberne. Hvis lenet blev 
overdraget på regnskab, skulle lensmanden aflægge fuldt
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regnskab, blev det overdraget på afgift, kan der foreligge 
regnskabsmæssige forklaringer på, at han ikke har kunnet 
svare denne, men blev lenet overdraget som tjenestelen, skul
le han kun yde kongelige tjenester.

Fra omkring år 1600 er lensregnskaberne godt bevaret fra 
begge de len, der her interesserer os, og da begge var på 
regnskab det meste af tiden, er der et uudtømmeligt materi
ale. Fra Hald len er der f. eks. i Knud Gyldenstiernes tid bi
lag fra 1611 til 1627, »da kejserens krigsfolk indtog slottet«. 
Herfra kan nævnes register over det korn, der skulle betales 
som afgift for Sallingsund og Vilsund færger fra 1614, for
tegnelser over de bønder, der havde fået nedslag i landgil
den på grund af Kejserkrigens hærgning,og register over bro
kornet ved Simested og Løvel broer 1614.

Valdemar Andersen har i sin bog om Hald i vid udstræk
ning udnyttet lensregnskaberne og kan bl. a. ved deres hjælp 
tegne et fuldstændigt billede af Halds indretning og af de 
naturalieydelser, der leveredes af bønderne. Foruden korn og 
de ovenfor omtalte varer kom bl. a. tørrede ål samt - især 
fra Middelsom hrd. - honning, der jo brugtes til mjød, men 
som var tidens eneste sødemiddel.

Den sidste del af lenstiden var for Hald en nedgangstid, 
især på grund af svenskekrigenes hærgninger. Ulrich Christi
an Gyldenløve, der var lensmand 1656-58, kunne således et 
år indføre i sit regnskab: »Formedelst svenskens indfald i 
landet føres Kgl. majestæt intet til indtægt«. I 1658 var det 
noget bedre, men i penge leveredes kun 50 rdl., og også na
turalydelserne var stærkt begrænsede.

II. Viborg Stiftamt, Hald og Skivehus amter 1660-1794 
Med indførelsen af enevælden 1660 skabtes grundlaget for 
omdannelsen fra len til amt, og betegnelsen amtmand træf
fes første gang i en kgl. plakat af 19. februar 1662. Amt
manden var en administrativ embedsmand, der som kongens 
øverste repræsentant i sit område fik en lang række tilsyns
pligter, hvorimod han mistede lensmandens militære myn-
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Rigsadmiral Ove Gjedde, 
lensmand på Hald 1658-60 
og dernæst den første amt
mand over Hald amt, død 
1660.

Maleri på Rosenborg.

dighed. Som tilsynsførende kunne han heller ikke selv stå 
for regnskabsvæsenet, og dette blev derfor ret hurtigt ud
skilt og henlagt som en selvstændig beføjelse under amts
skriveren, hvis titel senere forandredes til amtsforvalter, og 
hermed var grundlaget for amtstuerne lagt. Disse skal ikke 
nærmere behandles, men det skal dog nævnes, at de i dag er 
historie, idet deres virksomhed dels er overtaget af kommu
nerne dels af amtsskatte- og amtsligningsinspektoraterne.

Efter 1660 fortsatte de hidtidige hovedlen med at bestå 
som amter uden ændringer i deres geografiske område, lige
som lensmændene i regelen blev siddende de første år som 
amtmænd, således også i Skivehus amt, hvor Mogens Aren- 
feld havde siddet som lensmand siden 1656 og fortsatte som 
amtmand til 1663. I Hald amt sad rigsadmiral Ove Gjedde, 
der også var stiftsbefalingsmand fra 1658. Han havde tid
ligere haft Helsingborg i forlening, men efter Skånes afstå
else fik han som erstatning Hald len frit, simpelthen udlagt 
som løn for sine fortjenester og som rigsadmiral. Han fik 
dog næppe meget med lenet at gøre, idet han allerede døde i
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december 1660, hvorefter hans enke, Dorthe Urne, afslut
tede lenets regnskaber til 1. maj 1661. I september 1661 af
løstes hun af overkrigskommissær Ebbe Gyldenstierne.

Hald amt bestod af Nørlyng, Fjends, Middelsom og Rinds 
hrd. samt Læsø. At Læsø, måske noget overraskende for de 
fleste, hørte med til amtet, skyldes, at det tidligere var en 
del af Viborg Domkapitels gods, og indtil 1843 hørte øen, 
selv om den på daværende tidspunkt for længst var udskilt 
fra amtet, stadig til stiftet.

Mors, der fra gammel tid havde hørt under Hald len, blev 
en kort tid efter 1660 et selvstændigt amt, Dueholm amt, 
men administreredes derefter sammen med Ørum og Vester
vig kloster amter, som tilsammen kom til at udgøre det se
nere Thisted amt, og som først i 1970 igen blev lagt under 
Viborg stiftamtmand.

Danmarks første enevoldskonge, Frederik III, havde trods 
rigets store fattigdom efter svenskekrigene brug for at mani
festere sin nye værdighed med ydre pragt og glans. Han var 
derved kommet i en meget betydelig gæld til handelshuset 
de Lima i Hamborg, som leverede diamanter og juveler til 
det danske hof. I 1661 var gælden på knap 335.000 rdl., 
som dog i løbet af de næste tre år nedbragtes til 113.000 rdl. 
Til dækning af denne gæld fik Ebbe Gyldenstierne 14. no
vember 1664 ordre til at levere Hald gård og gods til brød
rene Jacob, Isak og Samuel de Lima, som vil være kendt fra 
Blichers novelle »Jøderne på Hald«. Selv om navnet »Hald 
amt« fortsatte, ophørte amtsadministrationens tilknytning 
til gården hermed efter 136 års brug som lensmands- eller 
amtmandsresidens, og vi må tro, at administrationen her
efter i det mindste en overgang er flyttet fra Viborgegnen, 
hvor den naturligt hørte hjemme, når amtmanden samtidig 
som stiftsøvrighed skulle have samarbejde med bispen i Vi
borg. Hvornår der atter etableredes et amtskontor i Viborg 
vides ikke, men der er sikkert kun gået få år, altså forment
lig i 1670’erne.

Efterhånden som de tidligere lensmænd trak sig tilbage 
eller døde, skete der rundt om i landet en række sammenlæg
ninger, således at de fleste amtmænd kom til at bestyre flere
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amter. Et sådant kompleks af amter bestyret af én amtmand 
kaldes et amtmandskab, og som eksempel er nævnt Ørum, 
Vestervig og Dueholm amter. Der synes også at have været 
planer om at etablere et amtmandskab bestående af Hald 
og Skivehus amter, idet Ebbe Gyldenstierne efter Mogens 
Arenfelds afgang fra Skivehus 1663 overtog dette. Hvor han 
residerede vides ikke, men det vil vel næppe være unaturligt 
at sætte overtagelsen af Skivehus i forbindelse med afståel
sen af Hald året efter. Også hans efterfølger, Kristen Skeel 
den Rige til GI. Estrup m. fl. herregårde, der tiltrådte 1671, 
bestyrede i de første år begge amter, men i 1682 udskiltes 
Harre, Hindborg, Rødding og Nørre hrd., og der udnævntes 
en selvstændig amtmand over Skivehus amt, kammerråd 
Henrik Müller. Hans søn og sønnesøn sad derefter som amt- 
mænd dér til 1755. I hele denne periode forblev den fælles 
amtstue for begge amter i Skive.

Blandt amtmændene over Hald amt, dvs. stiftamtmænde- 
ne, findes fra 1660 og fremad mange betydelige personer, og 
en overgang ser det næsten ud til, at embedet i Viborg har 
været springbræt til højere poster. Det gælder således Mo
gens Skeel til Fussingø, som 1691 blev kongens gesandt ved 
det engelske hof, det gælder Frederik Krag til Steensballe- 
gård, som en overgang var gesandt i Stockholm samtidig 
med, at han var amtmand her, og som 1713 blev vicestat- 
holder i Norge, og det gælder Ivar Rosenkranz til Rosen
holm, som efter at have været stiftamtmand til 1730 blev di
rektør for danske og tyske kancelli, højesteretspræsident og 
ridder af elefantordenen. En fortegnelse over amtmændene 
fra 1660-1970 findes som bilag 2.

Det var Ivar Rosenkranz, der var amtmand i Viborg, da 
byen brændte i 1726. Ved den lejlighed brændte også den 
gamle stiftamtmandsgård, som lå øst for bispegårdens have 
og på det nærmeste der, hvor det nuværende rådhus ligger. 
Han har formentlig derefter forlagt residensen til Rosen- 
kranzernes gård på hjørnet St. Set. Mikkelsgade-Sct. Mathi- 
asgade, en stor stenbygning, som kom nogenlunde frelst gen
nem branden, men som desværre blev nedrevet i 1906, det
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gamle Budolfi kloster. Ved branden gik stiftamtets ældre ar
kiv tabt.

Nu skal man ikke forestille sig, at amtmændene har boet 
fast i amtsbyen og haft fast kontortid i denne periode. De 
har nok været der regelmæssigt, men en hel del er blevet 
varetaget af deres fuldmægtig og andet sendt videre til de
res gods, eller hvor de ellers har boet. Spørgsmålet om kon
torhold og amtmandens opholdssted er til dels endnu uud
forsket. Valdemar Andersen påviser gennem lensregnskabet 
1639-40, at selv om der tilsyneladende da kun var en enkelt 
skriver i lensmandens tjeneste på Hald, så aflagde lensmand 
Jørgen Seefeld i dette regnskabsår kun 5 besøg i sit len, og 
af disse var de 3 éndagsbesøg, et af 4 dages varighed og et på 
14 dage. Senere blev det nødvendigt med længere faste op
hold i amtsbyen, og Caspar Herm. v. Heinen måtte således 
1759 indkassere en reprimande, fordi han var for længe bor
te fra amtet. I amtmandsinstruksen 1730 var det fastslået, 
at amtmanden ikke måtte forlade den provins, hvori amtet 
lå, uden at beskikke en fuldmægtig, men først med amts
reformen 1793 blev det foreskrevet, at amtmanden skulle 
tage bolig i den vigtigste by i amtet. Allerede ved folketæl
lingen 1787 kan vi dog se, at den da 72-årige stiftamtmand 
Frederik Hauch bor i Lille Set. Mikkelsgade i et hus over 
for St. Set. Mikkelsgades udmunding i denne. I huset er også 
fuldmægtigen Hans Haasum og skriverdrengen Peder Us- 
sing. Hans efterfølger Niels Sehested boede på Nytorv 5, og 
først under stiftamtmand Johan Franciscus Gottlieb Schön- 
heyders embedstid (1820-31) købtes i 1824 til embedsbolig 
Friedenreichs gård på hjørnet af Nytorv og St. Set. Hans
gade, opført 1757, hvor stiftamtmændene siden har resideret.

Lad os imidlertid vende tilbage til de gamle amter og ti
den omkring år 1700. Under Christian V udstedtes nye in
strukser for samtlige stiftamtmænd og amtmænd, og disse 
samledes i en generel instruks af 1. juli 1682. 5. juli 1690 
kom en samlet fælles instruks for såvel stiftamtmænd som 
amtmænd. Det fremgår af denne, at stiftamtmændenes virk
somhed især var kontrollerende: de var som nævnt central
administrationens mest betroede medarbejdere ude i landet
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og skulle sørge for, at dens beslutninger blev ført ud i livet, 
ligesom de skulle sørge for at indberette misligheder. I in
struksen nævnes 3 grupper af embedsmænd som hørende un
der stiftamtmændenes tilsyn: amtmændene og alle andre 
amtsbetjente, øvrighederne i købstæderne og »justitien« i 
købstæderne og på landet, men han måtte ikke befatte sig 
med selve rettens gang. Hertil kom, og kommer stadig, at 
stiftamtmanden sammen med biskoppen udgør stiftsøvrighe
den. Da de fleste stiftamtmænd tillige var amtmænd over et 
eller flere amter - stiftamtmanden i Viborg over Hald amt - 
gjaldt instruksen for amtmændene også for dem.

I forbindelse med omtalen af stiftamtmandsforretningerne 
bør det nævnes, at stiftets område jo strakte sig ud over de 
to omtalte amter, Hald og Skivehus amt, og også omfattede 
Sdr.lyng hrd. i Dronningborg amt, Hobro købstad samt 
Fleskum, Helium, Hornum (med Nibe) og Hindsted herre
der i Ålborghus amt, hvorved opstod den mærkelige situa
tion, at amtmanden over Ålborghus amt, der selv var stift
amtmand over Ålborg stift, som amtmand over de 4 herre
der var underlagt tilsyn fra stiftamtmanden i Viborg. Et 
forhold, som ikke kunne undgå at give gnidninger af og til.

Amtmanden skulle først og fremmest lede administratio
nen af amtet og komme med forslag til forbedringer af næ
ringsvæsenet i by og på land. Han skulle føre tilsyn med 
fæste- og skiftevæsenet, og med at kronen fik sine indtægter, 
dvs. sørge for øde gods’ bortfæstelse og have tilsyn med det 
kongelige gods, embedsgodset samt regnskabsbetjentene 
(amtstue, kontribution og told), med indtægterne fra kron
godset og skovene samt ved skibbrud, hvilket for Viborgs 
vedkommende nok kun rigtig gav udbytte på Læsø, hvor 
amtmanden til gengæld sjældent eller aldrig kom. Han skul
le fungere som mellemled mellem private og underordnede 
embedsmænd på den ene side, kongen og centraladministra
tionen på den anden, og videresende sager med sin indstil
ling, hvorved han fik en betydelig indflydelse på deres af
gørelse. Desuden skulle han fungere som offentlig anklager, 
forsvare kronens rettigheder og inddrive bøder evt. ved mi
litær exekution.



100 Hans H. Worsøe

Amtsinddelingen i Jylland før reformen 1793.
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Instruksen, der 1. juli 1682 udstedtes til Henrik Müller 
som amtmand over Skivehus amt, følger ret nøje den ene af 
de to varianter, som den generelle instruks foreligger i, men 
bl. a. om amtmandens politimæssige funktioner er den mere 
detaljeret, hvorfor et par paragraffer fortjener at citeres:

Dersom enten jøder, tartere, trøglere eller løsgangere, som efter loven 
og forordningerne ej måtte lides eller andre u-dediske mennesker udi 
amtet findes, da skal den næstliggende ober-officer til hest eller fods 
efter amtmandens skriftlig begæring være forpligtet at assistere retten 
med sine underhavende - få eller mange, efter sagens beskaffenhed - 
og om han sig dertil uvillig lader finde, med exemplar eller lige straf, 
som den skyldige kunde have fortjent, ansees.

Belangende processer med fanger som på vores vegne efter amtman
dens befaling angribes, da skal dermed således forholdes, at ridefogder 
eller hvor ingen ridefoged er, amtskriveren dem ved lov og ret skal til
tale, og processen til enden forfølge. Hvad omkostning derpå gøres, skal 
af delinqventens efterladte middel, mens dersom det ej kan tilstrække, 
af jordebogens u-visse eller visse indkomster - eller hvor ingen deslige 
indkomster falder, da af skatterne - efter amtmandens attest betales 
eller godtgøres.

Ser man på den instruks, der blev udstedt 11. december 
1730 af Christian VI for Iver Rosenkranz’ efterfølger, baron 
Christian Güldencrone ved hans udnævnelse til stiftamt
mand over Viborg stift og amtmand over Hald amt, går alle 
hovedpunkter igen, dog noget mere udspecificeret. Selve in
struksen er aftrykt som bilag 4 og falder i to afsnit: stift
amtmandsforretningerne, der er opdelt i 13 paragraffer, og 
amtmandsforretningerne, opdelt i 20.

I stiftamtmandsinstruksen nævnes, at det skal være ham 
tilladt én gang årligt at efterse alle by-, herreds- og birke
fogders tingbøger og at kontrollere, at birketingene holdes 
af lovkyndige birkefogder og vederhæftige stokkemænd. Der 
er således offentlig kontrol med, at godsejerne ikke indsætter 
uvidende men underdanige ridefogder som birkedommere, 
således som det undertiden fremstilles. Stiftamtmanden skal 
desuden årligt inspicere købstæderne. Han skal føre tilsyn 
med den gejstlige jurisdiktion og sammen med biskoppen 
have indseende med kirkernes vedligeholdelse og indkom
ster. Hvis en kirkeejer forsømmer at vedligeholde sine kir-
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ker, skal han advares under trussel om sine rettigheders for
tabelse. Også hospitaler og fattighuse skal stiftamtmand og 
biskop tilse, og de skal sørge for, at de fattige behandles ef
ter fundatserne.
Amtmandsinstruksen gentager de oven for anførte punkter 
og nævner specielt opsynet med ryttergodset og andet kron
gods, fæste- og skiftebøger, herunder at alle fæster skal god
kendes i hans nærværelse, så man undgår ubillige skriver
penge og hemmelige aftaler mellem amtskriveren og bøn
derne. Det fremhæves, at han skal sørge for, at alle jord- og 
engparter bortlejes, og han bemyndiges til i nødstilfælde at 
nedsætte skatter og landgilde for at få dem udlejet. Det sam
me kunne bevilges i tilfælde af, at en bonde ved »vaadeild 
eller anden ulykke« blev forarmet. Tilsyn med skovene var 
et andet vigtigt punkt, hvor han skulle sørge for både »sko
venes opelskning« på længere sigt, for træ til bygnings -og 
hjultømmer og til brændsel og gærder samt taxation til ol
densvin. Det pålå også amtmanden at sørge for befordring 
af kongen og hans fadebur ved rejser omkring i landet, og 
at lade gennemmarcherende tropper ledsage, således at bøn
derne ikke led overlast, men fik deres udgifter dækket.

Af alle amtmandens funktioner synes så afgjort tilsyns
myndigheden at være den vigtigste, og denne udvidedes i 
1700-tallet til også at omfatte brandforsikring, forligsvæsen 
og lægdsvæsen.

Som amtmand fik Christian Güldencrone ved sin positive 
indstilling til borgmester Dysseis forslag om oprettelse af 
Viborg tugt- og manufakturhus afgørende betydning for, at 
planerne kunne realiseres, således at tugthuset kunne indvies 
i 1740.

Blandt de amtmænd, der efterfulgte Chr. Güldencrone, 
der gik af 1744, er der især grund til at nævne Johan Al
brecht With, amtmand fra 1746 til sin død 1756, tidligere 
stiftamtmand i Kristiansand stift i Norge. Ved sin tiltræden 
gik han omgående i gang med byens problemer og kom til at 
spille en afgørende rolle. Dette er nærmere beskrevet i ar
tiklen om bystyret side 19ff. Det var ligeledes i hans tid, at 
biskop og stiftamtmand som overdirektion overtog ledelsen
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af Viborg tugthus, som i de kommende år kom til at volde 
stiftamtmændene mange bekymringer. Hans efterfølger blev 
den kun 25 år gamle Caspar Herman von Heinen, som var 
ejer af Hollufgård ved Odense. I hans tid beordredes fra 
rentekammeret en opmåling af de jyske heder for at fremme 
bebyggelsen, begyndelsen til hedekolonisationen. For Hald 
amt kom kommissionen til at bestå af amtmanden, rådmand 
og herredsfoged Christen Lauridsen og kaptajn Ludwig 
Kahlen på Kongenshus som landmåler. I september 1757 
samledes kommissionerne for Hald, Silkeborg og Lundenæs 
amter i Viborg, og i oktober kunne man meddele rentekam
meret, at skelsætningen var påbegyndt ved Dollerup eller 
Trædbæk. Stiftamtmand v. Heinen havde imidlertid også sit 
gods at passe på Fyn, og resultatet blev, at han ofte var 
borte fra amtet. Hedesagen blev derfor ikke fremmet så 
meget, som man måtte ønske på højeste sted, hvilket i denne 
forbindelse vil sige overhofmarskal Adam Gottlob Moltke, 
som var v. Heinens onkel. Gode venner søgte at tale hans 
sag, men i februar 1759 indløb den første advarsel, der som 
en prøve på tidens sprog og stil fortjener at gengives ordret:

A Monsieur, Monsieur de Heinen, Grand Baillif de Wibourg et Baillif 
de Hals (!) par Odcnsee a. Hollufgaard

Cop. le 9. Fev. 1759 
Mon tres cher Frere!

Ober Marskalken haver givet mig den uangcnehmc commission at com- 
municere Dig, at her udi lang tid haver været talet om din lange séjour 
i Fyen, som han da havde søgt at excusere med din Kones barselseng, 
mens da der nu er kommet een klage fra Jylland, hvorudi dette ikke 
alleene mentioneres, mens endog at din fuldmægtig abuscrcr mangfoldig, 
samt er fuld af malicieuse expressioner, som for exemple, at naar unge 
folk ennu giorde sig habile til Kongens tieneste, da deres fortrin for 
andre var meerc taalelig, samt og at Cap. v. Kahlen gick uforsvarlig 
an med Kongens penge, og at hand ikkuns havde udsaaet 5 tønder rug, 
og at han som i det mindre efter advenant forurettede i større Poster, 
til hvilket altsammen at undersøge foreslaacs tvende navngivne Com- 
missarier. Da Moltkes meening er, at du giør best jo før jo heller at 
begive dig til din post, saa vel for at stoppe munden i den fald, som
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og for selv at undersøge og reparere, hvad abusive kunde være tilgaaet, 
siden han naturligviis ingen Commission vil have, der i hvordan udfal
det bliver alletider haver uangenehm apparence.

Je suis ’a jamais 
votre tres fidele frere et serviteur

G.H.v.Krogh.

Von Heinen blev naturligvis meget ophidset og forsøgte 
at få klagerens navn opgivet, så han kunne konstatere »hvad 
for et slet, ildetænkende og i ondskab besudlet menneske det
te må have været, som på en sådan måde vilde søgt at spilde 
min velfærd«, men forgæves. Om der er direkte sammen
hæng mellem denne sag og v. Heinens afgang som amtmand 
året efter er ikke klarlagt. Anklagerne mod fuldmægtig H. 
Olufsen synes ikke at have kunnet holde, idet han fortsatte 
under den følgende amtmand, Christian Rantzau. Denne var 
kun amtmand 1760-62, men i den periode kom to vigtige 
forordninger, hvoraf den ene, anordningen af 13. jan. 1761 
om tvungen brandforsikring i købstæderne, tillagde stift
amtmanden tilsynet med denne. Den anden, forordningen 
af 15. maj s. å., drejede sig om udnævnelsen af landvæsens
kommissærer i alle amter. Forordningen synes ikke at være 
slået igennem overalt, men i Hald amt svarede Rantzau 
allerede inden udgangen af måneden med at foreslå oberst
løjtnant Rosenørn på Hersomgård, kaptajn Braem på As- 
mildkloster, kancelliråd Juul til Viskum og seigneur Didrich 
Iversen til Sødal »som de proprietærier af Hald amt, der ef
ter den reputation, de står i, kan eragtes at være de bekvem
meste til de forretninger, hvortil de til fællesskabets ophæ
velse skal bruges«. Forordningen blev i maj 1768 fulgt op 
med en »Instruktion af landvæsens kommissarierne i Dan
mark«, men da var Rantzau blevet afløst af Mathias Vil
helm Huitfeldt til Clausholm, der sad som stiftamtmand 
1762-75. Dette betød dog ikke, at der kom gang i udskift
ningen i Hald amt, idet dette først skete i 1780’erne. I ind
ledningen til instruktionen fra maj 1768 hed det, at kollegiet 
havde anset det for tjenligt at udnævne 2 landvæsenskom- 
missarier i hvert amt, som med deres erfarenhed, indsigt og
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Mathias Vilhelm Huitfeldt, 
stiftamtmand 1762-75.
Maleri på Viborg stiftamt.

underretninger kunne være det behjælpeligt i at befordre 
landvæsenets opkomst og muligste flor. Der gøres derefter 
rede for deres funktion som forligsmænd og sagkyndige ved 
udskiftning og fastsættelse af tiendeydelser, i begge tilfælde 
sammen med amtmanden. Endvidere udbad kollegiet sig for
slag til landvæsenets forbedring og anmodede om indberet
ninger om landmænd, der ved nye anlæg, nyttige indretnin
ger samt flid og vindskibelighed gjorde sig fortjente.

Den 9. aug. 1777 udstedte rentekammeret en ny instruks 
for landvæsenskommissærerne, men allerede den 23. april 
1781 kom med forordningen om jordfællesskabets ophævelse 
med flere foranstaltninger til landvæsenets forbedring nye 
detaljerede regler for deres virke. Denne forordning kom 
sammen med de supplerende bemærkninger i forordningen 
af 8. juni 1787 (ang. jords borttagelse fra fæstegårde), 25. 
juni 1790 (om skadeligt vands afledning) og 15. juni 1792 
(opmuntring til at udskifte bøndergods) til at danne grund
laget for landvæsenskommissærernes virke.
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Landvæsenskommissærerne blev herefter beskikket af ren
tekammeret efter vedkommende amtmænds forslag, som re
gel to i hvert amt, men når forholdene krævede det, flere. 
Sammen rned amtmanden, der indtil 1858 altid var for
mand for landvæsenskommissionerne, og landinspektøren el
ler landmåleren skulle de rådgive og forsøge at tilvejebringe 
enighed ved udskiftninger. Såfremt forlig ikke opnåedes, 
skulle de afgive indstilling til rentekammeret, der igen ind
stillede til kongelig resolution. Først når den var faldet, 
måtte sagen iværksættes. Desuden skulle de rådgive ved af
vandingssager og fastsætte godtgørelser til fæstebønder, der 
fik frataget jord. Sammen med provst og amtmand skulle 
de træffe afgørelser om godtgørelser for forbedringer ved 
præstegårde. Beskrivelse over udskiftningerne blev udfærdi
get i to eksemplarer af landvæsenskommissærerne, der afle
verede dem til amtmanden. Denne lod det ene eksemplar gå 
videre til rentekammeret, medens det andet blev udleveret 
til den største lodsejer. Bestemmelser om førelse af forhand
lingsprotokol og opbevaring af akterne i amtmandens arkiv 
synes ikke at foreligge, men da amtmanden var den, der 
samlede trådene, har dette sidste været så indlysende natur
ligt, at det af sig selv er blevet praksis.

Fra Skivehus amt er landvæsenskommissionssager fra 1782 
og fremover bevaret, fra Hald amt først protokoller fra 
1789. Heri er som første forretning indført et møde vedr. 
Tolstrup bys udskiftning. Mødet fandt sted i Ulbjerg præ
stegård den 14. juli 1789, og foruden de indkaldte lodsejere 
deltog amtmanden, landvæsenskommissærerne, assessor Friis 
fra Lundgård og hr. Peitersen fra Boller samt landinspektør 
Floor.

I Mathias Vilhelm Huitfeldts tid kom den vigtige for
ordning af 14. okt. 1763 angående at den, som er fader til et 
uægte barn, skal på lige fod med moderen bære omsorg for 
dets opdragelse og efter hans formue erlægge i det mindste 
halvdelen af de omkostninger, som barnets underholdning 
udfordrer, til det er 10 år gammel. I 1839 udvidedes rammen 
til 14 år, og senere er den flere gange blevet udvidet. Bidra
get fastsættes ved amtmandens resolution, og hermed var et
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nyt felt inddraget under hans virkeområde. Det var ligeledes 
ham, der skulle sørge for at få bidragene indkrævet og om 
muligt opspore bortflyttede barnefædre, hvilket har afsat 
lange rækker af sager i amtsarkiverne.

Det vil her være naturligt at standse op og se på Hald og 
Skivehus amter indbefattet de to købstæder Viborg og Skive, 
selv om de formelt udelukkende hørte under stiftamtmands
funktionerne. De to byer var af vidt forskellig størrelse: ved 
folketællingen 1769 boede der i Viborg 1990 personer, i 
Skive 435. Landbefolkningen var i alt på 21.742 personer, 
som fordelte sig med 13.370 i Hald amt, 8.372 i Skivehus 
amt, således at amterne samlede indbyggertal i 1769 (inch 
de to købstæder) var 24.167. I stiftamtets to andre købstæ
der, Hobro og Nibe, boede henhv. 492 og 1.029 personer. 
Omkring samme tidspunkt udkom Erik Pontoppidans »Den 
danske Atlas«, hvoraf 5. bind omhandler bl. a. Viborg stift 
og dets forskellige amter. Dette bind udkom 1768. Pontop- 
pidan selv var død 1764, men værket blev fortsat af hans 
svoger Hans de Hofman, og hans skildring af amterne giver 
i meget korte træk det, som samtiden har anset for at være 
karakteristisk og væsentligt. Det hedder her:

Hvad amtets (Hald) beskaffenhed angår, da er Middelsom herred 
mesten overalt god ejendom og er forsynet med temmelig græsning, dog 
er den del, som grænser mod heden, noget sandig, her findes også 
skønne skove, hvorpå ellers nu er mangel i det øvrige af amtet, da der 
i gamle dage har været overalt i stor overflødighed. Rinds herred har 
skarp grund og liden græsning, men er en skøn rug-egn, og der tillægges 
en god del stude og får. Nørlyng herred har også skarp grund, store 
tørvemoser og slet græsning, men der vokser god rug. Fjends herred er 
af stor strækning og har en del fattige bønder, da det meste ligger i 
skarp hede-egn, dog gives også her og der gode ejendomme og vokser 
ypperlig rug. Overalt i amtet, hvor herregårdene ligger, findes god og 
veldyrket jord. Men på de fleste steder er kreaturernes opdræt mådelig 
for græsningens mangel, men lyng og hede er endnu ingen mangel på. 
På nogle steder, såsom Vorde sogns mark, findes mergel til at forbedre 
jorden med. Derimod har et og andet sted været hjemsøgt af det skade
lige flyvesand, såsom mellem Vridsted og Vroue, men ved sandhavres 
sæd er det lykkeligen dæmpet. I de egne af amtet, som grænser mod 
Limfjorden kan indbyggerne have god næring af fiskeri. Omkring Vi
borg og andensteds i amtet findes endel ferske og fiskerige søer, ligesom
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også adskillige bække og åer, hvorved også mange vandmøller drives. 
Ved Hald blev for nogle år siden anlagt et teglbrænderi. I Gammel- 
strup og Borris sogne i Fjends herred forarbejdes en hel del såkaldte 
Jydepotter, sorte gryder og andre lerkar, som bliver solgt vidt om
kring. I Vestervelling og Skern sogne findes endel træskomagere, som 
afsætter deres arbejde i de omliggende købstæder. På nogle steder bin
der de uldne trøjer og trådstrømper, nathuer, vanter og deslige. Men 
den mest bekendte landfabrik, som gives i amtet, er kalkbrænderierne 
ved Daugbjerg og Mønsted (disse skildres herefter udførligt).

Om Skivehus amt hedder det:

Salling er i almindelighed et godt og fedt land og jorden herlig til 
korn og græs, dog findes på nogle steder høbjergningen mådelig. Skov 
er her fast intet af, undtagen lidt ved nogle få af herregårdene. I 
gamle dage har her været meget skov, som kendeligt kan spores i tørve- 
og andre moser, men siden skovene allerede var borte, den tid landet 
sidst blev matrikuleret, blev hartkornet nøje beregnet og temmelig højt 
sat i matriklen, hvorover bønderne her og der er ikkun i mådelige om
stændigheder. Formedelst mangel på skov og tørveskær, er her også på 
de fleste steder mangel på ildebrændsel, dog findes ved nogle få herre
gårde god tørveskær, såsom ved Kærgårdsholm, på grænsen mellem Sal
ling og Hardsyssel, der er en stor strækning, hvor jorden er vitriolsk, 
og der findes skøn tørvegrund ... Af den skadelige sandflugt vides 
ikke meget her i amtet, undtagen ved Sæby i Harre herred, hvor den 
tager temmelig overhånd. Foruden de ordinære sorter fisk findes her i 
Limfjorden Helt og Smelt, men i almindelighed har fiskeriet i denne 
fjord her omkring landet på nogle år meget aftaget. Korn avles af alle 
slags, især byg og rug. Men indbyggernes bedste næring er opdræt af 
stort kvæg og heste. Af køer og øxne optrækkes en mængde på lan
det ... Af store og stærke heste lægges også en stor mængde til, men 
de fleste er noget grove og har ikke fuldkommen den finhed, som hø
rer til skønne heste. Bøndernes huse er, neden under taget, bygget af en 
tyk væg af 1er i stedet for bindingsværk, som kan stå i mange år. 
Mandkønnet er stort og tungt folk, som kommer af den stærke føde, 
de nyder, thi i Salling spises meget og godt, da landet er rigt på kød, 
smør, ost og fisk. Quinderne er meget duelige, og foruden deres sæd
vanlige husarbejde forfærdiger de en stor mængde lærreder, som køb
mændene køber og udfører, samt vadmel, stribet hjemmegjort tøj af alle 
slags, og en sort (= slags) tøj slået på linned, som de kalder to-syl og 
tre-syl.
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Knapt 20 år senere, nemlig i 1787, holdtes på ny folke
tælling, og indbyggertallene i amterne var da følgende: 
Hald amt: areal i mil
Viborg købstad ................................ 2572 indbygg.
Rinds herred ........................ 4080 7,7
Fjends herred ........................ 3878 8,0
Nørlyng herred .................... 3838 5,4
Middelsom herred ............... 3688 4,0
Landdistrikterne i alt ........................
Hald amt i alt .....................................

15484 indbygg. 25,1
18056 indbygg.

Skivehus amt:
Skive købstad ........................
Hindborg herred ....................
Rødding herred ....................
Harre herred ........................
Nørre herred ........................

477 indbygg.
2118 } 3'92085
1733 } 4,0
2830

8766 indbygg. 7,9Landdistrikterne i alt
Skivehus amt i alt 9243 indbygg.

De to amter tilsammen havde således et indbyggertal på 
27.299 og udgjorde et areal på 33 mil2. Ved senere beregnin
ger i forbindelse med amtsreformen 1793 anvender rente
kammeret dog altid tallet 38 mil2, hvilket kan skyldes en 
skrive-(læse-)fejl men også kan være hensyntagen til Læsøs 
areal, der dog i dag er knap så stort. Amternes samlede hart
korn opgjordes til 12.456 tdr. 3 skæpper og 3 fjerdingkar.

Hvornår planerne om en sammenlægning af administratio
nen af de to amter begyndte at tage form, véd vi ikke, men 
da Verner Rosenkrantz til Krabbesholm 1. juli 1773 gik af 
som amtmand over Skivehus amter, blev Mathias Vilh. Huit- 
feldt tillige amtmand over dette amt. Hos Ursin bringes en 
historie til torvs om, at der allerede i 1771 var sluttet en 
kontrakt mellem Huitfeldt og den senere amtmand Niels
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Sehesteds fader Holger Sehested til Tim om, at den først
nævnte skulle afstå embedet mod 500 rdl. straks og 1000 
rdl. årligt til Sehested, men at handelen ikke blev approbe
ret. Desværre gives ikke kildehenvisning, så historiens sand
færdighed har ikke kunnet kontrolleres. Fællesadministratio
nen i 1773 under Huitfeldts ledelse kom kun til at vare 
knap 2 måneder, og den 26. maj s. å. udnævntes Verner Ro- 
senkrantz’ svigersøn Christian Carl Gabel til amtmand over 
Skivehus amt, hvor han sad til maj 1789.

Da Huitfeldt afskedigedes 30. okt. 1775 med virkning fra 
udgangen af november s. å., udnævntes Christian Frederik 
Giildencrone ved resolution af 13. nov. Han var imidlertid 
minister ved det svenske hof, og rentekammeret fik derfor 
besked om at indstille, hvorledes embedet kunne bestrides 
indtil videre, da hans tjeneste endnu nogen tid behøvedes i 
Stockholm. 27. nov. udvidedes Güldencrones udnævnelse til 
tillige at omfatte Skivehus amt, når dette blev ledigt. Til at 
klare overgangsperioden konstitueredes i stiftamtmandsem
bedet Adolf Sigfried v. Osten, som netop i marts samme år 
på grund af sine uoverensstemmelser med Høegh-Guldberg 
var blevet fjernet fra statsrådet og »udnævnt« til stiftamt
mand i Ålborg. Som amtmand over Hald amt konstitueredes 
kammerjunker Christian Urne, der over for rentekammeret 
»indstændigt havde begæret at komme i forretninger, hvor
ved han kunne blive skikket til kongens videre tjeneste«. 
Urne var cand. jur. og auscultant i Højesteret. Han var den 
første jurist, der beklædte amtmandsposten i Viborg. Året 
efter udnævntes han til kammerherre og i dec. 1776 udvi
dedes hans konstitution til også at omfatte stiftamtmands
embedet. Giildencrone havde imidlertid vist sig som en dyg
tig diplomat og blev sendt til St. Petersborg som gesandt. 
Da han samtidig ejede Vilhelmsborg ved Århus fik han i 
1780 sin amtmandspost ombyttet med den i Århus uden no
gensinde at være tiltrådt i Viborg, og Urne måtte igen over
tage den nye post dér som konstitueret. Han må imidlertid 
have været glad for tiden i Viborg, for han fik tilføjet en 
klausul med løfte om posten i Viborg, når den blev ledig, et 
løfte, der blev gentaget, da han 1781 blev stiftamtmand i
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Ribe. Løftet blev aldrig indfriet, og Urne blev siden over
præsident i København, hvor han døde 1821.

Urnes efterfølger i Viborg, Frederik Hauch, var ikke ju
rist, men havde ligesom mange af sine forgængere en militær 
løbebane at se tilbage på, idet han var avanceret til oberst
løjtnant i infanteriet, inden han 1755 blev amtmand over 
Dueholm-Ørum-Vestervig amter. 1. juli 1780 tiltrådte han 
som stiftamtmand over Viborg stift og amtmand over Hald 
amt. Hans bestalling, der er udfærdiget 8. maj, slutter med 
følgende passus:

løvrigt, som Vi allernådigst har besluttet, at amtmandsembedet over 
Skivehus amt, såsnart det vorder ledigt, skal med stiftamtmandsembedet 
over Viborg stift og det dertil hørende amtmandskab over Halds amt 
for fremtiden sammenføjes, så bliver han pligtig, fra den tid af, når 
sådan forandring måtte indtræffe, at modtage og derefter tillige med 
hine ham betroede embeder også at betjene bemeldte amtmandsembede 
over Skivehus amt, uden derfor at nyde nogen videre gage eller tillæg 
end hvad ham nu er bevilliget ...

Planerne om at lade Hald og Skivehus amter administrere 
sammen skal ses som et led i de bestræbelser, man fra cen
traladministrationens side gennem længere tid havde udvist 
for at mindske amtmændenes antal. I 1748 var således Sorø 
og Ringsted amter blevet sammenlagt, 1750 Vordingborg og 
Tryggevælde og endelig fra 1771 Frederiksborg og Kronborg 
amter med Hørsholm amt. Disse sammenlægninger af alle
rede bestående administrative enheder gav ofte nogle be
sværlige nye enheder, som man ganske vist kunne lære at 
leve med, men dog kunne ønske ændret. Jyske eksempler 
herpå er det meget langstrakte amtmandskab Dronningborg- 
Mariager-Silkeborg amter (sammenlagt 1716), der strakte sig 
fra Limfjorden i nord til og med Vrads herred i syd, samt 
Havreballegård og Stjernholm amter (sammenlagt 1686), 
hvor amtmanden måtte rejse gennem et andet amt (Skan- 
derborg-Åkær), når han skulle fra det ene af sine amter til 
det andet.

I 1787 blev sagen taget op ved cirkulære af 7. aug. fra 
rentekammeret til samtlige stiftamtmænd og amtmænd, som 
anmodedes om at træde sammen til overlæg om amtsskelle-
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nes mulige forandring for at give amterne mere regulære fi
gurer, men dog samme størrelse inden for et kortere perime
ter (omkreds). Som amtmand over Dronningborg-Mariager- 
Silkeborg amter var kammerråd Niels Ferslev til Frisholt 
konstitueret, og han foreslog 17. aug. et møde mellem sig og 
stiftamtmand Hauch i Viborg, således at man personligt 
kunne konferere, inden sagen gik tilbage til rentekammeret. 
Den 30. aug. svarede Hauch, at det syntes han ikke, at der 
var grund til, idet han kunne rejse gennem hele sit amt
mandskab uden at skulle lægge vejen gennem et andet. Dette 
argument er i dag ikke umiddelbart forståeligt, men beror 
på, at amtets bønder havde forpligtelse til at befordre amt
manden på rejser inden for amtet, men ikke udenfor. Ende
lig vender Hauch sig mod tanken om at dele et herred (Gis
lum) mellem flere amter, selv om det ville kunne give af
standsmæssige fordele. Det ville i stedet medføre mange 
ulemper, f. eks. i forholdet til retsbetjenten (herredsfogden).

Den 7. sept, fremkom Niels Ferslev derefter med et detal
jeret forslag om omlægning af grænserne mellem de to amt
mandskaber, gående ud på, at Gislum herred skulle lægges 
til Hald amt. Til gengæld foreslog han, skulle Middelsom 
herred lægges til Dronningborg, da det strækker sig som en 
lang smal strimmel ind i dette amt helt ind til Randers og 
gør rejserne besværlige. Skulle han f. eks. fra Vejrum i Sdr.- 
lyng herred til Sjørslev i Lysgård herred, var vejen gennem 
Middelsom herred kun l3/< mil, medens han måtte rejse over 
9 mil, når han skulle holde sig inden for sit eget område. 
Endnu værre var det, når han skulle rejse fra Alstrup i Gis
lum herred til Karup i Lysgård herred, idet denne distance 
på næsten 15 mil ikke kunne gøres på mindre end to dage, 
hvorimod turen gennem Hald amt mellem de to steder kun 
var på 6-7 mil.

Hauch afviste forslaget ved skrivelse af 29. sept., »men«, 
skrev han
da såvel Gislum som Sønderlyng herreder er to langt fra Mariager og 
Dronningborg amter i Viborg stift indløbende strimler, hvorved disse 
amters figur bliver aldeles irregulær, vil det være mig kært, om nogen 
forandring til at afhjælpe dette kunne træffes. Hald amt fik en regulær
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figur af sammenhængende herreder, når begge bemeldte, Gislum og Søn- 
dcrlyng, blev tillagte det. Med dette tillæg og på den måde blev Gu
dum Ä, der tilforn, førend de 4 herreder Onsild, Gislum, Nørrehald og 
Støvring gik fra stiftet, var naturlig grænseskel mellem stifterne, nu 
skel mellem amterne. Herved blev og vundet dette, at de 3 amter al
deles kom ud af al forbindelse med Viborg stift, og dermed blev Hald 
amt endnu ej nær så stort eller af nær så vidtløftig strækning som de 
tre nu kombinerede amter Mariager, Dronningborg og Silkeborg. Hald 
amt beholdt endda ikkun 6 herreder, nemlig Fjends, Rinds, Nørlyng, 
Middelsom, Sønderlyng og Gislum. Disse derimod beholdt ikke des
mindre Gerlev, Onsild, Nørhald, Støvring, Rougsø, Galten, Houlbjerg, 
Lysgård, Hids, Vrads og det meste af Gern, ialt næsten 11 herreder. 
Sidstmcldtc herreder er alle sammenhængende skønt ikke af nogen re
gulær figur, hvilket sålænge disse 3 amter skal blive samlede efter be
liggenheden bliver umuligt, da de nedløber fra pynten af Gerlev herred 
til det yderste af Vrads og støder både på Viborg og Ribe stifter. Vist
nok ville på denne måde hensigten af det højlovlige rentekammers brev 
mest opnåes, når Gislum og Sønderlyng herreder uden anden omtusk- 
ning blev lagt under amtmanden over Hald amt, hvilket nærmere ind
stilles til det højbemeldte collegii indsigtsfulde omdomme. Men skulle 
dette forslag på nogen måde synes at stride imod oftmeldte høje collegii 
skrivelse, der vil, at hver amtmand skal beholde omtrent lige indhold 
og altså synes at fordre noget vederlag for noget afgående, vil Deres 
velbyrdighed lettelig selv indse, at jeg uden fornærmelse for mig og 
efterkommere umuligt bør afstå Middelsom herred mod Gislum. Ej en
gang at tale om hartkornets forskel, som ikke er liden, herregårdene og 
egnen, vil beliggenheden alene være nok til at gøre denne omtuskning 
højst fornærmelig. Middelsom herred går en halv mil nær Viborg og 
det længst fraliggende er 4 mil. Derimod er det allernærmeste af Gislum 
herred over 4 mil herfra og det yderste deraf over 7 mil. Følgelig lig
ger Gislum herred nok så nær Randers, hvor dets amtskontor er, under 
hvilket det nu henhører, som Viborg, hvortil det nu ved omtuskning 
skulle lægges.

Skulle endelig, amternes forhen viste ulige størrelse uagtet, vederlag 
gives, måtte i det mindste foruden Gislum herred, Sønderlyng, som går 
lige indtil Viborg marker lægges til Hald amt, imod at Middelsom her
red blev lagt til Dronningborg amt, til hvilket det grænser, eller rettere 
alene ved Gudenå adskilles. På sådan måde bliver amternes herreder 
samlede og deres figur såvidt muligt regulær ...

Det skal tilføjes, at med hensyn til amtmandskabernes 
størrelse var Hauch lidt langt ude, idet han udmærket vid
ste, at Skivehus amt med 4 herreder ved første lejlighed 
skulle sammenlægges med Hald amt. Det stod jo i hans egne 
ansættelsesvilkår!
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Brevet nåede imidlertid ikke frem i rette tid til Ferslev, 
som den 5. oktober deltog i et møde i Århus, hvortil stift
amtmand Høegh-Guldberg havde indkaldt, og hvori desuden 
deltog amtmanden over Skanderborg-Åkær amter, kammer
herre Bülow, og amtmand Gersdorff fra Kalø amt. Resulta
tet heraf blev en fælleserklæring fra disse amtmænd, hvori 
Ferslevs forslag om at bytte Gislum over med Middelsom 
herred fra Hald amt indgik som led i en lang række 
andre forandringer inden for Århus stift, som det imidlertid 
ikke her kan være rimeligt at gå i detaljer med.

I mellemtiden gik Hauch og ventede på svar fra Ferslev, 
men da dette udeblev, svarede han omsider den 19. nov. 
rentekammeret. Han skrev heri, at han og geheimeråd Levet- 
zau i Ålborg var enige om, at der ingen forandring fandtes 
fornøden i grænserne mellem Ålborghus amt og Hald amt. 
Derefter omtaler han, at han har korresponderet med Fer
slev, vedlægger kopi af hele korrespondancen og slutter:

I mine ringe tanker vil næppe ombytning være til nogen nytte, så
længe der skal gives vederlag derfor, men hvad var billigere, end at alt 
hartkorn, som er 4 mile nær Viborg i omkreds, skulle lægges til Hald 
amt, hvilket ville forårsage en stor fornøjelse for bønderne, der mange 
steder har 10 a 12 mile og længere til deres amtmand. Men langt fra 
jeg herom vil gøre forslag, som ville finde megen imodsigelse.

Viborg d. 19. nov. 1787 Hauch.

Også fra de øvrige dele af landet indkom forskellige og 
til dels modstridende forslag, men om dette har været grun
den til, at rentekammeret henlagde sagen, vides ikke. Under 
alle omstændigheder: sagen blev henlagt og tilsyneladende 
helt glemt, da man få år efter tog problemet om amternes 
størrelse op igen.

I mellemtiden var stiftamtmand Frederik Hauch død 29. 
marts 1789, knap 74 år gammel, og til hans efterfølger ud
nævntes Niels Sehested til Stubbergård den 15. april. Han 
var cand. jur. og havde været kommitteret i det vestindisk- 
guinesiske rentekammer og generaltoldkammeret, inden han 
kom til Viborg. Amtmanden over Skivehus amt Christian 
Carl Gabel var født 1724, så han var også ved at komme
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op i årene, og 6. maj s. å. gik han af som amtmand, dog med 
fuld løn for resten af sin levetid. Fra 6. maj 1789 admini
streredes Hald og Skivehus sammen under Niels Sehesteds 
ledelse.

Med sammenlægningen var antallet af amtmandskaber i 
Danmark nedbragt til 23 + Bornholm, nemlig 10 jyske: Ål- 
borghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter, Dueholm-Ørum- 
Vestervig kloster amter, Hald-Skivehus, Dronningborg-Sil- 
keborg-Mariager, Kalø, Havreballegård-Stjernholm, Skan- 
derborg-Åkær, Koldinghus, Lundenæs-Bøvling og Riberhus 
amt; 3 fynske: Odense-Dalum-St. Knud-Rugård amter, As- 
sens-Hindsgavl og Nyborg-Tranekær amter; 10 øst for 
Storebælt: København, Roskilde-Jægerspris, Frederiksborg- 
Kronborg-Hørsholm, Kalundborg-Sæbygård-Dragsholm- 
Holbæk, Korsør-Antvorskov, Sorø-Ringsted, Vordingborg- 
Tryggevælde, Møen, Ålholm-Halstedkloster-Maribo og 
Nykøbing amt, hvortil kom Bornholm, som af naturlige 
grunde ikke blev inddraget i drøftelserne, se kortbilag bag 
i bogen.

Som vi tidligere har set, udsendte rentekammeret i 1787 
en skrivelse til amtmændene om en eventuel forandring af 
grænserne mellem amterne. Samtidig arbejdede man med en 
række økonomiske og politiske overvejelser, og den 24. 
marts s. å. havde finanskollegiet afgivet en forestilling, »Om 
Finansernes Tilstand ved Udgangen af 1786« med en fuld
stændig opgørelse over statens indtægter og udgifter. Som 
følge af forestillingen blev det ved kongelig resolution af 25. 
april 1787 stadfæstet, at der for fremtiden hvert år skulle 
forelægges statsrådet såvel regnskabsoversigter som budget
ter over ekstraordinære udgifter. Den 2. maj s. å. nedsattes 
den ekstraordinære finanskommission med det formål at 
skaffe en tilvækst i indtægterne, således at der var »et klæk
keligt overskud« til udredelse af de ekstraordinære udgifter. 
Medens kommissionen arbejdede, forværredes de økonomiske 
forhold, og den 28. december 1790 fandt finanskollegiet ti
den inde til at fremkomme med en forestilling angående fi
nansernes mangel til udgifternes bestridelse, midlerne til at 
afhjælpe samme og adskillige bestemmelser til en fuldkorn-
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men orden i finansernes forvaltning. Heri skal spiren søges 
til det fornyede arbejde med amtsreformen.

Forestillingen, hvorpå der faldt kongelig resolution 14. 
januar 1791, er ret vidtløftig og behandler en række detail
problemer inden for tre punkter: 1) en sammenstilling af 
udgifter og indtægter, 2) midler til genoprettelse af lige
vægten mellem disse, og 3) almindelige forskrifter til fi
nansernes bestyrelse og budgetternes opstilling. Blandt de 
midler, som under punkt 2 foreslås bragt i anvendelse til 
nedskæring af statens udgifter, er en indskrænkning af det 
daværende antal embeder, såvidt dette var muligt uden at 
skade effektiviteten. Under det sidste punkt blev det be
stemt, at der skulle forfattes et bestandigt statsbudget, hvori 
ikke alene alle embedslønninger og udgiftsposter skulle an
føres med de summer, som virkelig udbetaltes, men som også 
skulle indeholde alle bestandige udgifter, således bestemt, 
som statens værdighed, forsvar, bestyrelse og andre offent
lige indretninger i fredstider efter dens forfatning og tinge
nes tilstand krævede det. Administrationen af amterne ses 
ikke udtrykkeligt at være nævnt, men som et led af stats
administrationen henhører amtmændene naturligt under 
statsreglementet.

Efter fremkomsten af Finanskollegiets forslag blev der 
livlig aktivitet, og den 6. august 1793 var man i rentekam
meret nået så vidt i sine overvejelser, at man - under ud
trykkelig henvisning til den kongelige resolution af 14. ja
nuar 1791 - kunne fremkomme med en forestilling angående 
en indskrænkning af stiftamtmands- og amtmandsembederne 
i Danmark. Det er således i væsentlig grad økonomiske over
vejelser, der har sat det endelige arbejde med den amts
reform i gang, som skulle blive gennemført i 1793 og de 
næstfølgende år. Kongelig resolution på forestillingen faldt 
4. september 1793.

Forestillingen af 6. august 1793 er ret bred og detaljeret 
i sin fremstilling, hvortil kommer, at en del af de oprinde
lige 16 bilag er bevaret. Der er således et særdeles fyldigt 
materiale til rådighed til belysning af reformen. I indlednin
gen til forslaget angives som hovedhensigten at bidrage til
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amtmandsforretningernes hurtigere gang og rigtigere besør
gelse i fremtiden, men såvidt muligt hermed at forbinde en 
reduktion af embedernes antal. Om denne reduktion hedder 
det dog senere, at man mere har haft til hensigt derved at 
kunne forhøje gagen for de tilbageblivende uden ny byrde 
for den kongelige kasse, end at indvinde nogen besparelse 
for den.

Foruden denne indskrænkning af embedernes antal inde
holdt forestillingen forslag om forskellige forandringer i 
stiftamtmændenes og amtmændenes embedsforretninger. 
Disse ændringer havde dog alle nær tilknytning til reformens 
øvrige indhold. Danmark var, som vi har set, i 1793 inddelt 
i 23 amtmandskaber, som hver blev bestyret af én amtmand. 
(Se det udfoldelige kort) Af disse fungerede de 6 desuden 
som stiftamtmænd, idet kun stiftamtmanden over Sjællands 
stift ikke samtidig bestred noget amtmandsembede. Som et 
led i rationaliseringen af amtmændenes arbejde gjaldt det 
om at forkorte deres rejser mest muligt - et træk vi genken
der fra bestræbelserne i 1787 - og dette kunne effektivt gø
res ved at foreslå tilsynet med købstæderne henlagt til de 
amtmænd, i hvis amter de pågældende købstæder var belig
gende. Når man så samtidig foreslog, at amtmændene skulle 
tage bolig i den af amtets købstæder, der lå mest centralt, 
var der også opnået lettelser for amternes indbyggere. Sam
tidig måtte man regne med, at amtmændene mere effektivt 
ville kunne varetage tilsynet med købstæderne end de fjernt
boende stiftamtmænd. Med dette forslag var i virkeligheden 
en vigtig del af stiftamtmændenes særlige stilling og rettig
heder fjernet, idet de som særlig funktion kun bibeholdt 
samarbejdet med biskoppen i stiftsøvrighedsforretningerne. 
Det kunne da også se ud til, at man i rentekammeret har 
overvejet at foreslå en reel ophævelse af stiftamtmandsembe
derne, men at man alligevel har bestemt sig for at bibeholde 
dem og gagere dem højere end de almindelige amtmænd. 
Herpå tyder i det mindste ordvalget ved omtalen af de 
gejstlige forretninger. Det hedder her: »... og da denne amt
mand (sc. i stiftsbyen) således i henseende til disse forretnin
ger træder i stiftamtmandens sted, så burde han vel og lige-
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som hidtil tillægges navn af stiftamtmand for hele stiftet«. 
Også denne del af indstillingen blev fulgt. Den sidste foran
dring i embedsforretningerne, der var kædet sammen med 
reformen, var en ophævelse af amtmændenes skiftejurisdik
tion for selvejere og dermed ligestillede på landet. Dette in
debar dog også visse økonomiske problemer i form af bort
fald af sportlerne. Ved nyordningen overdroges skiftejuris
diktionen over selvejere m. v. til herredsfogderne, men amt
manden beholdt tilsynet i.h.t. plakat af 13. dec. 1793. Ord
ningen skulle med undtagelse af enkelte amter først træde i 
kraft ved vakance, hvilket for det nye Viborg amts vedkom
mende kom til at vare temmelig længe, men herom nærmere 
nedenfor.

Det første, der springer i øjnene, når man betragter et 
kort over amtsinddelingen før 1793, er amtmandskabernes 
forskellige størrelse, og at nogle af dem, som det hedder i 
rentekammerets sprog, »har sådanne langagtige og ubekvem
me figurer, som gør rejser omkring i samme længere og be
sværligere end behøvedes«. Som vi har set var dette især galt 
i Jylland, og gjaldt i særlig grad Dronningborg, Silkeborg 
og Mariager amt, som mod syd grænsede til Koldinghus amt, 
mod øst til Kattegat og mod nord rakte betydelig længere 
end en stor del af Ålborghus amt. I areal varierede amt
mandskaberne i Jylland fra Ålborghus med flere amters
94.8 mil2 til Havreballegård og Stjernholm amters 17 mil2, 
og når man tager øerne med, kommer man med Møns amt 
helt ned på 3,2 mil2. Det skal her bemærkes, at Bornholms 
amt ikke er medtaget i nogen af beregningerne, da det ikke 
blev berørt af reformen og slet ikke blev behandlet i fore
stillingen. Amtmandskabernes gennemsnitlige størrelse lå på
28.9 mil2, og nærmest hertil kom øernes største amtmand
skab, nemlig Nyborg og Tranekær amter med 28,6 mil2. 
Hald og Skivehus lå nogenlunde i midten med de 38 mil2, 
som rentekammeret brugte som beregningsgrundlag. I alt lå 
7 amtmandskaber med mindre end 10 mil2s difference fra 
gennemsnittet. På øerne var gennemsnittet 15,6 mil2, i Jyl
land 46,2 mil2.
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Imidlertid havde man i rentekammeret den indstilling, at 
arealet alene ikke var afgørende, også landets folketal og 
jordens frugtbarhed måtte tages med i betragtning. Her var 
billedet lige så broget. Til grundlag for beregningerne var 
lagt folketællingen 1787, hvor det samlede folketal var 
727.460. Også i henseende til folketal lå Ålborghus med 
flere amter på førstepladsen med 84.800 indbyggere inch 
købstæderne. Der var et langt spring ned til de to næste am
ter: Odense-Rugård med 45.690 og Nyborg-Tranekær amter 
med 45.480. Mindst af folketal var naturligvis Møns amt 
med 7.015 mennesker efterfulgt af Nykøbing amt. Hald og 
Skivehus havde 27.299 indbyggere. For hele landet var gen
nemsnittet 30.679 pr. amt. Jordens frugtbarhed blev udtrykt 
i tønder hartkorn, og med hensyn hertil skulle det gennem
snitlige antal tønder pr. amt være 15.857. Her varierede 
billedet, når man ser bort fra Møns 3.362 tdr., mellem 8.512 
tdr. og 35.956 tdr. Her lå Hald og Skivehus igen placeret 
ret nær midten, nemlig med 12.456 tdr. For at bringe disse 
forskelligartede størrelser på en fælles formel udregnede 
rentekammeret et såkaldt middeltal, som man fandt frem til 
på følgende måde: De udregnede gennemsnitstal for amter
nes størrelse, folketal og hartkorn blev divideret med ti. De 
fremkomne tal blev divideret op i de faktiske tal for hvert 
enkelt amt. Jo nærmere de faktiske tal lå gennemsnittet, des 
nærmere ville facit ligge tallet ti. Facit fra de tre udregnin
ger blev derefter lagt sammen for hvert amt, og jo nærmere 
dette facit lå 10+10+10 = 30, des nærmere lå amtet den 
ideelle størrelse. Ved denne noget komplicerede fremgangs
måde opnåede man at tillægge de tre komponenter lige vægt 
og ved et enkelt tal, middeltallet, at kunne udtrykke amtets 
forhold til idealet, som repræsenteredes af middeltallet 30. 
For Hald og Skivehus var middeltallene (se også bilag 6):

Hartkorn: 7,8
Folketal: 8,9
Areal: 13,1
I alt 29,8
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Ser man på middeltallene for de gamle amtmandskaber, 
viser det sig, at disse varierer fra 82,9 (Ålborghus med flere 
amter) til 5,5 (Møns amt) og kun 5 ligger mellem middel
tallene 25 og 35, og heraf bedst Hald-Skivehus (29,8). Un
der middeltallet 20 ligger 5 amter, alle på øerne, og over 40 
tre jyske amter. Hvis man kan anerkende middeltallet som 
et relevant mål, må man således indrømme, at en reform, 
der medførte udligning af disse tal i allerhøjeste grad måtte 
anses for påkrævet, selv om dette altså ikke gjaldt Viborg- 
området! Rentekammeret tog selv visse forbehold angående 
middeltallets anvendelighed som mål, da det intet oplyste 
om de enkelte egnes fordelagtige beliggenhed for næring og 
handel eller om den grad af vindskibelighed, som anvendes 
de forskellige steder. Men når dette forbehold er taget, må 
man medgive rentekammeret, at middeltallet giver et vist 
begreb om amternes beskaffenhed i forhold til hinanden. 
Følgen heraf må blive, at man kan acceptere anvendelsen af 
middeltal som udgangspunkt for den nye amtsinddeling og 
som mål for en vurdering af denne.

På grundlag af omfattende undersøgelser og beregninger 
fremkom rentekammeret i sin indstilling med 4 forslag til 
nye amtsinddelinger, varierende fra 15 til 18 amter. Det 
havde i rentekammeret været overvejet, om man ved indde
lingen kunne se bort fra herredsgrænserne og inddele ude
lukkende efter sognegrænserne. Der var mange fordele her
ved, men man var bange for de praktiske vanskeligheder og 
også for omkostningerne. Især vejede hensynet til den gejst
lige og retslige inddeling tungt, men også matrikuleringen og 
den almindelige brug af herrederne i daglig tale blev nævnt. 
Følgen blev, at man vedblev at respektere herredsgrænserne, 
således at amts- og herredsgrænserne i samtlige forslag faldt 
sammen.

Hovedproblemet var at finde frem til en passende opde
ling af Jylland. Skulle man vælge 8, 9 eller 10 jyske amter? 
Alle tre forslag fulgte i kort- og bilagsform med forslaget, 
men i selve forestillingen gøres kun nøje rede for forslaget 
om de 9 jyske amter, som også blev approberet. Det er især 
forholdene i Østjylland, der har voldt kvaler, og de for-
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skelligheder, der er ved de vestjyske amter i de tre forslag, 
er direkte afhængige af den østjyske amtsstruktur. Ved ind
delingen i 8 jyske amter omfattede Skagens amt Vendsyssel 
og 0. Hanherred. Ålborg amt gik mod syd til og med Støv
ring herred og Randers købstad, medens Århus amt tog hele 
Djursland og mod syd Hads herred. Til gengæld skød et me
get omfattende Viborg amt sig mod sydøst til og med Skan
derborg købstad. Hvad der lå syd derfor, tilhørte Vejle amt, 
som mod vest også skulle omfatte Vrads og Nørvang herre
der, se kortbilag bag i bogen.

Som allerede nævnt gik rentekammeret selv ind for den 
foreslåede opdeling af hele landet i 17 amter + Bornholm. 
Af disse 17 amter skulle de ni være jyske og benævnes efter 
følgende byer, hvori amtmændene skulle residere: Hjørring, 
Ålborg, Thisted, Viborg, Randers, Århus, Vejle, Ringkøbing 
og Ribe. I areal kom disse til at variere fra Ringkøbing amts 
76,5 mil2 til Randers amts 39, i folketal mellem 48.295 (År
hus) og 26.330 (Ringkøbing) og i tønder hartkorn mellem 
23.116 (Randers) og 14.277 (Ribe). Denne amtsinddeling, 
som approberedes ved kgl. resolution af 4. sept. 1793 og be
kendtgjordes ved rentekammerplakat af 21. juni 1794 holdt 
i store træk indtil 1970, altså i mere end 175 år!

For det nye Viborg amt ser middeltallene således ud (se 
også bilag 6):

Hartkorn: 8,4
Folketal: 9,0
Areal: 11,9
I alt: 29,3

Amtet kom til at bestå af hele det gamle Hald amt (Mid
delsom, Nr.lyng, Fjends og Rinds herreder), hele det gamle 
Skivehus amt (Hindborg, Rødding, Harre og Nørre herre
der), Lysgård herred fra Silkeborg amt samt Houlbjerg og 
Sdr.lyng herreder fra Dronningborg amt. Med middeltallet 
29,3 placerer det nye amt sig igen ret nær idealtallet 30, men 
denne gang dog kun som nr. 3, idet både Randers og Hjør
ring amter lå nærmere. Allerede den 4. sept. 1793 skete den 
formelle overdragelse af administrationen af købstæderne,



Trak af Viborg amts historie 123

og den 8. maj 1794 fulgte overdragelsen af de nye herreder 
til Sehested, således at det nye Viborg amt fra denne dato 
var etableret fuldstændigt efter planen.

Amtet var blevet betydeligt større, og den ubekvemme fi
gur, hvor Viborg amt strækker sig helt ind til Randers, var 
bibeholdt. Dertil kom, at de indlemmede herreder Lysgård 
og Houlbjerg hørte under Århus stift, så alt i alt må man vel 
sige, at specielt for stiftamtmanden i Viborg betød amts
reformen næppe den tilsigtede lettelse i administrationen.

Fra de ældste amter er ikke meget bevaret på Landsarki
vet i Viborg, men på Rigsarkivet er regnskabsrækkerne kom
plette. Fra Skivehus amt har Landsarkivet kun 17 bd. og 
pakker, hvoraf de ældste går tilbage til 1741, skifteprotokol
ler til 1751 og korrespondanceprotokoller til 1733. Fra stift
amtet og Hald amt før 1789 er bevaret 70 bd. og pakker 
med skifteprotokoller 1698-1725 og 1765 ff, diverse korres
pondance fra 1689 ff, sager vedr. Nibe fra 1713 ff og vedr. 
Læsø fra 1721 ff. Alt i alt kun et meget lille udsnit af, hvad 
der må have været engang.

III. Viborg amt 1794-1970
Det nye Viborg amt omfattede, som ovenfor anført ved sin 
oprettelse 11 herreder, nemlig Middelsom, Nr.lyng, Fjends, 
Rinds, Sdr.Iyng, Houlbjerg, Hindborg, Rødding, Harre, 
Nørre og Lysgård herreder, og havde et folketal på 38.455 
personer, hvoraf de 3049 boede i købstæderne. Tallene stam
mer fra folketællingen 1787 og er altså lidt »forældede«. 
Ved næste folketælling, som fandt sted 1801, var bybefolk
ningen aftaget en smule, nemlig til 2899 (Viborg 2379, Skive 
520), medens landbefolkningen var øget til 36.235, i alt 
39.144 indbyggere i amtet. Altså ingen voldsom vækst på de 
14 år.

Medens det gik hurtigt med at etablere det nye Viborg 
amt, var der i andre områder af landet større vanskelighe
der, og først i 1809 var alle omlægninger gennemført. Til 
gengæld blev der derefter i perioden frem til 1970 kun gen-
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nemført meget få ændringer, og her var det især den kraftige 
vækst i Århus-Skanderborg området, der voldte problemer. 
Vibog amt blev dog involveret i omlægningerne, idet man, 
formentlig som en forberedelse af oprettelsen af Skander
borg amt, med udgangen af 1821 i Århus amt indlemmede 
Vrads herred fra Ringkøbing amt, og til gengæld udskilte 
Hids herred, der blev overført til Viborg amt, som dermed 
fik sit 12. herred og endelige skikkelse. Folketallet i Hids 
herred var på dette tidspunkt på vej mod de 3000 sjæle 
(1834: 3321), og ved folketællingen 1834 var hele amtets 
folketal derefter oppe på 54.449 personer, fordelt på køb
stæderne 4399 (Viborg 3419, Skive 980) og landdistrikterne 
50.050. Fordelingen efter næringsveje fremgår af bilag 5, 
der er hentet fra Steen Steensen Blichers amtsbeskrivelse fra 
1839, genudgivet af Historisk Samfund 1973.

Ved amtsreformens ikrafttræden var Niels Sehested amt
mand, tiltrådt 1789, og i de første år amtmand for de sam
menlagte Hald og Skivehus amter. I hans embedstid, som 
med en enkelt afbrydelse, der vil blive nærmere omtalt ne
denfor, varede til 1813, fortsatte den omdannelse og udvi
delse af amtmandsembedets indhold, som allerede var på
begyndt i sidste halvdel af 1700-tallet, hvor man som tid
ligere omtalt oprettede landvæsenskommissionerne, der med 
amtmanden som formand skulle varetage udskiftningen 
m. fl. forretninger til landbrugets fremme. Ved stavnsbån
dets løsen ved forordningen af 20. juni 1788 indførtes vær
nepligt for det »bondefødte mandkøn«, hvilket medførte en 
ny inddeling af landet i lægder og optagelse af lægdsruller. 
Amtmanden var medlem af sessionerne (indtil 1869) og del
tog i rulleføringen (indtil 1860). Dertil kom, at nok var 
stavnsbåndet ophævet, men de værnepligtige måtte fra føds
len til det fyldte 36. år ikke forlade det amt, hvor de var 
født, med mindre de stillede kaution og var forsynet med 
et af amtmanden udstedt amtspas. Dette forhold ophævedes 
først ved indførelsen af almindelig værnepligt 1849.

Den 25. marts 1791 udsendtes to forordninger, som begge 
berørte amtmændenes forhold til bønderne. Den ene drejer 
sig om, hvorledes »god orden skal håndhæves ved hoveriet
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Amtsinddelingen i Danmark, således som den næsten uforandret var 
1794-1970. På kortet, der stammer fra 1948, er Skanderborg amt, der 
eksisterede 1824-67 og 1942-70, og de sønderjyske amter med. Ligeledes 
er inddelingen i amtsrådskredse angivet, hvis denne ikke falder sammen 
med amtsinddelingen.
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på jordegodserne i Danmark« og kan som tidstypisk doku
ment læses med stort udbytte. Her skal dog kun slutningen, 
som berører amtmandens funktioner i den forbindelse, cite
res:

§ 18 ... Overbeviste om, at jorddrotter og fæstebønder selv indser, 
at det er deres fælles fordel at handle billigen med hinanden og at leve 
sammen i enighed, venter Vi, at ingen jorddrot vil pålægge fæstebønder
ne andet eller mere, end Vore anordninger og bøndernes fæstebreve 
hjemler ham, og at ikke heller de hoveripligtige bønder lader sig forføre 
til modvillighed og egenrådighed ... Dersom de skulle formene sig for
nærmede derved, at enten mere eller andet hoveri af dem fordres, end 
det, de tror sig pligtige til at forrette, da skal de dog adlyde jorddrot
tens, forpagterens eller disses betjentes tilsigelse, og når de har gjort ar
bejdet, da først sømmeligen henvende sig til jorddrotten med den ær
bødighed, de skylder ham, for i mindelighed og uden vidtløftighed at 
få sagen afgjort. Men kan slig mindelig afgørelse ikke opnåes, skal de 
i stilhed og uden at tilsidesætte deres fæstepligter, henvende sig med de
res anliggende til vedkommende amtmand, som Vi herved pålægger 
uden ophold at søge sagen på billigste (= rimeligste) vilkår bilagt. Og 
må ingen dommer antage nogen sag hoveriet betræffende, forinden så
dan amtmandens mellemhandling er foregået og sagen af ham til retten 
henvist.

Den anden forordning har nær tilknytning til den lige 
nævnte og handler om politivæsenet på landet, især i hense
ende til tjenestefolk. Sådanne sager, samt sager vedr. løs
gængeri, skulle behandles ved en særlig hurtig proces, og sa
gerne kunne inden 14 dage indankes for amtmanden, der 
hermed fungerede som overpolitiret. Amtmanden afgjorde 
sagen ved resolution, og denne kunne normalt ikke appelle
res. I 1795 udvidedes forordningen til at omfatte alle politi
sager på landet. Overpolitiretten eksisterede til 1848.

Den 11. november 1791 kom forordningen om sognefog
der, hvorefter disse beskikkedes af amtmanden, hvilket var 
gældende helt til sognefogedinstitutionens nedlæggelse efter 
kommunalreformen. Ved forordning af 10. juli 1795 ind
førtes forligskommissioner, hvor borgerlige sager skulle sø
ges bilagt, inden de kom for retten. Hvert amt inddeltes i et 
vist antal distrikter, Viborg amt i 7, og amtmanden eller 
efter hans bemyndigelse herredsfogden førte forsædet. Dette 
forhold vedvarede til 1857, da forligsvæsenet omlagdes, men



Trak af Viborg amts historie 127

også efter denne tid bibeholdt amtmanden den verdslige 
mægling i separations- og skilsmissesager.

Ved forordning af 23. maj 1800 skete der en forandring, 
som betød en forenkling af bevillingssystemet. Det bestem
tes herved, at nogle bevillinger, der hidtil var udfærdiget af 
kancelliet, skulle afskaffes (ægteskab mellem forskellige gra
der af beslægtede m. v.), nogle kunne udstedes af amtman
den (vedr. separation og umyndiges arvekapitaler), og nogle 
kunne på kongens vegne, ad mandatum, udstedes af amt
manden (begravelsesbreve, proklama i fallitboer og opbuds
boer, bevilling til at hensidde i uskiftet bo, hjemmevielse og 
testamenters konfirmation). Hermed var begyndelsen gjort 
til at lægge bevillingerne ud til amterne og dermed til en stor 
del af amtmændenes nuværende virkeområde. Forordningen 
blev fulgt op 23. marts 1827 med yderligere bemyndigelser 
inden for det familieretlige (skilsmisser) og det næringsret
lige område (visse håndværk på landet, mølleri). Men tilbage 
til reformtiden omkring år 1800.

Ved plakat af 5. juli 1803 fastsattes regler for fattigvæse
net på landet, og der oprettedes fattigkommissioner i hvert 
sogn under præstens forsæde. Samtlige kommissioner i hvert 
amt underlagdes en amtsfattigdirektion, som i Viborg amt 
bestod af Sehested, amtsforvalter Ditlev Friis, samtlige her
redsprovster samt 2 »kyndige landmænd« foreslået af amt
manden og udnævnt af kancelliet, nemlig landvæsenskom
missær Gjørup og prokurator Hans Rosted på Nørgård v. 
Viborg. Der oprettedes samtidig lokale fattigkasser, der blev 
underlagt amtsfattigdirektionens revision, og en amtsfattig
kasse til forsørgelse af fattige, der ikke henhørte under no
get distrikt, til afholdelse af fælles transportomkostninger 
og til hjælp for betrængte fattigkasser.

Blandt det udvalg af forordninger udkommet i denne pe
riode, som omtales her, fordi de er af betydning for amt
mandsembedets omformning, skal også medtages to, der ud
stedtes under indtryk af Napoleonskrigene: Forordningen 
om oprettelse af landeværn af 19. jan. 1801 og forordnin
gerne om borgervæbningerne. Amtmanden skulle føre lister 
over landeværnsmændene, og kongen skænkede hvert amt en
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landeværnsfane, som skulle opbevares hos amtmanden: »Og 
denne fane må ej bruges, med mindre Vi i krigstider selv op
fordrer Vore landeværnsmænd til at bevæbnes for at tilbage
drive fjendtlig vold.« Mon Viborg amts fane stadig eksiste
rer, eller nogensinde er blevet brugt?

Borgervæbningen reorganiseredes ved reskript af 27. febr. 
1801, som blev uddybet 4. juni 1802. Ikke fordi sidstnævnte 
reskript principielt betød mere end andre, der her er forbi
gået i tavshed, men lokalt fik det vidtgående konsekvenser 
ved at få et tilsyneladende gammelt modsætningsforhold 
mellem den daværende byfoged i Viborg og herredsfoged 
over Fjends-Nr.lyng herreder Thomas Wissing og stiftamt
mand Sehested til at blusse op, idet amtmanden var blevet 
tilsynsførende med borgervæbningen.

Thomas Wissing var født ca. 1760 og exam. jur. Han 
havde været prokurator og blev 1785 byfoged i Viborg og 
fra 1793 desuden herredsfoged i Fjends-Nr.lyng herreder. 
Her har det sikkert været ham en torn i øjet, at Sehested be
holdt skiftejurisdiktionen, som ellers ved amtsreformen over
gik til herredsfogderne. I 1802 blev Wissing stadshauptmand 
og dermed øverstbefalende over borgervæbningen og i 1805 
borgmester. Allerede inden da var de to kommet i trætte 
med hinanden, således som det fremgår af de to følgende 
breve, der er-affødt af udnævnelsen af en løjtnant i borger
væbningen. Den 2. juni 1802 skrev Sehested til Wissing:

»Deres velbyrdighed har i dag tilstillet mig et brev af gårs dato på 
3 sider, som jeg har måttet gennemlæse, og hvorpå jeg atter så nødsaget 
må tilkendegive Dem, at ingen af mine embedsforretninger står under 
Deres kritik, og at jeg, dersom De ikke entholdcr Dem fra sådant, der
over besværer mig på højere steder. Det Deres forbemeldte brev inde
holder, hvorpå De forlanger svar er følgende ord: ”om De anser mig 
som højstkommanderende for begge borgerskabs afdelinger eller ikke”, 
og derpå svarer jeg kort: ”Jeg anser Dem for den, De er”.«

Wissings svar lød:
»Deres højvelbårenheds brev, som er skrevet i så varm en tone og 

indeholder hårde udtryk imod mig, hvortil jeg som embedsmand ikke 
er vant, gør, at jeg ligefrem må foredrage den ganske sag for vedkom
mende høje kollegium. Hr. kammerherre! Dersom De tror, som det lader
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af Deres brev, at De har grund til at klage over mig for andre og for 
Dem selv, så har jeg ikke det allermindste imod, at derpå sker begyn
delse, da jeg måske derved kunde gives lejlighed til at opklare adskil
lige ting for andre og mig selv.«

I 1808 var fjendskabet så vidt fremskredet, at Wissing 
fremsatte en række konkrete beskyldninger mod Sehested, 
hvorfor Danske Kancelli d. 30. sept. 1808 beordrede en 
kommission nedsat bestående af justitiarius Jesper Jespersen 
og assessor Karsten Friis fra landsoverretten til bedømmelse 
af forholdene. Til kommissionen indgav Sehested en liste på 
30 punkter vedr. hans embedsførelse, hvor han krævede at 
blive renset for Wissings beskyldninger. Af disse kan næv
nes: 1. Ingen skal påsige mig, at jeg ågrede med egne eller 
offentlige midler. 2. Ingen, at jeg bebyrdede almuen med 
misbrug enten af offentlig befordring til embedsmøder eller 
på anden måde ... 3. I embedssager tog jeg aldrig mere, end 
loven tillod mig ... 6. Umyndige sukker ikke over mig, at 
de ikke kan få deres renter, og ingen skal påsige mig, at jeg 
ågrede og forlangte 10, 20 eller 25°/o kontant eller varer 
derfor ... 10. Jeg har aldrig ved licitation gjort mig fordel 
på det offentliges bekostning ... 12. Aldrig erklæret mod 
min overbevisning eller for fordels skyld, aldrig erklæret an
derledes end jeg kunde være det bekendt for Kongen, kolle
gierne, for publikum, ja endog evighedens dommer ...

Sagen blev så belastende for Sehested, at rentekammeret 
i sept. 1809 suspenderede ham fra hans embeder og i stedet 
indsatte justitiarius Jespersen som konstitueret amtmand. 
Hele Sehesteds embedsarkiv blev inddraget i undersøgelsen, 
og Jespersens første handling var derfor at anlægge nye jour
naler hele vejen igennem. Den 23. febr. 1811 faldt kommis
sionens kendelse, som imidlertid kun ikendte Wissing bøde 
for en del af beskyldningerne, medens Sehested måtte ud
rede 850 rdl. af de 1200 rdl., sagens omkostninger løb op til. 
Wissing hævdede, at han var frikendt for tiltale på 3 ube
tydelige poster nær, og at de øvrige punkter »hvilede som 
brøde på Sehested«, der til gengæld på sin side hævdede, at 
der ikke længere var nogen sag mod ham, og at intet grave
rende mod ham var oplyst. Wissing, der i øvrigt havde utal-
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lige sager løbende, nåede ikke at opleve kancelliets stilling
tagen til sagen, idet han døde 30. april 1811, og 25. maj 
1812 overtog Sehested atter sine gamle embeder - og proto
koller.

Hans nye funktionstid varede dog kun kort, for allerede 
27. febr. 1813 afskedigedes han, dog i nåde og med pension, 
fra 1. april s. å., og atter konstitueredes Jesper Jespersen, 
indtil den nye amtmand, den hidtidige amtmand over Hjør
ring amt, Emanuel Blom, kunne tiltræde 3. juni 1813. Han 
var da 66 år gammel og karakteriseredes som en anset og 
dygtig embedsmand. Man har trængt til ro omkring amt
mandsposten i Viborg, men fik det ikke, idet der på ny i 
1819 anlagdes kommissionssag mod Sehested, denne gang til 
belysning af hans forhold ved bestyrelsen af forrige Skive
hus og Hald amters skiftevæsen og overformynderi m. v., 
emner, der også i høj grad havde været inddraget i den tid
ligere kommissions arbejde. Ved suspensionen 1809 var 
skifteforvaltningen gledet over til herredsfogderne, som for
udsat i plakaten 1793, men der var stadig uafsluttede sager 
fra Sehesteds hånd i 1819. Kommissionen gik grundigt til 
værks og afsluttede først arbejdet efter Sehesteds død med 
sin betænkning i 1822. I en lang række tilfælde skulle Sehe
steds bo efterbetale ret anseelige beløb til arvingerne.

Sehested har været en usædvanlig personlighed, selv om 
det ikke umiddelbart fremgår af hans ydre (se portræt s. 
37). Han var næppe kommet på sin rette plads som amt
mand, men det er nok for hårdt, når det i biografien over 
en af hans efterfølgere om ham hedder, »han var en mand, 
om hvem der næppe var synderlig mere godt at sige, end at 
han havde et vittigt hoved og en skarp tunge«. Med hensyn 
til købstadstyret gjorde han sig efter sin tiltræden stærkt 
gældende og støttede reformvennerne (se s. 35). Hans privat
liv har utvivlsomt vakt forargelse i Viborg. Han var i 1781 
blevet gift med sin kusine Birgitte Sehested, og i årene 1783— 
96 fik de 9 børn sammen. Ikke desto mindre blev de skilt i 
1797, og hun fik overladt hovedgården Strandet, medens 
han »levede et lystigt og frivolt ungkarleliv i Viborg« og 
snart fik den 30 år yngre Stine Stantemacher som elsker-
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inde. I årene 1805-15 fødte hun ham 4 børn, hvor faderen 
ganske vist i kirkebogen opgives som »handelsmand Nielsen 
fra Holsten«, men om paterniteten, der ikke har været nogen 
hemmelighed i byen, kan der ikke være tvivl. Også efter sin 
afsked vedblev han at føre stort hus, men i jan. 1821 blev 
han erklæret umyndig, og 18. juni s. å. døde han. Efter hans 
død nedsattes en 3. kommission, der behandlede hans bo, og 
denne afsluttede først sit arbejde i 1832. Hermed var der 
omsider ryddet op efter ham.

Under Jesper Jespersens konstitution kom i 1810 regle
mentet om jordemodervæsenets indretning og bestyrelse, 
hvorefter det pålagdes amtmændene at indkomme med for
slag om opdeling i distrikter. Det umiddelbare tilsyn tilkom 
distriktslægerne, men disse skulle indberette til amtmændene, 
som så igen indberettede til kancelliet.

Også i stiftamtmand Bioms embedstid, som blev på 8 år, 
kom der skelsættende nye forordninger. Her må først og 
fremmest nævnes de to anordninger om almueskolevæsenet 
henh. i byerne og på landet af 29. juli 1814. Begge steder fik 
de nye amtsskoledirektioner tillagt opsynet. Amtsskoledirek
tionen skulle bestå af amtmanden og amtsprovsten og skulle 
mødes en gang hvert fjerdingår på amtmandens bopæl. I Vi
borg amt, hvor der var to amtsprovster, oprettedes to amts
skoledirektioner: en i Viborg amts vestre provsti omfattende 
Sallinglands herreder samt Fjends og Lysgård hrdr., selv om 
sidstnævnte først 1817 underlagdes amtsprovsten, idet 
provst Jørgen Seidelin Worsøe i Hinge fungerede her indtil 
udgangen af 1816, samt Viborg amts østre provsti omfatten
de de øvrige herreder. I 1822 nedlagdes amtsprovstierne 
igen, og de to skoledirektioner udvidedes nu til én for hvert 
provsti, bestående af provst og amtmand.

Den anden nyskabelse, der må omtales, er oprettelsen af 
amtsrepartitionsfondet, som skete ved plakat af 31. dec. 
1819. Heri indgik de bidrag, som skulle anvendes til forskel
lige amtskommunale udgifter (delinkventomkostninger, bro- 
og vejpenge) og disse lignedes nu under et fordelt efter 
hartkorn. Amtsfondet (som først fra 1933 blev det officielle 
navn) administreredes af amtsforvalteren, men under amt-
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mandens tilsyn. Med oprettelsen heraf var det økonomiske 
grundlag skabt for at enkelte funktioner kunne udskilles til 
et særligt beslutningsområde, hvad der senere skulle få stor 
betydning, da amtsrådene i 1842 overtog bestyrelsen af 
amtsrepartitionsfondene.

Det kunne måske på dette sted være på sin plads at sum
mere op, hvilke funktioner amtmandsembedet egentlig hav
de på dette tidspunkt, og dette ville mest praktisk kunne ske 
ved gengivelsen af en fælles amtmandsinstruks, men en så
dan blev aldrig udsendt igen, selv om dette ville have været 
naturligt efter reformtiden. Der arbejdedes da også på den 
i rentekammeret på grundlag af et kgl. reskript fra 1811, og 
der foreligger et udkast. Dette må derfor danne grundlag for 
opsummeringen, idet der dog er gjort tilføjelser om enkelte 
senere forandringer.

Instruksen falder i følgende 10 punkter: 1. Embedet og 
dets førelse, herunder pligten til at indgive indberetninger 
og erklæringer til kollegierne, senere ministerierne. 2. Tilsy
net med de kongelige ejendomme og rettigheder, herunder 
strandinger og toldforhold. 3. Justits- og forligsvæsenet. 
Håndhævelsen af rettens pleje er en af amtmandens vigtigste 
funktioner, men det understreges, at amtmanden ikke må 
blande sig i selve forretningerne. Efter forordning af 3. juni 
1796 beordrer amtmanden aktion i straffesager og beskik
ker anklager og forsvarer, ligesom han beslutter appel og be
ordrer straffenes udførelse. Hele dette område bortfaldt ved 
retsreformen 1919. Amtmanden autoriserer justitsprotokol
ler og fører tilsyn med arrester og tinghuse samt fængsler. 
Indtil 1857 var amtmanden hovedforligsmægler. 4. Tilsyn 
med skifteforretninger, umyndiges midler samt værger og 
formyndere. Til amtet indsendes akter i kommissionsskifter 
og eksekutorboer (indtil 1933). 5. Tilsyn med skole og fat
tigvæsenet. Amtmanden er medlem af skoledirektionerne og 
fattigdirektionen (ophævet 1841) og første instans i forsør
gelsessager. Byggeplaner til fattiggårde godkendes af amt
manden (indtil 1891, derefter amtsrådet). 6. Overtilsyn med 
politiets administration, herunder trykkefrihedens grænser, 
sundhedspoliti, karantænevæsen, brandvæsen og brandforsik-
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ring, uberettiget krohold og brænderi samt løsgængere. Amt
manden fører forsædet i overpolitiretten (til 1848) og be
skikker sognefogder. Han er øverste myndighed i købstæ- 
dernes brandvæsen (indtil 1873) og skal derefter godkende 
brandvedtægterne. Han udsteder jordemoderbestallinger og 
ansætter distriktsjordemødre. Han kan pålægge alimenta
tionsbidrag og anlægge paternitetssager (fra 1825). 7. Tilsyn 
med købstæderne (ophævet 1868). 8. Tilsyn med land- og 
skovvæsen herunder udskiftning, grundforbedring, skovenes 
vedligeholdelse og fremvækst samt udstykning. Amtmanden 
er formand for landvæsenskommissionerne (indtil 1858). År
lige indberetninger om skovvæsenet indsendes (fra 1805-88). 
9. Forsvarsvæsenet. Amtmanden deltager i føringen af 
lægdsrullerne (indtil 1860) og er medlem af sessionerne (ind
til 1869) samt udfærdiger amtspas (indtil 1849). Han sørger 
for rekvisition af frikørsler og udskrivning af distriktsheste 
(indtil 1868). 10. Tilsyn med underordnede embedsmænd. 
Hertil kunne som pkt. 11 føjes: Administration af bevil
lingsvæsenet.

Stiftamtmand Blom efterfulgtes 1. juni 1820 af Johan 
Franciscus Gottlieb Schønheyder, cand. jur. fra 1792 og fra 
1813 direktør for Rigsbanken, derefter højesteretsassessor. 
Han var en meget respekteret og dygtig personlighed, der 
tilmed havde den evne, at han kunne omgåes alle folk, hvor
for han opnåede stor popularitet såvel i Viborg som blandt 
amtets bønder. Fra første færd afspejler hans virksomhed 
sig i amtsarkivet, hvor han straks foretog en gennemgriben
de omlægning af hele kontorgangen. Han indførte et sag
ligt journalsystem til afløsning af det hidtidige efterhånden 
totalt uoverskuelige rent kronologiske system. Den nye jour
nals saggrupper afspejler de oven for nævnte funktioner og 
gjorde det let hurtigt at finde sager af beslægtet karakter 
frem. Schønheyders journalsystem bevaredes derfor ved am
tet med kun de nødvendigste ændringer til 1945, hvor det 
afløstes af et af amtskontorchef Schiøler udarbejdet system.

I hans tid udvidedes amtet som omtalt s. 124 med Hids 
hrd., og staten købte stiftamtmandsgården til ejendom (se s. 
98). 1831 udnævntes Schønheyder til præsident for rentekam-
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meret, hvor han bl. a. fik gennemført den nye matrikel, samt 
til deputeret for finanserne. Til beboernes sorg forlod han 
derfor amtet efter kun 11 års virke. Han berømmes bl. a. for 
at have gjort en stor indsats for at forbedre samfærdselens 
vilkår i amtet, herunder besejlingsforholdene til Hjarbæk og 
pramfarten på Nørreå. Her samarbejdede han med Bruun’- 
erne på Asmildkloster og Bruunshåb, som han var besvogret 
med, idet hans søn var gift med en datter af Bertel Bruun 
og hans datter Reinholdine med Peter Daniel Bruun. Også 
landevejstrafikken havde hans interesse, og det hedder i hans 
biografi, »at det lykkedes ham så temmelig at se amtet for
synet med gode veje, skønt han også her havde mange van
skeligheder at overvinde og ikke altid blev støttet af kyn
dige folk«. Sin korte virketid til trods er han blevet husket 
som en af Viborgs betydeligste amtmænd.

Efterfølgeren Frans Vilhelm Ferdinand greve Ahlefeld- 
Laurvigen var cand. jur. fra 1813, derefter lic. jur. og asses
sor i Overretten i Viborg 1821-26, derefter højesteretsasses
sor. Han var en lærd mand med litterære interesser og blev 
i sin amtmandstid dr. jur. på en afhandling om trasserede 
vekslers indhold og retsvirkning, naturligvis skrevet på la
tin, som man gjorde dengang. Han var i sine sidste år me
get plaget af dårligt syn, og i 1841 konstitueredes hans se
nere efterfølger Lucas Peter baron Bretton. Ahlefeld-Laur- 
vigen døde i november 1843.

De voksende krav om kommunalt selvstyre gav sig ud
tryk i anordningen om købstædernes økonomiske bestyrelse 
af 24. okt. 1837, hvorom er fortalt nærmere i arkivar Ør- 
bergs artikel s. 59, og under denne anordning begrænsedes 
amtmændenes tilsyn. 3 år efter, ved anordningen af 13. aug. 
1841 om landkommunevæsenet, ordnedes de tilsvarende for
hold på landet, og her henlagdes tilsynet til amtsrådet, hvis 
formand amtmanden blev. Tilsynet med og overledelsen af 
det kommunale selvstyre blev i de næste 125 år et af de helt 
centrale virkeområder for amtmændene, men i dag kan man 
godt se, at i virkeligheden begynder begrænsningen af amt
mændenes magt, eller rettere overførslen af magt fra cen
tralstyrelsens repræsentant, amtmanden, til de valgte repræ-
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sentanter, amtsrådene, med denne anordning. Amtsrådene 
oprettedes i henhold til anordningens § 1, som begynder:

På landet skal herefter beboernes kommunale anliggender, dog under 
vedligeholdelse af de nuværende særskilte direktioner for skolevæsenet, 
bestyres af et amtsråd i hvert amt og et sogneforstanderskab i ethvert 
sognedistrikt. Sognerådene skal bestå af sognepræsten, den eller de stør
ste lodsejere, samt 4-5 mand, der vælges af de kvalificerede mænd i di
striktet. Antallet bestemmes af amtmanden, men kan senere forandres af 
amtsrådet ...

Amtsrådet skulle bestå af amtmanden som formand, en 
af amtets provster, som udpegedes af kancelliet, indtil to 
lensbesiddere med mindst 500 tdr. hartkorn i amtet og 6 
medlemmer valgt af amtets kvalificerede beboere. Da sæde
gårdsejerne i Viborg amt ejede under halvdelen af jorden, 
skulle de vælge de to af disse repræsentanter (ellers skulle de 
have valgt tre), medens de 4 sidste valgtes af valgmænd, 
hvor hvert sogneforstanderskab udpegede én. Valgene gjaldt 
for 6 år, dog afgik efter 3 år ved lodtrækning 3 af de valgte 
medlemmer, således at der hvert 3. år afholdtes valg. Amts
rådets hovedopgave var at føre tilsyn med sognekommuner
ne og derudover selv at tage sig af de fælleskommunale an
liggender. I det mindste skulle de altid høres ved fælles
kommunale anliggender såsom arbejds- og sygehuse, ting- og 
arresthuse. Med hensyn til det økonomiske bestemmer amts
rådene selv, hvor stort et beløb, der årligt skal lignes til 
amtsrepartitionsfondet og tager beslutning om dets anven
delse. Det bestemmer størrelsen af amtsfattigkassens under
støttelser og erstatter hermed amtsfattigdirektionen. Amts
rådet skal mødes mindst 4 gange årligt, og amtmanden er 
dets formand og forretningsfører. Som sådan kan han suspen
dere en amtsrådsbeslutning, som han finder lovumedholdelig 
og indanke den for kollegierne eller kongen - vi er jo endnu 
i enevældens tid - og dette forhold skulle i Viborg amtsråd 
snart vise sig at give anledning til gnidninger.

Titelblad på Viborg amts'journal 1839, inddelt efter de af stiftamtmand 
Schønheyder opstillede saggrupper, som viser amtmandens forskellige 
funktionsområder.
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Sogneforstanderskaberne skulle træde i funktion ved be
gyndelsen af året 1842, hvorefter amtsrådsvalgene skulle or
ganiseres, således at amtsrådene kunne træde i funktion i 
maj 1842. Indtil dette var sket, skulle forretningerne vare
tages af amtmanden, og allerede 5. jan. 1842 opkom den 
første sag, nemlig en forespørgsel fra sogneforstanderskabet 
i Vorde-Romlund-Fiskbæk om inddragelse af de specielle 
skolekasser.

Amtsrådsvalget skulle første gang foreståes af amtman
den, der skulle udnævne en valgkommission bestående af tre 
»helst blandt de større lodsejere udvalgte mænd«. For Vi
borg amt bestod kommissionen af den konstituerede amt
mand, baron Bretton, hofjægermester Lüttichau til Tjele og 
proprietær Grønbeck til Eskjær. Den 19. april fandt valget 
af 2 sædegårdsejere sted. Der var her 17 vælgere, hvoraf de 
10 mødte, og valgt blev proprietærerne Grønbeck til Eskjær 
og Kjeldsen til Lerkenfeld, hver med 9 stemmer, medens 
proprietær Koch til Ulstrup, der havde fået 2 stemmer, 
valgtes til suppleant. Dagen efter mødtes kommissionen med 
sognekommunernes valgmænd. De afgivne stemmer fordelte 
sig således på de opstillede kandidater: forvalter og land
måler Bloch fra Læsten (69), gårdmand Christen Pedersen 
Balling fra Øxenvad (62), sognefoged Johannes Keller fra 
Thorning (56), fabrikant Mads Pagh Bruun, Bruunshåb (36), 
gårdmand Lars Melgaard fra Danstrup (35), proprietær Bai 
fra Viskum (18), gårdmand Simon Christensen fra Tastum 
(8), exam. jur. Poulsen (4), provst Stockholm (2) og pastor 
Gøtzsche, V. Velling (1). Herefter var de tre første valgt, og 
som suppleant valgtes Lars Melgaard.

Viborg amts første amtsråd kom derefter til at bestå af 
kst. amtmand, baron de Bretton, kammerherre Frijs til Frij
senborg, provst Møller fra Breum, proprietærerne Grønbeck 
fra Eskjær og Kjeldsen fra Lerkenfeld, landmåler Bloch fra 
Læsten, gårdmand Christen Balling fra Øxenvad, sognefoged 
Keller fra Thorning og klædesfabrikant M. P. Bruun fra 
Bruunshåb.

Under rådets to første møder udeblev grev Frijs uden af
bud, derefter meddelte han, at han på grund af sit gods’ be-
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liggenhed var født medlem af ikke mindre end 4 amtsråd, 
og det var mere, end han kunne overkomme. Han havde 
derfor valgt at møde i Århus amtsråd og kun i de øvrige ved 
ganske særlige lejligheder.

Amtsrådets første møde afholdtes mandag d. 6. juni 1842 
på rådhuset i Viborg. Som første punkt behandledes princip
per for nedlæggelse af specielle skolekasser, som andet punkt 
bemyndigedes amtmanden til at optage forhandling med de 
embedsmænd, der hidtil havde haft fribefordring in natura 
for at få denne afløst af en pengeafgift, dog med undtagelse 
af de egentlige sogne- og kongerejser. Forslaget var begrun
det i, at der i året 1840 var ydet 2500 mils frikørsler i am
tet, men at bønderne for at yde disse med deres heste og 
vogne havde måttet køre 6-7000 mil (= op mod 50.000 
km!), og byrden derfor føltes meget tungere end rimeligt 
var. Det næstsidste punkt, som man nåede den dag, drejede 
sig om vejopsynsmænd. Her viste amtsrådet sig allerede sit 
økonomiske ansvar bevidst, idet man mente at kunne redu
cere antallet til 3 for hele amtet med en årlig gage på 400 
rdl. og forpligtelse til at holde hest. Som sidste punkt nåede 
man frem til spørgsmålet om broer og stenkister ved Kjærs- 
gårdsholm og på Salling. Sidstnævnte overlodes til besigti
gelse og afgørelse af amtmanden og de tre »amtsråder« i 
Salling. Mødet fortsatte derefter hele den 7., 8. og 9. juni, og 
her behandlede man især klassificeringen af de forskellige 
veje i amtet, hvilket var af afgørende betydning for forde
ling af udgifterne mellem amtsfondet og sognekommunerne. 
Forhandlingsprotokollen slutter derefter med følgende be
mærkning:

Da forretningernes mængde har overtydet amtsrådet om det uover
kommelige i journalføring, ekspedition og renskrivning af de sager, som 
er genstand for forhandlingerne og endvidere i de foreløbige ekspeditio
ner sigtende til sagernes cirkulation mellem medlemmerne af amtsrådet, 
vedtoges i henhold til den 34. § i forordningen 13. aug. 1841 til dette 
øjemed at antage en fast skriver med et honorar, som det for de første 
3 måneder overdroges amtmanden at bestemme i forhold til det større 
eller mindre arbejde, som det vil medføre for pågældende, og som ikke 
foreløbig lader sig bestemme.
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Hermed har vi begyndelsen til amtsrådets kontorhold, 
som jo i dag er noget større, men det er forretningernes 
mængde jo også! Det vedtoges ligeledes at publicere refera
ter af forhandlingerne. Dette skete i de første år som tillæg 
til Viborg Stiftstidende, derefter som en selvstændig publi
kation.

Det skulle vise sig, at det så uskyldigt udseende emne 
»broer og stenkister« på Salling i sig bar spiren til en kon
flikt, der i flere år optog sindene, og som i befolkningens 
øjne gav amtsrådet den uheldigst mulige start. De 4 amts
rådsmedlemmer, der synede vejforholdene på Salling, var 
amtmand Bretton, provst Møller i Breum, proprietær Grøn
beck på Eskjær og Christen Balling fra Øxenvad i Dølby 
sogn. Sidstnævnte var den eneste egentlige bonde i amts
rådet, og han karakteriseres som en stor, kraftig fremtalende 
mand, vel begavet, men næppe særlig oplyst eller dannet, 
velkendt som en dygtig hestehandler overalt i Salling, men 
helt uerfaren i politisk arbejde og med juridiske spidsfindig
heder. Blandt de broer, der blev bygget under amtsrådsmed
lemmernes tilsyn, var en bro ved Balling Overmølle og en 
ved Vium, og her var Chr. Balling, uden de øvriges viden
de, medentreprenør som underleverandør af cement. Nu vil
le skæbnen, at broen i Vium styrtede sammen V2 år efter, 
at den var synet af de fire. Der indløb derefter en klage til 
amtsrådet, hvori man besværede sig over Chr. Ballings for
hold: dels generede han folk med sin anmassende myndig
hed, dels havde han været hemmelig medentreprenør, og dels 
havde han benyttet jord i stedet for cement, hvilket havde 
været en ikke uvæsentlig årsag til broens sammenstyrtning. 
Klagen behandledes i amtsrådet d. 27. aug. 1845, hvor Chr. 
Balling vedgik at have været medentreprenør, men i øvrigt 
ikke mente at have begået noget ulovligt. Han forsvaredes 
af M. P. Bruun og proprietær Jensen til Lundgård, men fler
tallet mente, at hans optræden var uforenelig med den til
lid, der måtte næres til amtsrådet og henstillede, at han ud
trådte. Balling valgte i stedet at lade sagen indbringe for 
kancelliet, men så længe behandlingen her stod på, suspen
deredes han, og provst Stockholm indkaldtes som suppleant.
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Mads Pagh Bruun
til Bruunshåb, medlem af 
Viborg amtsrad fra dets op
rettelse 1842 indtil 1846, 
hvor han udtrådte som pro
test mod embedsmandsvæl
de og manglende åbenhed i 
forvaltningen.
Efter maleri af Constantin 
Hansen.

Balling allierede sig nu med landsoverretsprokurator C. M. 
Jespersen, en søn af den tidligere omtalte Jesper Jespersen 
og medlem af stænderforsamlingen, og sammen indgav de en 
klage over amtsrådet til kancelliet, idet Balling samtidig ud
bad sig klagerne udleveret for at kunne drage klagerne til 
ansvar ved domstolene. Den 25. okt. resolverede kancelliet 
og gav amtsrådet medhold. Derefter ansøgte JBalling om at 
få klagernes indhold uden navns nævnelse opgivet, og heri 
blev han støttet af hele amtsrådet, undtagen amtmand Bret
ton. Denne benyttede sig af sin ret til at sætte en amtsråds
beslutning ud af kraft for at lade den prøve af kancelliet. 
Sagen gik på ny til København, og den 30. april 1846 gav 
kancelliet amtmanden medhold. Dette meddeltes amtsrådet 
på mødet den 12. maj, hvorefter Bruun udbad sig sagens ak
ter til gennemsyn, hvilket han fik. Under mødets fortsættelse 
d. 16. maj meddelte Bruun, at han ønskede at udtræde af 
amtsrådet, hvilket blev taget til efterretning. Begrundelsen 
var, at han var utilfreds med sagens behandling og ønskede
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sagens afgørelse indanket for Kongen, da det var urimeligt, 
at Balling ikke måtte se anklagerne. M. P. Bruuns udtræden 
vakte stor opsigt, også uden for amtet, og i efteråret 1846 
indbragtes sagen for stænderforsamlingen, hvor både Bruun, 
proprietær Jensen og en af klagerne, P. Lydersen fra 
Hvidbjerg Holmgård i Salling, havde sæde. Der nedsattes en 
komite, som i nov. 1846 indstillede, at klagerne skulle ud
leveres, men sagen nåede aldrig til behandling i forsamlin
gen og døde derefter hen med det for Chr. Balling noget 
utilfredsstillende resultat, at han aldrig fik adgang til at 
rense sig for anklagerne. Det skal tilføjes, at Bruun stillede 
op igen til amtsrådsvalget 27. april 1848 men kun fik to af 
de 35 fremmødte sogneforstanderskabsrepræsentanters stem
mer. Hans indsats for større åbenhed i forvaltningen og 
hans protest mod, at embedsmænd kunne blokere for en end
og enstemmig beslutning blandt de valgte amtsrådsmedlem
mer, synes således ikke at være blevet påskønnet. Han fik 
dog oprejsning hurtigt, idet han samme år af Viborg amts 
3. distrikt med stort flertal valgtes ind i den grundlovgiven
de rigsforsamling.

Valgene til amtsrådene blev efterhånden mere og mere 
demokratiserede. Ved lov af 22. marts 1855 bortfaldt prov
sternes og lensbesiddernes ret til at være repræsenteret. An
tallet af medlemmer fastsattes i Viborg amt til 7 + stadig 
amtmanden som formand, men forøgedes i 1859 til 9. Af de 
valgte medlemmer valgtes »den større halvdel« (dvs. halv
delen + 1) af valgmænd udpegede af sogneforstanderska- 
berne, den mindre halvdel af de ejendomsbesiddere, der var 
valgbare til folketinget, og som svarede den største afgift 
til amtsrepartitionsfondet, og denne var jo fastsat efter hart
korn. Ved det første valg efter denne lov mødte 24 stemme
berettigede inden for denne gruppe fra hele Viborg amt. Ved 
landkommunalloven af 6. juli 1867 bibeholdtes disse bestem
melser, og da afstemningsreglerne sagde, at et forslag bort
faldt ved stemmelighed, vil dette sige, at disse få større jord
besiddere sammen med amtmanden havde faktisk vetoret. 
Først ved lov om kommunale valg af 25. april 1908 blev 
fordelingen forandret, således at alle medlemmerne valgtes
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af valgmænd, og af disse udpegedes 2/3 af sognerådene, 1/3 
af de højest beskattede. Antallet af medlemmer fastsattes 
nu i Viborg amtsråd til 12 + amtmanden. Ved lov af 13. 
april 1916 om valg til amtsrådene afskaffedes den privilege
rede valgret, og alle valgte medlemmer, i Viborg 11, valgtes 
af sognekommunale valgmænd i et antal af 3 fra hver kom
mune med indtil 600 vælgere + yderligere en valgmand pr. 
påbegyndt 600 vælgere. Der var i alt 262 valgmænd, hvor
efter fordelingstallet var 22. Dette tal opnåede 6 kandida
ter, hvorefter de sidste 5 valgtes med fra 21 til 17 stemmer. 
Derefter valgtes et tilsvarende antal suppleanter.

Valg efter denne lov afholdtes 1922 og 1928. men an
tallet af amtsrådsmedlemmer var nu forøget til 13. Ved val
get 1922 var der i alt 282 valgmænd, i 1928 i alt 291, hvor
iblandt for første gang én kvinde, fru Lærche Laursen fra 
Bjerringbro, men der var endnu langt til det første kvinde
lige amtsrådsmedlem: fru Augusta Fastrup fra Asmildkloster 
Landbrugsskole, som valgtes i marts 1958! På dette tids
punkt var der for længst indført direkte valg af amtsråds
medlemmerne efter samme regler, som gjaldt ved valg til 
sogneråd. Dette gennemførtes ved loven af 7. marts 1933, 
og samtidig fastsattes valgperioden til 4 år, således at der i 
landdistrikterne, og der var jo kun dem, der valgte til amts
rådet før 1970, samtidig kunne holdes amtsrådsvalg og sog
nerådsvalg. En liste over amtsrådsvalgenes udfald 1842— 
1928 findes som bilag 3. Amtsrådenes sammensætning 1930ff 
kan slåes efter i Kommunal Årbog.

Det er ikke meningen her at skrive Viborg amtsråds hi
storie, dertil er materialet for stort og ubearbejdet og til dels 
endnu også utilgængeligt. Fra Viborg amtsråd er der til 
Landsarkivet foreløbig afleveret 1700 bd. og pk., dækkende 
tiden frem til 1950, så der bliver noget for fremtidens histo
rikere at tage fat på.

/ 1848 var der, som modstående plakat viser, i alt 19 vælgere - men 
kun 18 valgbare - i gruppen af sædegårdsejere i Viborg amt, som 
til amtsrådet skulle vælge 2 af de 6 valgte medlemmer.



Trak af Viborg amts historie 145



146 Hans H. Worsøe

Vi vil derefter vende tilbage til selve amtmandsinstitutio
nen, dog ikke for at følge denne så detaljeret mere, men blot 
for gennem en kort omtale af stiftamtmændene gennem de 
sidste 125 år afslutningsvis at følge nogle linier frem. Også 
fra Viborg amt er et stort materiale afleveret til Landsarki
vet, foreløbig frem til 1940 i alt 4200 bd. og pakker, hvoraf 
de 3000 er fra tiden efter 1850. Viborg amtsarkiv fylder 
godt 300 m på Landsarkivets reoler.

Da vi forlod den fremadskridende omtale af amtmænde
ne, var Lucas Peter baron de Bretton stiftamtmand. Han var 
født på St. Croix i dansk Vestindien, hvor faderen var plan
tageejer. Han var cand. jur. og havde været ansat på Øre
sunds toldkammer, inden han adjungeredes stiftamtmanden 
i Viborg i 1841. Han interesserede sig meget for lovgivnin
gen om fattig-, skole- og vejvæsen, netop de emner, som 
han som Viborg amtsråds første formand kom til at beskæf
tige sig en del med, og udgav i 1844-46 en systematisk 
håndbog i denne lovgivning og senere en samling af love og 
bekendtgørelser om dette emne. I 1847 fremkom han offent
ligt med et forslag til adskillelse af den administrative og 
dømmende magt. Ophævelsen af overpolitiretten året efter 
har således ikke været ham uvelkommen. Som formand for 
amtsrådet blev han ligeledes fra 1856 formand for det da 
oprettede skoleråd, og han har i amtsrådet ledet udarbej
delsen af de nye instrukser for amtssygehusene i Skive og 
Viborg samt deltaget i arbejdet med nye sundhedsvedtægter, 
som efter lov af 12. jan. 1858 skulle udstedes efter forhand
ling med amtet. Samme år kom den nye lov om landvæsens
kommissionernes sammensætning og forretningsområde, 
hvorved formandskabet overgik til en retsbetjent, som regel 
herredsfogden. Ved samme lov oprettedes som appelinstans 
overlandvæsenkommissionerne, og her var amtmændene for- 
mænd, indtil lov om landvæsensretter kom i 1949. Herefter 
er som regel landsdommere formænd.

I 1855 havde Bretton købt hovedgården Stårupgård i 
Højslev sogn, og 1858 stiftede han Hypotekforeningen af 
jydske Landejendomsbesiddere, som han selv blev formand 
for. Her fik han i 1859 et lån på 50.000 rdl. i Stårupgård,
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som han så i 1861 solgte til D. L. Grandjean, mod hvem 
han to år senere som formand for hypotekforeningen lod 
foretage fogedforretning, hvorved han fik tinglæst udlægs
skøde i gården. Imidlertid gik hypotekforeningen fallit, og 
der blev nedsat en kommission til undersøgelse af hans for
hold. Bretton, der nu var sidst i 60’erne, valgte at komme 
kommissionen i forkøbet og søgte sin afsked, som blev ham 
bevilget med pension fra 1. aug. 1866.

Hans efterfølger, baron Rosenkrantz, var født 1803 og 
havde siden 1843 været amtmand i Thisted, hvor han særlig 
havde gjort sig fortjent ved redningsvæsenets udvikling. 
Trods sin høje alder - 63 år ved udnævnelsen - forblev han 
13 år i embedet, 1866-79. I 1867 kom den nye lov om 
landkommunernes styrelse, hvorved amtmandens myndighed 
over for amts- og sogneråd nærmest styrkedes, hvorimod lo
ven om købstadkommunernes styrelse af 26. maj 1868 be
tød, at amtmændene ikke længere havde indflydelse på by
ernes forvaltning.

Den næste amtmand, George Frederik Tillisch, kom til 
Viborg 1879 fra Indenrigsministeriet, som snart blev den 
almindelige vej til en amtmandspost, hvilket også viser, 
hvilken vægt tilsynet med det kommunale styre efterhånden 
havde fået i amtmandsforretningerne. Tillisch havde dog, 
før han kom til Viborg, været konstitueret som amtmand 
bl. a. i Præstø, hvortil han efter godt 6 år i Viborg vendte 
tilbage 1886. Det var i hans tid som formand for amtsrådet, 
at beslutningen om opførelsen af Viborg amts arbejdsanstalt 
blev ført ud i livet. Bestyrelsen for anstalten, der både tog 
sig af beskæftigelse og straf, bestod af etatsråd Bruun til As- 
mildkloster, herredsfoged Faber og prokurator Esmann. Ind
vielsen fandt sted 1. juli 1882. De efter nutidens forhold no
get barske vilkår kunne nok give anledning til en længere 
redegørelse, men den ville falde uden for denne skildring. 
Af samtiden betragtedes oprettelsen som et socialt frem
skridt. Det skal nævnes, at en del af bygningerne i dag ind
går i det nye amtskommunale administrationskompleks ved 
Skottenborg.
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Howard Grøn, 
stiftamtmand 1911-21.

Foto på Lokalhistoriske Ar
kiv for Viborg Kommune.

Også den næste stiftamtmand, Andreas Skrike, havde væ
ret i Indenrigsministeriet, men derefter 5 år som borgmester 
og auktionsdirektør i Ålborg. Han var stiftamtmand fra 1. 
jan. 1886 til sin død 1905. Skrike var stærkt engageret i 
jernbaneanliggender, og i 1893 åbnedes den oprindelig pri
vate Viborg-Ålestrup jernbane, som dog straks overtoges af 
staten. Skrike var fra 1898 formand for kommissionen for 
jernbanenettet i Mditjylland. Blandt de ting, der hændte i 
hans embedstid, må nævnes, at amtmanden fra 1888 fik 
sæde i oversundhedskommissionen, samt udsendelsen af den 
vigtige lov af 9. april 1891 om alderdomsunderstøttelse til 
værdigt trængende. Efter denne tillagdes tilsynet med regn
skaberne og afgørelsen af mellemkommunale tvistigheder 
amtmanden. Desuden blev han appelinstans for klagesager 
fra klienterne. Her var der dog den klausul, at hvis klagen 
blev afvist, var amtmandens afgørelse endelig, men blev den



Træk af Viborg amts historie 149

taget til følge, kunne kommunen indanke den for Indenrigs
ministeriet!

Anders Dybdal, som efterfulgte Skrike i 1905, havde in
den han tiltrådte embedet i Viborg, fungeret som departe
mentschef i Justitsministeriet. Han var formand for samfun
det for vanføre og for Viborg amts sygeplejeforening, men 
blev kun 6 år i byen, hvorefter han i 1911 blev stiftamt
mand over Sjællands stift.

Howard Grøn, som var amtmand 1911-21, kom fra Mi
nisteriet for offentlige arbejder. Han tog livligt del i det of
fentlige liv i Viborg og var medlem af Hedeselskabets re
præsentantskab, formand for Viborg amts centralbibliotek 
og for »Privatbanken for Viborg og omegn«s bankråd. Ho
ward Grøn var den sidste amtmand inden retsreformen 
1919, ved hvilken domstolene og administrationen endelig 
adskiltes. Ved gennemførelsen af reformen udtrådte amt
mændene helt af forholdet til domstolene, af skiftevæsenet 
og af kontrollen med dommerne. Howard Grøn forlod Vi
borg i 1921, da han udnævntes til amtmand over Frederiks
borg amt.

N. Trolle Friis havde inden sin udnævnelse til stiftamt
mand i 1921 bl. a. været chef for Indenrigsministeriets kom
munekontor. Han var en overgang tillidsmand for forsik
ringsrådet og revisor ved kreditforeningen af kommuner i 
Danmark. I Viborg blev han bl. a. formand for centralbib
lioteket, for nødhjælpsarbejdsudvalget 1922-27, for syge
plejeforeningen og for bestyrelserne for Skive-Vestsalling og 
Viborg-Fårup banerne. I 1931 blev han stiftamtmand over 
Lolland-Falster.

S. A. R. Buchwald var kontorchef i Kirkeministeriet, in
den han i 1931 kom til Viborg som stiftamtmand. Han for
blev i denne stilling, indtil han med udgangen af 1947 faldt 
for aldersgrænsen og var således stiftamtmand i besættelses
tiden. Arkivalierne herom er dog endnu ikke tilgængelige, så 
en behandling af dette emne må vente. Som sin forgænger 
var han formand for de lokale private jernbaneselskaber. I 
hans embedstid gennemførtes socialreformen af 1933, som 
på mange punkter greb ind i amternes hidtidige andel i den
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S. A. R. Buchwald,
stiftamtmand 1931-47, fo
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gamle fattig- og alderdomsforsorg. Amtmændenes stilling 
midt i 1930’erne var den, at de havde deres mest fremtræ
dende virksomhed som formænd for amtsrådene og mellem- 
mænd mellem disse og ministerierne. Deraf følger, at de hav
de tilsynet med hele den lokale forvaltning af landkommu
nerne, medens en række forhold af mere politimæssig ka
rakter var gået over til Justitsministeriets lokale embeds- 
mænd. Amtsforvalterne stod nu direkte under Finansmini
steriet. Amtmændene var stadig overøvrighed og bestyrede 
hele det familieretslige bevillingsvæsen. Stiftamtmændene 
udgør stadig sammen med biskopperne stiftsøvrigheden.

Den sidste stiftamtmand, som fik sin livsgerning i det 
gamle Viborg amt, er Egede Larsen, som tiltrådte ved års
skiftet 1947/48. Siden 1941 havde han været kontorchef i 
Indenrigsministeriet. Som stiftamtmand var han bl. a. for
mand for trafikudvalget og amtsbygningsrådet for Viborg 
amt samt for fredningsplanudvalget for Ålborg og Viborg 
amter. Egede Larsen ledede for sidste gang amtsrådsmødet 
d. 7. juni 1969, hvor han takkede amtsrådets medlemmer og 
tjenestemænd og udtalte, at arbejdet i amtsrådet havde haft 
hans kærlighed, navnlig fordi det havde ligget i forlængelse 
af hans tidligere arbejde i Indenrigsministeriet.
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Stiftamtmand Egede Larsens indsats i forbindelse med 
kommunalreformen er behandlet i den følgende artikel, skre
vet af hans efterfølger Fl. Martensen-Larsen, der indtil 1970 
var amtmand over Thisted amt, men som i 1969 konstitue
redes som stiftamtmand over Viborg stift, til hvilken stilling 
han endelig udnævntes i forbindelse med gennemførelsen af 
kommunalreformen 1970, hvorved amterne omlagdes, og 
amtmandens formandskab i amtsrådet ophørte. En ny æra 
i amternes historie var begyndt.
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Bilag 1: Fortegnelse over lensmand.
Anm.: De supplerende oplysninger om lensmændene omfatter kun deres 
virke umiddelbart før tiltrædelsen og evt. efter afgangen.

A Hald len 1536-1660:

* t
Alder v. Funk-

tiltr. tionstid
1536-41 Henrik Rantzau fl561

til Neuhaus, tidl. Fjends og Nr.lyng hrd. 
i pant, senere amtmand på Gottorp

(?)
r o5 ar

1541-44 Christoffer Stygge (Rosenkrantz) fl 565 (?) ff o5 ar
tidl. høvedsmand på Gotland
ejer af Lynderup - 1537-52 lensmand Sæbygård

1544-69 Otte Krumpen 1485-1569 (59)
rigsmarsk

1569-73 Corfitz Viffert |1592 (?)
tidl. øverste proviantmester i Halmstad, 
herefter lensmand i Helsingborg

1573-83 Niels Jonsen Viffert 1532-95 (39)
ejer af Torstedlund og Brusgaard

1583-85 Niels Skram 1555-1601 (28)
tidligere lensmand på Bygholm,
ejer af Solvig

1585-92 Jørgen Skram 1534-1592 (49)
ejer af Tjele, tidl. lensmand 
på Dronningborg, rigsråd

1592-96 Henrik Below 1540-1606 (52)
tidl. lensmand på Koldinghus og 
Skivehus, derefter Tranekær og Kalø

25 år

4 år

10 år

2 år

7 år

4 år

1596-1601 Jørgen Friis |1616 (?) 5 år
tidl. Skivehus len, herefter statholder 
i Norge og lensmand på Akershus

1601-11 Christen Hoick 
øverste sekr. i danske Kancelli, 
herefter Silkeborg len

1558-1641 (43) 10 år

1611-12 Kjeld Krabbe 
kancellijunker, ejer af Brusgård

1583-1612 (28) 1 år

1612-37 Knud Axelsen Gyldenstjerne 1573-1636 (39) 24 år
ritmester, ejer af Tim
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1637-48 Jørgen Enevoldsen Seefeld 
Nedernæs len i Norge, ejer af

1606-66
Visborg

(31) 11 år

1648-55 Frantz Pogwisch
tidl. lensmand på Bygholm, 
ejer af Ravnholt

ca. 1612-53 (36) 8 år

1655-56 Mogens Arenfeldt 1604-71 (51) 1 år
tidl. lensmand i Nedernæs len, 
herefter Skivehus (1656-63)

Norge,

1656-58 Ulrik Christian Gyldenløve 
generalmajor, søn af
Chr. IV og Vibeke Kruse

1630-58 (26) O O2 ar

1658-60 Ove Gjedde 1594-1660 (64) 2 ar
rigsadmiral, tidl. lensmand i Helsingborg

rigsadmiral, ejer af Ravnstrup

B Skivehus len 1584-92: 
Indtil 1584 var lenet pantsat.

1584-92 Henrik Below 
overtog Hald len 1592

1540-1606 (44) 8 år

1592-95 Erik Lykke 
ejer af Havnø og Eskjær, 
på Dueholm, herefter på

ti 602 
tidl. lensmand 
Ørum

(?) 3 år

1595-96 Jørgen Friis
tidl. landsdommer, overtog Hald

+ 1616
1596

(?) 1 år

1596-1602 Jakob Høeg 
ejer af Trudsholm

+1610 (?) 6 år

1602-06 Henning Reventlow 
ejer af Ziesendorf

1551-1624 (51) 4 år

1606-13 Claus Daa 1579-1641 (77) 7 år

ejer af Holmgård

1613-18 Christian Thott 
ejer af Boltinggård

1568-1617 (45) 5 år

1618-19 Knud Gyldenstjerne 
ejer af Ägård

1575-1627 (43) 1 år

1619-32 Tyge Brahe 
ejer af Mattrup

1593-1640 (26) 13 år

1632-46 Mogens Sehested 1598-1657 (34) 14 år
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1646-55 Ebbe Ulfeldt 
ejer af Urup

1610-54 (36) 9 år

1655-56 Erik Krag 
oversekretær, ejer af Bramminge

1620-72 (35) 1 år

1656-60 Mogens Arenfeldt 1604-71 (52) 4 år
fra 1655 på Hald

Litt. :
Kr. Er slev: Danmarks Len og Lensmand i det sextende Aarhundrede 
(1879).
Kr. Erslev: Danmark-Norges Len og Lensmand 1596-1660 (1885).
Otto L. Sørensen: Skive og Skivehus i Lenstiden. Skivebogen 1959, s. 
5-27.
Valdemar Andersen: Hald Hovedgård 1435-1975 (1977).

Bilag 2: Fortegnelse over amtmænd 1660-1970.
Anm.: De supplerende oplysninger omfatter kun amtmændenes virke 
umiddelbart før og evt. efter afgangen.

A Hald amt og Viborg stiftamt 1660-1789:

t
Alder v. 

tiltr.
Funk

tionstid
1660-61 Ove Gjedde 1594-1660 (64)

lensmand fra 1658, rigsadmiral
enken Dorthe Urne videreførte forretningerne

1 ar

1661-71 Ebbe Gyldenstjerne 1625-77 (36) 10 år
tidl. overkrigskommissær i Jylland

1671-88 Christen Skeel »den rige« 1623-88 (48) 17 år
ejer af Sostrup

(1688) Niels Friis til Frijsenborg, udnævnt men ikke tiltrådt, i ste
det stiftamtmand i Arhus

1688-94 Mogens Skeel 1650-94 (38) 6 år
tidl. stiftamtmand i Århus, under hans fravær 
som diplomat vikarierede Kristoffer Bartholin

1695-1713 Frederik Krag 1655-1728 (40) 18 år
tidl. ceremonimester, herefter viccstatholder
i Norge. Under hans fravær som
diplomat vikarierede Hans Lange til Asmildkloster
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1713-23 Palle Krag 1657-1723 (56) 10 år
tidl. generalløjtnant, ejer af Katholm

1723-30 Iver Rosenkrantz 1674-1745 (49) 7 år
tidl. amtmand over Københavns amt, 
derefter direktør i danske og tyske kancelli m.v.

tidl. stiftamtmand over Island og Færøerne

(1730) Karl Heinrich v. Vieregge, udnævnt men i stedet amtmand 
over Haderslev amt

1730 Christian Frederik Staffeldt 
generalmajor

1730-44 Christian Güldencrone 1676-1746 (54) 14 år

tidl. oberstløjtnant, ejer af Clausholm

1744-46 Vilhelm Güldencrone 
ejer af Vilhelmsborg, herefter de 
i admiralitetskollegiet

1701-47 
puteret

(43) 2 år

1746-54 Johan Albrecht With 
tidl. stiftamtmand i Kristiansand

1683-1754 
stift

(63) 8 år

1754-60 Caspar Herman v. Heinen 
ejer af Hollufgård, tidl. assessor

1729-67
i hofretten

(25) 6 år

1760-62 Christian Rantzau 
kammerherre

1730-65 (30) n o2 ar

1762-75 Mathias Vilhelm Huitfeldt 1725-1803 (37) 13 år

tidl. amtmand over Dueholm, Ørum 
og Vestervig amter

1775-76
(konst.)

Adolf Siegfried v. Osten 
stiftamtmand i Ålborg 1773-81

(1726-97) (49) 4 O1 ar

1776-80 Christian Urne (1749-1821) (26) 4 år
(konst.) tidl. auscultant i Højesteret, herefter

kst. stiftamtmand i Århus

1780-89 Frederik Hauch 1715-89 (65) 9 år

B Skivehus amt 1660-1789:
1660-63 Mogens Arenfeldt 

tidl. lensmand.
1604-71 (56) 3 år

1663-71 Ebbe Gyldenst'jerne 
se Hald amt

1625-77 (36) 8 år

1671-82 Christen Skeel 1623-88 (48) 11 år
se Hald amt



156 Hans H. Worsøe

1682-1714 Henrik Müller 1635-1717 (47)
ejer af Lønborggård, kancelliråd

1714-41 Selio Müller 1669-1750 (45)
søn af foregående, ejer af Lønborggård

1741-55 Henrik Müller 1706-55 (35)
søn af foregående, ejer af Astrup

1755-73 Verner Rosenkrantz 1700-77 (55)
tidl. amtmand over Dueholm, Ørum, 
Vestervig amter, friherre til Villestrup

1773 Mathias Vilhelm Huitfeldt 
se Hald amt

1773-89 Christian Carl Gabel 1724-1800 (49)
tidl. vicestiftamtmand i Ålborg, afkediget 
med fuld løn på livstid ved 
amtets sammenlægning med Hald amt

C Hald og Skivehus amter, Viborg stiftamt 1789-94:
Niels Sehested (se nedenfor)

D Viborg stiftamt 1794-1970
1789-1813 Niels Sehested 1756-1821 (33)

ejer af Rydhave, tidl. kommitteret i 
vestindisk-guinesisk rentekammer

1809-12, 1813 Jesper Jespersen
(konst.) justitiarius ved overlandsretten

1813-20 Emanuel Blom 1747-1826 (66)
tidl. amtmand over Hjørring amt

1820-31 Johan Franciscus Gottlieb
Schönheyder 1773-1850 (47)
tidl. assessor i Højesteret 
herefter præsident i rentekammeret

1831-43 Frans Vilhelm Ferdinand
Ahlefeldt-Laurvigen 1790-1843 (41)
tidl. højesteretsassessor

1843-66 Lucas Peter baron Bretton 1797-1880 (46)
tidl. kæmner ved Øresunds toldkammer, 
adjungeret 1841, konst. 1842

32 år

27 år

14 år

18 år

1 år

16 år

24 år

3 år

7 år

11 år

12 år

23 år
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1866-79 Gottlob Emil Georg Frederik
baron Rosenkrantz 1803-1844 (63)
tidl. amtmand over Thisted amt

13 år

1879-86 George Frederik Tillisch 1835-1917
tidl. kontorchef i Indenrigsministeriet, 
herefter amtmand over Præstø amt

(44) 7 0 ar

1886-1905 Jacob Philip Andreas Skrike 1840-1905
tidl. borgmester i Ålborg

(46)

1905-11 Anders Dybdal 1852-1915
tidl. departementschef, herefter stiftamtmand 
over Sjællands stift

(53)

1911-21 Harry Rowland Howard Grøn 1861-1934 
tidl. kontorchef i Indenrigsministeriet, 
herefter amtmand over Frederiksborg amt

(50)

1921-31 Laurits Nicolai Trolle Friis 1874-1936
tidl. kontorchef i Indenrigsministeriet 
herefter stiftamtmand Lolland-Falster

(46)

1931-47 Sofus August Ragnar Buchwald 1877-1957 
tidl. kontorchef i Kirkeministeriet

(54)

19 år

6 år

10 år

10 år

16 år

1947-69 Egede Larsen *1899 (48)
tidl. kontorchef Indenrigsministeriet

1969-70 est. Florian Martensen-Larsen *1911 (58)
tidl. amtmand i Thisted,
stiftamtmand i Viborg 1970ff

23 år

Litt.:
]. Bloch: Stiftamtmand og amtmand i Kongeriget Danmark og Island 
1660-1848 (1895).
Germann H. W. Jonassen: Stiftamtmand og Amtmand i Danmark 
1848-1922 (1923).
Palle Rosenkrantz: Amtmandsbogen. Porträtter og Biografier af Stift
amtmand og Amtmand i Danmark 1660-1935 (1936).

Bilag 3: Valg til Viborg amtsråd 1842-1928.
1. Valgt af sædegårdsejerne.
2. Valgt af valgmænd ud

peget af sogneforstander- 
skaberne



158 Hans H. Worsøe

I: 1842-1856
(Anordn. 13. aug 1841) (Valgene gælder for 6 år)

19.4.1842: Proprietær Grønbech til Eskjær 1
Proprietær Kjeldsen til Lerkenfeld (-1845)
Suppleant: proprietær Koch til Ulstrup

20.4.1842: Landmåler Bloch fra Fussingø 2
Gårdmand Christen Pedersen Balling fra Øxenvad 
(udtr. 1845)
Sognefoged Keller fra Thorning (-1845) 
Klædefabrikant M. P. Bruun til Bruunshåb (-1845)
Suppleant: gårdejer Lars Melgaard af Danstrup

29.4.1845: Hofjægermester Lüttichau til Tjele 1
Suppleant: proprietær Tørsleff til Østergård

Klædefabrikant Bruun til Bruunshåb (udtr. 1846) 2
Proprietær Jensen til Lundgård
Suppleant: provst Stockholm (bortflyttet 1846)

28.7.1846: Suppleant: justitsråd Fønss til Ørslevkloster Extraord. 1

Etatsråd Holm til Dalsgaard (-1848) Extraord. 2
Proprietær Møller til Aagaardholm (-1851)
Suppleant: cand, polyt et pharm Jacobæus (-1848)

27.4.1848: Justitsråd Fønss 1
Suppleant: jægermester Lichtenberg til Bistrup
Etatsråd Holm 2
Proprietær Kali til Sødal

24.4.1851: Hofjægermester Lüttichau 1
Suppleant: proprietær Faber til Randrup
Proprietær Jensen 2
Gårdejer Christen Christensen Primdal
Suppleant: proprietær Kjeldsen, Lerkenfelt

27.4.1854: Justitsråd Fønss 1
Suppleant: hofjægermester Lichtenberg
Proprietær Jacobæus 2
Proprietær Dockedahl
Suppleant: jægermester Neergaard
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II: 1856-1910
(Lov af 22. marts 1855 og 6. juli 1867)

1. Valgt af de større skatteydere
2. Valgt af valgmænd udpeget af 

sogneforstanderskaberne (sog
nerådene)

28.4.1856: Rigsdagsmand, gårdejer B. Nørgaard 2
Provst Bendix
Proprietær Kirketerp
Rigsdagsmand, gårdejer Chr. Jensen
Kammerherre Lüttichau til Tjele (ti857) 1
Proprietær v. Bracke til Duelund
Hofjægermester de Lichtenberg til Bidstrup

11.11.1857: Jægermester Neergaard til Viskum 1

26.4.1859: Proprietær Strange til Agertoftegård 2
Proprietær Sørensen til Kallestrup (-1862)
Provst Bendix i Højbjerg (-1862)
Gårdejer B. Nørgård i Kreibjerg
Proprietær Kirketerp til Grinderslevkloster
Proprietær Nellemann til Allingskovgård (-1862) 1
Proprietær Faber til Randrup (-1862)

28.4.1862: Gårdejer Chr. Jensen i 0. Bording (-1865) 2
Branddir. Jacobsen i Ørum (-1865)
Hofjægermester Lichtenberg til Bistrup (udtr. 1866) 1
Jægermester Neergaard til Viskum (ti865)
Proprietær Neergaard til Aunsbjerg
Proprietær Kjeldsen til Lerkenfeld

25.4.1865: Gårdejer Chr. Jensen 2
Branddir. Jacobsen
Proprietær Kirketerp til Grinderslevkloster (11866) 
Gårdejer Jens Chr. Lønborg til Brøndum
Proprietær Bering til Strandet
Proprietær Nellemann til Allingskovgård (-1868) 1

10.12.1866: Proprietær Lundsgaard til Langetgård (-1871) 2
Proprietær Bruun til Asmildkloster (-1868) 1

28.4.1868: Proprietær Jensen til Holmgård (fraflyttet 1869) 1
Proprietær Bruun til Asmildkloster
Proprietær Nellemann til Allingskovgård
Proprietær Buchwald til Friisholdt

6.4.1869: Hofjægermester Lüttichau til Vingegård 1
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4.4.1871: Gårdejer P. Hansen, Hvorslev 2
Gårdejer Niels Jensen, Almtoft
Gårdejer H. P. Christensen, Frammerslev
Proprietær Kastrup, Kastrupgård
Proprietær Brinck Seidelin af Østergård

22.4.1874: Major Honnens de Lichtenberg til Bistrup 1
Proprietær Friis til Duelund
Proprietær Lundsgård til Langetgård
Proprietær Bruun til Asmildkloster

23.3.1877: Proprietær Brinck Seidelin af Østergård 2
Gårdejer Chr. Nielsen af Kjeldberggård
Proprietær Smidth, Sophiesminde
Godsforvalter Nannestad, Fussingø
Gårdmand Søren Villekold, Skals

10.3.1880: Proprietær Friis til Duelund 1
Hofjægermester Lichtenberg til Bistrup
Etatsråd Bruun til Asmildkloster
Proprietær Hedemann til Nyholm

12.3.1883: Gårdejer Jacob Nielsen i Lemming 2
Gårdejer Kongsgaard i Hjarbæk (*|"1888)
Gårdejer J. Chr. Pedersen i Nørandrup
Lærer Ravn i Borup
Mølleejer Jens Jensen, Loptrup mølle Skjød (frafl. 1886)

1.4.1886: Gårdejer Søren Christensen af Vellev (-1889) extraord. 2
Etatsråd Bruun til Asmildkloster 1
Hofjægermester Friis til Duelund
Hofjægermester de Lichtenberg til Bistrup
Proprietær Dalgaard til Hestehavegård

6.10.1888: Fabrikant Jensen, Dollerup Mølle (-1889) extraord. 2

28.3.1889: Gårdejer Jens Chr. Pedersen, Nr. Andrup 2
Gårdejer A. K. Sloth, Ravnholt
Gårdejer Chr. Nielsen, Langå
Fabrikant Jensen, Dollerup
Gårdejer Ravn, Knudby

5.4.1892: Etatsråd Bruun, Asmildkloster 1
Proprietær Dahlgaard, Hestehavegård (J1897)
Hofjægermester de Lichtenberg, Bistrup (fraflyttet 1892/93)
Proprietær J. Kjeldsen, Lynderupgård

4.1.1893: Hofjægermester Estrup til Ormstrup (-1898) extraord. 1
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6.4.1895: Gårdejer Hans Chr. Nielsen, Rødding i Salling 2
(frafl. 1896)
Sognefoged Niels Sørensen, Nr. Tulstrup
Fabrikant Jensen, Dollerup
Gårdejer Sloth, Ravnholt
Gårdejer Ravn, Knudby

25.4.1896: Gårdejer Chr. Dalgaard, Breum extraord. 2

29.5.1897: Proprietær Hartz til Lundholm (-1898) extraord. 1

20.4.1898: Hofjægermester Estrup til Ormstrup 1
Proprietær Hartz, Lundholm
Proprietær Kjeldsen, Lynderupgård
Baron Petersdorff, Sødal

13.4.1901: Gårdejer Chr. Dalgaard, Breum (udtr. 1904) 2
Gårdejer Niels Sørensen Tulstrup, Nr. Tulstrup
Gårdejer Morten Hull, Østerbording
Fabrikant Jensen, Dollerup
Gårdejer P. Odgaard, Tastumgård

23.4.1904: Hofjægermester Estrup til Ormstrup (frafl. 1908) 1
Proprietær Hartz, Lundholm
Proprietær M. Kjeldsen, L. Restrup
Hofjægermester Lüttichau, Viskum

22.8.1904: Gårdejer Niels Mousten, Knudby (-1907) extraord. 2

11.4.1907: Gårdejer Morten C. Hull, Lysbro 2
Fabrikant A. P. Jensen, Dollerup
Gårdejer Jens Mortensen, Tøndering
Gårdejer Niels Mousten, Knudby
Gårdejer N. S. Tulstrup, Nr. Tulstrup

25.3.1908: Forpagter Hansen, Haxholm extraord. 1

III: 1910-1916
(Den kommunale valglov 25. apr. 1908) Alle valgt ved valgmænd

19.4.1910: Husmand Jacob Ole Nielsen af Bøstrup 
Gårdejer Jens Mortensen af Tøndering 
Gårdejer Jeppe Chr. Christensen, Vadum 
Proprietær Søren Revsgaard, Villumgård 
Gårdejer Morten Hull, Lysbro 
Gårdejer Hans Jensen, Sjørslev 
Gårdejer Niels Krogh, Gjedsted 
Gårdejer Niels Leth, Vellev 
Gårdejer Jens P. Vesterby, Løvel 
Gårdejer Søren Christensen, Langå
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/Eldste billede aj Viborg amtsrad, ca. 1908, som findes pa Lokalhistorisk 
Arkiv for Viborg Kommune. Foruden amtsrådets medlemmer med stift
amtmand Dybdal til højre for midten i forreste række, ses embedsman
dene, amtsvejinspektør A. Dalberg og amtsfuldmagtig J. P. Jørgensen.

Hofjægermester H. Lüttichau, Viskum
Læge Schjerup, Kjellerup

IV: 1916-22
Første amtsråd efter den privilegerede valgrets afskaffelse (lov af 13. 
apr. 1916 Alle valgt af valgmænd

28.4.1916: Husmand Søren Fischer, Tindbæk
Gårdejer Niels Lcth, Vellev 
Vejassistent J. P. Mikkelsen, Kjellerup 
Skatterådsformand Morten Hull, Lysbro 
Gårdejer Frederik Nielsen, Fly 
Gårdejer Niels Krogh, Brcdhalegård 
Gårdejer Jens Kvorning, Nørupgård 
Landstingsmand Hans Jensen, Sjørslcv 
Proprietær Gudik Gudiksen, Hesthavegård 
Gårdejer Jens Mortensen, Tøndering 
Husmand Jens P. Møller, Thorum
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V: 1922-28
27.4.1922: Gårdejer Mads Madsen, Funder. Gårdejer Hansen Jensen, 

Sjørslev. Vejass. J. P. Mikkelsen, Kjcllerup. Lærer N. Fi
sker, Almind. Husmand J. P. Møller, Thorum. Gårdejer 
Jens Dalsgaard, Roslev. Gårdejer Th. Ostergaard, Bygum. 
Gårdejer Anders Andersen, Tastum. Proprietær Gudik Gu- 
diksen, Hesthavegård. Gårdejer Otto Møller, Mammen. 
Partikulier Jens Kvorning, Vammen. Partikulier Søren Fi
scher, Tindbæk. Gårdejer Kr. Mikkelsen Kristensen, Ap- 
trup. + 13 suppleanter.

24.4.1928: Husmand J. P. Møller, Thorum. Gårdejer Otto Møller, 
Mammen. Gårdejer Jens Dalsgaard, Mammen. Gårdejer Kr.
M. Kristensen, Aptrup. Gårdejer Lerche Christensen, Horn
bæk. Gårdejer Mads Madsen, Funder. Gårdejer Magnus 
Andersen, Ans. Proprietær G. Gudiksen, Hesthave. Bog
handler David Christensen, Kjcllerup. Gårdejer Th. Oster
gaard, Bygum. Gårdejer Kr. Bundgaard, Stubbegård. Lærer
N. Fisker, Almind. Gårdejer P. Chr. Søndergaard, Trevad. 
+ 13 suppleanter.

Amtsrådets sammensætning 1930ff er trykt i Kommunal Årbog.

Anm.: Navne og stillinger er anført efter valgprotokollen, der er afle
veret til Landsarkivet (B4-1066). Rækkefølgen af de valgte ligeledes, 
således at denne til og med 1910 angiver rækkefølgen i stemmetal.

Bilag 4:
Instruction

Hvor efter,
Vii Christian den Siette, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, 
De Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og 
Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst; Allcrnaadigst ville, 
at os Elskelig Baron Hr. Christian Güldencrone, Ridder, Vores Geheime 
Raad, som Stiftbefalingsmand over Viborg Stift, og Amtmand over 
Hald Amt, sig indtil videre Allerunderdanigst haver at rette!

Først som Stift-Befalingsmand.
At Hand over det hcele Stift, skal observere og i agt tage alle Vores 
Kongl. Høihedcr Regalier og Rettigheder, og ikke tilstædc at os derudi 
af hvem det og være kand nogen Indpass skeer, mens dersom imod 
forhaabning enten allereede kunde være skeed eller herefter maatte skee,
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da os det selv ved sin Allerunderdanigste Memorial at tilkiendegive, 
paa det Sagen af Vores General Fiscal efter Vores egen Allernaadigste 
ordre og befaling Lovligen kand vorde udført. -

2det.
Dernæst bør hand at lade sig være angelegen, at alle Vores Forordnin
ger, Instructioner, og Befalinger, som allereede er, eller herefter vorder 
given, saavidt Hans Bestilling angaar, udi alt tilbørligen efterkommes, 
og hvis Hannem derudi befales med største fliid forretter, saavelsom 
at Amtmænd og andre Amtsbetienterc, Øvrighed og Borgerskabet i 
Kiøbstæderne, og Rettens Betienter, med samtlig Almue paa Landet, sig 
derefter tilbørligen forholder, saa bemeldte Vores Forordninger, Instruc
tioner og Befalinger, udi alle dets Ord, Puncter og Clausuler vorder 
efterkommet. -

3die.
Med Amtmændene og alle Andre Amtsbctientcre, saavelsom Øvrigheden 
udi Kiøbstæderne udi samme Stift, skal hand have tilbørlig Inspection, 
at enhver sin Bestilling og Pligt forsvarligen forretter, hvorudi Hand 
Dennern aid fornøden Hielp efter Ansøgning skal beviise. -

4.
Hand skal og have tilhørlig opsiun med Justitien saavel i Kiøbstæderne 
som paa Landet, at enhver Stæds Øvrighed forsvarligen Deres Embeder 
forvalter, at Justicien tilbørligen administreres, saa ingen, være sig 
Geistlig eller Verslig, ædel eller u-ædel, Riige Fattige sig med Aarsag 
derover kunde have at besværge, til hvilken ende Hannem skal være 
tilladt, en gang om Aaret at cftersce alle Bye, Herrets og Birketings 
Bøger, om de retteligen ere igiennem dragne, og at Birketingene Lov
ligen holdes, af Lov-kyndige Birkefogder og Vederhæftige Stokkemænd, 
udi rette tiide, saa med alting Lovligen omgaaes, og dersom befindes 
skulle, at Birkefogden ikke forstaae sit Embede, som Hand bør, da ad
vares Birke-Herren, efter Lovlig medfart at hende Dom paa Hans Be
stilling, og dertil beskikke en Anden. -

5te.
Naar enten Borgemcstcre, Amtskriverc, Ridefogder, Raadmænd, Bye- 
fogder og Hospitals Forstandere, Raadstue eller Byeskrivere udi samme 
Stifts Kiøbstæder, samt Herretsfogdcr eller Herretsskrivere udi Vores 
Birke paa Landet sig ei tilbørligen udi samme Deres Bestillinger for
holder, skal hand os sligt ved sin Allerunderdanigste skriftlige Memorial 
tilkiendegive, at det siden i Cancelliet eller Cammer-Collegio, hvor det 
henhører, videre kand vorde examineret og os derom til videre Aller
naadigste Resolution, kand vorde givet Allerunderdanigst Relation.

6te.
Hand skal og eengang eller fleere om Aaret, udi egen person besøge 
Kiøbstæderne udi Stiftet og informere sig om alle Byernes Doent, saa 
alting holdes i stand efter Loven og Politie-Ordningen. -
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7de.
Hvem Kiøbstæderncs Indkomsters Oppebørsel er betroed, skal hand, 
naar fornøden giøres, fordre til Reigenskab, og De være skyldige udi 
hans overværelse god Rigtighed og forklaring at giøre. -

8de.
Hand skal og tvende gange om Aaret Indsende en fuldkommen Rela
tion om Byernes tilstand, baade til Cancellict og Cammcr-Collcgium, 
ligesom det enhver Stæd vedkommer. -

9de.
Hand skal og paa Vore Vegne have tilsiun med dend Geistlige Juris
diction der udi Stiftet, og have Præsterne udi tilbørlig forsvar, saavcl- 
som naar behovgiøres til Rette Dcnnem befordre og forsvare, og ellers 
udi forefaldende Sager efter Ordinancens Indhold sig forholde. -

10de.
Ved Vores Kirker, skal Hand tillige med Supperintendcnten der udi 
Stiftet, efter Loven have saadan tilbørlig Indseende, at med Deres Ind
komst forsynlig omgaaes, Kirkerne forsvarlig vedliige holdes, og at el
lers alting derved tilgaar efter dend Anordning, dermed giort er, eller 
vorder; Særdeeles skal hand tilholde Denncm, som Kirkernes Indkomster 
og Oppebørsel er betroed eller frcmdceles anbetroed vorder, at De for 
des Indtægt og Udgifter Aarlig rigtig Regnskab giøre, og derfor nøi- 
agtig Qvittering tager, saa skal hand og have indseende med de Kirker, 
som ere under andres Jura Patronatus, saaleedes, at om nogen mærkelig 
Brøstfældighed paa Kirkerne skulle fornemmes, at Hand da advarer og 
tilholder Patronen til Kirken, samme ved god Hæfd at holde, saafremt 
hand samme sit Jus ikke vil have forbrudt, og Stiftamtmanden ikke 
skulle foraarsages, saadant for os at angive, og derpaa lade tale ved 
Lands Lov og Rett. -

11.
Hospitals og fattiges Huusets Forstandere, skal hand iligemaade, efter 
Loven, tillige med Supperintendcnten og andre Vedkommende tilholde, 
Deres Bestillinger forsvarligen at forestaae, at De derfor i rette tiide 
tilbørlig Reigenskab aflcgge, saavelsom at med fattige Lemmers Ind
tagelse og underholding efter dend Fundatz og Skik, samt anden An
ordning derom udi Loven og ellers giort cr, eller vorder, forholdes. -

12.
Hand skal og tilsee, at de genanter som efter Vores Cammer Reglement 
af Amternes Indkomster Aarligen til Kirker, Skoler, Præster, Hospitaler 
eller andre fattige skal gives, i rette tiide af Amtskriverne vorder betalt, 
og at ingen derudi skeer forkort eller forurettes. -



166 Hans H. Worsøe

13.
Herforuden skal Stift-Amtmanden alvorligen lade sig være angelegen, 
at naar nogen Hannem med Vores Høyeste Ræts Dom besøger, De da 
strax og uden ophold befordres med Execution efter Loven, og enhvers 
Doms Clausuler, enten De lyder paa dend skyldige til Fængsel eller til 
udlæg i hans Gods, og hvis da dend skyldige nogen bøder enten til 
Qvæsthuusct eller andre er tildømt at betale, da dend strax ved Exe
cution at inddrive, paa det Vores Høyeste-Rettes Domme underdanigst 
uden videre Process vorder efterlevede. -

Dernest som Amtmand.
1.

Skal hand fornemmeligen ved dend Hannem Anbetroede Administra
tion og Befaling over fornevnte Amt, Vores Høihed, Regalier og Rettig
hed paa det flittigste i agt tage og forsvare, og ikke tilstæde, at os til 
præjudice noget derudi, at hvem det og være kand, bliver foretagen, 
mens dersom noget imod forhaabning skulle skee, det uden nogen Per
sons Anseelse tilbørligen modsiige, og os selv ved sin Allerunderdanigste 
Skriftlige Relation til viidere Vores Allernaadigste Anordning tilkiende- 
give, Hand skal og alting troeligen overveye og sig yderst lade være 
angelegen, alt hvis bemte Hans anbetroede Amt kand komme til Gavn 
og Bæste, og Intraderne til forbedring, saa at intet efterlades, hvorved 
Vores tieniste og fordeel kand befordres, og derimod aid u-troskab, egen 
Nytte og underslæb betages og afskaffes. -

2.
Paa Sessionerne som til Rytter-godsets opkomst og Conservation Maa- 
nedtlig holdes, haver Hand saavidt hans anbetroede Amt sig strækker, 
tillige med andre dertil Committerede, flittig at være tilstæde, og hvis 
derudi fornemmeligen passerer og til des nytte sluttes, hver gang fra 
Sessionen med de andre til Vores Cammer-Collegium indberetter. -

3.
Alle Fæste- og Skifte-Bøger, saavel ved Rytter-godset som Vores be- 
holdne Gods, haver Hand at igiennemdrage, forseigle og udi enhver at 
attestere, hvor mange Nummerede Blade derudi findes, saa og derhos 
at anføre, hvortil De ere ordinerede, tagendes derved vel i agt, at ingen 
enten ved ubillig Fæste, Skriverpenge, eller udi andre maader for 
u-Rettes, mens at der accorderes udi Hans nærværelse, om slige Fæster 
og at alle Fæstebreve i Hans anfortroede Amt af Hannem attesteres, saa 
at derom med de Fæstende ingen hæmmelige eller a’ parte tingninger af 
Amtsbetienterne eller Amts-Skriverne skeer, hvis nogen af Vores Betien- 
tere sig herimod maatte forsee, skal Hand det straxen Vores Cammer- 
Collegium tilkiendegive, paa det dend skyldige tilbørligen derfor kand 
vorde anseet. -
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4.
Skulle ellers nogen af Vores Amtsbeticnterc, samt Regiments Skriverne 
og Fogderne som os med Reigenskaber ere forpligtede eller andre, som 
staar under Vores Cammer-Rett, sig skiødesløs og uflittig i sin Bestilling 
forholde, haver Hand os Beskyldningerne, med hvis Beviislighed derfor 
kand være, Allerunderdanigst at indsende til Vores Allernaadigste Re
solution, det iligemaade for Vores Cammer-Collegio at angive, paa det 
slige Bestillinger med andre skikkelige og flittige Personer igien kand 
vorde forsynet. -

5.
Hand skal og have god tilsyn med alt Vores beholdne Gods, Jord Enge 
eller andre Eiendomme at ikke noget deraf med uræt fra hæfdes, eller 
fra vendes, og dersom hand ved flittige efterforskning kand fornemme 
at nogen Jord, Eiendom Fiskerie eller deslige, lidet eller meeget kand 
være med uræt derfra kommen, skal hand det formedelst Lov, Dom og 
Rett, ved Amtskriveren, hvor ingen Ridefoged er, lade indtale, saa- 
fremt hand ikke selv derfor vil stande til rette. -

6.
Med alt under Amtet beliggende Gods, som fra os enten kand være af
hændet eller pantsat, skal hand og have Inspection at Vores Hoihed, 
Regalier, særdeelcs Jagten, Skovhugst og Vrag, saavidt Vi os deraf har 
forbeholden, tilbørligen vorder paa agtet, med andre Forretninger, som 
derved paa Vores Veigne kand forefalde. -

7.
Naar noget Skib kommer til Skade og liider Skibbrud ved De under 
hans anfortroede Amt sorterende forstrande, være sig Vores egne eller 
andres, eller og noget Vrag, Vahrc eller Gods sammestæds hender at 
komme, saa haver Hand sig efter Loven og Vores Allernaadigste ud- 
gangnc Forordning af 21 Martii 1705, om forhold med Strandede Skibe 
og Gods i alle maader Allerunderdanigst at rette og forholde. -

8.
Hand skal og beflitte sig paa, at ved øde Jorder og Enge parters Bort- 
lcielse til Skatterne at afhielpe det øde Godscs Opkomst imod visse Aars 
frihed paa Landgilde eller Skatter, Skatternes eller Landgildernes Be- 
dagelse af det forarmede Gods, aftingninger eller deslige Vores interisse 
søges, hvorfore saasnart noget saadant forefalder, det hannem strax af 
Amtskriveren, hvor ingen Ridefoged er, skal tilkiendegives, og hvis udi 
saa maade bliver forrettet skal udi Amtstuen udi Hans, og udi hans 
Fraværelse udi hans Fuldmægtiges nærværelse foretages, saa at ingen 
dermed opholdes, og skal saadanne Breve og aftingninger Hannem af 
Amtskriveren til Ratification indstilles, særdeles skal hand selv besig
tige, hvis øde Gods som udi Hans Amt findes, og flittig inqvirere efter
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af hvad Aarsag det er blcvcn øde, og om det er af Sandflugt, hvor saa- 
danne tilfælde forefalder, da det der selv at besee, og ved u Villige 
Mænd grandske og taxerc hvor stor skade paa Agger og Eng skeed er, 
og det støkkeviis specificere, som da under Hans haand ved Reigen- 
skabcrne Aarligen skal fremlegges, og derhos sit betenkende teignes, 
hvorledes det paa beste maader kand remideres. -

9.
Alle paabudne Contributioner skal i Hans nærværelse efter rigtig Confe- 
rcring med Matriculen lignes og legges imellem Almuen saavidt hver 
Proprietarius af Hans eget Gods efter Vores Allernaadigste tilladelse 
ci selv ligner, indfordrer og clarerer, saa at ingen underslæb derudi af 
Amtskriveren begaaes, mens hand dermed tilsyn have, som Hand agter 
at ansvare, og stande til Rette for, om nogen klagemaal over Hannem 
derfor skulle falde, og Hand ikke hielper dend for u-rettede der udi 
til Rette, eller om det haver videre udseende ei angiver det udi Rentc- 
Cammeret til behørig Correction. -

10.
Hand skal særdeeles see derhen at med intradernes oppebørsel, troe- 
ligen og oprigtigen omgaaes, og des Beløb aarligen tilbørligen af Amt
skriveren vorder beregnet, desligeste at de til fornevnte Amt beholdne 
Bønder og Tienere aldccles intet bliver forurettet eller med nogen nye 
paalæg imod Loven og Jordebogen besværget, ei heller noget u sædvan
ligt derimod for Dennem ved Amts betienterne eller andre i ringeste 
maader affordres, langt mindre selv eller ved sine Folk Dennem udi 
nogen maader besværge, men at De ved Lov Skiæl og Rett bliver hold
ne, og for aid overvold og uræt hanthævede, forsvarede og til Rette 
forhiulpne. -

11.
Hand skal og rette sig efter Vores om Land Rytteriet Allernaadigste 
udgangne Forordninger eller hvis derom herefter kand vorde anordnet 
og ligesaavel lade sig Rytter Bøndernes saa og Herretsfogdcrnes og 
Skrivernes tilligende Gaardc, som andre til Amtet liggende Bønders op
komst og forbedring være angelegen, hvorfore Hand og med Regiment
skriveren og Amtsbctientcrne, naar nogen Bonde ved Vaade Ild eller 
anden u-lykke bliver forarmet, samme ulykke og Bondens tilstand paa 
behørige Stædcr skal foredrage, og paa hvor lang Tiid hand eragter 
samme Gaard Frihed kunde behøve, med sin attest tilkiendegive. -

12.
Skal Hand og have sin Vanning udi nærværelsen saavidt Ledigheden 
det vil tillade, ved Vores Amtstue paa det Hand der iidelig kand være 
nærværende og have Videnskab og Information om Vores egne beholdne 
Amts samt Ryttergodsets tilstand udi bemte Amt, at dend ikke af an
dres underretning hos Ham skal bestaae, til hvilken ende hand selv i det
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mindste hver fierding Aar, og oftere om det fornøden giøres skal allc- 
stæds i bemte Amt omreise og nøie inqvirere om enhvers tilstand, og 
hvis til Deres forbedring og opkomst tienlig kand eragtes, os hver fier
ding Aar eller saa ofte Hand inqvisitioncn haver forrettet Allerunder
danigst give udførlig Relation og Forslag til sammes opkomst og iværk
sættelse, og hvorvidt der avanceres med det øde godses Bygning som 
paa Ryttergodset eller ved Amtet bliver beordret; Dcsligeste skal hand 
og Vores Amtskriver og Ridefoged sammestæds som Vores tiennere an
sees, saa og tillige med Dcnnem efter Hans Allerunderdanigste Pligt 
Vores tieneste iagttage, hvorfor hannem Copier af Deres Instructioners 
Indhold skal tilstilles, at Hand desbedre med Dcnnem kand Confercrc 
om Vores ticnistc og forekommende Forretninger, saa de ikke ved hans 
egne Beticntcr, som Particulair, mens ved bemte Vores Amts og Regi
mentsskrivere samt Ridefoget bliver befordret, som sig altiid derudi vil
lig skal lade finde saavidt enhver vedkommer, paa det hverken paa 
dend eene eller dend anden Siide nogen Aarsag og Anleedning gives til 
nogen Tvist og u-Eenighed, hvorved Vores Ticnistc maatte blive for
sømt. -

13.
Med Skovenes tilsiun, Bygnings- og Hiultømmers samt Brcndeveeds og 
Giersels Aarlige Fortcignclse og Udviisning og Oldens Taxering og 
Forpagtning, Skovenes Opelskning og deslige, haver Hand at forholde 
sig efter Vores Allcrnaadigste Forordning derom giort er eller vorder. -

14.
Og som Reignskabcrne for Jordebogcns Indkomster og u-vissc efter 
dend giordc Anstalt, lige med De for Penge og Korn Contributioncr til 
hver Nyt Aar skal sluttes, saa skal Amtskriveren hvor ingen Ridefoged 
er, samme Rcigenskabcr naar de af Hannem ere underskrevne Amt
manden tilstille, hvilke Rcigenskabcr Hand i det seniste 14 Dage efter 
De af Hannem ere annammede skal attestere eller og paatcigne hvorudi 
Hand Dennern ei kand biefaldc. I det øvrige skal Vores Amts-skriver 
og Amtsbctientcr være tilforbundne Hørsommeligen at efterkomme hvis 
Hand Dennern tiid efter anden til Vores ticnistc efter Vores Ordre til
sigendes vorder, hand skal og særdcclcs see derhen at med intradernes 
oppebørsel troeligen og oprigtigen omgaacs, og des Beløb aarlig tilbør
ligen af Amtskriveren og Ridefogden vorder bereignet fornemmelig 
have god indseende at Amtskriveren rigtig ved Dag og Datum udi dend 
Journal Bog, som Hand efter Vores Allcrnaadigste Forordning af Ilte 
Decembr: 1688 ved Amtstuen bør holde, straxen indfører det som efter 
Vores Allcrnaadigste Forordninger udi Skatter gives og betales skal, og 
deraf annammes bør, og til dend ende for desbedre at være forsikkret, 
saadant skeer, skal samme Bog ugentlig Maancdtlig eller oftere, og saa 
tit det til Vores Intraders Rigtighed forgot befindes af Vores Amtskriver 
Produceres for at fornemme om dend rigtig holdes, og da at teigne 
derudi hvorleedes dend befindes. -
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15.
Udi de Sager hvor nogen agter med Process at tilvende sig noget af 
Vores beholdne Jordegods, Eiendom Landgielde Visse og u-visse Ind
komster, Herligheder og Rettigheder skal af Amtmanden paastaaes at 
Hannem gives lovlig Kald og Varsel, og skal hand da være forpligtet 
at indkomme for Retten med sit skriftlig Svar, som udi Actis skal ind
føres til underretning i fremtiden, om Hand paa Vores Vcigne haver 
giort aid dend Fliid Hannem burde, og om det ei er skeet svarer dend 
paafølgende Skade, dog skal hand saasnart saadanne Sager forekommer, 
Os derom betimmelig advare, og Vores Ordre derom forvente, og skal 
da hvis billig Bekostning som paa samme Sager giøres af Vores Ind
komst efter Amtmandens Attest betales; Men hvis nogen søger i bc- 
melte Amt ved Process at bemægtige sig noget af Vores Geistliges, Com- 
munitetets, Hospitalers eller deslige Gods, da skal hand derom advare 
De af Vores Geistlige som Vi tillige med Hannem Inspcctioncn der
over Allernaadigst haver anbetroed, saa at intet derfra i nogen maade 
forvendes. -

16.
Over alle Vores Breve Forordninger og Befalinger Vores Skatter og alle 
andre Intrader vedkommende som Hannem tilsendes, bør Hand at holde 
rigtig Bog, som tillige med Amtet til Hans Successor kand leveres dend 
videre at continuere, og ellers flittig at corresponderc med Vores Rente 
Cammer udi hvis Hannem derfra vorder tilskrcven, og Hand ellers 
kand eragte at tiene til Vores Intraders Rigtighed og Forbedring. -

17.
Saa ofte Vores egne Reiser foretages, og Vores Fadebord i Landene fø
res, haver Hand efter Vores eget Pass paa Hoff-Fourierens Advarsel de 
dertil udkrævende Vogne og Forspand ved Amtskriveren hvor ingen 
Ridefoget er, at lade tilsige paa ordinaire Skifte-stæder betimmeligen 
at møde, og hvis nogen udebliver, da Denncm derfor at lade tiltale, 
hvorved Hand haver og at observere at ei flecre Vogne eller Forspand 
end nødig er tilsigcs, og siden af Betienterne imod Foræring løslades, 
paa ligemaade haver Hand og naar Vildt til Vores Hoff-holding for
skikkes, fornødne Hæste og Vogne til dets Befordring efter Vores Ober 
Jægermesters passer, ved Amtskriveren at forskaffe. -

18.
Naar nogen af Vores Militie bliver beordret at marchere, lader Amt
manden sig deres March Routte som denncm af Vores Deputerede ved 
Land Etaten gives foreviise af Amtskriveren, hvorefter Hand ved Amt
skriveren, hvor ingen Ridefoget er, giør dend anstalt, at De beordrede 
Vogne kommer til dend bestemte Tiid tilstæde, ved det stæd hvor de 
Marcherende i Hans anbetroede Amt indkommer, og selv med Amt
skriveren eller Ridefogden følger med de Marcherende igiennem Amtet, 
tagendes vel i Agt, at hvor Troupperne haver Deres Natteleie eller 
marcherer, de ingen insolentier begaae, men fornøyer Bonden for hvis
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de nyder af Hannem, over det March Routen dennem tillader, hvilket 
Hand med een derover forfattet Bereigning dend Comanderende Offi- 
ceer haver at give tilkiende for at nyde derudi Hans viidere Assistence, 
men hvis Bunden derfor ingen fornøielse skeer, eller dend Comanderen
de Officeer ei heller vil hielpe Bunden til sin Betaling, haver Hand og 
Amtskriveren det med ligelydende Bereigning, paa hvis De Marcherende 
over March Routen haver nødt, Vores deputerede ved Land Etaten at 
tilkiendegive, for at lade de Vedkommende Officeerer det i Deres Gage 
aftrække, og ellers at lade Dennem tiltale for hvis insolentier imod 
Vores Forordning er begaaet. -

19.
Saasnart nogen execution efter at Restantzen af Amtmanden er exami- 
neret og attesteret, efter derom Vores Allernaadigste Befaling til Cam
mer Collegium af d. 3die April AO: 1694, og derfra giorde Anstalt ud- 
stædes paa de efterstaaende Contributioner, og Hand befinder at dend 
ligger paa de stæder hvor Pengene formedelst Fattigdom hos Proprie
tarier ei skulle kunde bringes til Veye, mens maatte behøve nogen De
lation, haver Hand Aarsagen og tilstanden, som Hand sig tilforn vel 
haver at informere om, Vores Rente-Cammer udførligen at give til
kiende, at de derom videre behørige Anstalt betimmelig kunde giøre. -

20.
Hand maae og ei uden Vores sær Allernaadigste tilladelse begive sig af 
dend Provintz hvorudi fornevnte Hans anbetroede Amt er beliggende, 
og naar det Hannem tillades haver Hand at forordne en Fuldmægtig til 
hvilken Amtskriveren og Ridefogden sig imidlertiid kand holde, om 
hvilken Fuldmægtig Hand dend forsikkring maae have at Hand hans 
Bestilling i Hans fraværelse med tilbørlig Fliid saaleedes betiener, som 
Hand selv dertil vil svare, hvorefter og ellers i det øvrige efter Loven 
og udgangne Forordninger og Anordninger fra Vores Cammer-Collegio 
Hand og andre Vedkommende sig Allerunderdanigst haver at rette og 
forholde, udi de Poster, som ei særdeeles udi denne Instruction er for
klaret. Givet paa Vores Kongelige Palais i Kiøbenhavn dend Ilte 
Decembr: Anno 1730. -

Under Vor Kongelig Haand og Seigl. -
Christian R: 

L: S: 
R: 

Instruction
for C: L: v: Piessen.

Baron Hr: Christian Güldencrone 
som Stiftbefalingsmand over Viborg
Stift, og Amtmand over Hald Amt. - Rigtig Copie efter Origina

len testerer
C: Güldencrone.

Kilde: Viborg stiftamt og Hald amt - 1789. Kopier af privilegier, be
villinger og bestallinger ca. 1680-1786 (B3B - 66).



Bilag 5: Folkemængden i Viborg amt 1834.

Folkemængden efter næringsveje:

Købstæder 
og herreder

De som hører 
til den gejstlige 

og lærerstanden

Den civile 
embedsklasse

Privatiserende 
lærde og lærere

De som lever 
af jordbrug

De som 
har næring 

af søen

Den forarbej
dende klasse

A B Ialt A B I alt A B 1 alt A B Ialt A B I alt A B Ialt
Viborg by 21 62 83 71 299 370 60 19 79 55 266 321 6 25 31 430 782 1212
Skive 3 10 13 18 72 90 - - - 12 28 40 - - - 132 346 478
Lysgård herred 30 140 170 15 71 86 2 - 2 880 3865 4745 4 1 5 248 575 823
Houlbjerg 24 119 143 6 16 22 - - - 497 2498 2995 2 3 5 235 447 682
Sønderlyng 21 91 112 1 5 6 1 - 1 523 2591 3114 1 1 2 226 343 569
Hindborg 10 41 51 3 14 17 - - - 359 1556 1915 - - - 101 158 259
Rødding 15 86 101 - - - - - - 341 1665 2006 2 5 7 100 179 279
Harre 11 49 60 - - - 1 5 6 359 1497 1856 69 226 295 108 195 303
Nørre 15 74 89 1 1 2 2 2 4 495 2163 2658 - - - 188 284 472
Middelsom 28 131 159 6 41 47 1 - 1 588 2811 3399 - - - 231 472 703
Nørlyng 18 86 104 5 11 16 - - - 484 2251 2735 2 8 10 126 367 493
Fjends 22 106 128 1 7 8 - - - 759 3444 4203 29 51 80 156 248 404
Rinds 30 140 170 4 23 27 1 - - 744 3298 4042 3 - 3 141 294 435
Hids 17 83 100 4 23 27 - - - 415 1853 2268 12 32 44 110 293 403

Totalsum 
for hele amtet 265 1218 1483 135 583 718 68 26 94 6511 29786 36297 130 352 482 2532 4983 6943



Købstader 
og herreder Handelsklassen Pensionister 

og kapitalister Daglejere De som ikke driver 
bestemt næring

Almisse
nydende

Tugthus 
lemmer

Viborg by
A
75

B
247

I alt
322

A
47

B
75

I alt
122

A
153

B
31

Ialt
184

A B I alt
227 181

Skive 40 130 170 18 23 41 35 93 128 1 4 5 15
Lysgård herred 19 74 93 123 83 206 96 231 327 29 6 35 148
Houlbjerg 6 26 32 155 102 257 69 149 218 22 25 47 101
Sønderlyng 4 16 20 131 48 179 89 245 134 4 7 11 104
Hindborg - - - 69 34 103 61 124 185 12 6 18 62
Rødding - - - 40 4 44 42 92 134 2 2 59
Harre 1 4 5 84 24 108 39 91 130 2 - 2 95
Nørre - - - 67 27 94 87 238 325 8 4 12 163
Middelsom 4 30 34 75 57 132 51 124 175 12 18 30 157
Nørlyng 4 24 26 82 45 127 42 106 148 10 16 26 112
Fjends 3 21 24 103 33 136 53 93 146 - 2 2 116
Rinds 2 12 14 153 91 244 74 132 206 19 22 41 137
Hids 2 11 3 90 54 144 54 132 186 24 25 49 87 -
Totalsum 
for hele amtet 160 595 755 1237 700 1937 945 2168 3113 145 135 280 1583 181

Anm.: Under A indbefattes antallet af dem, der enten som hovedpersoner eller som fuldmægtige, kontorbetjente, svende 
eller drenge hører til hver klasse. - Under B derimod: koner og børn, tyende og andre, der forsørges af hver klasse uden 
at henhøre under rubrikken A.
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Bilag 6: Udregning af middeltal.

A) Ved den oprindelige inddeling var de gennemsnitlige tal, divideret 
med ti: hartkorn 1.586, folketal 3.068 og areal 2,894. Ved Hald og 
Skivehus amter med tilhørende købstæder var de faktiske tal 12.456, 
27.299 og 38, hvilket giver følgende regnestykke:

hartkorn 12.456 : 1.586 = 7,8
folketal 27.299 : 3.068 = 8,9
areal 38 : 2,8 = 13,1

29,8

Facit ligger meget nær 30, idet det lavere hartkorn og folketal opvejes 
af det større areal.

B) Ved den nye inddeling var de gennemsnitlige tal, divideret med ti: 
hartkorn 2.160, folketal 4.279 og areal 3,915. Ved det nye Viborg amt 
var de tilsvarende tal 18.083, 38.455 og 46,7, hvilket giver følgende 
regnestykke:

hartkorn 18.083:2.160 = 8,4
folketal 38.455 : 4.279 = 9,0
areal 46,7: 3,9 = 11,9

29,3



Kommunalreformen i Viborg amt
Af Florian Martensen-Larsen

Ved kommunalreformen i 1970 gennemførte man langt det 
betydningsfuldeste reformarbejde inden for de kommunale 
forhold, der er foretaget, siden de danske kommuner blev 
oprettet i det forrige århundrede.

Da reformen også fik stor betydning for Viborg amt, og 
den har sin specielle historie netop hos os, præget af vore 
geografiske forhold og de folk, der havde arbejdet her i 
mange år og hver for sig havde virket med gennemførelsen 
af en række ideer, vil der blive gjort et forsøg på i store træk 
at skildre den historiske baggrund for reformen, og hvor
ledes den blev sat i værk i vores område/")

I. Den oprindelige primærkommunale inddeling
Inden 1970 var der 2 slags primærkommuner, nemlig sogne
kommuner og købstadkommuner.

Den inddeling i sognekommuner, som fandtes før kom
munalreformen, hvilede på reglementet for fattigvæsenet på 
landet af 5. juli 1803, der i § 1 fastslog, at de trængendes 
forsørgelse på landet skulle deles efter sogne distrikterne, så
ledes at ethvert af disse antager sig de til samme henhørende 
fattige. Det blev yderligere udtalt i denne bestemmelse, at 
så mange hoved- eller annexsogne, som er forenede under 
ét præstekald, tilsammen skulle udgøre et sognedistrikt; dette 
betød altså, at det i realiteten var inddelingen i pastorater, 
der var afgørende: hvis en præst havde flere sogne, udgjorde 
disse tilsammen et sognedistrikt, hvad der var ganske natur-

*) Jeg takker amtsborgmester P. E. Eriksen, forhenværende stiftamt
mand Egcde Larsen, stiftsfuldmægtig J. Machholm, professor, dr. jur. 
Poul Meyer, provst M. Øllgaard og overpræsident J. H. Zeuthen for 
gennemsyn af artiklen og venlige bemærkninger.
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ligt, fordi man i reglementets § 15 pålagde sognepræsten, 
»hvem Omhu for de Trængende nærmest er betroet, med 
Nøiagtighed og Iver at sørge for disses Understøttelse, i 
Overensstemmelse med Anordningerne«. Den lokale besty
relse af fattigvæsenets anliggender blev henlagt til en sogne
kommission, bestående af præsten, politimesteren, en af de 
største lodsejere og 3 eller 4 af de bedste sognemænd.

For købstæderne, der siden middelalderen havde haft en 
række privilegier, som bl. a. gav sig udslag i en særlig styre
form, blev der givet tilsvarende regler ved et reglement af 
samme dato, der oprettede fattigkommissioner for købstæ
derne og pålagde sognepræsterne og nogle for købstæderne 
specielle fattigforstandere det direkte ansvar for omsorgen.

Den inddeling af landet, som man fastlagde i 1803, og 
som hvilede på en meget fin kombination af på den ene side 
præsten, der dengang var den eneste med højere uddannelse 
på stedet og derfor havde en meget betydelig autoritet, og 
på den anden side »de bedste sognemænd«, skulle vise sig at 
have en overordentlig livskraft.

For det første blev den også lagt til grund, da man ved 
§ 36 i anordningen af 29. juli 1814 om almueskolevæsenet 
på landet oprettede skolekommissioner; her benyttede man 
samme idé, idet kommissionerne skulle bestå af sognepræ
sten, der havde forsædet, og samtlige »skolepatroner« i sog
net samt én eller to skoleforstandere. Skolepatronerne var 
de, som ejede mindst 32 tdr. hartkorn, medens skoleforstan
derne skulle vælges af amtsskoledirektionen »blandt de hæ
derligste Bønder i Sognet«, dvs. man ønskede igen at kom
binere den akademiske viden med de bedste og mest frem
stående blandt landmændene.

Man gik videre med den samme inddeling med anordnin
gen om landkommunevæsenet af 13. august 1841, der opret
tede sogneforstanderskaber i ethvert sognedistrikt, og hvor 
man for første gang indførte lokale valg til disse, men be
holdt præsten og ejerne af det store hartkorn som fødte 
medlemmer.

Efter at vi havde fået grundloven af 1849 med dens løfte
paragraf om, at »Kommunernes Ret til under Statens Tilsyn
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selvstændigt at styre deres Anliggender vil blive ordnet ved 
Lov«, fandt der naturligvis også en diskussion sted om, hvor 
store kommunerne skulle være; den endte med, jfr. § 1 i lo
ven om landkommunernes styrelse af 6. juli 1867, at man 
også under den nye ordning, hvor alle sognerådenes med
lemmer skulle være valgte, fortsatte med den gamle ind
deling, uanset at den ikke mere på grund af bortfaldet af 
sognepræstens fødte medlemsskab havde den samme indre 
nødvendighed.

Ved revisionen af kommunallovgivningen, der fandt sted 
ved landkommunalloven og købstadkommunalloven, begge 
af 25. marts 1933, fandt man heller ikke anledning til at 
ændre på princippet i kommuneinddelingen, den stod fast, 
uanset hvad der var sket siden 1803. Den havde en indre 
bærekraft - og efterhånden også en vældig tradition - der 
gjorde, at man dengang nøjedes med at oprette et nævn til 
at behandle løbende sager om ændringer i den kommunale 
inddeling; det blev kaldt »indlemmelsesnævnet«, fordi dets 
mest betydningsfulde sager vedrørte indlemmelse af land
kommuner i de stærkt voksende købstadkommuner, der 
bredte sig langt ud over deres oprindelige grænser.

II. Ændringerne i den kommunale inddeling før 1970 
Som nævnt er det ganske overvejende hovedindtryk af den 
kommunale inddeling op til den seneste tid, at der har her
sket en overordentlig stabilitet. Dette gælder også Viborg 
amt, hvor landets store udviklingsbyer jo ikke findes.

En vis ændring fandt dog sted, idet der i hele landet var 
en tendens til, at en del af de kommuner, der bestod af flere 
sogne, blev splittet op, så at hvert sogn for sig kom til at 
udgøre en kommune - sogneinddelingen var altså i disse til
fælde stærkere end inddelingen i pastorater, hvad der jo var 
såre forståeligt i betragtning af, at præstens fødte medlems
skab af den kommunale bestyrelse som nævnt var faldet 
væk med ikrafttrædelsen den 1. januar 1868 af den første 
landkommunallov.
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For Viborg amts vedkommende bevirkede det i tiden op 
til kommunalreformen en forøgelse af kommunernes antal 
med 13, sådan at antallet fra 1850 til 1960 steg fra 76 til 89.

Det drejede sig om følgende adskillelser:
1902: Levring og Hørup.
1906: Frederiks og Karup.
1908: Grønbæk og Svostrup.
1911: Vium, Almind og Sjørslev.
1915: Kragelund, Funder og Engesvang.
1917: Hinge og Vinderslev.
1920: Klejtrup og Hersom-Vester Bjerregrav.
1920: Serup og Lemming.
1920: Vester Bølle og Øster Bølle.
1924: Roslev og Rybjerg.
1926: Gødvad og Balle.

En anden ændring i den sognekommunale inddeling, der 
var særdeles betydningsfuld, bestod i, at der - som følge af 
oprettelsen af jernbanen mellem Langå og Viborg - var op
stået en meget stor bymæssig bebyggelse omkring jernbane
stationen i Bjerringbro, der gjorde det påkrævet i 1955 at 
danne en ny Bjerringbro kommune bestående af den gamle 
Hjermind-Lee-Hjorthede kommune samt Bjerring og Bjer
ringbro sogne af Bjerring-Mammen kommune og Sønderbro 
af Sahl-Gullev kommune.

Også på et andet punkt havde den bymæssige udvikling 
krævet ændringer i den kommunale inddeling, idet der både 
i 1925 og 1950 blev indlemmet dele af Skive landsogn - 
Resen kommune i den stadigt voksende Skive købstadkom
mune. På samme måde blev dele af Balle og Gødvad kom
muner i 1941 indlemmet i Silkeborg købstadkommune, som 
de var naboer til.

Men i betragtning af, at inddelingen i 1960 var over 150 
år gammel, må det betegnes som krusninger på overfladen, 
det kommunale net var i hovedsagen uændret. På det ved
føjede kort kan man se kommuneinddelingen i Viborg amt 
inden reformen.
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III. Gennemførelsen af den primærkommunale reform
i 1970

Den gennemgribende ændring i systemet, der blev forberedt 
i 1960’erne og blev gennemført fra 1. april 1970, og som 
gik stik imod den tidligere tendens til at opdele enkelte 
af de gamle kommuner og derved gøre det gennemsnitlige 
befolkningstal lavere, begyndte forholdsvis sent i Danmark.

Det samfund, som kommuneinddelingen var skabt til, 
havde ændret sig overordentligt stærkt i tidens løb.

I begyndelsen af forrige århundrede boede der i alt knap 
1 million mennesker i Danmark, men heraf boede ca. 80% 
på landet, medens resten var omtrent ligeligt fordelt mellem 
hovedstaden og samtlige købstæder. Byerne var små, idet 
langt det overvejende antal købstæder havde under 2000 
indbyggere. Alligevel var forskellen imellem land og by 
langt større end nu, fordi købstæderne dengang havde en 
omfattende eneret til handel og håndværk, medens man på 
landet levede ganske overvejende af landbrug og fiskeri.

Dette havde ændret sig radikalt - i 1960’erne var befolk
ningstallet steget til over 4% million, hvoraf halvdelen bo
ede i hovedstaden og købstæderne, og befolkningen i de by
mæssige bebyggelser i landkommunerne udgjorde en stor del 
af deres indbyggertal. Dette bevirkede store vanskeligheder, 
når de fælles opgaver skulle løses, ikke mindst fordi mange 
købstæder havde sprængt deres rammer, og bebyggelsen hav
de bredt sig langt ud i de omliggende landkommuner. Her
til kom, at mange sognekommuner var så små, at de ikke 
egnede sig til enkeltvis at løse de problemer, der var for
bundet med at tilvejebringe tidssvarende skoler og alder
domshjem. Knap 100 af sognekommunerne havde et ind
byggertal på under 500, medens 450 havde imellem 500 og 
1000.

Indenrigsminister Carl Petersen pegede allerede på disse 
problemer i et foredrag, som han holdt på De samvirkende 
Sognerådsforeningers delegeretmøde den 17. november 1956.

Han pegede her på den kraftige debat, der havde fundet 
sted i de andre nordiske lande og i England, og som havde
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sin baggrund i den fælles europæiske udvikling, der bundede 
i den store befolkningstilvækst, befolkningskoncentrationen 
i byerne, de tekniske fremskridt og den almindelige højnelse 
af den sociale standard. I Sverige havde man allerede med 
ét slag reduceret landkommunernes antal fra 2300 til ca. 
800, der havde et gennemsnitsindbyggertal på ca. 4000, og 
i Norge havde man nedsat en kommuneinddelingskomite, 
der ville stræbe mod, at en landkommune skulle have mindst 
2500-3000 indbyggere.

Han så godt de betænkeligheder, der kunne være ved en 
forøgelse af kommunernes størrelse, navnlig angsten for at 
sognerådene skulle miste kontakten med borgerne og angsten 
for, at sognerådene skulle blive for afhængige af de kom
munalt ansatte.

Men han anså denne frygt for ubegrundet og udtalte, at 
de hensyn, der talte for en forøgelse af kommunernes stør
relse, navnlig tilvejebringelsen af tidssvarende skoler og al
derdomshjem i den enkelte kommune, talte for, at ingen 
kommune burde være under 2000 indbyggere, og at man 
burde stile imod et gennemsnit på ca. 5000. Han anså en 
reform for højst påkrævet og mente, at vanskelighederne 
kun ville forstærkes ved en udskydelse.

Stemningen i sognekommunale kredse var imidlertid imod 
ministerens forudseende opfattelse af problemerne, og sog
nerådsforeningernes formand, Gotfred Knudsen, udtalte som 
svar høfligt, men bestemt, at han ikke kunne undlade at po
intere, at han troede, at man skulle være noget forsigtig med 
at lave en anden inddeling på den måde, at man tvangsmæs
sigt begyndte at lægge kommuner sammen, ligesom forholdet 
med de mere bymæssigt bebyggede kommuner kunne ordnes 
ved at give dem lov til under en eller anden form at være 
købstæder.

Den modstand, som tankerne om en mere omfattende 
kommunalreform således mødte i sognekommunale kredse, 
blev støttet af amtsrådene; disse var betænkelige ved køb- 
stædernes ønsker om udvidelser, fordi en imødekommelse af 
dem betød, at amtskommunerne mistede forstadskommuner
ne med deres gode skatteydere.
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Fra købstadkommunernes side blev presset for at få ord
net forholdet til deres nabokommuner imidlertid stærkere og 
stærkere. Forstadskommunerne fungerede - støttet af amts
rådene - som skattely for en række af bysamfundenes vel
havende borgere, og samtidig nægtede de at deltage i finan
cieringen af bysamfundets naturlige fælles faciliteter. Derfor 
var både den økonomiske udligning og et fælles ansvar for 
planlægning et stærkt krav fra købstadkommunerne og det
te så meget mere som reguleringerne af de købstadkommu
nale grænser praktisk talt var hørt op i 1950’erne til trods 
for, at byernes befolkningsmæssige udvikling på tværs af de 
kommunale grænser netop i denne periode var stærkere end 
nogensinde.

Hertil kom, at sognekommunernes indstilling til sagen 
var delt, idet det var et ret udbredt ønske nogle steder at få 
større landkommuner, navnlig fordi skolelovgivningen med
førte krav om større skoler, og det derfor var naturligt, når 
en sådan kommunal hovedopgave ikke kunne løses inden 
for en kommunes geografiske område, at udvide kommune
grænserne, så at der blev sammenfald mellem de admini
strative og skoledistrikternes grænser.

Som følge af disse ønsker om en reform, der blev frem
sat med stigende styrke, nedsatte indenrigsministeren den 18. 
december 1958 en kommission med departementschef Zeu
then som formand til revision af de 2 kommunale styrelses
love fra 1933, landkommunalloven og købstadkommunal- 
loven, med henblik på at fremkomme med de ændrings
forslag, der måtte findes ønskelige. Det forudsattes, at kom
missionen herunder skulle tage stilling til, om en samling af 
kommunallovgivningen i en enkelt kommunal styrelseslov 
ville være hensigtsmæssig, ligesom det forudsattes, at spørgs
målet om en tilvejebringelse af en mere hensigtsmæssig kom
munal inddeling blev taget op til overvejele.

I de første år efter kommissionens nedsættelse virkede 
disse tanker om sammenlægninger ret stilfærdigt. Navnlig på 
grund af et ønskeligt samarbejde om centralskolerne viste 
der sig enkelte steder i landet interesse for at lave frivillige 
sammenlægninger, og kommissionens sekretariat gennemførte



182 Florian Martensen-Larsen

derfor i 1960 og 1961 nogle undersøgelser vedrørende sogne
kommunerne i Præstø, Randers og Ribe amtskommuner; i 
Præstø amt var interessen så stor, at der allerede i 1962 var 
sammenlagt 24 kommuner til 8 storkommuner. Flere steder 
havde det endda vist sig, at der havde været interesse for 
skabelsen af større enheder end de kommuner på 3-4000 
indbyggere, som i de 3 amtskommuner var taget som ud
gangspunkt for de skitserede storkommuner.

Oprindeligt havde man fra kommissionens side tænkt sig 
at begrænse undersøgelserne til disse 3 amtsrådskredse. 
Imidlertid kom der en henvendelse fra Holbæk amt, som 
man gerne ville imødekomme, og allerede der udvidede man 
sigtet, idet man også inddrog købstæderne under undersøgel
sen. Dette ansås for nødvendigt, både fordi man ellers ville 
kunne komme ud for problemer, hvor der var forstads
bebyggelse i en sognekommune, der ønskede sammenlægning 
med en anden sognekommune, eller hvor en købstadkommu
ne måske ikke selv havde en befolkning på 3-4000 indbyg
gere. Endvidere måtte man erkende, at sognekommunerne 
i mange tilfælde selv ønskede sammenlægninger til større en
heder end de 3-4000 indbyggere, man oprindeligt havde reg
net med. I den konklusion, som man nåede frem til i Hol- 
bæk-undersøgelsen, nåede man således, når man ser bort fra 
Orø og Sejrø, hvis selvstændighed man fandt at burde be
vare, frem til 20 storkommuner med et gennemsnit på 4700 
indbyggere. For fuldstændighedens skyld bør det tilføjes, at 
det endelige resultat blev, at der i det gamle Holbæk amt 
kun blev 14 kommuner, og at begge de nævnte øer blev lagt 
sammen med de nærmest liggende kommuner på Sjælland.

Efterhånden blev der gennemført undersøgelser for samt
lige amter ved et samarbejde imellem de lokale myndigheder 
og kommissionens sekretariat.

I øvrigt blev der i alle undersøgelserne lagt meget vægt på 
at påvise, at gennemførelsen af et mere udviklet skolevæsen 
krævede et ret stort befolkningsunderlag.

Efter yderligere at have arbejdet nogle år med proble
merne, blev det klart, at der måtte skabes lovhjemmel for at 
løse dels problemerne omkring etableringen af nye amtskom-
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muner, dels fastlæggelsen af den kommunale inddeling om
kring byerne. Man havde høstet praktiske erfaringer under 
det tidligere arbejde, men man kunne ikke regne med, at en 
egentlig kommunalreform, hvorved samtlige kommunegrup
pers problemer ville blive løst, kunne gennemføres ad frivil
lighedens vej. Der blev derfor ved loven af 3. juni 1967 
skabt hjemmel for, at indenrigsministeren kunne gennemføre 
forslag herom, der var vedtaget af flertallet inden for en 
dertil nedsat kommunalreformkommission.

Denne lov forudsatte fortsat, at de problemer, der opstod 
i forbindelse med tilvejebringelse uden for byområderne af 
»større og mere bærekraftige kommuner«, kunne løses ad 
frivillighedens vej.

Med hensyn til kommunernes størrelse udtaltes det i lo
ven, at man burde tilstræbe en sådan størrelse og geografisk 
afgrænsning, at de danner et hensigtsmæssigt grundlag for 
en selvstændig varetagelse af de kommunale opgaver, og at 
hver kommune som centrum får en bymæssig bebyggelse af 
passende størrelse. I folketingsudvalgets betænkning over 
lovforslaget var det yderligere blevet udtalt, at 5-6000 ind
byggere normalt burde være det absolutte minimum for de 
nye kommuner.

Efter at man havde arbejdet i nogen tid med loven af 
1967, viste det sig imidlertid, at der var en del problemer, 
som det var vanskeligt at løse under den. Kommunalreform
kommissionen havde således i sine forslag til en ny kommu
neinddeling omkring byerne holdt visse landkommuner uden 
for sine sammenlægningsforslag, når der var tvivl om den 
rigtige inddeling, hvad der havde vakt kritik.

Indenrigsministeren stillede derfor forslag om og fik gen
nemført en bestemmelse i lov af 24. marts 1969 om, at også 
sammenlægning af kommuner uden for byområderne skulle 
kunne gennemføres af indenrigsministeren efter indstilling 
af kommissionen, altså også i tilfælde, hvor fuld enighed 
ikke kunne opnås.

Det blev under hensyn til, at forhandlingerne mellem 
kommunerne i flere tilfælde havde peget på enheder på 
7000 til 10.000 indbyggere, overvejet at øge det ønskelige
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Stiftamtmand Egede Larsen, 
formand for det udvalg, 
der fremsatte forslag til 
kommuneinddeling i Viborg 
amt.

antal af indbyggere i de nye kommuner, men man fastholdt 
som en kompromisløsning den mindstestørrelse på 5-6000 
indbyggere, som man 2 år tidligere var kommet frem til.

Den kraftige bevægelse, der gik hen over hele landet, vir
kede naturligvis også i Viborg amt. Det begyndte med, at 
Viborg amts sognerådsforening startede et arbejde med at 
lave et skitseforslag til en sammenlægning af kommuner i 
amtet. Fra sommeren 1964 deltog Viborg amtsråd ved sit 
kommunaludvalg i dette arbejde, og der blev nedsat et ar
bejdsudvalg med 5 medlemmer af sognerådsforeningens be
styrelse og kommunaludvalgets 5 medlemmer med stiftamt
mand Egede Larsen som formand.

Udvalget fremsatte et skitseforslag i august 1965, hvori 
det udtrykkeligt blev betonet, at skitsen ikke måtte tages 
som udtryk for noget ønske om en tvungen almindelig sam
menlægning, men alene som en vejledning i de tilfælde, hvor 
der af egen drift fra vedkommende kommunes side tages ini
tiativ til sammenlægning.
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Viborg amts kommuner for kommunalreformen med angivelse af sogne
grænser inden for de enkelte kommuner.

Det blev endvidere understreget, at hovedsynspunktet, 
nemlig at indføre kommuner med bymæssigt bebygget cen
tralområde og en nogenlunde ligelig fordeling af landbrugs
erhverv på den ene side og andre erhverv på den anden side, 
kun i begrænset omfang havde kunnet tilgodeses på grund 
af amtets overvejende landbrugsprægede karakter.

Forslaget gik ud på, at man skulle opretholde Viborg 
praktisk talt uændret, uanset at Viborg byråd havde udtalt 
ønske om en hel eller delvis sammenlægning med Asmild- 
Tapdrup kommune, og at der også havde været ført for-
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handlinger om en sammenlægning; men arbejdsudvalget 
fandt dog ikke noget »presserende behov for sammenslut
ning«. For Skives vedkommende lå det således, at der alle
rede var opnået enighed om en sammenlægning pr. 1. april 
1966 af Skive landsogn og Resen kommune med Skive køb
stad. Uden for købstæderne regnede man med en reduktion 
af kommunetallet til 26, og ingen af de nye kommuner kom 
op på over 8000 indbyggere.

Der foregik imidlertid i Viborg amt en parallel udvikling 
med det øvrige land, idet der i mange af de små kommuner, 
der var foreslået lagt sammen til forholdsvis rene landkom
muner, opstod ønske om at blive lagt sammen med byområ
der. Den svaghed, der var fremhævet ved det oprindelige 
forslag, at man kun i ringe omfang opnåede en ønskelig er
hvervsmæssig spredning, har utvivlsomt ligget bagved en 
række forhandlinger imellem kommunerne med større by
mæssige bebyggelser og de rene landkommuner og bevirket, 
at der blev opnået enighed om større sammenlægninger om
kring bycentrene.

Allerede i december 1968 måtte der derfor udsendes en ny 
skitse af Viborg amtsråd, der tog hensyn hertil. For Viborgs 
vedkommende var der således opnået enighed ikke blot mel
lem Asmild-Tapdrup og Gråbrødre landdistrikt, men også 
med Vinkel, Sdr. Rind og Almind kommuner om en sam
menlægning; og tilsvarende gjaldt det for Skives vedkom
mende, at der var enighed mellem købstaden og Hem-Hind- 
borg-Dølby, Estvad-Rønbjerg (der lå i Ringkjøbing amt) og 
Højslev-Dommerby-Lundø kommuner om en sammenlæg
ning pr. 1. april 1970.

Derimod bestod der megen tvivl om, hvorledes grænse
dragningen skulle ske i en række af de mere rene landkom
muner, hvor et tilhørsforhold til et bycenter ikke kunne væ
re vejledende.

Det samlede resultat af den ændring, der var sket i opfat
telsen siden 1965, var, at man pegede på i alt 20 kommuner, 
altså en væsentlig reduktion i forhold til de 2 bykommuner 
+ 26 landkommuner, som man havde arbejdet med 3 år 
tidligere.
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Arnold Daugaard, 
sognerådsformand i Houl- 
berg-Granslev kommune og 
formand for De samvirken
de Sognerådsforeninger, 
havde betænkeligheder ved 
en vidtgående kommunal
reform.
Det kgl. Bibliotek.

Det endelige resultat, man kom frem til kun godt et år 
senere, kom til at betyde en yderligere koncentration.

Den tidligere nævnte lov af 24. marts 1969 fastlagde 
grænserne for de nye amtskommuner og bestemte, at den 
fremtidige Viborg amtskommune i hovedsagen skulle bestå 
af de gamle Viborg og Thisted amter, og det tilkom efter 
denne lov kommunalreformkommissionen at gøre indstilling 
til indenrigsministeren om den primærkommunale inddeling 
i de enkelte amter, hvorefter ministeren skulle træffe afgø
relse.

Den tendens, der allerede i nogen tid havde gjort sig gæl
dende blandt landkommunerne til at søge mod bykommu
nerne, blev efterhånden så stærk, at den vakte en meget stor 
betænkelighed i de samvirkende sognerådsforeninger, hvis 
formand Arnold Daugaard var sognerådsformand i Houl- 
bjerg-Granslev kommune i Viborg amt. Han frygtede en 
»panikagtig flugt« af kommuner i anden række omkring 
købstæderne, der kunne medføre, at antallet af primærkom-
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muner blev væsentligt under de 300, som man dengang 
skønsmæssigt regnede med.

På grundlag af 1969-loven foretog kommunalreformkom
missionen en landsomfattende undersøgelse af de primær
kommunale forhold i alle landets amter. Resultatet af denne 
sidste omgang blev, at kommissionen indstillede og fik mini
sterens godkendelse af, at der i det nye Viborg amt blev 
i alt 17 kommuner med et folketal pr. 1. januar 1969 på
1 alt 220.101 indbyggere, jfr. tabellen side 206f. og det ved
føjede kort.

Af disse kommuner lå de 4 i det gamle Thisted amt, nem
lig Hanstholm, Morsø, Sydthy og Thisted, og da der i dette 
område var opnået fuld enighed imellem samtlige kommu
nalbestyrelser og det daværende amtsråd om grænserne, og 
man yderligere i hver af disse nye kommuner havde et na
turligt bycentrum, voldte grænserne ikke større vanskelig
heder her.

De resterende 13 kommuner lå i det gamle Viborg amt, 
og der skete altså herved atter en væsentlig reduktion i an
tallet i forholdet til de 20, hvormed man opererede i 1968. 
De nye kommuner blev Bjerringbro, Fjends, Hvorslev, Ka
rup, Kjellerup, Møldrup, Sallingsund, Skive, Spottrup, 
Sundsøre, Tjele, Viborg og Aalestrup. Det er karakteristisk 
for udviklingen, at de store bysamfund blev sammenlagt 
med flere landkommuner, Viborg modtog således yderligere 
Vorde-Fiskbæk-Romlund, Tårup-Kvols og en del af Ravns
bjerg, medens Skive yderligere fik Ørslevkloster, Ørum og 
en del af Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup. Men også de
2 store byer Bjerringbro og Kjellerup fik forøgelser i for
skelligt omfang.

Størst vanskelighed voldte naturligvis de mere rene land
kommuner, hvis befolkning havde meget divergerende opfat
telser af, hvordan deres tilhørsforhold bedst kunne ordnes.

En meget betydningsfuld faktor i det tit meget spegede 
spil, der blev spillet omkring oprettelsen af de nye kommu
ner, var skolevæsenet. De øgede krav, der lige siden gennem
førelsen af folkeskoleloven af 1937 var blevet stillet til kom
munernes skolevæsen, bevirkede ikke blot, at der måtte op-
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rettes centralskoler i de enkelte kommuner til afløsning af de 
gamle landsbyskoler, der ikke kunne årgangsdeles, men også 
at langt den overvejende del af landets sognekommuner blev 
henvist til at søge samarbejde med andre kommuner for at 
løse deres skoleproblemer. Dette samarbejde kom til at virke 
som en forløber for kommunalreformen, det viste vej mod 
den sammensmeltning af langt større befolkningsenheder, 
der skulle ske i 1970’erne. Men det forberedte også reformen 
på en anden måde, fordi de kommuner og sogne, der var 
fælles om en skole, ganske naturligt måtte høre sammen, når 
de nye kommuner skulle oprettes; maskerne i det kommu
nale net fandtes allerede i et vist omfang, da man begyndte 
at undersøge, hvordan nettet skulle være.

Som et eksempel fra Viborg amt kan det nævnes, at man 
i den daværende Vorde-Fiskbæk-Romlund kommune nord
vest for Viborg i 1958 havde vedtaget at oprette en central
skole i Løgstrup, der var centralt beliggende i kommunen, 
samtidig med at kommunens øvrige skoler skulle nedlægges. 
Allerede få år efter indgik kommunen imidlertid aftale med 
den tilgrænsende Taarup-Kvols-Borris kommune om, at Taa- 
rup og Kvols kom med i samarbejdet omkring skolen i Løg
strup. Borris-området fik derimod skolemæssig tilknytning 
til Sparkær i Daugbjerg-Mønsted-Smollerup kommune.

Denne skolestruktur fik varig betydning for området. Ef
ter nogen diskussion om muligheden af at oprette en »fjord
kommune« blev resultatet, at Vorde-Fiskbæk-Romlund søgte 
mod Viborg, hvad der bevirkede, at Taarup-Kvols-Borris 
måtte deles, idet Taarup og Kvols takket være skolesam
arbejdet fulgte med til Viborg, medens kommunens sydlige 
del, Borris-området, kom til den nyoprettede Fjends kom
mune.

Den gennemsnitlige kommunestørrelse efter reformen blev 
på ca. 13.000 indbyggere. De 4 kommuner, der rummede 
gamle købstæder, fik i alt 114.408 indbyggere, dvs. ca. 
28.600 i gennemsnit; disse 4 kommuner blev nogenlunde lige 
store i indbyggertal, idet Morsø fik 25.283, Skive fik 24.537, 
Thisted fik 28.973, og Viborg fik 35.615 indbyggere. De 
13 kommuner, der udelukkende blev sammensat af sogne-
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kommuner, fik knap halvdelen af amtets indbyggere, 
105.693, hvad der svarer til et gennemsnit på godt 8.000. 
Den mindste af amtets kommuner blev Hanstholm med 
4728 indbyggere. Der blev altså ikke en eneste kommune 
med det indbyggertal på 3-4000 indbyggere, som man til 
henimod 1967 på grundlag af de oprindelige erfaringer om 
sammenlægninger regnede for passende - så hurtigt skiftede 
opfattelsen af mål og midler i dansk kommunalpolitik i det 
10-år.

IV. Gennemførelsen af reformen af amtsinddelingen 
Som nævnt havde kommunalreformen sin oprindelse i de 
ønsker om sammenlægning af sognekommuner, der spontant 
opstod i tiden henimod 1960. Af mange grunde måtte pro
blematikken omkring disse imidlertid føre til overvejelser 
også om den amtskommunale struktur.

Oprindelse til denne er udførligt beskrevet i arkivar Hans 
H. Worsøes artikel i nærværende årbog, hvortil jeg derfor 
henviser med hensyn til det historiske.

Når man måtte komme ind på spørgsmålet om en æn
dring i amtsinddelingen, der havde været en stort set urok
ket del af det danske administrative system, siden det blev 
lovfæstet i 1793, var det bl. a. fordi man under forhandlin
gerne om sammenlægning af sognekommuner og købstæder - 
og ganske særligt omkring de mindre købstæder, hvor sogne
kommunernes samlede indbyggertal undertiden oversteg 
købstædernes - mødte vanskeligheder. Amtskommunerne 
omfattede før kommunalreformen kun amtets sognekom
muner - købstæderne stod uden for som en konsekvens af 
den særstilling, som de havde haft lige siden middelalderen. 
Amtsrådene gjorde derfor i disse tilfælde tit modstand på 
grund af den dermed forbundne svækkelse af disses økonomi; 
og en sammenlægning på den måde, at de nye kommuner 
fik sognekommunal status og derved bevaredes for amts
kommunen, mødte modstand hos købstæderne. Hertil kom, 
at der i visse tilfælde opstod betænkelighed hos amtsrådene
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og modstand mod afgivelse af arealer i tilfælde, hvor der 
mellem sogneråd var opnået enighed om en sammenlægning 
på tværs af amtsgrænserne.

Man iværksatte derfor på et tidligt tidspunkt i kommu- 
nallovkommissionen en undersøgelse på Fyn vedrørende for
holdene imellem amtskommuner og købstæder, der blev pub
liceret i 1963 under navnet »Fynsundersøgelsen«. Den på
viste, at hovedparten af de større lokale opgaver blev løst 
på et andet grundlag, end den kommunale inddeling egent
lig forudsatte, og at det ud fra almindelige økonomiske og 
beskatningsmæssige forhold ville styrke de lokale enheders 
muligheder, hvis by og land indgik i samme sekundær
kommune.

I første omgang førte dette dog ikke kommissionen ind på 
særlig radikale tanker med hensyn til amtsinddelingen, og 
det samme var heller ikke tilfældet, da indenrigsministeren 
i 1966 fremsatte sit lovforslag om revision af den kommu
nale inddeling. Den bærende idé i dette forslag var, at de 
nye amtskommuner både skulle omfatte den hidtidige amts
rådskreds og amtets købstadkommuner. Med hensyn til 
grænsereguleringerne udtaltes det, at disse skulle kunne fore
tages, hvor de daværende amtsgrænser gik på tværs af den 
befolknings- og erhvervsmæssige udvikling, eller det i øvrigt 
fandtes tilrådeligt. Endelig udtaltes det, at der »i ganske 
særlige tilfælde« skulle kunne foretages sammenlægning af 2 
eller flere amter eller nedlægges en amtskommune.

Under folketingsdebatten om dette forslag viste det sig 
imidlertid, at der var større sympati end ventet for en om
fattende reform af landets regionale inddeling, idet man 
fandt det rigtigt, at »der sker en vis reduktion af antallet af 
amtskommuner«. Det gav sig udslag i, at man under ud
valgsbehandlingen af forslaget slettede ordet »ganske«, så
ledes at loven af 3. juli 1967 i § 2, stk. 3, udtalte, at der »i 
særlige tilfælde« kunne foretages sammenlægning eller ned
læggelse af amtskommuner. Denne tilsyneladende lille æn
dring i lovteksten skulle få store konsekvenser.

For at følge de tanker op, der var kommet frem fra man
ge sider under folketingsdebatten, udarbejdede kommunal-
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reformkommissionens sekretariat i 1968 2 publikationer, der 
kunne være udgangspunkter for de videre drøftelser i of
fentligheden af problemet. Baggrunden for dem var den op
fattelse, at man for at opnå en rationel løsning af de amts
kommunale opgaver, specielt sygehusvæsenet, burde stræbe 
henimod amtskommuner med et befolkningsgrundlag på så 
vidt muligt mindst 200.000-250.000 indbyggere. Først ud
sendtes i juli »Nye amtskommuner«, 4 skitseforslag til en ny 
amtsinddeling, der gik ud på en reduktion af de daværende 
22 amtskommuner til henholdsvis 16, 13 og 12; der vistes 
også en skitse med 8 amter, som kommissionen dog selv anså 
for urealistisk.

Denne fremgangsmåde svarer på en morsom måde til den, 
man valgte i 1780’erne, da man forberedte den i 1793 gen
nemførte reform af amternes grænser ved at udarbejde 4 for
slag til nye amtsinddelinger, varierende fra 15 til 18 amter.
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Senere kom en større publikation »Amtskommuner - be
folkning, opgaver, økonomi, oplande«, der tog en række re
gionale spørgsmål op til mere dybtgående behandling.

Det forslag, som den konservative indenrigsminister Poul 
Sørensen i oktober 1968 forelagde i folketinget, var forskel
ligt fra alle de tidligere skitserede; det gik ud på at oprette 
14 amter; for alle de nye amters vedkommende foretog man 
den fundamentale ændring, at de hidtidige købstæder blev 
en del af de nyoprettede amtskommuner. Med hensyn til det 
hidtidige Viborg amt foretog ministeren en radikal ændring, 
idet området vest for Fiskbæk å foresloges sammenlagt med 
Ringkjøbing og Thisted amter, medens området øst for Fisk
bæk å (hele området omkring Viborg) foresloges lagt sam
men med Randers amt. Nogle sydlige kommuner med til
knytning til Silkeborg skulle dog lægges sammen med Århus 
amt.

Forslaget blev lagt frem til fri debat i folketinget, hvori 
lå, at indenrigsministeren ville være lydhør over for æn
dringsforslag.

Dette forslag fandt en forholdsvis god modtagelse i Thi
sted amtsråd, hvor et flertal havde den opfattelse, at en 
sammenlægning med Ringkjøbing amt var det bedste, hvis 
Thisted amt ikke kunne opretholdes som selvstændig enhed.

I Viborg amtsråd vakte forslaget derimod forbitrelse, idet 
man fandt, at den sprængning af samarbejdet mellem amtets 
forskellige dele, det ville medføre, var helt ødelæggende for 
amtets institutioner; dette gjaldt især for sygehusvæsenet, 
idet Viborg amt havde placeret et fælles centralvaskeri i 
Kjellerup, en tuberkuloseafdeling og en fysiurgisk afdeling i 
Skive og en gynækologisk, en neurologisk og en pædiatrisk 
afdeling samt en sygeplejeskole i Viborg; hertil kom, at man 
som det eneste sted i landet havde placeret et statshospital 
for sindssyge i umiddelbar nærhed af et centralsygehus, og 
at man ved en deling af amtet ville risikere at fratage stats
hospitalet en væsentlig del af dets indlæggelsesområde.

Man indkaldte derfor til et møde den 18. oktober 1968 
i Viborg med repræsentanter for Viborg og Thisted amter 
for at sondere stemningen for en sammenlægning mellem Vi-
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Det oprindelige forslag til amtsinddeling forelagt oktober 1968 i folke
tinget.
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Amtsrådsmedlem og folke
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borg og Thisted amter, hvad der var Viborg amtsråds pri
mære ønske - derved ville man samtidig opnå at holde sam
men på det hidtidige Viborg amt og at øge befolkningstallet 
til den optimale størrelse.

Da der ikke på mødet var nogen særlig stemning for en 
samlet henvendelse om en ændring af forslaget på den fra 
Viborgs side ønskede måde, og man fra Viborg amtsråds side 
også bedømte mulighederne for at sammenlægge Viborg amt 
i sin helhed med Randers amt som ringe, måtte man gå an
derledes til værks.

Det skete på den måde, at P. E. Eriksen, der både var 
medlem af folketinget (valgt af Venstre) og af Viborg amts
råd, ved folketingets første behandling af lovforslaget den 
30. oktober 1968 benyttede lejligheden til at fyre en bred
side af imod det og pege på, at amtet i sin helhed burde 
sammenlægges med enten Thisted eller Randers amt. Han 
fik følge af både Svend Haugaard (radikal) og Chr. Thom
sen (soc.dem.), der begge gik ind for Thisted-løsningen.
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Afgørende for sagen blev det, da den tidligere indenrigs
minister Hans Hækkerup, der var socialdemokratisk ord
fører i sagen, midt i januar 1969 i det udvalg, som folke
tinget havde nedsat om sagen, i sit partis ændringsforslag 
gik ind for at sammenlægge Thisted og Viborg amter og fik 
først de radikales og senere - efter mange tovtrækkerier - en 
meget bred tilslutning hertil.

Folketingsudvalget afgav betænkning over lovforslaget 
den 25. februar 1969, hvor indenrigsministeren med tilslut
ning af udvalgets medlemmer med en enkelt undtagelse gik 
ind for oprettelsen af Viborg-Thisted amt; denne løsning 
blev efter en længere debat vedtaget af folketinget ved 3. 
behandling den 18. marts og stadfæstet som lov den 24. 
marts 1969 (se kortbilag bagest i bogen).

I henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. 
marts 1969 blev der nedsat et fællesudvalg med repræsen
tanter for byrådene og amtsrådene inden for det nye Viborg 
amt, der skulle behandle de spørgsmål, der opstod i forbin
delse med amtets oprettelse. Det fik folketingsmand P. E. 
Eriksen til formand og amtmand Fl. Martensen-Larsen, Thi
sted, til næstformand.

Det resultat, der kom ud af den meget omtumlede debat, 
som fandt sted i vinteren 1968-69, blev i detaljer fastlagt 
ved indenrigsministeriets bekendtgørelse af 27. februar 1970; 
den blev underskrevet af H. C. Toft, der var valgt som kon
servativ folketingsmand i det gamle Thisted amt, og som var 
blevet indenrigsminister efter Poul Sørensens død. Det kan 
kort gengives på den måde, at Viborg og Thisted amter blev 
lagt sammen, jfr. bilag 1, hvori der er givet en oversigt over 
det nye Viborg amts 17 kommuner og deres oprindelse.

Denne hovedidé blev dog på en række punkter modifice
ret, for Viborg amts vedkommende derved, at man yderli
gere fra Ringkjøbing amt modtog Estvad-Rønbjerg kom
mune, der var en del af Skives opland, og en del af Grove 
kommune omfattende Karup flyveplads og Kølvraa, der 
hørte naturligt sammen med Karup, medens det gamle Vi
borg amt til Århus amt afgav dels nogle østlige områder, der 
hørte sammen med Langå og Randers kommune (0. Vel-
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ling-Helstrup-Grensten og Houlbjerg-Granslev kommuner 
samt Langå og Torup sogne og en del af Vellev kommune), 
dels mod syd 7 kommuner (Funder, Balle, Gødvad, Krage
lund, Serup, Sejling-Sinding og Lemming), der hørte til Sil
keborgs opland.

For Thisted amts vedkommende blev der afgivet Thorup- 
Klim, Vust, Fjerritslev, Hjortdal og Kettrup-Gøttrup kom
muner til den nye Fjerritslev kommune i Nordjyllands amt, 
medens den nye Thyholm kommune, der opstod ved sam
menlægning af Hvidbjerg-Lyngs, Sindbjerg-Odby og Je
gindø kommuner, blev afgivet til Ringkjøbing amtskommu
ne på grund af områdets tilhørsforhold til Struer.

V. Den kirkelige inddeling i Viborg stift
Den reform, der blev gennemført med virkning fra 1. april 
1970 vedrørende de kommunale inddelinger, kom naturligvis 
til at smitte af på en række andre felter, hvor det er mere 
eller mindre praktisk at følge de territoriale grænser, der er
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lagt omkring kommunerne, deriblandt retskreds- og politi
kredsinddelingen, der begge blev ændret i kommuneindde
lingens kølvand.

Det eneste af disse områder, der her skal kort berøres, er 
det kirkelige, dels fordi netop dette lige fra begyndelsen har 
været helt snævert knyttet til primærkommunerne, så tæt, 
at de gamle sognekommuner lånte ikke blot deres område, 
men også navnet fra deres kirkelige oprindelse, og dels fordi 
det kirkelige tilhørsforhold sammen med det kommunale 
binder de små lokale samfund meget stærkt sammen.

Den kommunale inddelingsreform, der greb afgørende ind 
i alle de af reformen omfattede kommuner, måtte naturlig
vis blive til under et stort arbejdspres, og man opgav derfor 
på forhånd for at have bedre tid at gennemføre den kirke
lige reform samtidig. Indenrigsministeriets nævnte bekendt
gørelse af 27. februar 1970 indeholdt derfor i sin indledning 
en udtrykkelig bestemmelse om, at ændringer i den kom
munale inddeling ikke havde virkning i kirkelig henseende, 
medmindre dette særligt var oplyst.

For at stemme den kirkelige inddeling af efter den nye 
kommunale inddeling blev der af kirkeministeren gennem
ført en reform af lovgivningen om det kirkelige lønnings
væsen ved loven herom af 18. juni 1968. Den rationaliserede 
det kirkelige ligningssystem ved i § 7, stk. 2, at bestemme, at 
påligningen af de kirkelige afgifter skulle ske under ét for 
hver af de nye storkommuner, uanset om denne omfatter 
flere sogne.

Da de for de enkelte provstier nedsatte provstiudvalg 
imidlertid har betydningsfulde opgaver i forbindelse med de 
enkelte menighedsråds budgetlægning og regnskabsaflæggelse 
og navnlig skal træffe bestemmelse om ligningsbeløbets stør
relse, efter at der er forhandlet med kommunalbestyrelsen, 
var det endvidere en praktisk nødvendighed, at provstigræn
serne, der hidtil havde hvilet på den gamle herredsinddeling, 
jævnsides hermed måtte afpasses efter det nye system.

Kirkeministeren anså det derfor for påkrævet at tilpasse 
provstigrænserne til de nye kommunegrænser, således at et 
fælles ligningsområde (en kommune) i sin helhed henhører
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under samme provsti, dvs. at provstierne skulle bestå af et 
større eller mindre antal af de nyskabte storkommuner i de
res helhed.

Da provstigrænserne i mange tilfælde også var stiftsgræn
ser, gjorde kirkeministeren opmærksom på, at reformen af 
provstigrænserne her tillige ville kunne medføre en justering 
af stiftsgrænserne.

For Viborg stift betød dette naturligvis, at hele strukturen 
måtte i støbeskeen. For alle provstiernes vedkommende blev 
deres område taget op til overvejelse og reguleret, således at 
grænserne kom til at falde sammen med kommunegrænserne.

Da kommuneinddelingsreformen trådte i kraft den 1. 
april 1970, blev det yderligere nødvendigt at foretage visse 
midlertidige ændringer, allerede inden den kirkelige reform 
trådte i kraft året efter.

I det store og hele forløb forhandlingerne om stiftets kir
kelige inddeling stilfærdigt. Biskop Johs. W. Jacobsen ud
sendte med en cirkulærskrivelse af 12. februar 1971 til præ
ster og menighedsråd i Viborg et forslag til ny provstiindde
ling, og det gav kun i ret beskedent omfang anledning til 
kommentarer.

En betydningsfuld sag fik dog bølgerne til at gå højt. På 
grund af den meget stærke vækst, der var sket i indbygger
tallene i Hjerm-Ginding herreders provsti, der bl. a. omfat
tede Holstebro, og Hammerum herreds provsti, der bl. a. 
omfattede Herning, og som begge oven i købet i forbindelse 
med reguleringen af stiftsgrænsen mod Ribe stift ville blive 
yderligere forøget, fandt biskop Jacobsen det ønskeligt at 
aflaste disse provstier ved at oprette et særligt provsti, Ikast 
provsti, der omfattede de østligste af disse 2 provstiers om
råder. Dette forslag vakte stærk modstand i Hammerum 
herreds forening af menighedsråd, hvis formand var pastor 
Henry Vestergaard i Gjellerup, og der blev den 23. marts 
1971 afholdt et møde i foreningen, hvor 77 deltagere ved
tog en udtalelse, hvori man meget stærkt betonede ønsket 
om at bevare et provstifællesskab for hele Hammerum her
red, ligesom foreningen også ønskede navnet Hammerum 
herreds provsti bevaret i stedet for at skifte navn til Her-
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1968.

ning provsti. Man betonede, at man »i en tid, hvor ”frem
medhed” er blevet et dækkende ord for så mange forhold, 
bør bevare det, der er ”hjemligt” og ”rodfæstet”, og som 
betinger den bedste åndelige trivsel«.

Udtalelsen blev fremsendt til kirkeminister Arne Fog Pe
tersen, der imidlertid allerede i en skrivelse af 25. samme 
måned udtalte, at man ikke kunne tage forslaget til følge, og 
allerede dagen efter fastsattes det ved kongelig resolution, 
at der fra den 1. april 1971 skulle oprettes et nyt provsti, 
kaldet Ikast provsti, bestående af Grønbæk, Hinge, Vinder
slev, Levring, Hørup, Sjørslev, Thorning, Vium, Frederiks 
og Karup sogne, der blev overført fra Århus stift samt Bor
ding, Ikast, Engesvang, Aulum og Hodsager sogne fra Ham
merum herreds provsti samt endelig Grove og Haderup sog
ne fra Hjerm og Ginding herreders provsti.

Denne afgørelse skabte en hurtig afklaring, og da det 
yderligere viste sig, at pastor P. J. Overgaard i Bording var
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udset til at være provst i det nyoprettede provsti, spredte 
skyerne sig igen i Hammerum herred.

Ved en række forhandlinger med de 3 tilgrænsende stifter 
i Ålborg, Ribe og Århus blev en række grænsespørgsmål i 
forhold til disse stifter afklaret, og kirkeministeriet traf her
efter ved en skrivelse af 29. marts 1971 bestemmelse om, 
hvilke ændringer, der skulle ske i provstigrænserne i Viborg 
stift fra 1. april samme år at regne.

Biskop Jacobsen kunne herefter ved en skrivelse af 1. 
april 1971 til samtlige menighedsråd og præster i Viborg 
stift meddele, hvorledes stiftets administrative inddeling 
skulle være efter denne dato. Denne skrivelse er gengivet 
som bilag 2.

Kirkeministeriet fastsatte endvidere ved skrivelser af hen
holdsvis 10. december 1970, 15. februar 1972 og 22. februar 
1972, hvorledes stiftets afgrænsning skulle være over for 
Århus, Ålborg og Ribe stifter, således at den administrative 
reform, der medførte nogle mindre ændringer også i stiftets 
grænser, fordi sogne på begge sider af en stiftsgrænse under
tiden blev forenet i én kommune, herefter i alt væsentligt 
var fuldbyrdet.

VI. Vurdering af kommunalreformen. Langå-undersøgelsen 
Efter at kommunalreformen er blevet gennemført, har der 
naturligvis været en meget omfattende offentlig debat om 
dens virkninger, og specielt har mange naturligvis prøvet 
at tage stilling til, om den har været til gavn eller ej for 
indbyggerne i landets mange kommuner. Formålet med re
formen var først og fremmest at skabe en kommuneindde
ling, der gjorde, at kommunernes geografiske grænser kom 
til at svare til det område, der allerede forinden ved lovgiv
ning på andre områder var skabt navnlig for skoler. Kom
munernes grænser skulle afledes af kommunernes opgaver.

Men dernæst ønskede man især gennem kraftigere og bed
re udstyrede kommuner at skabe mulighed for en øget ud
lægning af opgaver fra staten til kommunerne, hvad der i 
årene efter 1970 er blevet gennemført ved en lang række
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ændringer inden for navnlig den sociale lovgivning og syge
huslovgivningen. Dette synspunkt blev understreget ved de 
dengang hyppigt fremhævede ord »større og mere bærekraf
tige kommuner«, der fremhævede effektivitet som en vigtig 
målsætning.

I 1970’erne er meget af den offentlige debat gået i helt 
andre baner; trivsel, miljø og størst muligt nærdemokrati 
med mindst mulig afstand imellem borger og den myndig
hed, der bestemmer over borgernes forhold, har været idea
ler, der er kommet meget mere frem i forgrunden. De har 
gjort, at nogle sætter spørgsmålstegn ved det, der skete i 
1970.

I folketinget er med bred politisk tilslutning gennemført 
en lov om kommuneplanlægning af 26. juli 1975, hvis helt 
gennemgående tema er en understregning af, at planen skal 
sigte mod en udvikling, der er »gunstig for befolkningens 
trivsel«, og hvor vigtigt det er at få så vidt muligt alle in
teresserede parter vækket til debat om kommunens planer.

Disse ideer har - tit til stor bekymring for dem, der i øv
rigt er gået ind for nærdemokratiet - også givet vind i sej
lene for mange grupper, der tænker i helt andre baner end 
det officielle Danmark. De har på en særdeles bevidst måde 
vendt ryggen til ideerne om effektivitet og vækst og forsøgt 
at trives under utraditionelle livsformer; lige fra »Christia
nia« i København til Frøstruplejren i Viborg amt eksperi
menteres der med små samfund, der allerede har bevist en 
betydelig livsduelighed.

Denne trivselsdebat har naturligvis også i høj grad været 
ført på det kommunale område, hvor man har ønsket at 
vide, i hvor høj grad kommunalreformen er stemmende med 
disse idealer, og der er grund til at nævne, at den mest dybt
gående af de videnskabelige undersøgelser, der er foretaget 
på dette område, har fundet sted i Langå kommune; den lig
ger ganske vist nu i Århus amt, men størstedelen af dens be
folkning kom fra det gamle Viborg amt, og den grænser sta
dig til det nye Viborg amt.

Det var en kommune, der opstod efter betydelige fødsels
vanskeligheder, fordi der blandt de forskellige sognekommu-
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ner, der blev lagt sammen til Langå kommune, herskede vild 
uoverensstemmelse om, hvordan grænsedragningen skulle 
finde sted. Hertil kom den specielle vanskelighed, der skyl
des, at Gudenåen deler den i 2 geografisk skarpt adskilte 
dele.

Byrådet i Langå, der følte de vanskeligheder, der fandtes 
i den nye kommune på grund af en manglende sammenhæng, 
bad derfor Institut for Statskundskab ved Århus universitet 
om at undersøge, i hvilken grad det var lykkedes at skabe 
sammenhæng i den nye kommune.

Undersøgelsen, der blev foretaget med bistand af profes
sor, dr. jur. Poul Meyer og hans 2 medarbejdere, Ole Nør
gaard Madsen og Søren Winter, koncentrerede sig om 4 ho
vedspørgsmål:

1) I hvilken grad er det lykkedes at skabe sammenhæng 
i den nye Langå kommune efter kommunesammenlægningen 
i 1970?

2) Hvad forstås ved nærdemokrati, og hvad indebærer 
nærdemokrati for en kommune som Langå?

3) Hvordan er kontakten mellem borger og kommune, og 
hvordan kan den tænkes forbedret og forøget?

4) Hvordan påvirkes forholdet mellem borger og kom
mune af myndigheder uden for kommunen?

Materialet til undersøgelsen blev indsamlet i foråret 1975, 
og der er i 1976 og 1977 blevet publiceret en sammenfatten
de rapport og 4 delrapporter på grundlag af materialet.

Undersøgelsen, der var meget dybtgående, omfattede 4 af 
10 sogne i kommunen, hvor 201 borgere ved interview hver 
svarede på 144 spørgsmål.

Med hensyn til det spørgsmål, som måske i nærværende 
forbindelse er mest afgørende, nemlig om borgernes vurde
ring af kommunesammenlægningen, viste det sig, at refor
men i Langå ganske overvejende blev bedømt negativt. Kun 
16% af de adspurgte mente, at fordelene overvejede ulem
perne, medens 37% mente, at ulemperne vejede mest, og 
14% mente, at fordele og ulemper opvejede hinanden. 
Mindst var utilfredsheden i selve Langå sogn (procenterne
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var her 20, 31 og 8), men også her med betydelig overvægt 
til utilfredshed.

Byrådet havde altså ret i sin formodning om, at kommu
nens borgere fornemmede, at det har været besværligt i dette 
ganske vist specielt vanskelige tilfælde at skabe en rimelig 
fællesskabsfølelse i kommunen. Hovedkonklusionen af rap
porten var, at det ikke var lykkedes at gøre Langå kommune 
til en harmonisk fungerende enhed og helhed i løbet af de 
første 5 år siden kommunesammenlægningen i 1970. Denne 
konklusion gjaldt, hvad enten man som mål for sammen
hæng valgte 1) fællesskabsfølelsen i storkommunen, 2) følel
sen af tilknytning til Langå kommune i forhold til eget sogn 
og den største by i nabokommunen, eller 3) vurderingen af 
fordele og ulemper ved kommunesammenlægningen.

Rapporterne kommer i øvrigt ind på en række midler til 
opnåelse af større kontakt imellem byråd og befolkning, så
som øget information, herunder borgermøder, og oprettelse 
af lokalråd.

Det må imidlertid understreges, at de ret mistrøstige re
sultater, man kom til i Langå kommune, formentlig næppe 
er repræsentative for landet som helhed - begyndelsesvan
skelighederne var exceptionelt store, og det man kunne kal
de »den indre nødvendighed« af at oprette en kommune 
med netop den afgrænsning var lille.

Det kan i denne forbindelse nævnes, at der af Karl-Hen
rik Bentzon og Ole Nørgaard Madsen i første halvår af 
1974 ved spørgeskemaer blev foretaget en landsomfattende 
kommunalpolitikerundersøgelse i provinskommunerne, hvor 
987 af de i perioden 1970-74 virkende kommunalpolitikere 
fik stillet en lang række spørgsmål, der skulle belyse kom
munalreformens virkninger på kommunalpolitikernes ar
bejdsforhold.

Den viser, at den nye administrative inddeling er blevet 
vel modtaget eller i hvert fald accepteret af de kommunal
politikere, som blev valgt ind i de nye kommunalbestyrelser 
i 1970. 2/3 af de adspurgte fandt, at fordelene ved kom
munesammenlægningerne i deres kommune var større end 
ulemperne, og mindre end 1/10 så ulemperne som større end
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fordelene. Hertil kan føjes, at det også i Langå var således, 
at kommunalpolitikerne i 1975 vurderede forholdene i den 
nye kommune mere positivt end borgerne som helhed gjorde 
det.
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Bilag 1:

VIBORG AMTSKOMMUNE (17 kommuner) fra 1. april 1970 
Uddrag af: Kommuneinddelingen april 1970. Befolkning og areal. 
Kommunallovkommissionens sekretariat i marts 1970.
Folketal pr. 1. januar 1969: 220.101. - Areal i ha: 411.940,7-

Hidtidige kommune Tidl. amtskomm. Areal i ha Folketal
Hl 1969

Bjerringbro kommune:
Skjern sogn Viborg 2.625,0 641
Bjerringbro (4- del til Tjele) Viborg 6.129,7 6.391
Mammen (-^ del til Tjele) Viborg 1.716,6 653
Vindum Viborg 3.810,0 2.035
Højbjerg-Elsborg Viborg 2.905,0 1.230
Sahl-Gullev Viborg 3.536,1 879
Del af Ørum-Viskum-Vejrum Viborg
Del af Hvorslev-Gerning Viborg 140,0 48

20.862,4 11.877

Fjends kommune:
Del af Kobberup-Feldingbjerg-
Gammelstrup Viborg 4.778,5 2.115
Vridsted-Fly Viborg 4.001,6 1.172
Del af Vroue-Resen Viborg 5.056,1 1.258
Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Viborg 8.188,9 1.792
Nr. Borris sogn Viborg 1.645,4 698

23.670,5 7.035

Hanstholm kommune:
Hanstholm del til Thisted) Thisted 11.303,6 3.237
Tømmerby-Lild Thisted 8.248,4 1.491
Dels af Nors-Tved Thisted

19.552,0 4.728

Hvorslev kommune:
Del af Hvorslev-Gerning Viborg 3.748,4 1.920
Sdr. Vinge sogn Viborg 1.179,0 474
Vejerslev-Aidt-Thorsø Viborg 3.513,4 2.129
Vellev (-r del til Langå) Viborg 2.356,9 1.100
V. Velling sogn Viborg 1.758,0 538

12.555,7 6.161
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Karup kommune:
Del af Ravnsbjerg Viborg 684,1 510
Frederiks Viborg 6.948,4 2.258
Karup Viborg 2.650,0 1.775
Del af Vroue-Resen Viborg 1.960,0 216
Del af Grove Ringkøbing 3.882,9 1.711

16.125,4 6.470

K’jellerup kommune:
Kjellerup Viborg 1.330,1 3.503
Sjørslev Viborg 2.722,1 1.262
Levring Viborg 1.979,3 727
Hinge Viborg 2.051,5 795
Grønbæk Viborg 3.388,2 1.953
Vinderslev Viborg 3.180,5 1.516
Vium Viborg 2.145,1 877
Thorning Viborg 8.831,1 2.459

25.627,9 13.092

Morsø kommune:
Nykøbing Mors Thisted 987,0 8.793
Sejerslev-Ejerslev-Jørsby Thisted 3.546,0 1.562
Flade-Sdr. Dråby Thisted 1.870,0 941
Alsted-Bjergby Thisted 1.555,0 671
Solbjerg-Sundby Thisted 2.267,4 1.338
Dragstrup-Skallerup Thisted 1.529,9 568
Galtrup-Øster Jølby Thisted 1.749,9 1.039
Tødsø-Erslev Thisted 2.517,4 1.560
Lødderup-Elsø Thisted 3.098,6 1.451
Frøslev-Mollerup Thisted 1.809,9 814
Tæbring-Outrup-Rakkeby Thisted 2.674,2 973
Ljørslev-Ørding Thisted 2.388,6 911
Vejerslev-Blistrup Thisted 2.783,5 1.073
0. Assels-V. Assels Thisted 2.607,0 1.265
Karby-Hvidbjerg-Redsted Thisted 5.382,6 2.324

36.767,0 25.283

Møldrup kommune:
Ulbjerg-Lynderup Viborg 5.991,4 1.296
Låstrup-Skals Viborg 4.703,9 1.997
Tostrup-Roum Viborg 4.772,1 1.774
Klejtrup Viborg 2.833,1 1.005
Hersom-Bjerregrav Viborg 2.899,1 836

21.199,6 6.908
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Sallingsund kommune:
Nautrup-Sæby-Vile Viborg 3.278,3 1.943
Durup-Tøndering Viborg 1.638,8 1.477
Roslev Viborg 820,8 1.269
Rybjerg Viborg 1.462,2 324
Hjerk-Harre Viborg 2.746,1 990

9.946,2 6.003

Skive kommune:
Skive Viborg 3.160,4 17.531
Hem-Hindborg-Dølby Viborg 3.016,5 1.129
Estvad-Rønbjerg Ringkøbing 5.387,4 1.004
Højslev-Dommerby-Lundø Viborg 5.194,9 2.775
Ørslevkloster Viborg 3.330,5 1.057
Ørum Viborg 1.560,7 290
Del af Kobberup-Feldingbjerg-
Gammelstrup Viborg 1.370,0 751

23.020,4 24.537

Spottrup kommune:
Rødding Viborg 2.694,2 1.439
Krejbjerg Viborg 1.938,8 496
Oddense-Otting Viborg 2.458,4 804
Balling-Volling Viborg 1.979,3 1.034
Brøndum-Hvidbjerg Viborg 2.211,9 669
Håsum-Ramsing Viborg 2.638,3 1.002
Lem-Vejby Viborg 2.550,8 1.071
Lihme Viborg 2.473,4 871

18.945,1 7.386

Sundsøre kommune:
Thise Viborg 1.477,4 548
Fuur Viborg 2.228,6 1.387
Selde-Åsted Viborg 3.685,5 1.511
Junget-Thorum Viborg 2.933,3 1.104
Grinderslev-Grønning Viborg 3.920,4 1.458
Jebjerg-Lyby Viborg 2.898,2 1.633

17.143,4 7.641

Sydthy kommune:
Vestervig-Agger Thisted 6.729,2 2.532
Visby-Heltborg Thisted 2.362,0 696
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Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg Thisted 7.709,2 745
Bedsted-Grurup Thisted 3.167,9 1.882
Hassing-Villerslcv Thisted 2.133,4 790
Skyum-Hørdum Thisted 2.733,1 1.639
Hurup Thisted 1.485,5 2.527
Helligsø-Gettrup Thisted 1.758,7 642
Boddum-Ydby Thisted 4.049,6 1.387

32.128,6 12.840

Thisted kommune:
Østerild Thisted 3.650,0 759
Øsløs-Vesløs-Arup Thisted 5.181,4 1.574
Hunstrup Thisted 1.947,8 507
Nors-Tved del til Hanstholm) Thisted 6.164,7 1.503
Thisted Thisted 751,5 8.760
Vang-Tvorup Thisted 6.339,0 567
V. Vandet-Ø. Vandet Thisted 4.980,4 491
Skinnerup Thisted 864,0 302
Hillerslev-Kaastrup Thisted 4.018,5 1.302
Sennels Thisted 2.244,9 887
Tilsted Thisted 854,2 1.302
Sjørring-Torsted Thisted 3.335,0 1.600
Skjoldborg-Kallerup Thisted 2.017,4 860
Harring-Stagstrup Thisted 2.164,2 1.443
Sønderhå-Hørsted Thisted 2.533,0 600
Nørhå 1 1 1/11OÄQ Thisted 3.401,4 624
Snedsted | smL Pr' 1/4 1969 Thisted 1.990,2 1.994
Hundborg-Jannerup Thisted 5.040,3 1.972
Thisted landsogn Thisted 936,4 1.926
Del af Hanstholm Thisted 0

58.414,3 28.973

Tjele kommune:
Rødding-Løvel-Pederstrup Viborg 7.271,6 1.616
Vammen-Lindum-Bigum Viborg 5.723,6 1.443
Tjele-Nr. Vinge Viborg 3.269,2 669
Vorning-Kvorning-Hammcrshøj Viborg 5.201,4 1.926
Ørum-Viskum-Vejrum (-^ del til
Bjerringbro) Viborg 5.634,3 2.185
Del af Bjerringbro Viborg
Del af Mammen Viborg

27.100,1 7.839
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Viborg kommune:
Viborg Viborg 5.610,2 25.387
Viborg-Gråbrødre landdistrikt Viborg 324,6 55
Del af Ravnsbjerg Viborg 7.997,4 2.495
Asmild-Tapdrup Viborg 3.101,9 3.249
Vinkel Viborg 2.263,4 603
Sdr. Rind Viborg 1.479,3 600
Almind Viborg 2.151,6 688
Vorde-Fiskbæk-Romlund Viborg 5.004,2 1.902
Tårup-Kvols sogne Viborg 3.344,9 636

31.277,5 35.615

Aalestrup kommune:
Aalestrup Viborg 11.423,4 5.244
Vesterbølle Viborg 2.527,0 534
Gedsted-Fjeldsø Viborg 3.654,2 1.935

17.604,6 7.713

Total 411.940,7 220.101

Bilag 2:

Biskop Johs. W. Jacobsens skrivelse af 1. april 1971 
om Viborg stifts administrative inddeling.

Kirkeministeriet har i medfør af den ved kgl. resolution af 24. juni 
1970 givne bemyndigelse truffet bestemmelse om den administrative ind
deling af Viborg stift, der pr. 1. april 1971 er fastsat således:

Viborg Domprovsti
Viborg domsogn, Viborg søndre sogn, Vestervang, Almind, Asmild-Tap- 
drup, Vinkel-Sdr. Rind, Vorde-Fiskbæk-Romlund, Tårup-Kvols, Dolle- 
rup-Finderup-Ravnstrup og Lysgård sogne.
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Bjerringbro-Hvorslev-Tjele provsti
Rødding-Løvel-Pederstrup, Tjele-Nr. Vinge, Vammcn-Lindum-Bigum, 
Vorning-Kvorning-Hammershøj, Ørum-Viskum-Vejrum, Højbjerg-Els
borg, Sahl-Gullev, Vindum, Vester Velling-Skjern, Bjerring-Mammen, 
Bjerringbro, Hjermind-Lce-Hjorthcde, Vejerslev-Aidt-Thorsø, Sdr. Vin
ge, Hvorslev-Gerning og Vcllev sogne.

Sydvesthimmerlands provsti
Hersom-Bjerregrav-Klejtrup, Låstrup-Skals, Tostrup-Roum, Ulbjerg- 
Lyndcrup, Gedsted-Fjcldsø, Vestcrbølle, Østerbølle-Ålestrup, Simcsted- 
Testrup, Hvam-Hvilsom, Brorstrup-Ravnkilde, Havcrslcv, Rørbæk- 
Grynderup-Stenild, samt Kgs. Tisted-Bindcrup-Durup sogne.

Salling provsti
Oddensc-Otting, Balling-Volling-Krejbjerg, Brøndum-Hvidbjerg, Hå- 
sum-Ramsing, Lem-Vcjby, Rødding-Lime, Fuur, Grinderslev-Grønning- 
Thise, Jebjerg-Lyby, Junget-Thorum, Selde-Ästed, Durup-Tøndcring- 
Nautrup, Hjerk-Harre, Glyngøre-Sæby-Vile samt Roslcv-Rybjerg sogne.

Skive-Fjends provsti
Daugbjerg-Mønsted-Smollcrup, Vridstcd-Fly, Nr. Borris-Gammclstrup, 
Kobberup-Feldingbjerg, Vroue-Resen, Skive-Rescn, Hem-Lindborg-Døl- 
by, Højslev-Dommerby-Lundø, Ørslevkloster-Ørum samt Estvad-Røn
bjerg sogne.

Vesthimmerlands provsti
Ulstrup-Gundersted, Ärs-Havbro, Skivum-Giver-Blære, Gislum-Vogn- 
sild, Lovns-Alstrup, Strandby-Farsø, Ullits-Foulum, Vester Hornum- 
Flejsborg, Ovcrlade-Hyllebjcrg, Svingelbjerg kirkedistrikt af Vestcrbølle 
sogn, Løgstør-Løgsted, Næsborg-Kornum, Salling-Oudrup, Ranum-Mallc, 
Vilsted-Vindblæs samt Aggersborg sogne.

Holstebro provsti
Struer-Gimsing, Hjerm, Resen-Humlum, Venø, Ølby-Asp-Fousing, Vej
rum, Holstebro-Maabjerg (med valgmenighed) Nørreland, Borbjerg, 
Mejrup, Naur-Sir, Ejsing, Ryde-Handbjerg samt Sal og Sevel sogne.

Herning provsti
Herning sogn, Set. Johs. sogn, Fredens sogn, Gjellerup (Herning-Gjellc- 
rup valgmenighed), Sunds-Ilskov, Snejbjerg-Tjørring, Rind, Simmclkjær, 
Ørrc-Sinding, Arnborg, Studsgaard-Haunstrup, Vildbjerg-Nøvling, Tim
ring, Assing samt Skarrild og Sdr. Felding sogne.
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Lemvig provsti
Lcmvig-Nørlem-Heldum, (Lemvig valgmenighed), Dybe-Ramme, Gu- 
dum-Fabjerg, Fjaltring-Trans, Lomborg-Rom, Nr. Nissum, Houe-Hy- 
gum-Tørring, Vandborg-Ferring, Bøvling-Flynder (Bøvling-Flynder valg
menighed), Møborg-Nees, Harboøre-Engbjerg samt Thyborøn sogne.

Ved kgl. resolution af 26. marts 1971 er det bifaldet, at der fra 1. april 
1971 at regne oprettes:

Ikast provsti
Bording, Ikast, Engesvang, Aulum-Hodsager (Aulum-Vinding-Vind 
valgmenighed), Haderup, Grove, Grønbæk, Hinge-Vinderslev, Levring- 
Hørup (Kjcllerup og omegns valgmenighed), Sjørslcv, Thorning, Vium 
samt Frederiks-Karup sogne.

Nr. Gørding-Vemb-Bur sogne hører indtil videre til Viborg stift (Hol
stebro provsti). I forbindelse med grænseregulering forventes disse sogne 
overført til Ribe stift.



Småstykker

DEN KIRKELIGE BETJENING AF GARNISONEN 
I VIBORG I 1700-ÅRENE

Det militære personel med pårørende og tyende hørte til 
domkirken, uanset konfession, og uanset bopæl i byen.

På alle søn- og helligdage var der tvungen kirkegang. I 
1775 var der af hensyn til de mange tysktalende soldater, 
på foranledning af den daværende garnisonskommandant, 
oberst Kreber, blevet indført skiftevis dansk og tysk høj
messe i domkirken.1) Dette hørte dog snart op igen, da det 
i 1776 blev påbudt kun at tale og skrive dansk i tjenstlige 
anliggender.

Også under feltforhold blev der holdt gudstjeneste for 
soldaterne. I 1779 fik præsten ved Viborg Tugthus, Ludvig 
Hemmer Bagger, 20 rigsdaler »i Douceur« for at have for
rettet gudstjeneste for regimentet »i Campementet ved 
Svænstrup«.2)

Som nævnt var kirkegangen tvungen; alle skulle også gå 
til skrifte og nadver mindst 2 gange om året. Kompagnierne 
førte bog herover, og for kontrollens skyld blev der afleve
ret lister til sognets klokker over dem, der skulle møde. Dis
se lister er ikke bevaret, men det fremgår af domkirkens 
kommunionbog (altergangsbog), at personellet mødte flittigt 
frem.

Reformerte og katolikker blev døbt, gift og begravet af 
domkirkens præster. I øvrigt blev de betjent af pastorer og 
patere fra Fredericia. På den tid, da regimentet kom til Vi
borg, var det skik, at garnisonens reformerte to gange om 
året drog til Frederiks kirke, hvor pastor Hollard holdt 
gudstjeneste og altergang for de reformerte kolonister på 
Heden.3) Det ser ud til, at pastoren senere kom helt til Vi
borg, måske fordi den ny regimentschef, von Scholten, selv 
hørte til den reformerte kirke.
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Stiftprovst
Wilhelm Adolph Worsøe, 
f. 1718,
død i Viborg 1.4.1781.

De militære skulle, som alle andre, svare offer til præst 
og klokker. Regimentet betalte det almindelige offer (høj
tidsoffer) for underofficerer og menige, men ikke offer for 
dåb, bryllup og begravelse. Officererne betalte selv i alle til
fælde.

Der må have været tvivl om, hvor meget soldaterne rette
lig burde ofre, thi i 1779 blev der, på oberst Krebers for
anledning, fastsat nøje regler og takster.’) For eksempel 
skulle der ved en menig soldats bryllup ofres 1 rigsdaler til 
præsten og 24 skilling til klokkeren; for en dåb var taksten 
det halve. En begravelse, »det være sig vinter eller sommer«, 
kostede 1 mark og 8 skilling.5)

Såfremt de ny takster har betydet en nedgang i præsternes 
embedsindtægter, påvirkede det ikke deres pligtopfyldenhed. 
Det hedder således om stiftsprovst Worsøe, at »han døde 
pludselig 5. søndag i fasten 1781 på gaden i Viborg, just 
som han var kaldet hen at døbe to soldaterbørn«.6)
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Ægteskaber mellem katolske soldater og piger fra byen 
eller omegnen kunne forekomme, men de var ikke velsete. 
Det hed således: »Når en militær af den romerske religion 
vil gifte sig med et luthersk fruentimmer, hvilket ikke lette- 
ligen bør tillades, skal hun sendes til præsten, som er plig
tig ... at foreholde hende den fare, hvori hun sætter hendes 
egen og børnenes sjæl. ... Det skal påses, at børnene holdes 
i de lutherske skoler, ... og at de ikke bringes ud af lan
det.«

Selv ved begravelser blev der gjort forskel. I kirkebogen 
står for den 15. september 1785 følgende: »Musketer begra
vet paa Kirkegaarden, var Catolik, uden Jordpaakastelse.« 
Årsagen var, at kirkeritualet forbød præsterne at kaste jord 
på kisten, når den døde ikke havde været »af den rette tro«, 
dvs. lutheraner. - Det har nu næppe været noget større savn 
for katolikkerne, hverken de døde eller de efterladte, da den 
katolske kirke dengang ikke brugte jordpåkastelse. Derimod 
må det have været et alvorligt problem for de reformerte, 
indtil det blev tilladt at anvende denne ceremoni ved deres 
begravelser.7)

Det er påfaldende, at domsognets kirkebog ofte er ført på 
en noget kortfattet måde, når soldater var blevet begravet: 
»Tambour Rasmus N. N. jordet«, »Soldat N. N. jordet«, 
»Landsoldat N. N. jordet«, og »Begravet en afsindig under
officer N. N. Han var indsat i Daarekisten i Tugthuset - 
mig ikke meldt«s) - Det er nærliggende at tro, at udeladel
sen af den afdødes navn var udtryk for ringeagt for disse 
fattige, byen uvedkommende mennesker. Men i andre garni
sonsbyer blev kirkebøgerne ikke ført på samme sjuskede 
måde.

Udtrykket »mig ej meldt« forekommer ikke så sjældent 
og kun i Viborg; forklaringen på dette udtryk og på de 
manglende navne kan være den, at præsten har undladt at 
give klokkeren, der førte kirkebogen, de fornødne oplysnin
ger, og at klokkeren, som har frygtet, at biskoppen ville op
dage og strengt påtale sjuskeriet, har villet fraskrive sig alt 
ansvar ved at skrive »mig ej meldt«. Til sammenligning kan
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nævnes, at sognets kommunionbog er ført langt mere om
hyggeligt; her er soldaternes navne næsten altid anførte.

I kirkebogen står 12. januar 1781: »NB. En soldat af Det 
Holsteniske Regiment, N. N., som i Arrest havde qvalt sig 
selv, udført af Natmanden«. Den stakkels soldat, som måske 
har afventet fuldbyrdelsen af en frygtelig straf, har valgt at 
tage sit eget liv. Dette medførte, at han efter de gældende 
bestemmelser ikke måtte begraves i indviet jord; derfor blev 
hans krop nedgravet i natmandskulen.9)

Derimod blev korporal Voigt, »som i raseri havde hængt 
sig selv« i december 1782 begravet i stilhed og »efter kgl. 
ordre med muld påkastet«. Årsagen til denne forskels
behandling var ikke, at Voigt var korporal, men at han 
blev anset for at have været sindssyg.10)

Følgende hændelse er betegnende for datidens ukomplice
rede indstilling til død og begravelse: Om morgenen den 31. 
januar 1783 fandt graveren ved Søndre Sogns kirke en lille 
kiste med et barnelig henstillet på kirkegården. Politiet 
fandt hurtigt ud af, at barnet var Else Madsdatter Holms 
2-årige søn, der var død 10-12 dage tidligere. Else var den 
28. januar blevet indsat i Tugthuset for gentagen løsagtig
hed; barnets fader skulle være en musketer ved navn Troch- 
mand. Da Else Madsdatter ikke selv kunne tage sig af begra
velsen, havde en Anne Berntsdatter påtaget sig dette. Hun 
havde overtalt en soldat til formedelst en skilling og et glas 
brændevin at bære kisten til kirkegården, hvad han da også 
havde gjort. På kirkegården havde han stillet kisten ved en 
åben grav, men da der ikke kom andre til stede, var han 
efter et kvarters tid gået sin vej igen - det har nok været 
ham for koldt. Da han blev forhørt, forklarede han, at han 
på vejen havde mødt Anne Berntsdatter, som han troede var 
på vej efter præst og graver.

Det var nøje fastsat, hvorledes en militær begravelse skul
le foregå;11) mest stads blev der naturligvis gjort af office
rerne, men selv en menig soldat fik en ganske pæn begra
velse.

Der var både et æreskommando på 2 underofficerer, 1 pi
ber, 1 tambour og 20 geværbevæbnede menige, og et følge på
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2 underofficerer og 24 menige, der skiftedes til at bære ki
sten. Under marchen fra sørgehuset til domkirkens kirke
gård blæste piberen sørgemusik, og tambouren slog dæmpet 
»Dødemarchen«.12) På kirkegården affyrede æreskomman- 
doet geværsalver, medens kisten blev sænket i graven. Så 
trådte præsten frem, bad en bøn og kastede muld på - om 
det ellers var tilstedeligt; derefter kastede følget graven til, 
og til slut præsenterede æreskommandoet gevær.

P. P. Schroeder (f)

KILDER OG NOTER:
Infantirireglementet, 3. bind.
V. Andersen: Kolonikirkcn på Alheden, Århus stifts årbøger, 58. bd., 
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Politiprotokollen 1767-84.

1) Reskript 26/1 1775 til biskoppen over Viborg stift. - 2) Krigskassens 
kassebog 1779, fol. 227. - 3) Reskript 29/9 1771 om gudstjenester for 
kolonisterne på Frcderikshedc. - 4) Danske Kancellis P. M. 31/12 1779 
til biskopperne over Viborg, Ribe og Ålborg stifter; General-og Kommis
sariat Kollegiets skrivelse samme dato. - 5) De reformerte og katolske 
præster fik intet offer, »men noget i rejsepenge«. (General- og Kom
missariat Kollegiets P. M. 31/7 1784 til Holstenske Infanteriregiment.) - 
6) Sognedegn J. P. Thjørrings erindringer. (Samlinger til jydsk Historie 
og Topografi, IV, 1872-73, side 432). - 7) Plakat 12/5 1787, at de re
formerte kolonister ... skulle begraves på samme måde som de luther
ske (C. B. Schjørring: Af jord er du kommet -, 1959). - 8) Efter Regi
mentets anmodning blev en underofficer ved navn Fogh 18/9 1782 ind
sat i Tugthusets dårekiste. (Indkomne breve til inspektøren). - 9) Rak
kerkulen - det sted hvor natmanden nedgravede selvdøde kreaturer 
m. m. - lå lidt nord for Set. Ibs Port, på det sted hvor Handelsstan
dens Stiftelse er opført 1932 (matr. 523a, markjorderne, forstkandidat 
Sørensens optegnelser om Viborg bys markjorder i Landsarkivet). - 
10) Danske Lov 6-6-21. - 11) Infanterireglementet, 3. bind, III. bog, 
kap. XII. - 12) De første trykte noder findes i Exerceer-Reglement for 
det Kongelige danske Infanterie 1846; trommenoder findes i regiments- 
tambour H. Linckcs håndskrevne vejledning for regimentstambourer ca. 
1825; marchen kaldes i Infanterireglementet for »Der Todten-March« 
(venligst meddelt af oberstløjtnant A. V. Arendrup, København).



218 Småstykker

TRAGEDIEN PÅ STORE FUGLSANG OG SPØGERIET 
PÅ BJØRNSGAARD

Søndag den 19. september 1858 opskræmtes beboerne i Vej
rum sogn ved efterretningen om, at den 36-årige gårdmands
søn på Store Fuglsang, Peder Nielsen, havde skudt først sin 
fader og derefter sig selv.

Nu er erindringen herom vel omtrent borte, men endnu i 
min drengetid, omkring 1900, taltes der ikke så lidt om det 
efterspil, som vi bedst kan kalde spøgeriet på Bjørnsgaard.

Jeg har da søgt at samle, dels hvad der kunne findes frem 
af rent dokumentarisk stof, dels hvad jeg har kunnet finde 
frem af mine egne gamle noteringer og samtaler om begiven
hederne.

Men for at få et overblik over forholdene og slægtssam
menhængen, må vi gøre et lille spring tilbage i tiden.

I Lunddorf i Viskum sogn boede gårdmanden Laust Niel
sen. Han blev den 25/3 1793 i Tapdrup gift med Mette Ma
rie Pedersdatter.

De havde 7 børn, af hvilke vi mærker os Niels, som var 
i kirke 3. søndag efter påske 1798, og Ane, som var i kirke 
7/10 1810.

Det er dem, der danner midtpunktet i vor fortælling. 
Niels blev nemlig 30/11 1821 i Vejrum gift med datteren 
på Store Fuglsang, Birthe Pedersdatter. Han giftede sig så
ledes en stor gård til.

Og Ane Lauridsdatter blev den 6/12 1859 i Viskum kirke 
gift med ungkarl Christen Sørensen Louring, 56 år gammel, 
af Bjørnsgaard i Tapdrup sogn, også en stor gård. I dette 
ægteskab var der ingen børn.

Og så vender vi tilbage til Store Fuglsang, hvor drabs
manden Peder Nielsen var født. Hans barndom og ungdom 
synes at være forløbet fuldt ud normalt. I hvert fald er der 
ikke omtalt andet.

Han havde deltaget i Treårskrigen, men Hærens Arkiv 
har ikke kunnet finde noget om ham. Det kan således ikke
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Gammelt fotografi af gården Bjørnsgård i Tapdrup sogn. Aftryk i Lo
kalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune.

ses, om han måske derved er blevet mentalt skadet, og der 
ses heller ikke noget om, om der kan have ligget et skuffet 
håb, en kærlighedstragedie bag ved hans mærkelige adfærd.

Nok er det; ved det umiddelbart efter drabet afholdte 
politiforhør erklærede samtlige derom adspurgte, at han var 
ved sin fulde fornuft, men de forklarede tillige, at han var 
noget vanskelig at have med at gøre, men at det dog gik 
nogenlunde, når han var ædru; hvis han derimod havde fået 
brændevin, var han fuldstændig umulig og slog om sig med 
onde ord både mod forældrene og mod hvem som helst.

Han synes at have været et af de mennesker, som ved den 
blotte nydelse af spiritus udover et rent minimum forvand
les til at være slet og ret ondskabsfulde og uden overblik 
over deres handlinger, men som i ædru tilstand blot er knar
vorne og vanskeligt omgængelige.

Han var ofte borte i halve og hele nætter, uden at nogen 
vidste, hvad han foretog sig. Det mentes dog, at han tilbrag
te disse nætter med svir.
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Om årsagen til dramaet gav et umiddelbart efter drabet 
afholdt forhør ingen sikker forklaring. Det blev oplyst, at 
faderen havde solgt en hund, som sønnen vist holdt meget 
af, og at dette måske kunne have været begyndelsen til det 
skænderi, der gik forud for drabet.

Natten til den 19/9 havde han også været borte og kom 
først hjem klokken halv fire om morgenen. Han gik da 
straks ind i sit kammer, men han kom dog ud igen allerede 
klokken 6,00.

Det ser ud til, at han snart efter er gået ind i sit kammer 
igen, og at hans fader har opsøgt ham der. Faderen kom dog 
snart ud igen, og da havde Peder slået ham på siden af ho
vedet med bagen af en økse.

Lige efter kom Peder ud med sit gevær, løftede det med 
det samme og skød mod sin fader med et skud rævehagl. 
Afstanden var ikke mere end en 7-8 alen. Faderen blev nok 
ramt, men faldt dog ikke med det samme og kunne ved dat
teren Mette Maries hjælp gå ind i stuen, hvor han satte sig 
på en stol. Kort efter sank han sammen, og han måtte hjæl
pes til sengs, hvor mælet forgik ham, så han egentlig ikke fik 
sagt noget udover at ytre et ønske om, at hans kone måtte 
få lov til at hensidde i uskiftet bo.

Først inde i stuen brød blodet frem i en ikke ubetydelig 
mængde ned over håndleddet.

Sønnen Peder Nielsen synes nogenlunde umiddelbart ef
ter drabet at være gået ned til Nørreå, hvor han tog en båd 
og roede ud på Vejrum sø, hvor han førte båden ind mellem 
rørene. Inde fra land hørtes der et skud, og da der omsider 
kom nogen derud, fandt de ham liggende i båden, skudt i 
hovedet. Af hans stilling i båden mente man at kunne skøn
ne, at han havde brugt den ene fod til at fyre geværet af 
med.

Alt var naturligvis en overgang i fuldstændig forvirring, 
men der kom dog omgående bud til Viborg, således at politi
mester Borgen allerede klokken 11 kunne begynde at afholde 
et politiforhør om sagen.

Vi vil da på grundlag af dette forhør prøve at danne os 
et billede af forholdene omkring tragedien.
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Det blev den dræbtes ægtefælle, Birthe Pedersdatter, som 
først måtte afgive forklaring. Hun mente, at drabsmanden 
Peder Nielsen ikke havde været hjemme den sidste nat, men 
dette var ikke noget usædvanligt, da han meget hyppigt var 
ude om natten, uden at hun dog vidste noget om, hvor han 
tilbragte natten, men mente, at han rimeligvis svirede.

Efter at Peder havde været inde i stuen, hørte hun ham 
bruge mund og gik da ud i gården for at se, hvad der var 
på færde. Men netop som hun kommer derud, ser hun Peder 
Nielsen løfte et gevær, han havde i hånden, op til kinden, 
lægge an mod sin fader og øjeblikkelig skyde geværet af. 
Faderen blev ramt og døde en times tid senere.

Hun var ikke klar over, om geværet var ladet med kugle 
eller hagl, og heller ikke om hendes mand segnede om straks, 
da skuddet faldt, men hun var dog klar over, at han ved 
datteren Mette Maries hjælp kunne gå ind i stuen.

Hun selv løb skyndsomst afsted for at alarmere naboerne. 
Hun mener, at afstanden mellem sønnen og faderen, da 
skuddet faldt, var en 7-8 alen. Da hun kom tilbage, kunne 
manden ikke længere tale.

Hvad hendes mand og sønnen talte om, inden skuddet 
faldt ude i gården, havde hun ikke fået fat på. Da hun kom 
tilbage, var sønnen borte. Undervejs hjem havde hun hørt 
et skud nede fra søen omtrent en 300 alen fra gården, og nu 
bagefter må hun antage, at det er hendes søn Peder, der har 
skudt og dermed dræbt sig selv. Han var jo borte, da hun 
kom tilbage, og der var nogen, der mente at have set ham 
gå ned ad søen til.

Hun mente ikke, at der i den seneste tid skulle have væ
ret noget imellem hendes mand og søn, som kunne have gi
vet anledning til sammenstødet.

Mette Marie mente, at Peder nok havde været i Vejrum
bro kro om natten, men vidste det dog ikke bestemt. Hun 
fortalte, at Peder inde i kammeret havde slået sin fader med 
en økse ved siden af det ene øje.

Om selve dramaet fortalte hun, at faderen ikke faldt ved 
skuddet, men at han ved hendes hjælp kunne gå ind i stuen; 
først da brød blodet frem. Han talte ikke meget og slet ikke
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om sønnen, men inden han faldt helt sammen, fik han dog 
fremstammet et ønske om, at hans hustru skulle have lov til 
at hensidde i uskiftet bo. - Han var altså allerede klar over 
udgangen.

Søsteren Nicoline havde hørt, at Peder i dagligstuen hav
de været meget utilfreds med, at faderen havde solgt en 
hund. Om hendes mand havde været der, huskede moderen 
dog ikke.

Peder Nielsens broder Laurids var på vej hjem fra Lund- 
dorf og fik undervejs at høre om drabet. Da han hørte, at 
Peder var gået ned mod søen, fik han fat i en båd og fandt 
omsider sin broder liggende død i en båd mellem nogle rør 
og siv. Hovedet var blodigt, og et stykke af hjerneskallen lå 
på kanten af båden.

Det var helt klart, at han havde skudt sig selv, og det så 
ud til, at han havde trukket af med den ene fod. Skuddet 
var trængt ind over næsen mellem begge øjne.

Faderen derimod var ramt i højre overarm og brystet. 
Geværet var ladt med rævehagl, og der kunne skæres ikke 
mindre end 13 ud af den underste del af brystet.

En meget mærkelig ting er det, at politimesteren ikke 
fandt anledning til at afholde forhør på kroen, hvor dog 
Peder nok havde tilbragt natten ved drik.

Faderen blev begravet den 24/9 1858 under stor deltagelse 
på Vejrum kirkegård.

Men så sønnen. - Om hans begravelse står der i Vejrum 
kirkebog: »Den 23de Septbr. paa Vejrum Hede.« »36 Aar«, 
»Fadermorder og Selvmorder«.

Det var altså den gamle forestilling om, at en selvmorder 
ikke måtte begraves i kristenjord - og så overtroen, at han 
skulle begraves i et trebundet sogneskel.

Men hvor? Der er nemlig to trebundne skel, der kan siges 
at berøre Vejrum hede.

Det ene er sammenstødet mellem Rødding, Vejrum og 
Tapdrup sogne, tæt syd for Algjerhøj. Det andet er sam
menstødet mellem Vejrum, Viskum og Rødding sogne, en 
smule til venstre, når man er kommet omkring en halv kilo
meter ud ad Hobrovejen.
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Genealogen, hestehandler P. Jensen angiver efter sine no
teringer, at han blev begravet den 23. september om natten 
på ejendommen Højboes jord i lavningen ca. 150 alen nord 
for denne ejendom, og at man her i 1920 fandt rester af 
ham, hans kiste, hans bøsse og brændevinsflaske.

Så vidt P. Jensen. Angivelserne har jeg ikke kunnet kon
trollere, men jeg er tilbøjelig til at tro, at der er noget om 
det. Så blev det altså ikke lige akkurat i et trebundet skel, 
men dog tæt ved.

At det ikke kan være helt galt, fik jeg en bekræftelse på, 
idet fhv. mælkehandler J. P. Ljørring har fortalt, at Jens 
Klaris, dengang ejer af Bjørnsgaard i Tapdrup, under en 
køretur ud ad Randersvej har udpeget ham stedet - vel nær
mest omtrentligt. Og Jens Klaris var dengang nok den, der 
var nærmest til at vide det, måske den eneste.

Så kom efterspillet, det, vi vist bedst kan kalde spøgeriet 
på Bjørnsgaard.

Laura Marie Nielsen var kun 12 år, da tragedien skete, og 
da så hendes moder døde, den 8/10 1863, kom hun hen til 
fasteren på Bjørnsgaard. Her groede hun sådan fast, at hun 
blev som en datter i huset, og efter at hun den 23/10 1877 
var blevet gift med Jens Klaris, fik de to Bjørnsgaard.

Jens Klaris var en husmandssøn fra Ingstrup, og han gif
tede sig på denne måde til en stor gård.

Lad mig fortælle om spøgeriet, sådan som det blev fortalt 
i min drengetid, vistnok mest med Jens Klaris’ brodersøn 
Peter Klaris som kilde. Han havde tjent som karl på Bjørns
gaard og havde altså snakken på nærmeste hold.

Jo, der var noget med, at der blev en sådan ufærd ude 
ved graven på heden, at man måtte grave kisten op og sætte 
den i et aflukke på loftet i stuehuset på Bjørnsgaard.

Men så blev det der, spøgeriet grasserede! Der var noget 
med en spøgelseshund, som ingen kunne fange, og som for
svandt gennem et tilmuret hundehul - skulle det være hun
den, som selvmorderens fader havde solgt?

En nat hørte Jens Klaris, at der var et forfærdeligt spek
takel ovre i kreaturstalden. Han gik da over for at se, hvad 
der kunne være på færde. Han så et ungkreatur gå langs ad
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grebningen; det var der jo ikke noget mærkeligt i og en an
tagelig forklaring på spektaklet; altså tog han fat i dyret og 
trak afsted for at finde den tomme bås, han mente, at dyret 
havde revet sig løs fra - men der var ingen tommé pladser. 
Så blev Jens lidt hed om ørerne, knaldede stalddøren i og 
forsvandt over under dynen. Da han den følgende morgen 
kom over i stalden, var der ingen tomme pladser.

Videre fortælles, at Jens Klaris omsider fik en aftale med 
graveren i Tapdrup om i al hemmelighed at få liget puttet 
ned i kirkegården, og siden blev der ro i gården.

Såvidt stemmer overleveringerne nogenlunde overens, men 
så kommer broderen til den nuværende ejer af Bjørnsgaard 
og fortæller, at der er en overlevering om, at ejeren af 
Bjørnsgaard og en mand fra Tapdrup engang slog en over
nattende kræmmer ihjel og anbragte liget mellem to lofter 
i det gamle stuehus østen i gården - altså ældre end Jens 
Klaris’.

Yderligere meddeler hestehandler Jensen, at der ca. 1936 
ved en reparation af stuehuset - altså det nuværende - blev 
fundet nogle ben mellem loft og gibsdæk. Dette er blevet 
ham fortalt af Frederik 0.

Børge Klaris - han er søn af den før nævnte Peder Klaris 
- fortæller, at der var et aflukke på loftet i Bjørnsgaard. 
Der lå der to knogler, som Jens Klaris stak til sig og så sit 
snit til at kaste ned i kælderbegravelsen under koret i Tap
drup kirke.

Lad os til slut få en førstehåndsmeddelelse. Den er fortalt 
mig den 2/11 1937 af Søren Thomsen, som boede i det lille 
nu forsvundne stråtækkede hus omtrent midt mellem Blæsen- 
borg og Brostrøms Planteskole. Han tjente som ung på 
Bjørnsgaard, og herom fortalte han:

»På Bjørnsgaard spøgte det. Det skal være kommet ved, 
at en søn på gården har skudt sin fader, fordi han ikke måt
te få gården, og siden hængte han sig.

Så måtte han jo ikke blive begravet i kirkegården, men 
blev begravet ned i et markskel; men der spøgte det så for
færdeligt, at de blev nødt til at grave ham op igen og sætte 
ham i et aflukke på loftet i Bjørnsgaard.«
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Så forvirret kunne det altså blive i løbet af ret få år, når 
snakken kunne få lov til at gå, og de, der vidste noget, søgte 
at tie. Jeg vil tro, at Søren Thomsen har tjent på Bjørns- 
gaard før 1900.

Men hertil føjede Søren Thomsen det, han selv har kunnet 
konstatere: »På loftet i Bjørnsgaard var der et aflukke, hvor 
ingen kom. Jeg spurgte Jens Klaris om, hvordan det kunne 
være, men han svarede: ”Det véd jeg ikke; det har været 
sådan i min tid, og det skal nu sådan være”. Vi kunne gerne 
mærke på hunden, når der var noget galt. Jeg har selv set 
spøgeriet. En aften, jeg sad i mit kammer ved siden af heste
stalden med ryggen til vinduet, kunne jeg mærke, at der var 
noget galt. Jeg vendte mig om og så en stor, fed skikkelse, 
som stod og så ind ad vinduet. Jeg troede, det var ... og 
råbte ud til ham: ”Hvad står du der og kigger efter?” Men 
så lige i det samme begyndte skikkelsen langsomt at svinde 
hen og sank ned. Jeg sprang jo ud af stalden for at se, hvad 
det var, men der var ingenting at se.«

Nu er det jo fristende at spørge, hvor meget af alt dette, 
der stemmer med realiteterne.

Beretningen om drabene kan der ikke pilles ved. Men 
både det, der er bygget op på mine noteringer, og hvad 
Børge Klaris har fortalt, er tredie eller fjerdehånd, fortæl
lingen om kræmmerens drab er måske endnu fjernere. Der
imod er Søren Thomsens meddelelser førstehånds og kan 
ikke afvises.

Der har altså været noget. Men hvad?

N. P. ]. Munk (f).
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SKALS GAMLE KRO

Drikkeri og værtshusslagsmål har hørt kroerne til, dog vist 
ikke Skals kro. Her var der til gengæld kro-spektakler i 
klukflaskernes glansperiode. Således sad der i Skals kro for 
et par generationer siden nogle krogæster, som var vældigt 
oprørte. Kroen skulle nemlig lukkes, ligesom mange andre 
var blevet det. Årsagen var afholdsbevægelsen, som dengang 
havde et kolossalt opsving og havde et godt tag i store dele 
af befolkningen, især husmænd og småhåndværkere. Skals 
blev delt i to lejre, den ene fløj gik ind for den traditionelle 
kroudskænkning til de landevejsfarende, den anden fløj ville 
have kroen lukket, men her mødte afholdsfolkene vanskelig
heder. Kunne de få sognerådet med på en kommuneafstem
ning angående spørgsmålet? Ingen lov påbød sognerådet at 
foranstalte en sådan afstemning. Kunne afholdsfolkene mo
bilisere befolkningen i tilstrækkeligt omfang? Ville man 
kunne fratage kroejer Chr. Worsøe hans livsvarige krobevil
ling, som var givet til slægten i forrige århundrede? - Inden 
krospektaklerne omtales, skal der redegøres for kroens ejere, 
dens historie og om, hvorledes Chr. Worsøe kom til kroen.

Slægten kan, ifølge »Vort sogns historie i 100 år« og gen
nem arkivalier, følges tilbage til det 16. århundrede på går
den i Skals. Om der fra den tid har eksisteret krohold i 
Skals vides ikke, men det er ikke usandsynligt, idet Skals jo 
ligger to »krolængder« (ca. 2 mil) fra Viborg og en lignende 
afstand fra Gedsted kro, omkranset af brede og i tidligere 
tider farlige eng- og fjordarealer.

Om krohold i Skals i 1700-tallet vides ikke ret meget. 
Udskænkning i Skals omtales af den i mange år værende 
højskoleforstander i Skals, F. Elle Jensen. Han fortæller i en 
årbogsartikel, at degnen i Laastrup, Christen Schreiner (degn 
der 1738-1750) skulle have sviret i Skals og undertiden 
holdt sig hjemmefra i flere dage, hvorfor han hverken kunne 
passe kirketjenesten eller undervisningen. En lignende omtale
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får samme person af Jeppe Aakjær i dennes beretning om 
skoler og degne.1)

Han fortæller, at Schreiner en søndag først gik til alters 
og dernæst »ind i Vejlhuset i Skals (hvor der var kro i gamle 
dage) og drikker til mandag, så to mænd måtte ’daje’ ham 
hjem«. At Schreiner er blevet beskænket, er der vist ingen 
tvivl om, hvorimod stedet, Vejlhuset i Skals, er en lapsus 
fra Jeppe Aakjærs side. Vejlhuset har altid været beliggende 
i Laastrup sogn, hvilket bevises af de gamle matrikelsarbej
der fra 16882) samt af det på mundtlig måde indsamlede og 
udgivne værk: Vort sogns historie i 100 år,3) hvor følgende 
forklaring gives: Navnet Vejlegården stammer fra dens op
rindelse, idet gården først blev bygget ved den nuværende 
bro (Lillevejle bro) over Laastrup å, og hvor der dengang 
var en gennemgang kaldet Vejle, hvorfor gården kaldtes 
«Vejlehus«. Der kan således udmærket have været krohold 
i Skals, selv om det står fast, at der var udskænkning i 
Vejlehuset ved Lillevejle bro i Laastrup sogn.

Giversen-slægten og krogården
Den ældst kendte kroejer med bevilling til udskænkning af 
spiritus i Skals er Anders Andersen Giversen, der i daglig 
tale blev kaldt Anders Giversen. Han blev født i Skals 1803 
og overtog 31.10.1833 sit fødehjem for 654 rigsdaler med 
alt ud- og indbo, levende som dødt, som der ordret står skre
vet i skødet. Gården var ikke behæftet med nogen tinglæst 
gæld. Ejendommen var på 5-0-3-2-tønder hartkorn og hav
de i en generation tilhørt hans forældre, Anders Lund An
dersen Giversen og hustru Dorthe Pedersdatter, og tidligere 
hans bedsteforældre. Det var i deres levetid, at Danmarks 
ældst bevarede folketælling fandt sted, og krofamiliens op
tegnedes således i 1787:

Bonde og gårdboer, Anders Jensen, 64 år gammel. Mad
moder og hans hustru, Birthe Pedersdatter, 66 år. Begge er i 
første ægteskab. Deres ugifte og hjemmeboende børn er: An
ders Andersen, 26 år gammel. Jens Andersen, 18 år gammel. 
Deres ugifte tjenestepige Maren Jensdatter, 19 år. Jacob Pe-
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dersen, der var madmoderens broder, ugift og nød pension 
af hospitalet. Chresten Olesen, der var »Husbondens Datters 
uægte Barn«, 6 år.

Anders Jensen, der også førte tilnavnet Giversen, var fæ
ster af den senere krogård, som ejedes af herremanden på 
Lynderupgård, Malte Chr. Friis, der i 1778 solgte den hele 
herlighed indbefattet »Krogården« til sin svigersøn, Ole Chr. 
Secher. Han døde året efter, og samme år indgik enken ef
ter Malte Chr. Friis, Mette Marie, nyt ægteskab med Mo
gens Lottrup, og på hans vegne optrådte i 1797 Johan Fre
derik Hansen (godsforvalter 1796-1821 af Lynderupgård) 
som skifteforvalter i Skals. Det var nemlig blevet meddelt 
godsejer Lottrup, »at gårdmand Anders Jensen Giversen i 
Skals i går ved døden var afgangen«. Han døde den 12. de
cember 1797, og straks dagen efter sammenkaldtes enken 
Berred eller Birthe Pedersdatter med hendes børn, hvorefter 
skifteforretning påbegyndtes.

Først opnoteredes de i ægteskabet værende børn, nemlig:
1. En søn Peder Andersen, der var 44 år og husmand i

Skals. Han overværede skiftehandlingen.
2. En søn Anders Lund Andersen, der var 37 år og opholdt 

sig på Stervbostedet. Mere om ham i det følgende.
3. En søn Jens Andersen, der var 29 år gammel, og som li

geledes opholdt sig i hjemmet.
4. En søn Jørgen Andersen, der var 40 år. »Han var for 

12-13 år siden rejst udenlands, og efter den sidste efter
retning enken og hans brødre havde fra ham for flere år 
siden, formodedes han at være i Vestindien på kysten 
Guinea. - Ifølge en overlevering i slægten, som er fortalt 
af Agnethe Andersen, Rønbjerg, skal Jørgen Andersen se
nere være rejst til Australien, men om hans videre liv og 
levned vides intet.

5. En datter Giertrud Andersdatter, som var i ægteskab med 
gårdmand Jens Jensen i Skringstrup. Han var fæster un
der Holmgård.

6. En datter Anne Andersdatter, som var gift med gård
mand Niels Jørgensen i Skals og »fæster under Hald gods, 
men nu så vidt vides skal tilhøre Holmgårds gods«.
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7. En datter Johanne Andersdatter, som var viet til Jens 
Andersen i Hvolris, hvis gård var fæstegård under Her
somgård. Den oven for omtalte Christen Olesen, der var 
»husbondens Datters uægte barn« blev født af Johanne, 
endnu før hun kom i ægteskab med Jens Andersen.

Derefter foretoges en registrering af alt ind- og udbo, 
samt en vurdering heraf for sluttelig at opgøre boets aktiver, 
der beløb sig til 294 Rdl. Året efter, d. 5. juni 1798, foretog 
retten med forvalter Lottrup og 2 taksationsmænd synsfor
retning på gårdens bygninger, korn og redskaber, som af
døde Anders Jensen Giversen altsammen havde fået fæste
brev på at have modtaget i god stand, og som han i sin fæ
stetid var ansvarlig for at holde i samme stand. Gårdens 
bygninger, korn og redskaber blev anslået til en værdi af 
234 Rdl., hvortil kom fordringer i gården af udestående 
gældsposter på i alt 142 Rdl. Passiv-siden overgik således 
aktiv-siden, hvorfor børnene ingen arv blev tildelt. Enken 
sad indtil videre på gården, som hendes næstældste søn drev, 
og de overholdt de indgåede aftaler og svarede de fornødne 
afgifter.

Birthe Pedersdatter døde 3 år efter sin mand, og efter 
hende blev der opnoteret et næsten identisk skifte i Lynde- 
rupgård godsarkivs skifteprotokol.

Slægterne på Krogården i Skals:

Jens Andersen (Giversen) født ca. 1690.
O

Anders Jensen (Giversen), født 1724, død 1797. 
g. m. Birgitte Pedersdatter, født 1721.

O

Anders Lund Andersen, født 1760, død 1841. 
g. m. Dorthe Pedersdatter, født 1772, død 1841.

o

Anders Andersen Giversen, født 1803, død 1848. 
g. m. Karen Nielsdatter, født 1799, død 1843.
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g. 2. gang m. Mette Christensdatter Kicldgård 
(død 1880) g. m. Jens Jensen Præstegård (død 1894)

O

Anders Jensen Præstegård (død 1891)
g. m. Anne Marie Sørcnsd. Villekold (1850-1941) 

g. m. Christian Sørensen Worsøe (1869-1957)
O

Mette Cathrine Worsøe, født 1904. 
g. m. Sofus Allentoft, født 1902.

o

Gert Allentoft, født 1936.

Ovennævnte Anders Lund Andersen, der blev født 1760 
i Skals, overtog kort tid efter folketællingen driften af kro
gården og giftede sig med pigen Dorthe Pedersdatter. Parret 
drev gården til 1833, da den atter blev overtaget af en An
ders af Giversen-slægten.

De gamle aftægtsfolk blev på gården, til de døde, hvilket 
skete vinteren 1841 med en måneds mellemrum.

I Rinds-Gislum herreders skifteprotokol 1841 læses føl
gende: Den 1. marts blev det meddelt skifteretten, at af
tægtsmand Anders Giversen af Skals ved døden er afgået 
den 28. februar. Han blev 8OV2 år gammel. Boet tiltrådt af 
en myndig arving, der anmeldte under tilbuden ed, at intet 
var at arve. En næsten ordret afskrift kunne gives for Dor
the Pedersdatter, der døde 18. januar 1841 68V2 år gammel. 
Hun efterlod sig heller intet til arv, hvilket dog langtfra var 
ensbetydende med, at parret ikke sad i gode kår. De nød 
deres søns underhold, og hvad han sad inde med, var noget 
ud over det almindelige, men herom i et senere afsnit.

Krobevilling i Skals
I 1830’erne må tanken om legaliseret krohold i Skals være 
blevet aktuel, for i en skrivelse fra Rentekammeret af 15. 
september 1838 bliver der givet Anders Andersen Giversen 
tilsagn om bevilling til krohold, såfremt han kunne få »ind
rettet den fornødne lejlighed til de rejsendes bekvemmelig
hed«, som der ordret står i skrivelsen. Anders Giversen synes
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at have været længe om arbejdets udførelse, idet han først i 
1845 gennem overauditør Høyer indstiller, at den fornødne 
lejlighed er færdig, samt begærer, at den betroede bevilling 
må blive udfærdiget. Rentekammeret modtog Høyers skri
velse den 1. december 1845. Dernæst anmoder Rentekam
meret Høyer om en skrivelse med forslag om kroholdsafgif
tens størrelse, og Høyer foreslår i skrivelse af 9. februar 
1846, at »4 Rigsdaler Aarlig formenes passende«. Dette god
tog Rentekammeret og meddelte tilbage, 11. april, at bevil
lingen var udfærdiget, hvilket kunne bekendtgøres i den of
fentlige presse. Først en måned senere, den 15. maj, bliver 
den årelange sag om krohold i Skals afsluttet med en sidste 
skrivelse til Høyer, hvor han får sendt »Bevillingen for at 
overleveres Vedkommende«. - Hvad fik Anders Giversen så 
bevilling til? Han får lov til at holde værtshus i sin gård i 
Skals by og til at betjene rejsende og vejfarende med værelse 
samt spise- og drikkevarer til fornødenhed. Endvidere står 
der, at der må brygges øl til værtshusholdets fornødenhed, 
hvorimod det aldeles forbydes at brænde brændevin, da det, 
som deraf behøves, skal tages i købstæderne eller i de med 
bevilling etablerede brændevinsbrænderier på landet. En ting 
forbydes ligeledes, nemlig at holde værtshus for sognets be
boere. At det sidste ikke blev overholdt, kan overleveringen 
berette mangt og meget om. I så henseende fulgte man i 
Christen Schreiners fodspor. Heller ikke loven om, at man 
ikke måtte have brændevinsbrænderi eller eje redskaber 
hertil, blev fulgt. Det blev i forrige århundrede ligefrem 
en sport for folk selv at fremstille deres egne snapse og eje 
brændevinsredskaber, men naturligvis gemt godt af vejen på 
lofte og i kældre, hvis inspektion på gården skulle indtræffe.

Den gård, hvor der med autorisation af 1846 blev kro
hold, lå omtrent, hvor den nuværende Skals Sparekasse har 
til huse, og den har altså intet med den i dag virksomme 
Skals kro at gøre.

En velhavende kromand
Anders Giversen fik ikke megen glæde af sin værtshusbevil
ling, idet han døde allerede den 28. juni 1848 og blev be-
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gravet 8 dage efter på Skals kirkegård. Han blev kun 45 år 
gammel, men efterlod en stor familie. Han var gift 2 gange. 
Første gang indgik han ægteskab den 15. november 1829 
med bondepige Karen Nielsdatter af Skals. Brudgommen 
var 26 år og bruden 30. Parret fik 5 børn, inden Karen døde 
den 29. marts 1843, og Anders Giversen giftede sig samme 
år med pigen Mette Christensdatter Kieldgaard fra Nr. 
Rind.

I Anders Giversens 2. ægteskab fødtes 3 børn. Ved An
ders Giversens død stod enken da tilbage med følgende u- 
myndige børn, som alle var hjemme på fædrenegården:

Anders, 18 år gammel, Niels (16), Jørgen (14), Jens (11), 
Dorthe Marie (5), Kristen (4), Karen (3) og Karen Marie, 
1 år gammel.

Som værge for børnene af første ægteskab mødte for skif
teretten deres morbroder, gårdmand Laust Nielsen af Skals, 
og for børnene af 2. ægteskab mødte deres farbroder, hus
mand Peder Andersen af Hjarbæk. I skiftet,4) som blev skre
vet af by- og herredsskriver samt by- og herredsfoged over 
Hobro og Rinds-Gislum herreder, hr. Erik Høyer, og over
været af sognefoged Christen Møller og gårdmand Niels 
Jensen, begge af Skals, blev den hele herlighed efter Anders 
Giversen opgjort til 3241 rigsdaler, dog med fradrag af den 
meget store gæld på 2343 rigsdaler. Tilbage blev knap 900 
rigsdaler til deling mellem enken og de 8 børn. Af arven fik 
enken halvdelen, derefter tildeltes de 5 sønner hver en bro
deriod på næsten 60 rigsdaler, medens de 3 søstre fik en 
søsterlod hver. En søsterlod var efter datidens skiftelov det 
halve af en broderiod, men til gengæld blev deres evt. bryl
lup med tilhørende udgifter som oftest afholdt af skifteboets 
midler eller af den søn, som senere overtog fædrenegården.

I et tilsvarende skifte afholdt efter Karen Nielsdatter i 
1843 fås på samme vis et indblik i kroens økonomiske og 
familiære forhold. Vi kan ud fra skiftet slutte os til mangt 
og meget. Boets indtægter blev opgjort til 1950 rigsdaler, og 
der blev 1350 rigsdaler til deling mellem enkemanden og 
hans 5 børn. Man ser, at Anders Giversen har investeret 
meget i kroen netop i den omtalte periode, hvor han opretter
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og får bevilling på krohold. Et andet interessant emne er 
børnenes arv. Sønnerne modtog i mødrene arv 150 rdl., me
dens deres fædrene arv er blot 60 rdl., i alt 210 rdl., hvor
til kom en god klædning og et par støvler, som i alt blev sat 
til 80 rdl. Det var altså 5 meget holdne gårdmandssønner, 
der udgik fra kroen, når de 300 rdl. sammenlignes med pri
sen for en ko, der vurderedes til 15 rdl.

Krogårdens indretning og udstyr
I ovenomtalte 2 skifter findes hele gårdens bohave og løs
øre opnoteret. Her skal blot det vigtigste omtales.

I beboelseslængen fandtes 7 rum.
1. Gæstekammeret var udstyret med 2 senge til 54 rdl.
2. I storstuen fandtes 1 chatol à 8 rdl., afdødes klæder à 20 

rdl., 1 dragkiste, 6 rdl., 1 bord med 6 stole, 3 rdl. samt 
1 fyrbækken og 1 spejl til 1 rdl. 1 mark.

3. Dagligstuen var møbleret med 1 bord og 2 bænke samt 1 
kakkelovn til 12 rdl.

4. I sovekammeret fandtes ligeledes 1 kakkelovn med et 
bord og tre senge, hver til en værdi af 16 rdl.

5. Karlekammeret, som altså fandtes i stuehuset, indeholdt 
en enlig seng til 6 rdl.

6. I bryggerset var der installeret en kedel til 8 rdl.
7. I køkkenet fandtes forskelligt køkkentøj til 1 rdl., 3 mk.

Krostuen omtales ikke som sådan. I det hele taget synes 
gården at have været normalt udstyret som de fleste bønder
gårde i forrige århundrede.

Gården havde følgende redskaber og besætning: Af køre
tøjer fandtes 3: En vogn med tilbehør af 30 rdl. og 2 arbejds
vogne til 25 rdl. Endvidere var der 3 plove, nemlig datidens 
gamle hjulplov af 2 rdl. og den moderne engelske svingplov 
af 4 rdl. Desuden 2 harver, 1 tromle, leer, skovle og spader.

Det er af stor vigtighed at sammenligne gårdens dyrehold 
i de 2 omtalte skifter. Der er tale om en kraftig udvidelse.
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Således var hestebestanden i 1843 på i alt 6 stk., nemlig 2 
hingste på 5 og 11 år, 2 plage samt en brun hoppe med føl, 
i alt repræsenterende en værdi af 215 rdl. 5 år senere fand
tes der blot 1 hingst og 2 hopper, altså den allernødvendigste 
trækkraft til gårdens drift. Kvægbesætningen består i 1843 
af blot 4 køer, 1 stud og 1 tyr, hvorimod den i 1848 er ble
vet forøget til 8 køer, 3 stude og 1 tyr. Der er såvel i 1843 
som i 1848 en snes får med tilhørende lam, der vurderedes 
til den ringe sum af 50 rdl. Til gården hører der i 1848 for
uden de godt 5 tdr. htk., der på 5 år er opvurderet fra 1400 
rdl. til 2000 rdl., følgende jordstykker:

1 parcel af htk. O-I-I-V2, 100 rdl.
1 huslod af htk. 0-0-0-2, 30 rdl.
1 hedelod af htk. 0-0-0-1, 25 rdl.
1 englod til en vurderingssum af 200 rdl.
Alt i alt er der tale om en udvidelse og forbedring hen

imod en mere moderne og intensiv driftsform, hvilket må 
skyldes god indtjening på krohold og landbrug eller optag
else af lån. Det er klart, at indtjeningen på de få år ikke 
kan være hele forklaringen, hvilket tydeligt aflæses i de i 
skiftet noterede gældsposter, der eksempelvis er følgende:

Gæld til overformynderiet ................................ 300 rdl.
Gæld til de fem børn af første ægteskab ........... 800 rdl.
Gæld for indkøb af klædningsstykker ................ 182 rdl.
Til købmand Sandberg i Viborg ........................ 457 rdl.
Til købmand Brasch og Bastrup i Hobro ....... 7 rdl.
Gæld til kancelliråd Lottrup for tiendekorn ... 21 rdl.
Gæld til pastor Hasager i Laastrup, tiende ....... 12 rdl.
Gæld til forskellige långivere ............................ 275 rdl.
V2 års skatter .......................................................... 39 rdl.
Folkeløn ................................................................... 120 rdl.
Begravelsesudgifter ............................................. 30 rdl.
Begravelsesudgifter (henl. til enken) ................ 30 rdl.
I alt beløber udgifter sig til ................................. 2273 rdl.

hvor den 5 år tidligere blot var på 600 rdl., der var gæld 
til broderen Peder Andersen. Konklusionen er, at Anders 
Giversen har optaget store lån, som er blevet investeret i en
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Jens Jensen Præstegård, 
kroejer i Skals 1848-87, 
død 1894 (foto ca. 1880).

større kvægbesætning samt indretning af krostue og gård
forbedring.

Mette Kieldgaard sad ikke enke længere end sommeren 
over, hvorefter hun giftede sig den 17. november 1848 med 
Jens Jensen Præstegård fra Skringstrup, som overtog drift 
af gård og kro.

En rejsendes beskrivelse af krogården
I Vilhelm Bruhns erindringer (som desværre kun eksisterer 
i avis- og årbogsartikler)5 findes der en beskrivelse ikke kun 
af Skals og egnen der, men også af kroen og kromanden 
Jens Jensen Præstegård. Vilhelm Bruhn kom rejsende fra 
Sjælland for at tiltræde en stilling som forvalter på herre
gården Hessel ved Hvalpsund. Det var i foråret 1867. Han 
ankom med den nyanlagte jernbane fra København til Vi
borg, hvorfra det gik med hestevogn via Skals til Hvalp
sund. Om Skals by skriver han, at der var velbyggede gårde,



236 Småstykker

alle med stråtag og tang fra Hjarbæk fjord. Kroen beskrives 
som en lang bindingsværkslænge med bomme foran til at 
binde kreaturer ved. »Det med bindingsværk i krolængden 
må være en erindringsfejl«, fortæller Agnethe Andersen fra 
Rønbjerg. (Hun er på fædreneside et oldebarn af Anders 
Andersen Giversen). Kroen var opført af kampesten og mur
sten og adskilte sig i så henseende fra øvrige Skals gårde. 
Når Vilhelm Bruhn ikke har kunnet huske kroens rette ud
seende, skyldes det sandsynligvis, at øvrige Skals gårde var 
opført i bindingsværk, og at Bruhn beskrev rejsen flere år 
efter 1867.

Kromanden beskrev Vilh. Bruhn således: »Kromanden i 
Skals tjente godt, ja var, sagdes der, meget velhavende. Rej
sende havde fortalt om kromandens mange penge, men man 
kunne sandelig ikke se på ham, at han var en pengemand, 
da han viste sig i døren. Han så så underlig fedtet ud. Buk
ser af aldeles ubestemmelig farve, prægtige træsko, en skind
trøje af fåreskind, som sikkert engang i tidernes morgen 
havde været gul, men nu lignede en eneste fedtet masse, 
navnlig albuerne skinnede, en gammel vest, hue på hovedet 
over det lange hår, en forbrændt pibe hængende i en skæv 
mund. Der lød-et »Velkommen«. Vi forlangte noget øl af 
krofatter, men jeg betakkede mig, da jeg havde taget en 
mundfuld og udbrød: »Men det er jo pinesurt«, hvortil kro
fatter svarede i den mest drævende tone: »Såen æ alti de øl, 
vi tæpper i Skals Kroue«. Efter den forsikring lod vi ham 
beholde det sure øl og rullede videre mod Laastrup.«

Denne beskrivelse giver ikke det bedste indtryk af Jens 
Præstegård, men der findes også anerkendende omtale af 
ham. Han skal have været en ualmindelig rar, hyggelig og 
lun mand, og han var ikke nærig, når en sag skulle gennem
føres. Det fik bl. a. betydning for Skals bys udvikling.

Kromanden og Ålestrupbanen
I 1887 afstod Jens Præstegård kro og gård til sin ældste søn 
Anders Jensen, men han havde fortsat bolig i kroen og hjalp 
sønnen med stort og småt.
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I 1880’erne begyndte man i sognene nord for Viborg at 
drøfte muligheden af en jernbaneforbindelse fra Viborg til 
Ålestrup og videre til Løgstør og Hobro. Der blev holdt tal
rige møder om projektet, som Anders Jensen og Jens Præste
gård tog aktivt del i. Det var oprindelig meningen, at banen 
skulle anlægges nordpå gennem Rødding-Løvel-Pederstrup 
kommune og føres over Skals å ved Bjerregrav. Disponerin
gen var såre enkel og rigtig, eftersom banestrækningen dér 
blev kortest mulig, og terrænet var svagt kuperet, men 
gårdejer og folketingsmand Ravn, der var bosiddende i Bo
rup ved Hjarbæk fjord og tillige havde sæde i Viborg amts
råd, så det som sin opgave at få banen anlagt så langt vest
på som overhovedet muligt. Heri støttedes han af en anden 
folketingsmand samt af sognerådsformanden Thomas Peder
sen i Skals, der til stor forargelse for skalsboerne tilbød 
40.000 kr. til banens anlæggelse fra Skals, hvis banen blev 
ført derigennem. Tilbudet blev afgørende for linieføringen, 
og banen blev anlagt i en stor bue mod vest i et stærkt ku
peret terræn gennem en lang række små landsbyer, hvoraf 
der på hele strækningen Viborg-Ålestrup ingen kirkebyer 
fandtes med undtagelse af Skals.

Når ovennævnte Thomas Pedersen til sine bysbørns forar
gelse kunne tilbyde den store sum, hænger det nøje sammen 
med omtalte slægt på kroen. Det ville være en kærkommen 
gevinst for byen og kroen at få banen ført igennem Skals, 
og Anders Jensen og Jens Præstegård, trods sidstnævntes 
høje alder, var da også forudseende nok og da vist også den 
egentlige årsag til det omtalte tilbud, idet far og søn betalte 
4.000 kr. til anlæggelsen.

Da banen åbnedes i 1893, var Anders Jensen for længst 
død og begravet.

Tilbage sad hans enke og hans gamle far, der ligeledes 
havde mistet sin ægtefælle. Hans hustru Mette Kjeldgård var 
død i 1880, og året efter banens åbning døde den gamle kro
mand efter næsten 50 års virke på kroen.
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Kroejer Anders jensen og bustru Anne Marie Sørensen (Villekold) med 
deres 4 døtre. Skals kro ses i baggrunden (foto ca. 1891).

Den arbejdsomme kromand og afholdsfolkene
Sønnen Anders Jensen døde i 1891. Han blev kun 39 år 
gammel og var kromand i blot 4 år, men han havde boet og 
arbejdet på fødegården hele sit liv. Hans hustru Anne Marie 
Sørensen fra Villekold havde siden giftemålet 1878 boet og 
virket på krogården. Hun var en rask og ung enkekone, der 
fortsatte driften af gård og kro. Heri fik hun god hjælp af 
den unge Christian Worsøe, der 17 år gammel i 1886 fik an
sættelse i kroen. Han var landmandssøn fra Simested og øn
skede at komme til Skals. Herom udtalte han engang følgen
de: »Jeg kom til Skals for at arbejde, ikke for højskolens 
skyld, men jeg har været der som elev siden.«

Den 28. juni 1892 blev Chr. Worsøe gift med sin afdøde 
husbonde Anders Jensens enke og overtog herved gården, 
der da var på 70 tdr. land, samt kroen. Da hverken han el
ler hustruen havde lyst til at drive kroen, forpagtede de den 
ud til 1906. Da var for længst det gamle bofællesskab mel-



Småstykker 239

lem flere familier på kroen ophørt, idet Jens Præstegård, 
som den sidste, var død 1894, og samme år opførtes den nu
værende krobygning, hvorved kro og gård adskiltes.

Da forpagtningen på krodriften udløb i 1906, solgte Chr. 
Worsøe kroen til et konsortium. På samme tid startede kro
spektaklerne, som omtaltes i indledningen. Chr. Worsøe har 
i et interview i 1949 givet udtryk for, at det var det største 
opgør, som han nogensinde havde oplevet. Afholdsfolkene 
engagerede alle de foredragsholdere, der var noget værd og 
drog i »felten« for at bekæmpe de krosøgende, der til gen
gæld mobiliserede alle deres kræfter for at modarbejde be
vægelsen. Gemytterne stødte sammen gang på gang. »Bøl
gerne« gik højt en tid, men det gik nu alligevel sådan, at 
kroen blev bevaret, og tilmed blev der givet gæstgiverbevil
ling, således at også skalsboerne lovligt måtte komme der, 
hvad der var dem forment ved den gamle krobeværterbevil- 
ling. Diskussionen gik så vidt, at der blev beboerafstemning 
i kommunen om krospørgsmålet. Sagen trak ud, for de kom
munale valglister skulle først til eftersyn, og flere andre ting 
hindrede afstemningen. I mellemtiden solgte konsortiet Skals 
kro til Jens Nielsen, der skulle drive den under forudsætning 
af, at han kunne få bevilling, og det fik han som omtalt, idet 
afstemningen gik afholdsfolkene imod, og hvad der før hav
de været ulovligt, blev så gjort lovligt. For en ordens skyld 
bør det nævnes, at for den lokale befolkning skete der in
gen ændring, for i kroen solgtes de ønskede kaffepunche bå
de før og efter den nye bevilling. Kampen var indstillet, og 
hermed bortdøde spektaklerne i Skals kro, men klukflasker
nes glansperiode fortsatte endnu en tid.

I 1907 blev den gamle gård og krobygning solgt til ned
rivning, og hvor den havde ligget, blev Skals Sparekasse op
ført. Chr. Worsøe flyttede med sin familie ud til en ny
opført gård Lyshøj på den gamle gårds mark. For kroen be
gyndte en ny epoke, men for bonden Chr. Worsøe var konti
nuiteten bevaret.

Chr. N. Hansen.
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NOTER:
1) Jeppe Åkjær: Skoler og degne i det gamle Fjends herred, s. 40 (Hi
storisk Årbog for Skive og omegn, 1912). - 2) Henrik Pedersen: De 
danske landbrug (1928), s. 266. - 3) Vort sogns historie i 100 år (1952), 
s. 91. - 4) Rinds-Gislum herreds skifteprotokol 1840-52 (B 48 c-186). 
Skiftet trykt i Skals Højskoles elevskrift 1935. - 5) Et brudstykke af 
erindringerne er trykt i Fra Viborg Amt 1950.

Desuden er anvendt:
Viborg amtsarkiv (B4-665). Skals sogns ministerialbøger.Avisartikler fra 
Viborg Stifts Folkeblad.



N. P. J. MUNK
1891-1978

Den 17. august i år døde, efter få dages sygdom, fhv. overofficiant 
N. P. J. Munk, Viborg, 87 år gammel.

Munk var landmandssøn fra Navntoft i Vorde sogn og blev oprinde
lig uddannet som murer. Efter i 1913 at have aftjent sin værnepligt ved 
29. bataillon i Viborg knyttede han imidlertid sin fremtid til militæret, 
gennemgik dettes forskellige skoler og avancerede fra sergent (1916) til 
overofficiant (1937), samtidig med at han hele tiden gjorde tjeneste ved 
garnisonen i Viborg, hvorfra han tog sin afsked i 1951.

Sit lange otium benyttede Munk bl. a. til en omfattende virksomhed 
som læserbrevsskribent til lokale og andre aviser, ligesom han gennem 
mange år var en daglig gæst på Landsarkivets læsesal, fortrinsvis be
skæftiget med slægtshistoriske undersøgelser. Hans dybe historiske inter
esse og store kærlighed til den snævrere hjemstavn har sat sig spor i
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en lang række litterære arbejder. Størst er hans skildring af Gråbrødre 
kirkes og klosters historie, der som manuskript findes på Landsarkivet 
i Viborg. Han har videre skrevet flere hundrede lokalhistoriske artikler 
til den lokale presse, af hvilke et par artikelrækkcr om kirkerne i Nør- 
lyng herred og i Fjends herred er udgivet som særtryk henholdsvis 1945 
og 1960. Til »Fra Viborg Amt« har Munk ligeledes været en flittig bi
dragyder, lige fra han i årbogen 1937 offentliggjorde en artikel om 
Navntoft kirke, til årbogen for dette år kan publicere et efterladt ar
bejde af ham. Særlig værdifulde blandt hans bidrag til årbogen fore
kommer de barndomserindringer fra Navntoft, som under titlen »Hede
pionerens Kaar« var trykt i årbogen 1977.

Også på anden måde har Munk indlagt sig fortjeneste af »Historisk 
Samfund for Viborg Amt«, nemlig som den ene af samfundets revisorer 
1952-54 og dets kasserer 1954-61.

?lizge Bonde.
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Fortegnelsen omfatter et udvalg af bøger og tidsskriftartikler, som er 
udkommet 1/10 1977 - 1/10 1978 samt titler, der var overset tidligere.

Bjerringbro Søndre skole 1901-1976, af Jens Jørgen Hellerup ... et al; 
tegninger: Knud Steffen Nielsen. - Bjerringbro Kommune, 1976. - 32 
sider, ill.

Borgerforeningen for Løgstrup og Omegn. Løgstrup (Omslagstitel) . - 
1977. (Viborg: Geto Tryk). - 32 sider & 1 kort, ill.

Baand, Per. Brikker til Haldområdets geologi. - Kbh. 1975/76. - 21 si
der, ill. - Særtryk af: Dansk Natur - Dansk Skole, 1975/76.

Ditzel, Harald. Johan Thomas Skovgaard 29. august 1888 - 26. oktober 
1977. - Viborg: Skovgaard Museet i Viborg, 1977. - 52 sider, ill. - 
(Notesbog, nr. 4). - Udsendt i forbindelse med mindeophængning.

Ditzel, Harald. Niels Skovgaards pengesedler. - Viborg: Skovgaard Mu
seet, 1977. - 25 sider, ill. - (Notesbog, nr. 1).

Ditzel, Harald. Uffe hin spage i Viborg. - Viborg: Skovgaard Museet 
i Viborg, 1977. - 24 sider, ill. - (Notesbog, nr. 2). Omkring Lorenz 
Frølichs tegninger til gobeliner til Københavns rådhus.

Fra Viborg Amt. Bind 42, 1977. Indhold: N. P. J. Munk: Hedepione
rens Kaar. H. Hertzum Larsen og Jens Lampe: Bidrag til urmageriets 
historie i Viborg amt. Peter Poulsen Schmidt: Forstander Peter Poulsen 
Schmidts levnedsbeskrivelse. Ole Tuxen: Firmaanmeldelser i Viborg 
1862-1918. Paul G. Ørberg: Det forheksede sogn. Inger N. Preisler: 
Gamle fru Preisler. N. P. J. Munk: Mette Jensdatters Henrettelse. Hans 
H. Worsøe: Grønbæk Hospitals opførelse og første år. Ole Tuxen: En 
registratur over arkivalier fra Viborg kommune. Paul Pierre Schroeder, 
1918-1977. O. K. Rørsted, 1892-1977. Viborg litteratur 1976-77. Sam
fundet siden sidst. Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune.

F redningsplanudvalget for Viborg Amt. Viborg amt, miljøministeriets 
ejendomme og anden statsejendom, udarbejdet af Fredningsplanudvalget, 
i samarbejde med Statens skov- og klitvæsens distrikter i amtet. - Vi
borg: Fredningsplanudvalget for Viborg Amt, 1976. - 26 blade, hoved
sagelig kort.

Frimurerlogen Pentagrammet nr. 24: under Frimurerlauget af G. F. & 
A. M., 7. september 1952-1977. Redaktion: Arne Lauritsen. - Viborg, 
1977. - 32 sider, ill.
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Hansen, Gunnar. Tjele, af et jydsk herresædes historie: mysterier, tra
gedier og menneskeskæbner. - 3. oplag. - Ørum Sønderlyng: H. H. 
Lüttichaus Forlag, 1977. - 187 sider, ill.

Iversen, Mette: Bedstefars sten. 1978. 2 sider, ill. (SKALK, nr. 4, 1978, 
s. 16-17). - Omhandler runestensfund ved Klejtrup sø.

Jakobsen, Frode. Alt hvad der jager min sjæl. - Kbh.: Gyldendal, 1977.
- 187 sider. - Erindringer, 2. del.

Jakobsen, Frode. Da leret tog form. - Kbh.: Gyldendal, 1976. - 165 si
der, 12 tavler. - Erindringer, 1. del.

Krog, Andreas Christian. Samlede Efterretninger om Viborg. - Kbh.: 
Rosenkilde og Bagger, 1977. - 18, 270 sider. Faksimileudgave af Origi
naludgaven, Viborg: Mangor, 1779, med titlen: Samlede Efterretninger 
om Viborg Bye i ældre og nyere Tider.

Lilholt, Arne. En tømmergård i Viborg gennem 100 år: J. N. Kjærs- 
gaards Tømmerhandel (Schourups Tømmerhandel): 10. november 1876 - 
10. november 1976. - Viborg: Kjærsgaards Tømmerhandel, 1976. - 31 
sider, ill.

Lysgård Sogns Spare- og Lånekasse 1876-1976. - 1976. - 14 sider, ill.

MIV. Museerne i Viborg amt. Bind 7, 1977. Af indholdet: Mette Iver
sen: Kvinden fra Foulum. Else Roesdal: Danmarks ældste relikvieskrin. 
Peter Seeberg: Veranda.

Munk, Karin. Et billedhefte om Viborg by og kommune. - Viborg: 
Viborg kommune, 1977. - 46 sider, ill. - Billeder fra byplanudstillingen 
oktober 1976. Omslagstitel: Viborg by og kommune.

Noe, Per. Pre-medieval plough marks in Viborg. 1976. 6 sider, ill. 
(Tools and tillage bd. 3, hefte 1, 1976, s. 59-64). - Omhandler fund 
fra udgravninger i St. Set. Pederstræde 1972-74.

Olsen, Rikke Agnete. Jomfru Kirstines Diplomati. 1977. 9 sider, ill. 
(SKALK nr. 1 1977, s. 18-26). - Omhandler Ørslevkloster.

Pedersen, Peter. Slægten fra Aarestrup, Frederiks sogn, fra ca. 1795 til 
1975. - Viborg: Borns Bogtryk ApS, 1978. - 176 sider. Efter forfatte
rens død redigeret af Hedvig Stenbak Larsen.

Recording and conserving industrial monuments: paper for presentation 
at TICCIM (Third International Conference on the Conservation of 
Industrial Monuments); Stockholm, 30 may-5 june 1978. Prepared by 
Gert Bach-Nielsen ... et al. - Viborg: Jørgen Peder Clausager, 1978. - 
22 sider, ill. - English translation by Sheila & Jørgen Peder Clausager. 
Af indhold: Side 10 Bruunshåb Mølle.

SID. Viborg afdeling 85 år: 1893-1978 1. marts. - Viborg: SID, 1978.
- 20 sider.
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Sprandel-Krafft, Lore: Rechtsverhältnisse in spät-mittelalterlichen skan
dinavischen Städten am Beispiel Viborgs (Dänemark). Erster Teil. 1976. 
59 sider. (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte hrg. v. 
Th. Mayer-Maly, D. Nörr, F. Wieacker, W. Ogris, H. Thieme, M. He
ckel, K. W. Nörr. 93. Bd. Germanistische Abteilung. Weimar, 1976, s. 
257-314). - Zweiter Teil. Sammesteds 94. bd. 1977, s. 20-62.

Sundahl, B. Mariagerbanen 50 år: 1927, 1. juli, 1977: 1927-1966 Maria- 
ger-Fårup-Viborg jernbane, fra 1966 Mariager kommunale godsbane, fra 
1970 Mariager-Handest veteranjernbane, af B. Sundahl, O. Linå Jør
gensen. - Tølløse: Dansk Jernbane-Klub, 1977. - 40 sider, ill.

Viborg (amtskommune). Alternativer i regionplanlægningen - et debat
oplæg, udsendt af Viborg amtsråd oktober 1977. - Viborg: Viborg 
Amtsråd, 1977. - 144 sider, ill.

Viborg (amtskommune). Amtsredegørelse 1977: Kommunerne og amts
kommunen og deres opgaver. (Sektorredegørelse), udarbejdet af Viborg 
amtsråd, forvaltningerne i Viborg amtskommune, med bistand fra Peter 
Bredsdorffs Tegnestue ApS. - Viborg: Viborg Amtsråd, 1977. - 99 sider. 

Viborg. Byrådet. De sociale udbygningsplaner for Viborg Kommune 
1979-1984. - Viborg: Viborg Kommune, 1977. - 78 blade. - Godkendt 
af Viborg Byråd den 17.1.1978.

Viborg Menighedspteje 1877-1977. - Viborg, 1977. - 32 sider.

Viborg Stifts Årbog 1977. Af indholdet: Biskop Johs. W. Jacobsen: Fæl
les om gudstjenesten. Viborg stift i 1977. Prof., dr. theol. P. G. Lind- 
hardt: Biskop Hans Jørgen Swane, præst og prædiken (I), lidt kirke
historie fra Viborg stift. Provst Edvard Madsen: 15 års præstegerning i 
Viborg stift.

Ørberg, Paul G. Subæk Mølle. 1978. 6 sp., ill. (Kirke og Sogn, Asmild- 
Tapdrup. 33. årg., nr. 2).



Samfundet siden sidst

Formandsberetning ved Historisk Samfunds generalforsamling på Østre 
skole, Viborg, torsdag den 13. april 1978:

Vi er halvvejs inde i Historisk Samfunds 49. år, når vi samles i aften 
til denne generalforsamling, som skal være et tilbageblik over et ganske 
normalt år, som begyndte på generalforsamlingen for et år siden med 
professor Lindhardts levende og spændende foredrag om biskop Swane. 
(nu trykt i Viborg Stifts Årbog 1977). I juni havde vi så en velbesøgt 
udflugt til Grønbæk, hvor vi havde lejlighed til at se denne lille lands
bys seværdigheder efter i sømmene: kirken, den nye skole, som er blevet 
til konservatorværksted, og det gamle hospital, som igen har fået en 
funktion som hospital. I november havde vi vores efterårsforedrag, 
som blev til en meget spændende redegørelse for museumsinspektør H. 
Ditzels arbejde med de jyske granitdøbefonte - og for dem, der husker 
omtalen af Stenilddøbefonten kan jeg oplyse, at der netop nu er taget 
skridt til at gøre den i stand og stille den frit i kirkerummet. I februar 
i år havde vi et foredrag af museumsinspektør le Fevre fra Skive om 
hedens maler Hans Smidth, og sæsonen sluttede med et fællesarrange
ment med Stiftsmuseet, hvor Holger Kapel fortalte om sit ophold ved 
udgravningerne i Bahrain.

Når vi ser tilbage over alle disse arrangementer, kan vi kun glæde os 
over, at der har været god tilslutning hele vejen igennem.

Om vores årbog kan vi sige, at det har været en normal-årbog med 
stof, der på forskellig måde har taget erindrings- og erhvervshistorisk 
stof op, og som noget nyt har vi i denne årbog en del småstykker, som 
i deres brogede småskildringer af livet i vores område kan give nogle 
glimt af den tilværelse, som har været vores forfædres.

Til slut vil jeg sige tak til mine medarbejdere i bestyrelsen, som har 
været med til at trække læsset igennem, så at vi må kunne stå her i dag 
og konstatere, at vi kan være tilfredse med det år, som er gået.

Ved det efterfølgende valg genvalgtes domprovst Knud Gjesing, stift
amtmand Fl. Martensen-Larsen, arkivar Hans H. Worsøe og provst 
Morten Øllgaard til bestyrelsen, og bankfuldmægtig Finn Bertel som 
revisor. Bestyrelsen har senere konstitueret sig med Morten Øllgaard 
som formand, Paul G. Ørberg som næstformand og redaktør, H. P. Pe
tersen som sekretær og Else Hansen som kasserer og leder af ekspeditio
nen.

Generalforsamlingen tilsluttede sig, at kontingentet fra 1979 forhøje
des til 45 kr.

Efter generalforsamlingen holdt arkivar Hans H. Worsøe foredrag om 
»Træk af Viborg amts og amtsadministrations historie«.



DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1/1 - 31/12 1977

INDTÆGTER:

Overført beholdning:

Kontant
Giro ...
Bank ...

375,02
2.997,06

24.792,05

Kontingent ..........................................................................................
Bogsalg ...................................................................................................
Annoncer ...............................................................................................
Momsrefusion ......................................................................................
Renter ...................................................................................................
Møder ...................................................................................................

28.164,13

22.946,50
4.479.50
5.971.50
2.737,00
1.507,25

288,00

Tilskud:

Kulturministeriet ........................................ 3.000,00
Viborg Amtskommune 1977 ...................... 1.200,00
Viborg kommune 1977 1977 ...................... 13.145,00

Diverse ...................................................................................................

Balance ...................................................................................................

17.345,00

30,25

83.469,13



DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1/1 - 31/12 1977

UDGIFTER:

Trykkeri ............................................................................................... 26.492,00
Honorarer .......................................................................................... 3.034,00
Moms .................................................................................................... 1.044,00
Porto ................................................................................................... 4.340,40
Møder og rejser ................................................................................. 2.477,11
Tryksager .......................................................................................... 1.248,19
Diverse (annoncer, gaver m. m.) ................................................. 1.735,58

Overført til næste års regnskab:
Kontant .......................................................... 58,07
Giro ................................................................... 16.778,93
Bankkonto 264-02-98203 ............................. 10.804,19
Bankkonto (jubilæumsfond)
nr. 254-32-05055 ........................................ 15.456,66 43.097,85

Balance ................................................................................................... 83.469,13

Viborg, den 27. februar 1978.

Undertegnede revisorer har dags dato revideret regnskabet for perioden 
1/1-31/12 1977. Kassebeholdningen kr. 58,07 var til stede. Girobehold
ningen kr. 16.778,93 og indestående i Sparekassen kr. 26.260,85 er af
stemt. Kassebogen er afstemt med foreliggende bilag. Regnskabet har 
i øvrigt ikke givet anledning til bemærkninger.

Viborg, den 13. marts 1978.

Finn Bertel Henning Skov



Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune

Beretning for 1977-78
I det forløbne år er det ekstra rum, som arkivet fik overladt det fore
gående år, blevet indrettet efter sit formål, dels som studierum, dels og 
navnlig som et lokale, hvor afleverede og pladskrævende arkivalier har 
kunnet opstilles på en hensigtsmæssig og overskuelig måde. Det drejer 
sig især om den ret betydelige samling af foreningsarkivalier, arkivet 
har modtaget i tidens løb, bl. a. forhandlingsprotokoller, regnskabs
bøger, medlemslister m. v. Dette værdifulde materiale er nu anbragt 
fortrinsvis i ensartede kassetter, så hele samlingen fremtræder mere til
gængelig.

I forbindelse med flytningen af disse arkivalier fra deres hidtidige, 
temmelig trange anbringelse, er der foretaget en opdeling af det me
get omfattende arkiv, fabrikant Aage Philipscn efterlod sig ved sin død, 
sirligt ordnet af Philipscn selv og samlet i pakker alt efter, hvilken af 
de mange opgaver, han beskæftigede sig med, arkivalierne drejer sig 
om. Næste skridt på vejen til en arkivalisk bearbejdning af hele dette 
betydningsfulde lokalhistoriske materiale må være en nøje gennemgang 
af det med en registrering for øje.

Ved flytningen af arkivalierne til det nye rum blev der plads til at 
anbringe de indbundne årgange af Den Viborg Samler, Viborg Stifts
tidende samt Viborg Amts Social-Demokrat, Aftenposten, Jysk Aktuelt 
fra 1902 til bladets ophør i 1971 i de ledige reoler, en praktisk foran
staltning, der viser sin nytte, når gæster i studierummet søger oplysnin
ger i de gamle aviser. Den store samling af indbundne årgange af 
Viborg Stifts Folkeblad befinder sig stadig i Centralbibliotekets magasin
rum.

Udstillinger
Arkivets personale har på ny været beskæftiget med arrangement af 
udstillinger uden for huset. I anledning af Løveapotekets 100-års jubi
læum blev der fremstillet syv tavler til ophængning i apotekets vinduer, 
dels mod Hjultorvet, dels mod Set. Mathiasgade, omfattende materiale 
i form af billeder, avisudklip og forklarende tekst til belysning af apo
tekets historie og den udvikling, der rent bymæssigt er foregået i Vi
borgs midte. Udstillingen vakte megen interesse hos folk, der gik forbi
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Skovjoged Peder Sorensen og hustrus guldbryllup, Margrethelund 1903. 
Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune.

på fortovet, en interesse, der konkretiserede sig i flere henvendelser til 
arkivet med anmodning om at få kopier af de anvendte billeder.

I anledning af Hærvejsmarchens 10-års jubilæum i 1978 arrangerede 
arkivet en meget omfattende udstilling, ligeledes ved hjælp af tavler til 
ophængning. Hver tavle fortalte om et af Hærvejsmarchens 10 år, og 
rækken af tavler blev anbragt i Privatbankens store vinduer, hvor de 
havde en særdeles god placering og blev set af mange mennesker, ikke 
mindst i de dage, da marchen 1978 trak tusinder af gæster til Viborg.

I den restaurerede lade ved Hald Hovedgaard har Statsskovvæsenet 
i samarbejde med Stiftsmusect indrettet en udstilling. En væsentlig del 
af det anvendte billedmateriale er blevet hentet på Lokalhistorisk Ar
kiv, der har kunnet levere kopier i den udstrækning, arrangørerne har 
anmodet om.

Arkivets største udstillingsarrangement fandt sted i forbindelse med 
Viborg Stifts Folkeblads 100-års jubilæum den 1. oktober 1977. I biblio
tekets sal udstilledes et repræsentativt udvalg af indbundne årgange, og 
på vægtavler var anbragt flere hundrede fotografier - i det væsentligste 
hidrørende fra bladets pressefotografer. Udstillingen blev en stor succes 
- i løbet af 4 dage besøgt af ca. 2.500 gæster.
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Samarbejde med skoler og foreninger
I lighed med tidligere år har et antal skoler benyttet arkivet, der har 
kunnet stille materiale til rådighed for gruppearbejdende klasser. I tråd 
hermed ligger, at flere unge studenter - især elever fra seminarier - har 
hentet stof til eksamensafhandlinger ved studier i arkivet.

A. Vejen-Andersen har holdt 2 foredrag for pensionister og talte ud 
fra egne erfaringer om våbennedkastninger i Tjele-området under kri
gen. Mødet var arrangeret af den lokale borgerforening, og der viste 
sig en udpræget lokalhistorisk interesse, som utvivlsomt vil manifestere 
sig i det arbejde, der nu er godt i gang i Tjele kommune med etablering 
af et lokalhistorisk arkiv. Dette arbejde er på forskellig måde blevet 
støttet af arkivet i Viborg, der har ydet konsultativ assistance til de 
mænd, som er beskæftiget med opgaverne i Tjele.

Arne Lilholt har holdt foredrag i Bothildeklubben, og Vejen-Ander
sen og Lilholt talte efter tur i Salonen til i alt ca. 1.000 pensionister 
fra Struer kommune, som i 3 hold kom til Viborg på sommerudflugt. 

Kursus
Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver har holdt et kursus i bib
lioteksbygningen om systematisk arbejde med lokalhistorie. I kurset ind
gik det lokalhistoriske arkiv som et naturligt og praktisk led, og som 
en god støtte for deltagerne, i alt ca. 50, der kom fra hele landet.

Afleveringer
Arkivet har i årets løb modtaget større og mindre afleveringer. Stedse 
flere privatpersoner henvender sig med f. cks. gamle billeder, de mere 
eller mindre tilfældigt er stødt på, og sådanne afleveringer i det små 
har kunnet medvirke til at supplere arkivets samlinger. Blandt større 
afleveringer kan nævnes protokoller fra det nedlagte Knudby-Borup 
fryseselskab, materiale fra Viborg Handelstandsforening og arkivalier 
fra Viborg Forberedelsesskole, herunder en interessant 16 mm film »Sko
len på naturhistorictur ved Engclsborg 1933«.

Fra fru Ninna Møller, Charlottcnlund, enke efter mangeårig inspek
tør ved Folkekuranstalten ved Hald, S. C. Møller, modtog arkivet en 
større sending af billeder, bøger, protokoller, manuskripter og udklip
pede artikler, omhandlende bl. a. Kuranstalten og lejrsamlingcrne ved 
Hald. En del af dette materiale er videresendt til Garnisonsmuscet, hvor 
det rettelig hører hjemme.

Personale
Det daglige arbejde på arkivet er som de nærmest foregående år blevet 
forestået af kaptajn A. Vejen-Andersen og redaktør Arne Lilholt. Fhv. 
købmand Albert Jørgensen er som midlertidig assistance beskæftiget med
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registrering af gamle årgange af Folkebladet med henblik på at ind
drage hele storkommunen i avisregistraturen. John Jensen har været be
skæftiget som ekstraordinær medhjælp bl. a. med den praktiske del af 
arbejdet med flytning af arkivalierne og har ved nyopstillingen ydet en 
udmærket indsats.

Endvidere har premierløjtnant R. Fjeldsted og kaptajn E. K. Wester- 
gaard assisteret ved affotografering af lånte billeder, og desuden har de 
leveret optagelser af bygninger og begivenheder m. v. efter anmodning 
fra arkivet.

Landinspektør Sv. Cleemann har medvirket ved båndoptagelse af 
flere interviews med gamle viborgensere.

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.

Ledelse
Viborg kommunes kulturudvalg har i det forløbne tidsrum bestået af:

H. Spanggaard Munch.
Ingeborg Heick.
Orla E. Ervolder.
Sv. Aage Sørensen.
Lis Ottesen.

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 (repræsentant for Historisk Sam
fund for Viborg Amt).

September 1978. A. Vejen-Andersen.



»Historisk Samfund for Viborg Amt«
har siden samfundets stiftelse i 1928 udsendt 43 bind af årbogen »Fra Viborg Amt«.
Af disse er flg. årg. udsolgt: 1929, 1934, 1938, 1940, 1945, 1947, 1950, 1951, 1952, 
1953, 1954, 1955, 1961, 1962, 1963 og 1964, hvorfor de ikke kan leveres, mens flg. 
endnu haves - for en række årganges vedkommende dog i meget begrænset oplag - og 
kan leveres til medlemmerne til de anførte priser (prisen for ikke-medl. i parentes):

[1] 1930-54, pr. årgang ................................................................................... 6 kr. (9 kr.)

[2] 1955-63, pr. årgang ..................................................................................... 10 kr. (15 kr.)

[3] 1964-72, pr. årgang ....................................................................................  25 kr. (30 kr.)

[4] Samlet pris ved levering af samtlige resterende bind, så langt 
oplaget rækker, for medlemmer 200 kr. (ikke-medl. 275 kr.).
Samfundet har herudover - oftest i stedet for et bind af årbogen - udgivet 
eller medvirket ved udgivelsen af en række vægtige særpublikationer, af hvilke 
dog flere er udsolgt, og andre kun haves i meget begrænset rest-oplag. De sæl
ges til medlemmerne til de anførte priser (prisen for ikke-medl. i parentes):

[5] Viborg Amts Stednavne. Udg. af Stednavneudvalget. 1947 ... Udsolgt

[6] Viborg Katedralskoles historie. Af Carl E. Jørgensen. Indb. sær
tryk af »Fra Viborg Amt« 1959-60. 174 sider, rigt illustreret 12 kr. (18 kr.)

[7] P. G. Lindhardt: Brevvexling mellem biskopperne J. Swane og
Frederik Nielsen. Særtryk af »Fra Viborg Amt« 1962. 30 si
der, illustreret ............................................................................................... 4 kr. (6 kr.)

[8] Billeder af Viborg amts forhistorie. 1966. 160 sider, rigt ill. ... 16 kr. (24 kr.) 
Ved køb af mindst 5 eksemplarer: kr. 12,00 pr. eksemplar,
portofrit fremsendt uanset medlemsskab.

[9] Romansk stenhuggerkunst i Viborg amts kirker. Fotos: Keld 
Helmer-Peterscn. Tekst: Harald Ditzel. 2. udgave, 1966. 94
sider, rigt illustreret ................................................................................. Udsolgt

[10] Niels Friis: Viborg Domkirkes orgel 1570-1966. Særtryk af
»Fra Viborg Amt« 1967. 40 sider, illustreret ................................... 4 kr. (6 kr.)

[11] Hans Øllgaard: Jens Bloch. Biskop i Viborg 1805-1830. 105 si
der, illustreret. 1968..................................................................................... 9,50 kr. (15 kr.)

[12] Nr. Tulstrup-dagbogen. Ved Jens Holmgaard. Udg. i samarbej
de med Landbohistorisk Selskab. Sælges kun til medlemmer ... 40 kr. (56 kr.)

[13] Steen Steensen Blichers beskrivelse af Viborg amt 1839. Foto
grafisk optryk. 228 sider ........................................................................ 25 kr. (32,50)

[14] Viborgs brand 1726 v. Hans H. Worsøe og Paul G. Ørberg. 88
sider ................................................................................................................. 25 kr.

[15] W. Mollerup: Adel, by og borger. Træk af bylivet i Viborg i
1700-tallet. 95 sider, illustreret. 1976 ................................................. 20 kr. (30 kr.)

Til de anførte priser må lægges moms.

EKSPEDITION: Fru Else Hansen, Centralbiblioteket, Vesterbrogade 15, 8800 Vi
borg, telefon (06) 62 44 88. Giro 4 06 38 05.



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

Andelsbanken, Viborg afd.

F. V. Backhausens eftf. a/s, bogtrykkeri.

E Bindstouw, Lysgaard.

Bryggeriet Thor, Randers.

Carl Christensens Eftf. A/S, Viborg.

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.

Kongensbro Kro, Ans.

Krusell, lædervarer, Viborg.

Løveapoteket, Viborg.

Midtjydsk Frøhandel, Viborg.

»Odin« A/S, Viborg.

Pan Buslinier, Viborg.

A. Røn Petersen, smedearbejde, Viborg.

Anders Petersen, farvehandler, Viborg.

Privatbanken for Viborg og Omegn.

Revisionskontoret, 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.

Viborg Stifts Folkeblad.



J. N. KJÆRSGAARDS TØMMERHANDEL

VIBORG

VIBORG BLIKKENSLAGERI PAN BUS LINIER

Westergaard & Bak
Vesterbrogade 16

Telefon 62 62 47 Viborg Tlf. *62 58 77

Viborg Afdeling
Sankt Mathiasgade 15 - 8800 Viborg - Tlf. (06) 62 26 00

ANDERS PETERSEN

Tapet- og farvehandel

Viborg

Telefon *62 12 66

JACOBI

Ringvejen - Viborg

Telefon 62 40 00



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

- det er
T horsdag 
hver dag ENTGILDsjg





m bogtryk - offset

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

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

Ærøvej 8 - 8800 Viborg

VIBORG REJSEBUREAU A/S

Dumpen 23 Carl Christensen
EFTERFØLGERE A/s

Viborg .
Tlf. *62 43 11 Viborg

Hjemstavnsmuseet

E BINDSTOUW
I LYSGAARD

II km fra Viborg

Blichervej 40 - 8800 Viborg

Telefon (06) 66 75 79

O
o
o



HANDEL S BANKEN
altid med i billedet

JYDSK BOGHANDEL

G. E. C. Gad

Set. Mathiasgade 25 - Tlf. 62 09 99 

8800 Viborg

VIBORG STIFTS FOLKEBLAD

Viborg amts 
største dagblad

Alt smedearbejde udføres

A. RØN PETERSEN

Falkevej 9 - 8800 Viborg

Telefon (06) 62 06 77

ET RART KVARTER 

et godt madsted

KONGENSBRO KRO

Telefon (06) 87 01 77

NIELS KALHAVE A/S

VVS-service

Viborg

Telefon *62 5000

Tøjet får vi i



HANSEN og NIELSEN K/S 
Snedkermestre

Absalonsvej - Viborg - Tlf. 62 17 11

SPECIALTRYKKERIET

Gørtlervej 7
Viborg . Tlf. -'62 40 33

Prinsens Bryg

OFFSET

BOGTRYK

SERIGRAFI - en frisk pilsner

Spørg

SPAREKASSEN
så har du et problem mindre

Krusell
LÆDERVARER

Viborg



Støt indsamlingen
til

Red Barnet

Svaneapoteket 
Viborg

*

Løveapoteket
Viborg

*

Set. Mathias Apotek
Viborg



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

»at vække historisk inter

esse hos amtets befolkning 

og indsamle oplysning om 

historiske begivenheder i 

amtet, om befolkningens liv 

og færden i tidligere tider 

og om personer, der har 

haft særlig betydning for 

denne del af landet, samt 

at værne de historiske min

der.«

Formålet søges fremmet 
»dels ved udgivelse af en 

årbog med lokalhistorisk 

indhold, dels ved afholdelse 

af offentlige møder på der

til egnede steder i amtet 

med foredrag af historisk 

indhold og ved at bidrage 

til og støtte udgivelsen af 

historiske arbejder vedrø

rende egnen osv.«

Indmeldelser modtages af 

fru Else Hansen, Central

biblioteket, Vesterbrogade 

15, 8800 Viborg, telefon 

(06) 62 44 88, eller af be

styrelsens medlemmer.

ISBN 87 87235 16 1


