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Nogle Sagn fra Salling.
Meddelte af H. C. S t ran dg a ard.

Foruden flere af de almindelige Folkesagn, der ere 
kjendte andensteds, fortælles i Salling nogle, som dels ere 
knyttede til bestemte Steder, dels i deres Fremstillingsform 
ere mere eller mindre ejendommelige, og som derfor med
deles her.

1. Hjortliolm.
Fra Hummelgaards Mark i Kreibjerg Sogn gaaer en lang 

smal Odde i nordvestlig Retning ud i Fjorden. Paa den 
yderste Ende findes en enestaaende, langagtig Hedebakke, 
der kaldes Hjortholm.

Herom fortælles Følgende:
Der var engang to Kæmper, som bleve enige om at 

lægge Bro over Fjorden fra Kreiberg til Vile. Hver skulde 
begynde fra sin Side, og saa skulde de mødes paa Midten. 
Kæmpen paa den søndre Side af Fjorden fyldte sin Vante 
med Jord oppe i Bakkerne og begyndte til den aftalte Tid 
at lægge en Dæmning ud i Fjorden, idet han lod Landet 
løbe jevnt ud af Vanten, alt som han skred frem. Da han 
var kommen et godt Stykke ud i Fjorden, omtrent midt 
paa sin Halvpart, og endnu ikke seer noget til sin Kamme
rat, blev han vred og heldte Resten af Muldet ud af Van
ten paa eengang. Deraf blev Hjortholms-Knude.

2. Glyng-Øre.
Paa den nordvestlige Kant af Salling gaaer der, under
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Navn af Glyng-Øhr eller Glynge-Øre, en Odde midtveis ud 
i Fjorden. Til den knytter sig følgende Sagn:

Der var engang en Præst i Nautrup, som „var noget 
klog“. Folk vilde sige, at han havde gaaet i den sorte 
Skole, og at han kunde lidt mere end sit Fadervor. Han 
havde da ogsaa baade Henrik Smidt og Cyprianus, som han 
kunde halvt udenad*. Avlskarlen i Gaarden havde længe øn
sket, at han kunde faae de Bøger at see, men der havde 
iltke været Ledighed dertil. Saa var det engang, at Præsten 
kom meget hastig ud i Sognet i Embedsgjerning. Aldrig 
saa snart var han ude af Gaarden, før Karlen lister sig op 
i Studerekamret. Der finder han da ogsaa snart „denne 
her Bog med de røde Bogstaver i“. Efter at han havde 
bladet lidt om i den, giver han sig til at læse et Stykke, 
som faldt ham i Øinene, Men, da han havde læst en 3 H 
Linier, stod den Slemme lige for ham og spurgte, hvad han 
skulde. Karlen blev saa forskrækket, at han rystede over 
hele Legemet; imidlertid fattede han sig dog og sagde: 
„Jeg vil have dig til at lægge en Dæmning fra Salling til 
Mors!“ Med det samme var han Djævlen kvit, men gik 
dog meget forknyt ud til sine Ting. Da Præsten kom hjem, 
kunde han nok mærke, at der var noget i Véien. Han 
kaldte Folkene til Forhør, og Karlen maatte snart bekjende. 
Da Præsten fik at vide, hvorledes det hang sammen, skyndte 
han sig op i sit Kammer, hvor han læste det samme Stykke 
bagfra, som Karlen havde læst, og saaledes standsede han 
Djævelen.

Denne havde imidlertid været ude med to Byrder Jord 
og var oppe i Bakkerne efter den tredie. Der, hvor han 
smed den, blev Skibhøie-Bakker, og der, hvor han tog Jor
den, blev den Huulning, som kaldes „Kratmues“, endnu den 
Dag idag er.

Et ganske lignende Sagn fortælles om Hvalpsunds Hage, 
der er en Landtunge, som paa den østlige Side af Salling 
ved Hvalpsund gaaer ud i Fjorden.

3. Møgelhøi,.
I Møgelhøi, som findes paa Korsgaards Mark i Aasted 

Sogn, skal der forhen have boet Ellefolk.
Engang laae her, for mange Aar siden, et Par Hyrde

piger og byggede Huse af Smaasteen. Som de laae allcr-
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bedst, hørte de En raabe nede i Høien: „Ta æ Pind fræ æ 
Lyhr, aa læ æ Fogedpiger fald nied !tt De løb da deres 
Vei i Forskrækkelse og turde aldrig sidde der mere.

En anden Gang, da Manden i Gaarden gik og pløiede 
paa Agrene derved, kom en lille Kone fra Høien hen til ham 
og bad ham om at gjøre en Ovnrage istand, som hun havde 
med» Han slog da ogsaa et Søm i med sin Plovøxe; for 
den Gang brugte man Trækiler ved Langjernet og havde 
derfor altid en Øxe med i Marken. Da Rågen var istand, 
forsvandt hun med den. Om anden Dagen kom hun til 
ham igjen med et varmt Brød, som hun gav ham. Manden 
tog det med sig hjem og lagde det op paa Sideremmen over 
Stalddøren; thi han turde ikke spise det. Nogle Dage efter 
kom Konen igjen, just som han stod i Stalden ved Hestene; 
hun tog da Brødet ned og gjemte det i sit Forklæde. Men 
idet hun gik, sagde hun* til Manden: „Had’ du ædt en, saa 
had’ du hat en; men no taer a’ en ijen!“

4. Ellekonens Smørrebrød.
I Tornhøi i Floutrup skal der ogsaa have boet Ellefolk 

i gamle Dage.
For en 90 Aar siden sad engang en Hyrdedreng og en 

Hyrdepige ved Høien. Drengen var en lystig Svend, og da 
deres Kreaturer gik stille rundt om, tog han sig for til 
Tidsfordriv at mane Ellekonen, som han vidste boede derinde, 
idet han begyndte høit at fremsige den bekjendte gamle 
Trylle-Remse:

„Elleko’n Elleko’n est du herind,
Saa skal Fanden før dig ud 
Med femten gluend Jegipind!“

Men inden han var kommen til Ende hermed, laa der et 
Stykke Smørrekage mellem hans Been. Han blev ikke lidt 
forundret derved, da han vidste, at de allerede havde spiist 
deres Mad, og at ingen af dem havde Sigtebrød med. Han 
tog Brødet i sin Haand og gik med det, men var ikke istand 
til at lægge det fra sig eller blive skilt derved, uagtet han 
gik til Flere om Raad. Endelig kom han til en gammel 
Kone, som boede i et eenligt Huus vesten for Byen. Hun 
tog det af ham og kastede det paa Ilden. Men da det 
brændte, blev der en forfærdelig Røg og Kvalm af det.

5. T'^vskule i lloutrup.
Der var engang en Nisse i Eskov og en i en af Gaar-
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dene i Floutrup. En Nat, da de begge havde været ude 
paa Forhverving — Eskov-Nissen i Floutrup og Floutrup- 
Nissen i Eskov — mødtes de om Morgenen med deres Byr
der ved Tyvshule. Der opstod da et rasende Slagsmaal mel
lem dem, som varede ved til Dag. Eskov-Folkene kom til; 
de vilde gjerne have deres Nisse frelst, men turde ikke kom
me dem nær. Endelig hittede de paa Raad, de toge et 
gammelt Hjul, som de omviklede med Halm, stak Ild i og 
lod løbe ned ad Brinken. Det hjalp; Nisserne bleve for
skrækkede og fore op hver til sin Side. — Men saa haardt 
havde de traadt — mener man — at den runde Fordybuing 
er fremkommen derved, som findes paa Eskov Mark, og der
for kaldes „æ Tyvhuel“.

6. Jomfruen paa Kjeldgaard,
Folkene paa Kjeldgaard tro oftere at have bemærket 

Puslen i Bryggerset og Folkestuen, hvortil Døren underti
den skal være sprungen heelt op, uden at Nogen har rørt 
ved den. Man mener ligeledes at have bemærket en Kvinde
skikkelse, „en ung Jomfru med Kam i Haaret“, gaa omkring 
af det ene Værelse i det andet, sukkende og vridende sine 
Hænder. Undertiden sees hun i Haven, hvor hun altid søger 
hen til et bestemt Træ og viser Tegn paa stor Bedrøvelse.

Man troer, at en Kvinde der paa Gaarden engang skal 
have født i Dølgsmaal eller dræbt sit Barn og begravet det 
ved dette Træ. I samme Træ er forresten en Huulning, 
som altid skal staa fuld af Vand.

7. Kirkeruinen i Harre.*)
I Heden vesten for Barre By findes Ruiner af en lille 

Kirke eller et Kapel. Om Grunden til dets Anlæggelse der 
fortælles Følgende blandt Folk deromkring:

Der var engang en rig adelig Dame, som vilde kjøre 
gjennern Huulveien, Kapeldal, som gaaer der forbi, men 
kom ilde afsted og i stor Fare. 1 sin Nød lovede hun da 
Vorherre, at hun, hvis hun kora lykkelig og vel derfra, vilde 
bygge et Huus der paa Stedet til Guds Moders Ære og til 
Mindelse derom. Derfor lod hun siden Kapellet opføre der 
•— mener man — og derfor fik det Navnet; Frue-Kirke.

See Samlinger til jydsk Hist, og Topogr. 2 B. 1 H. Side 103.
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8» Potterne i Tøndering Kirke.
I Muren paa den nordreSide af Koret i Tøndering Kirke 

findes fire sorte Gryder ejler Jydepotten De sidde mellem 
Bjælkerne nær ved Loftet, og Aabningerne paa dem, som 
ikke ere udfyldte, vende ind mod Kirken. Om Grunden 
til, at de sidde der, fortælles Følgende:

Der seilede engang et Skib, som var ladet med Potter, 
ude i Vesterhavet Det var taaget Veir; Skipperen vidste 
ikke ret, hvor han var, men havde en Anelse oin, at han 
var nær ved Land. Som han da stod ved Roret og bad til 
Vorherre om at føre ham lykkelig ud af Faren, sænkede Taa- 
gen sig, saa at han, langt ude i det Fjærne, fik Syn paa et 
Kirketaarn. Han skyndte sig da at vende ud fra Landet, 
som han altsaa vidste laa den Vei hen for sig. Men lige
som han havde vendt, skiltes Taagen ad, saa at han saae 
Klitbakkerne tæt indenfor. I sin Glæde over at være frelst 
fra at støde paa Revleu og maaskee fra at drukne, beslut
tede han at sende en eller anden Ting til Mindegave herom 
til den Kirke, han først fik Øie paa, og da han siden fik op- 
spurgt, at det var Tøndering Kirke, sendte han disse fire 
Potter med Begjæring om, at de maatte blive bevarede. 
Man vidste da ingen bedre Maade at bevare dem paa end 
at indsætte dem i Muren, hvor de nu sidde.

Der siges, at Tøndering Kirke, som ligger høit og frit, 
skal kunne sees etSteds ude paa Vesterhavet. Det er sand- 
synligviis ind over Hanherred vesten om Bulbjerg.

0. Poulshule i Tloutrup,
I Floutrup Bakker ud mod Stranden findes et Steds en 

Fordybning, som kaldes Poulshule.
Her fortælles der, at en Mand, som hed Poul, engang 

da der var Fjender i Landet, udhulede sig et hemmeligt 
Rum, hvori han forvarede sine Heste, og dækkede Aabnin- 
gen til med Grøntørv. Hans List skal være lykkedes haro, 
og der siges, at hans Heste vare det eneste Par, der blev i 
Behold i Byen. Siden kaldte man Stedet Poulshule.




