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i. 
Brande i den katolske Tid.

Blandt de danske Provinsbyer er 
der vist ingen, der i den Grad er 
ildshærget som vor gamle Stifts
stad Viborg. Vi kan følge Brande
ne her henimod 800 Aar tilbage, 
og adskillige af dem har raset med 
en Styrke, hvortil der aldeles ikke 
kendes Mage her i Landet udenfor 
Kjøbenhavn. Som brandlidte jyd- 
ske Byer kommer i anden Række 
Hjørring og Skive.

Den første Beretning om Luer
nes Hærgen i Viborg gaar tilbage 
til den Tid, da Domkirken grund
lagdes, til det fjerde Decennium af 
11 Hundredaarene, dengang Dom
kapitlets første Kannikesamfund 
rejste Viborgs første Stenkirke.

Kapitlets Forstander var den 
fromme Provst Kjeld, en Prælat, 
der skal have været af de adelige 
Kanders Byrd. Det hændte i hans 
Tid, at Byen hjemsøgtes af en 
voldsom Ildløs, ogLuerne slog over 
mod Kloster og Kirke, som begge 
var indviede til Jomfru Maries 
Ære.

Ved denne Lejlighed tog Provst 
Kjeld, der senere blev æret som 
Helgen, en af Klosterbrødrene med 
sig op i et af Domkirkens Taarne 
og bad og anraabte Gud om Kir
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kens og Byens Frelse. Og straks 
dæmpedes den fortærende Flam
me. Ilden blev standset, og Kirken 
var reddet ved sin fromme Tjeners 
Forbøn, hedder det i en omtrent 
samtidig Beretning om hans Liv.

Kjeld (Kande) levede altsaa, 
medensDomkirken rejstes i sin før
ste Skikkelse, og han kan vist paa 
en Maade kaldes dens Bygherre. 
Dette Gudshus elskede han. Da 
hans Dødsstund stundede til, lod 
han sig fra sit Leje i Klosteret føre 
over i Kirken for endnu engang 
at forrette en Bøn der.

Han lukkede sine Øjne den 27. 
September 1150, og han helgenkro- 
nedes 1188 af Paven, og ll.Juli det 
følgende Aar blev hans Legeme 
højtidelig skrinlagt i et udskaaret, 
halvandenAlen langt Træskrin med 
lueforgyldt Beslag, der forlængede 
sig i Dragehoveder. I disse var 
fastgjort gyldne Kæder, hvori 
Skrinet hang.

Denne „Ark", som den kaldtes, 
med Sankt Kjelds jordiske Rester, 
fortæredes af Ilden ved den store 
Brand 1726. Det ene af Drageho
vederne er imidlertid senere kom
met for Dagen og findes nu i Na
tionalmuseet, hvor det stadig, 
trods sine godt og vel syv Hundre
de Aar, minder om den jydske Bys 
Værnehelgen.

Et Sagn fortæller, at engang, da 
Domkirken var i Ildsfare, blev 
hans Skrin frembaaret, og straks 
vendte Vinden sig, og en Plask
regn slukkede Ilden.

En Avis fra 1726 beretter om et 
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latinsk Vers, der forgik dette Aar. 
Denne Inskription beretter kort, 
at ved Budolphifesten Aar 1300 og 
nogle og fyrre gik dette Hus — 
dvs. Domkirken — og Byen til 
Grunde ved en ødelæggende Ilde
brand.

Ursin siger derom: I Kong Val
demar Atterdags Tid, Aar 1345, af
brændte en Del af Byen.

I et Kong Hans’ Brev fra 1496 
siges, at „vor og Kronens Købstad 
Viborg meget forlægges og forar
mes, og derudi er Straatagene 
mestendels Skyld".

Her tænkes selvfølgelig paa Ilds
faren ved at tække med Straa.

Den 17. Juni 1501 ramtes Vor 
Frue Dom af Lynild, og den 
brændte tillige med den omliggen
de Del af Byen. Den Skade, der 
skete paa og i Kirken, var meget 
stor. En Beretning siger, at der af 
dens Inventar kun reddedes et 
gammelt Krucifiks, St. Kjelds Ki
ste, Relikvierne og en Skriftestol. 
Dermed menes vel nok det brænd
bare Inventarium, for hvis den 
syvarmede Stage, „Lyskloven", der 
nu staar foran Koropgangen, har 
været i Domkirken siden den støb
tes (1494), maa den jo ogsaa have 
oplevet, hin Lynildsbrand.

Men det var jo endnu i katolsk 
Tid, og Afladsbreve kom Kirken 
til Hjælp. Saaledes tilstod Biskop 
Johan Jepsen Ravensberg af Ros
kilde 40 Dages Aflad til dem i hans 
Stift, som vilde række en hjælpen
de Haand til Restaureringen af 



6

den ved Lynild nedbrændte og 
ødelagte Domkirke i Viborg.

Dette gav Midler, der hjalp, og 
faa Aar efter havde Bygmestre at
ter rejst Kirken af sin Aske.

Det var særlig den nedre Del af 
Byen, som dengang ramtes. Ogsaa 
Sankt Hans Kloster eller Korsbrø- 
dregaarden mellem Set. Ibsgade og 
Nørresø lagdes øde, men blev lige
ledes snart istandsat igen og var 
atter i Brug paa Reformationsti
den.

Som et Slags Efterslet fra denne 
Brand kan vist betragtes et Paa- 
bud fra Kong Hans til Borgerne i 
Viborg om at forskaffe sig Brand
hager, Stiger og Spande, hvormed 
de kan afværge Ildebrande i deres 
By.

I Slutningen af Aaret 1527 ind
berettede Borgmestre, Raad og me
nige Borgere, til Kong Frederik 
den Første, at Viborg havde lidt 
stor Skade, at deres Huse, Gaardc 
og Gods to Gange i stakket Stund 
var afbrændt. Tillige anføres, at 
Byen ligger midt i Landet, hvilket 
medfører, at mange Mennesker af 
den Grund søger dertil, men de 
fremmede maa ligge paa Gaden i 
Nætter og Dage, fordi Borgerne ik
ke kan herbergere dem. Og heller 
ikke kan Borgerskabet hjælpe dem 
paa anden Maade, og heller ikke 
de elendige, fattige og syge i selve 
Byen. Maaske sigtes hermed til 
Branden 1501 og til en Ildsvaade, 
der vist ikke lader sig tidsfæste.

I Henseende til denne Indberet
ning stadfæstedeFrederik denFør- 
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ste i Brev af 29. December 1527, 
at Borgmestre, Raad og menige 
Borgere i Viborg med Kapitlets 
Samtykke har nedlagt nogle Gil
der der i Byen og stiftet et Hospi
tal derfor, hvortil der har vist sig 
saa meget des større Trang, som 
Byen i stakket Stund er to Gange 
afbrændt, samt tillader, at det Hus 
udenfor Set. Hans Kloster i Vi
borg, norden for Kirkegaarden og 
Kirken, som er bestemt til syge 
Menneskers Ophold, men hvori dog 
ingen findes, skal opbygges og ind
rettes til et Hospital.

Altsa a et Par Aktstykker, der 
begge vidner om Ildebrande.

En Indskrift i Domkirken, der 
vist var blevet opsat efter en af 
disse Ildsvaader i Femtenhundred- 
aarenes Begyndelse, anraabte Vor 
Frue ' (Jomfru Marie) og Sankt 
Kjeld (Byens Værnehelgen) om 
Hjælp modStorm og hærgende Ild.

I en Afhandling i Anledning af 
400-Aars-Dagen for Hans Tausens 
Optræden i Viborg hedder det:

Der var i Viborg 12 Sognekirker 
foruden 5 eller 6 Klosterkirker, 
men der var ikke Brug for saa 
mange Kirker nu, da ikke Messen 
skulde være Hovedsagen i Gudstje
nesten. Prædikenen havde efter lu
thersk Opfattelse langt mere at be
tyde.

I Begyndelsen af 1529 udbrød 
der Ildebrand i Viborg, og en Del 
Kirker gik ved den Lejlighed op i 
Luer. Borgerne i Byen henvendte 
sig da til Kongen og udtalte, at 
deres økonomiske Kaar ikke tillod
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dem at vedligeholde de mange Kir
kebygninger, hvorfor de androg 
om Tilladelse til at maatte rive de
res overflødige Kirkehuse ned.

Kongen gav Lov dertil paa de 
Vilkaar, at han skulde have Kir
kernes Klokker og Halvdelen af 
Blyet (der bl. a. indbefattet Vin
duesruderne). Og Borgerne nedrev 
saa de 12Sognekirker, og med kon
gelig Tilladelse blev Graabrødre og 
Sortebrødre Klosterkirker gjort til 
Sognekirker i Stedet for, da de var 
Byens største Kirkerum.

Saa vidt vides foruroligedes Vi
borgs Beboere ikke i den følgende 
Menneskealder efter Reformatio
nen af Tidens strenge Herredømme.

II.
Da Graabrødre Sogn hærgedes 

1567.
Den 16. Maj 1567 drev Røgen 

atter fra Viborg og ud over de 
Heder, der til alle Sider i en halv 
Mils Afstand omgav Byen. Ska
den var stor paa baade offentlige 
og private Bygninger.

En samtidig skriver derom i sin 
Dagbog:

Anno 1567 den Fredag næst før 
Pinsedag, som var den 16. Maj, 
brændte Viborg Domkirke med 
begge sine Spir og al den største, 
ypperste og bedste Part af Byen. 
Klokkerne i Taarnet støbtes og løb 
heden. Sejerværket i Kirken 
brændte ned og en stor usigelig 
og ubodelig Skade skete der paa 
Kirken og Byen, saa det ikke 
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staar til at rette igen i en Mands 
Tid eller mens nogen af dem, som 
nn lever.

I Anledning af denne Brand ud- 
gaar der en Række kongelige Bre
ve og Befalinger. Af disse faar 
man et Begreb om Brandens Om
fang. Allerede 6. Juni s. A. faar 
de Borgere, der har lidt Skade 
ved Ildebranden Brev paa Frihed 
i fem Aar for Skat, Landsknægte
hold og al kongelig og Byens 
Tynge.

Og under 16. August gives Fri
hed for Domkapitlet, hvorved det 
fritoges for Skat og Tynge i de 
følgende tre Aar, og da denne Be
villing udløb 1570, forlængedes 
den yderligere for et Tidsrum af 
to Aar. Til Gengæld skulde Ka
pitlet saa af al Magt istandsætte 
Domkirken og Residenserne.

Samtidig bevilgedes Frihed for 
et Aar for Domkirkens Bønder, 
formedelst den storeTrældom med 
Ægt og Arbejde, de fik i Anled
ning af Kirkens Genopbyggelse, 
en Lettelse, der kom til at gælde 
for to Aar. Ja, Friheden gentages 
atter i 1570 for de følgende to 
Aar, da Bønderne havde haft og 
fremdeles vilde faa stort Besvær 
med Ægt og Arbejde ved Domkir
kens Opbygning.

Det var jo under den nordiske 
Syvaarskrig. I den Anledning laa 
der nemlig 19 svenske Fanger i 
Byen. Disse blev snart efter Bran
den beordrede til Hald, da Bor
gerne paa Grund af de lidte Tab
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ikke kunde underholde dem. Og 
de brandlidte blev ogsaa fritaget 
for at udrede en udskrevet Mod
skat til Orlogsskibene og ligeledes 
for at stille Mandskab til Hær og 
Flaade.

Gennem de Udvisninger, der 
paalagdes Lensmændene i deres 
respektive Skove, kan der tildels 
skønnes om Brandskaden.

Lensmanden paa Hald, Otto 
Krumpen, fik Ordre til at levere 
Tømmer fra Lenets Skove til Gen
opbyggelse af den nedbrændte Su- 
perindtendentbolig (Bispegaard). 
Og Rigsraaden skulde fra Kolbæk 
Skove (ved Mariager?) skaffe 
menige Borgere Bygningstøm
mer. Og endelig skulde Hans Jo
hansen Lindenov udvise Kirke
værgerne ved Viborg Domkirke 
10 Tylvter godt Egetømmer af 
Silkeborg Skove til dermed at 
istandsætte Domkirkens Spir og 
Overdel, der blev forbrændte ved 
Ildebranden.

Hans Lindenov gav godt nok 
sine Fogder Ordre til at lade Tøm
meret fælde, men da det den føl
gende Vinter var ført til Viborg, 
klagede Kapitlet over, at Fogder
ne havde beregnet 6 eller 8 Spar
retræer af hvert Træ, skønt der 
umuligt kunde blive saa mange, 
hvis Tømmeret skulde være stærkt 
nok. Og disse Ridefogder havde 
tillige nægtet Kapitlet at faa det 
af Toppene, der kunde bruges til 
Bukkehoveder, Stivere og andet 
stakket Tømmer.
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Da der imidlertid til Tagets 
Rejsning foruden til Spirene vilde 
medgaa ea. 250 Spær, skulde Lens
manden sørge for, at Kapitlet fik 
det bestemte Antal Tylvt og godt 
stærkt Træ og alt, hvad der var 
paa Træerne.

Det her beregnede Træ har dog 
ikke strakt til, thi 1569, da Kor- 
fits Viffert var blevet Lensmand 
paa Hald, faar han Befaling til at 
anvise Domkirkens Værger nogle 
gode Egetræer af Kronens Skove, 
med alt, baade stort og smaat 
Tømmer, der kan falde af.

Og saa sent som 4. Marts 1570 
kommer der Ordre til Lensmanden 
paa Silkeborg Slot om at levere 
Domkapitlet 100 Egetræer i de 
Skove, hvor det er Kapitlet belej
ligste, og med Bul, Top og Grene. 
Ligeledes skal han skaffe 100Vog
ne til at føre Tømmeret til Viborg.

Den Mand, der blev Kirkens 
Bygmester, hed Claus Andersen. 
Han sammenhuggede Overet paa 
Kirken og Tømmeret til de to 
Spir. Saa længe han havde Be
skæftigelse ved dette Arbejde, 
maatte han være fri for Skat og al 
kongelig og borgerlig Tynge.

Ved Branden smeltede Domkir
kens Klokker og Kobberet forløb. 
Og da der ikke paa dette Tids
punkt var Raad til at lade støbe 
nye, udgik der Befaling til Hospi
talsforstander Michel Nielsen i Vi
borg om at lade Kirkeværgerne 
ved Domkirken faa den største 
Klokke i Testrup Kirke, og lig-
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nende Befaling til Fru Jytte Po
debusk at give de to største Klok
ker i Vestervig Klosterkirke til 
den viborgske Katedral.

Formentlig smeltede ved samme 
Lejlighed den Blykrone, somSkip- 
per Klemen maatte bære, da han 
henrettedes paa Gammeltorv, lige 
uden for Domkirkens Hoveddør.

Af andre offentlige Bygninger 
ses ogsaa Latinskolen at være sun
ket sammen i det knitrende Baal. 
Den laa dengang paa Skolebak
ken sydøst for Domkirken. For at 
den hurtigt kunde blive genrejst 
befalede Kongen Landsdommer 
Palle Juel til Strandet, at han 
skulde forstrække Skolen med de 
Penge, der var samlede ind til et 
Domhus for det nørrejydske 
Landsting.

Som nævnt forgik ogsaa Superi- 
tendent Kjeld Juels Embedsbolig 
i det store Baal. Af et Kongebrev 
fra 1610 fremgaar, at den efter 
Branden opførtes med Straatag, 
der nævnte Aar var blevet skrøbe
ligt, hvorfor Straaet da ombytte
des med Tegl. Kongen havde Væ
relse og Køkken i Gaarden, naar 
han gæstede Viborg.

løvrigt var det særlig den østre 
Bydel, som blev ramt, alene i Rid
derstræde, øst og neden for Dom
kirken og Hospitalet, skal saale- 
des hundrede adelige Gaarde væ- 
re lagt i Grus og Aske.

Paa Toaarsdagen efter Branden, 
16. Maj 1569, var Kong Frederik 
den Anden i Viborg. Han saa da



13

med egne Øjne, hvad Skade Ilden 
havde anrettet, og han erfarede 
ogsaa Aarsagen til, at Ilden tog 
det Omfang, den gjorde. Det var i 
Hovedsagen Straatagene, der bar 
Skylden.

Kongen gav derfor, medens han 
endnu var i Byen, Ordre til, at 
Lensmanden paa Hald skulde paa
se, at alt Straa paa Husene i Vi
borg, saa snart som muligt, skul
de tages af og erstattes med Sten. 
Alle Huse, der herefter byggedes, 
skulde forsynes med Tegltag. Men 
ni Aar senere, 1578, havde Maje
stæten bragt i Erfaring, at den 
udstedte Befaling endnu ikke var 
bragt til Udførelse og heller ikke 
saa snart kunde blive det.

Det blev da paalagt Borgmestre 
og Raad at tilholde Borgerne at 
tække deres Huse med Tagsten og 
udvise enhver Borger, hvor meget 
han aarlig skal tække om, efter 
Evne og Lejlighed og eftersom 
Stenene kunde faas til Købs. Ma
gistraten skulde have Indseende 
med, at alle Nybygninger blev be
lagt med Tegl.

Efterkom Borgerne ikke de giv
ne Befalinger, kunde de tiltales og 
straffes.

Det gik ikke saa let med Gen
opførelsen af Vor Frue nu som i 
1501, da Afladshandelen skaffede 
rigelige Pengemidler. Den syv- 
aarige Krig med S verri g stoppede 
tildels for Kilderne i saa Hense
ende,

Kirken var da heller ikke fær-
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dig elleve Aar efter Branden, 
1578, da der blev givet Tilladelse 
til, at Set. Hans Kloster og Kirke 
maatte nedbrydes. Halvdelen af 
Stenene fra Klosteret og alle Ste
nene fra Kirken maatte anvendes 
til Istandsættelsen af Domkirken, 
der endnu havde megen Hjælp be
hov, hed det.

Aar 1600 udgaar aabent Brev, 
at alle Landsbykirker i Aarhus og 
Viborg Stifter skal komme Viborg 
Domkirke til Hjælp med en Rigs
daler af hvert Pund (ca. 2 Tdr.) 
Korns Indkomst, da Domkirken 
skal være meget bygfældig, baade 
paa Taarn og paa anden Maade, 
saa den ved første Lejlighed maa 
istandsættes, men den er ikke selv 
formuende nok til at kunne beko
ste Istandsættelsen.

Men 1608 foreligger Beretning 
til Kongen, at den paabudte Pen
gehjælp til Viborg Domkirkes 
Bygning endnu ikke var indkom
met, hvilket medførte, at Kirken 
ikke kunde blive istandsat, men 
derimod forfaldt saaledes, at den 
næppe i Længden vilde kunne 
komme paa Fode igen med den 
dobbelte Bekostning.

Det paabydes i den Anledning 
Lensmændene alvorligt at give 
Kirkeværgerne i deres Len Paa
læg om uden videre Efterladenhed 
at levere dem, hvad enhver Kirke 
skal udrede til ovennævnte For- 
maal. Hvis der nu yderligere vises 
Forsømmelighed, og Domkirken 
kommer til at lide Skade derved.
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vil de blive straffede tilbørligt 
derfor.

Under 19. Maj 1609 tilbagegiver 
Kongen, Christian den Fjerde, en 
af Kapitlet udstedt Obligation for 
noget Kobber, der var købt til 
Domkirken. Ursin skriver, at Kob
beret var en Klokke, der forhen 
havde hængt i den tyske Kirke i 
Kjøbenhavn. Og samme Forfatter 
tilføjer, at Kongen yderligere 
skænkede Bly til at tække det ene 
45 Alen høje Spir med, hvorfor og
så a en af Blypladerne kom til at 
bære hans Navnecifre.

De Porte og Døre, Kirken den
gang fik, holdt til 1642. Herom be
rettede i Oversættelse en latinsk 
Indskrift over den nordre Ind
gangsdør :

Efter den store Ildebrand Anno 
Jesu Christi 1567 blev Portene og 
Dørene paa Domkirken opbyggede 
og siden efter, da disse var blevet 
gamle og forslidte, er denne Port 
eller Dør givet af nye. Anno 1642. 
Den Tid Kirkeværge Christen 
Schvt.

Som nævnt fritog Kongen Dom
kapitlets Medlemmer for Skat og 
gav dem forskellige Lempelser. 
Hensigten hermed var, at de des
bedre kunde opbygge deres Kan- 
nikegaarde, der rimeligvis hoved
sagelig har grupperet sig om Vor 
Frue Kloster og Domkirken.

Men de viborgske Klerke har 
nok ikke set paa Kirkens og Klo
strets Tarv alene, thi under 5. De
cember 1570 udgik Brev, at Kon-
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gen til sit store Mishag havde er
faret, at enhver, i Stedet for at 
varetage Domkapitlets Interesser, 
havde beflittet sig paa at genop
bygge sine egne Arvegaarde og 
anvendt Kirkens Indkomster der
til, medens Klosterresidenserne 
endnu for Størstedelen laa øde.

Derfor vilde Kongen ikke læn
gere indrømme dem den givne 
Skattefrihed, men befalede dem 
straks til Foraar et 1571 at sætte 
gode Bygninger paa Residenserne, 
da han ellers vilde give Lensman
den Ordre til at indkræve de Skat
ter, som de i de foregaaende Aar 
var blevet fri for, og tillige be
slaglægge deres Indkomster, ind
til Bygningerne blev opførte.

Da en Del af Kannikerne (Klo
sterbrødrene) ikke havde Plads til 
at bygge paa, hed det videre, og 
hidtil ingen Residens haft, skal de 
andre Kanniker udlægge dem den 
nødvendige Byggegrund af Kapit
lets Jord, hvorpaa de skal bygge 
deres Residens (Embedsbolig), li
ge saa godt som de har bygget de
res egne Gaarde.

III.
Da Sortebrødre Sogn ramtes 1615.

Den 27. April 1615 vilde en 
Bøssemager prøve en Bøsse og 
tændte ved Skudet Ild i Straa- 
taget paa en Gaard paa vestre Si
de af Nytorv, vist lidt øst for, 
hvor Svaneapoteket nu ligger.

En stærk Nordenstorm bar Il
den ned over Sortebrødre Sogn,
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som næsten blev helt ødelagt. 
Overdelen af Sortebrødre Kirke 
med dens spaandækkede Spir, der 
1605 paa Foranledning af Sogne
præsten Thøger Mortensen Hvass 
var rejst paa Sognefolkenes Be
kostning, vaklede ned i det rygen
de Baal, der naaede fra Nytorv og 
til Byens Sydgrænse. Ogsaa Kir
kens Indre raseredes. Ovennævnte 
Aar havde Thøger Hvass ligeledes 
ladet opsætte en ny, delvis for
gyldt Altertavle. Den delte Skæb
ne med Spir og Tag.

Det var en stor Bydel, der sank 
i Aske. I Hovedsagen frembød 
Mathias-, Mikkels- og Vestergade 
kun gabende Tomter.

Der blev straks efter Branden 
søgt om Friheder og anden Hjælp, 
Det fremgaar af bevarede Doku
menter, at man har henvendt sig 
til Datidens Kansler, Christian 
Friis, for at han skulde udvirke 
Begunstigelser hos Kongen.

Kansleren skriver nemlig under
15. December 1615 bl. a. følgende 
til Lensmanden paa Hald.

Kære Knud Gyldenstjerne! syn
derlig gode Ven!

Hvad de Viborg Borgere nu ny
lig haver andraget til kongelig 
Majestæt, at han vilde lade dem 
være skattefri for nogle Aarin- 
ger, dernæst, at Kongen vilde for
unde dem noget Bygningstømmer. 
Det (sidste) har hans Majestæt 
aldeles udslagen (d. v. s. nægtet), 
men naar I fremskikker en rigtig 
Fortegnelse over de Borgere, som
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(det) er brændt for, og de vil for
pligte sig til at bygge igen inden 
tre Aar, da vil hans Majestæt lade 
dem være skattefri i nogle Aar, 
men ellers intet, hvilket jeg eder 
i Venlighed nforbeholdet vil have.

Jeg gør altid gerne, hvad eder 
er kært, og vil hermed have eder 
Gnd befalet.

— Den ønskede Fortegnelse 
blev indsendt. Den er holdt i to 
Dele, idet den første bringer Nav
nene paa de Borgere, hvis Gaarde 
er brændt, og dernæst hvem der 
har mistet deres Boder (Butik
ker).

Af Pladshensyn er de to Ræk
ker delvis slaaede sammen, saale- 
des at der til Fortegnelsen over 
nedbrændte Gaarde i Parantes er 
blevet føjet Antallet af brændte 
Boder, i de Tilfælde, hvor Ejer
navnet var fælles.

De, hvis Navne er med spærret 
Tryk, fik den ønskede Frihed.

1. Søren Smed.
2. Jens Jensen Skomager.
3. Peder Nielsen.
4. G u n d e Skrivers Gaard.
5. Jens Rasmussen.
6. Niels Brun (4 Boder).
7. Niels T r a n d.
8. Mester Thøger Hvas (3 do.).
9. Peder Sørensen (2).

10. L a r s A gersko v (6).
11. Jens Munk (3).
12. Kirsten Jensdatter

(3).
13. Truid Bryske.
14. Per Skriver.
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15. Philip Davidsen.
16. Predbjørn Gyldenstjerne (1).
17. Anne Jensdatter.
18. Morten Hvas.
19. Just Høeg (2).
20. Hr. Christens Gaard i Vroue,
21. Christen Poulsen (4).
22. Knud Gyldenstjerne til Aa-

gaard (4).
23. Hans Lykkes Gaard (1).
24. Vi 11 a d s K r æ m e r, 2 Gaar-

de.
25. Fru Margrethe til Hunds

lund (6).
26. Fru Anne Krabbe til Voer-

gaard (5)
27. Fru Anne til Stenalt.
28. M e s t e r Henrik B a d-

s k j æ r
29. Hans B r o f f m a nd.
30. Jens Badsk jær,
31. Doktor Hans.
32. Doktor Hanses Kannikegaard.
33. Holger Rosenkrantz.
34. Mogens Godskes Kannike

gaard.
35. Jørgen Friis til Faurskov.
36. Peder Sørensen.
37. Fru Elle Rostrup.
38. Fru Karen Thømis,
39. Doktor Peders Kannikegaard

(2).
40. Iver Juel.
41. Hartvig Brun.
42. Svgestuegaard.
43. Mester Villums Kannikegaard

(4).
44. Otto Skeels Gaard.
45. Læsemesters Gaard.
46. Søren Kjeldsens Gaard (2).
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47. Niels Juels Frues Gaard,
48. Fru Maren til Langtind (2).
49. Skolemesters Gaard.
50. Fru Ide Lykkes Gaard.
51. Fru Kirsten Juels Gaard (6).
52. Fru Kirsten Rud (1).
53. Knud Brahe.
54. Werner Parsberg (2).
55. Christoffer Giestrup.
56. Ene vold Kruse (6).
57. Simen Skriver,
58. Hans Lange.
59. C h ri s t e nj e n s e nK r æ m-

m e r.
60. Endnu FruAnne tilVoergaard.
61. Anders Lassen.
62. Niels Clemitsen (2).
63. Her. Laurits Aagaard (2).
64. Oluf Munk (1).
65. Niels Lauritsen.
66. Christen Jensen Lae.
67 Peder Møller,
68. Jørgen Dunsgaard.
69. Jens Thomesen.
70. Fredlef Sørensen.
71. Hans Lindenov.
72. Mogens Kruse.
73. Stygge Høeg.
74. Anders Finderup.
75. Christen Høeg (1).
76. Birgitte Sørensdatter.
77. Rimholdts Gaard (3).
78. J a k o b M o g e n s e n.
79. Jørgen Sørensen.
80. Jørgen Friis (4).
81. Karen Thønders.
82. Christen T h r a e n.
83. N i e 1 sC hristense nR e f f

(Ræv).
84. Peder O s t e n f e 1 d.
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85. Hr. Christens Gaard i Skive.
86. Ja c o b Skriver (2).
87. Hr. Gregers.
88. Laurids Lutter, Sned

ker.
89. Fru Anne Kaas (1).
90. Niels Viborg.
91. Hr. Poul i Almind.
92. J e n s Burma n d.
93. Jacob Lykke.
84, Brejde Rantzau.
95. Christen Tækkemand.
96. Knud Daae (2).
97. C h r i st e n Skrædder.
98. Christen Hjarbæk.
99. Niels Hermandsen

100. Jesper Nielsen, Skoma
ger.

101. Søren Klejnsmed.
102. Jakob Grydestøber.
103. Peder Andersen, Skomager.
104. Mikkel Paaskes Gaard (1).
105. Fru Kirsten Paakjær.
106. Poul Bocksmid.
107. Christen Hegelund.
108. Fru Ellis Juel.
109. Nok en anden Sygestuegaard.
110. Søren Grydestøber.
111. P e d e r Andersen Sko

mager.
112. Søren Kock.
113. Hr. Jens.
114. Eske Billes Gaard.
115. Christen Olsen,
116. Albert Friis Gaard.
117. Otto Kaas.
118. Kjeld Brockenhus.
119. Jens Kaas.
120. Jens Vognsen.
121. Erik Hvas’s Arvinger.
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122. Christoffer Lunov.
123. Hr. Christens Gaard i Ørum.

For disse 123 er der altsaa af
brændt Gaarde, og for enkeltes 
Vedkommende er ogsaa angivet 
det Antal Boder, der er brændt 
for dem. Men desforuden nævner 
Fortegnelsen seks, der kun har ta
get Skade paa deres Boder, nem- 
lig:
124. Jens Juel (6),
125. Peders Arvinger (4).
126. Kjeld Juel (3).
127. Christen Kedelsmed

(3).
128. Mester Villads (6).
129. Maren Burmand (1).

Ialt fik 51 Borgere Del i Be- 
naadningen. De 32 af dem er an
givet ovenfor med fremhævede 
Navne, men herforuden har det 
kongelige aabne Brev, som udgik 
i den Anledning, følgende, der 
ikke har kunnet identificeres med 
Navnene paa Fortegnelsen. Enkel
te af dem kan vel have staaet som 
Medejere eller have paataget sig 
Gaardenes Genopbyggelse:
130. Hans van derHude.
131. Mette Sørensdatter.
132. Poul Sverdfeger.
133. Claus Sadelmager,
134. K n u d K r æ m m e r.
135. Jacob Nielsen R em-

rn e s n i d e r.
136. Pe der B artum.
137. Søren Vægter.
138. Else Lauridsdatters

Arvinger.
139. Niels Glambek.
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140. Niels Rostrup.
141. Erik Skomager.
142. Christen Vognsvend.
143. Hans Ladefoged,
144. Jens Tækkemand.
145. Oster Hansen.
146. Niels L o 1 d r up.
147. Mads Kræmmer.
148. M o u r i d s Andersen.

Det kongelige Brev af 16. Juni 
1616 bemærker, at disse 51 Grund
ejere, som havde lidt stor Skade, 
har forpligtet sig til inden 3 Aar 
at ville genopbygge deres Gaarde. 
Derfor maa de i tre Aar være fri 
for al kongelig Skat, Tynge og 
Besværing. Branden betegnes som 
„en hastig Ildebrand". Der brænd
te ialt 123 Gaarde og 136 Boder.

Andragendet tilKongen var paa 
Borgerskabets Vegne underskre
vet af begge Sortebrødre Sogns 
Præster, Thøger Hvass (1579— 
1627) og Peder Pedersen Løven- 
balk (1612—45) samt af Viborgs 
to daværende Borgmestre, Gunde 
Christensen Grøn („Gunde Skri
ver"), der blev Borgmester allere
de 1571 og var det endnu 1616, en 
rig og anset Mand, og Christen Sø
rensen Hegelund, som Aaret forud 
var traadt i Morten Hvass’ Sted.

Det synes kun at have været 
borgerlige Folk, der tildeltes den 
givne Begunstigelse.

Vi har medtaget den lange Li
ste af Navne, dog i saa sammen
trængt Form som mulig, da det 
paa det forholdsvis tidlige Tids-
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punkt er af Betydning at faa et 
saadant Navnemateriale draget 
frem. De talrige Adelspersoner, 
der som Ejere af viborgske Grun
de har været knyttede til Byen, 
lader sig for Størstedelen let be
stemme. Det samme gælder alle 
de Embeds- og Bestillingsmænd, 
som blev ramt af Branden, og li
geledes findes mange kendte Nav
ne blandt de menige Borgeres 
Rækker.

Seks Aar efter Branden blev 
der paa Bytinget udstedt et Tings
vidne, der viser, hvorledes en vel
havende Mand dengang kunde 
blive ruineret af de graadige 
Luer.

Anders Rolandsen, Byfoged i 
Viborg, Anders Vinter og Anders 
Jensen Skriver gjorde under 5. 
November 1621 vitterligt, at paa 
Viborg Byting var denne Dag 
skikket Christen Jensen Kræm
mer, Borger her sammesteds, som 
lovlig eskede og fik et fuldt Tings
vidne af 8 Danemænd, som varAn- 
ders Vinter, Christen Sørensen 
Tømmermand, Niels Nielsen, Mou- 
rids Andersen, Jep Oluf sen, Niels 
Madsen, Jens Sallingboe og Sven- 
ningPedersen, hvilke 8 Danemænd 
alle vidnede, at de saa paa Tinget 
Peder Sørensen, Borgmester, Sø
ren Bering, Raadmand, samt Vil
lads Kræmmer, Daniel Dalhof, 
Niels Rasmussen, Anders Larsen, 
Christen Hjarbæk, Niels Nielsen 
Skrædder, Niels Riis, Morten Ib
sen, Jochum Dyuell, Claus Sadel-
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mager, Jens Madsen Bering, Lau
rids Bloek og Peder Nielsen, alle 
Borgere i Viborg. Disse 15 Ind- 
vaanere vidnede, at det var dem 
fuldt vitterligt, at forannævnte 
Christen Jensen Kræmmer var en 
rig og formuende Mand før Bran
den 1615. Men da afbrændte hans 
Hus og Gaard med alt, hvad han 
ejede og formaaede, baade Korn 
og andet, saa han deraf blev en 
fattig Mand, som endnu er uden 
Midler, og sidder med en hel Hob 
moderløse Børn. Og han har ingen 
stor eller synderlig Brug eller Næ
ring haft, siden alt brændte for 
ham.

Og som det gik Chr. Kræmmer, 
er det formodentlig gaaet mange 
andre. En anden brandlidt, den 
vist henved 80-aarige Adelsmand 
Otto Huitfeldt skriver under 2. 
Oktober 1671 i et Brev til Sjæl
lands Biskop, H. P. Resen:

Saa maa I vide, at da min gode 
salig Hustru lagde Melet om Ons
dagen, da brændte Viborg om 
Torsdagen og opbrændte for os 
alt det, vi ejede.

Otto Huitfeld var gift med An
ne Ni elsdatter Kaas, som altsa a 
maa være død i Tiden 1615—17. 
Hun nævnes i Fortegnelsen oven
for under Nr. 89. Han boede i 
Aarene forud for Branden iSvend- 
borg.

Forannævnte Sognepræst ved 
Sortebrødre Kirke, Magister 
Peder Pedersen Løvenbalk, lod 
Aaret efter Branden paa en
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Tomt i Mathiasgade opføre en ny 
og stor Gaard i to Etager, som 
blev overstrøget med „Spansk
grønt", saa det blev den flotteste 
og anseligste Privatbygning i he
le Landstingsbyen. Den strakte 
sig i Dybden helt tilbage til Sorte
brødre Kirkestræde og kom paa 
Grund af sin efter Datidens Be
greber imponerende Størrelse til 
at bære Navnet „Mageløs", et 
Navn, som igen overførtes paa 
Gyden langs Bygningens Facade.
Viborg Bispegaard brændte ikke 

1635.
Det var en almindelig 

Omforandring.
1 en meget interessant Artikel 

her i Bladet for 12. April d. A. om 
„To gejstlige Hjem i Viborg" an
tydes det et Par Steder, at Bispe- 
gaarden maa være brændt 1635, 
enAntagelse, der formentlig grun
der sig paa Ursin Side 145, hvor 
der udtales Formodning om en 
Brand dette Aar, fordi Kapitlets 
Bønder da fik Paalæg om at rydde 
Tomten.

Dette er imidlertid en Misfor- 
staaelse fra Ursins og Artikelens 
Forfatters Side, idet Forandrin
gen, der strakte sig over flere Aar, 
grundede sig paa en almindelig 
tiltrængt Reparation og Ombyg
ning og foretoges ikke som Følge 
af nogen Brand.

Om dette Stykke Bygningshi
storie kan iøvrigt oplyses følgen
de:
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Den 15. Februar 1634 er Kri
stian den Fjerde i Skanderborg, 
og herfra udgaar Brev til Lens
manden paa Hald, Knud Gylden
stjerne til Tim (Lensmand 1612— 
36) om, at han Aar efter Aar vil
de lade Bispens Residens i Viborg 
reparere, efterdi det vilde koste 
for meget og ogsaa vilde falde for 
besværligt, dersom alle Bygninger 
paa en Tid skulde omforandres.

Det Hus, hvor Hans Majestæt 
har haft sit Værelse, maa nedbry
des og anvendes til de andre, paa 
det at Gaarden kan blive des min
dre og ikke koste saa meget.

Om Murmænd og Tømrere skal 
Knud Gyldenstjerne selv høre og 
ligeledes fortinge med dem billigst 
mulig. Lensmanden skal lade Kon
gen vide, hvilke Materialier der 
gøres fornøden i det tilkommende 
Aar, saa de i rette Tid paa tilbør
lige Steder kan bestilles.

Da Knud Gyldenstjerne har 
svaret herpaa, udgaar igen Kon
gebrev, ligeledes fra Skanderborg, 
27. Marts samme Aar. Af Lens
mandens Indlæg har Kongen er
faret, at til Bispens Residens, som 
nu af ny skal opbygges, behøves 
Vinduer, Vindueskarme, Beslag 
og Hængsler til Døre, Panellister 
langs Væggene, Lægtesøm og 
Loftssøm samt Bryggersredska
ber, desligeste ogsaa Stenpikkere.’ 
som kan lægge Gaarden, og andet 
mere, som fornøden gøres.

Lensmanden maa da paa Kon
gens Vegne lade dette forskaffe
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og forfærdige til Bispegaardens 
Fornødenhed, hvor det bedst kan 
bekommes. Siden skal han lade det 
indføre i sit Regnskab.

Samme Dag (27. Marts) udgik 
Brev til Kapitlet, anlangende, at 
dets Tjenere (Fæstebønder) skul
de hjælpe med Kørsel og Arbejde.

Fire Dage senere, 31. Marts, fik 
Knud Gyldenstjerne Ordre til at 
lade Murrammer hugge i Halds 
Skov til Bisperesidensen, dog Sko
ven til mindst mulig Skade, og li
geledes Befaling til at lade købe 
Kalk.

Som det var Meningen, kom 
Ombygningen til at strække sig 
over flere Aar, og der udgaar end
nu Kongebreve angaaende denne 
Sag 1. Oktober 1634, 29. April 1635 
og 1. Marts 1636.

I det sidste Brev tillodes, at Ka
pitlets Tjenere maa age Sten og 
Sand til Bispegaardens Repara
tion og tillige, at de maa rydde 
Pladsen og bortkøre Grus derfra.

Den sidste Sætning tyder paa, 
at man da har staaet umiddelbart 
foran Afslutningen.

Nævnte Artikel gør iøvrigt ikke 
opmærksom paa, at Bispegaarden 
brændte 1567. Ved Genopførelsen 
efter denne Brand fik den Straa- 
tag, der laa indtil 1610, da dens 
Tage belagdes med Tegl. DenSkik- 
kelse havde Kjeld Juels Bispebo- 
lig saa, indtil en Restaurering var 
blevet nødvendig 1634.
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iv.
Da Husrækkerne fra Nytorv til 
Gammeltorv sank i Glød og Aske.

En Foraarsnat 1667 flammede 
Ilden igen over den gamle jydske 
Hovedby.

Den bekendte Biskop Jens Bir- 
cherod, Aalborg, skrev i den An
ledning i sin Dagbog under 18. 
April:

„Om Aftenen optændtes i Vi
borg en ulykkelig Ildebrand, der 
varede den ganske Nat til anden 
Dags Morgen og lagde 40 Gaarde, 
store og smaa, fast af de bedste, i 
Aske."

Branden opstod om Eftermid
dagen Klokken syv i Anders Jen
sen Bygums Bryggers. Han boede 
paa søndre Side af Nytorvgyde i 
Hjørneejendommen ved Sankt 
Mogensgade.

Ilden opkom ved, at hans Tjene
stepige med Lyng vilde varme no
get Vand, som hun skulde bruge 
til at lægge Dejg i. Da hun stod 
og havde Ild under Kedelen, kald
te hendes Madmoder, Anne Blich- 
feldt, hende bort fra Arbejdet. Og 
imens bredte Ilden sig fra Fyrste
det og udad, indtil den naaede et 
Læs Lyng, som laa i Bryggerset, 
og straks stod det ganske Hus i 
lys Lue. Snart havde Flammerne 
ogsaa fat i Naboejendommene, og i 
Nattens Løb antændtes Gaard ef
ter Gaard og Hus efter Hus i hele 
Kvarteret mellem de to Torve.

Paa vestre Side af Mogensgade 
nedbrændte altsaaAnders Bygums
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Gaard, Helvig Hansdatters Gaard, 
Vinhandler og Postmester Salomon 
Gerbers Gaard, hvori bl. a. Urte
kræmmer Anders Rasmussen boe
de til Leje, Jacob Berings Gaard, 
der kaldtes „Paradis", en Bevært
ning paa Nytorvgydes Nordside, 
og Lektor Peder Villumsen Palu- 
dans Gaard, og desuden blev Bød
ker Jochum Rasmussen, Guldsmed 
Villads Rasmussen og Birgitte An- 
dreasdatter husvilde.

Paa Mogensgades Østside faldt 
hele Karreen fra Graabrødre Kir
keplads til Gammeltorv, ialt fem 
Gaarde, der beboedes af Jens Jen
sen Bering, Peder Jensen Bering, 
Rasmus Heitvinkel, Ane Hansdat
ter og Helvig Hansdatter.

Men desuden blev spoleret og 
nedrevet en Del af Henrik Jørgen
sens Gaard længere oppe i Nytorv
gyde, den ansete Købmand Hans 
Jørgen Majoners Gaard paa nor
dre Side af Nytorv, Kjeld Krags 
Gaard paa Nordsiden af Gammel
torv, samt nogle Boder derved, 
som tilhørte nævnte Lektor Peder 
Paludan. Endnu Christen Baads- 
mands Lade, et af Claus Dyres 
Huse, og endelig en Række Bo
der, der grænsede til Nytorvgyde,

Saaledes omtrent lyder en sam
tidig Beretning, der tillige medde
ler, at næste Dag blussede Ilden 
op igen og tændte Graabrødre 
Kirke, men blev dog straks sluk
ket.

Herom mindede en sortmalet 
Tavle, der i sin Tid hængte i en
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Tilbygning til Graabrødre Kirke, 
men senere i Domkirken, med bl. 
a. følgende Inskription:

Anno 1667 den 19. April var 
dette Guds Hus i saa stor Fare for 
Ildsvaade, at der var Ild antændt 
udi Spærværket, men ved Guds 
Forsyn blev lykkelig reddet.

Et Øjenvidne beretter, at det 
endnu 3. Maj brændte i Salomon 
Gerbers Kælder, ih vor meget Vand 
der end var baaret og regnet der- 
paa.

Det var i ByensCentrum, at den 
røde Hane den Nat havde galet og 
ødelagt Bygninger og andre Vær
dier for Viborg Bys bedrestillede 
Borgerskab. Nogle Aar efter fulg
te den skaanske Krig (1675—79), 
og tidligere i Aarhundredet havde 
der været tre fjendtlige Invasio
ner i Byen foruden Branden 1615, 
og hertil kom, at Adelsstand en 
tabte sin Betydning ved Enevæl
dens Indførelse, altsammen Ting, 
der næsten ligesom satte en Stop
per for den rige Udvikling, som 
havde kendetegnet Nørrejyllands 
ærværdige Hyldingssted Middelal
deren igennem.

Tilstanden i Viborg i Tiden, der 
fulgte efter 1667-Branden, var 
derfor saare slet. Mange Grunde 
stod ganske øde, og flere af dem 
solgtes for | af Tagstenenes Vær
di, fortælles der. Endnu 1682, 15 
Aar efter, laa de fleste af de ned
brændte Bygninger i Ruiner.

Denne Brand havde til Følge, at 
der vedtoges en Brandordning for
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Viborg, og en Afskrift af denne 
blev leveret Kirkeværgen for 
Graabrødre Kirke, der skulde la
de den gaa videre til sine Efter- 
mænd. En af disse har da, for bed
re at sikre sig dens Tilstedevæ
relse, ladet den indføre i Graa- 
brødrekirkens gamle Regnskabs
bog, hvor den endnu er at læse i 
Landsarkivet.

Udgifterne til denne Brandord
ning vilde man tilvejebringe ved 
frivillig Hjælp, som skulde opkræ
ves hvert Aar i Juni Maaned.

Til denne Skat skulde gøres et 
Skrin, der skulde have sin Plads 
paa Raadhuset. Den skulde have 
tre Laase med hver sin Nøgle. 
Byens Borgmester, en Raadmand 
og en af de fornemmeste Borgere 
skulde saa hver have en Nøgle til 
Opbevaring.

Af dette Brandskrin skulde der 
udbetales Præmier til dem, der 
hjalp til, naar der var Ildsnød.

Hver af de tre Sognekirker 
skulde lade gøre 12 Læderspande, 
4 lange Stiger, 6 lange Brandha
ger, 6 langskaftede Økser og tre 
Træsprøjter, og paa Raadhuset 
skulde være 20 Spande, 4 Stiger, 
6 Økser og de Sprøjter, der fand
tes i Jakob Hasses Hus.

Alle Grundejere og Øvrigheden 
skulde ogsaa forskaffe sig Sluk
ningsredskaber,

Den store Kobbersprøjte bør al
tid holdes vedlige og i god Be
redskab. Den skal forestaas af 
Laurids Kobbersmed, der altsaa
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var en Slags Sprøjtemester. Og 
dersom han, hedder det videre i 
Vedtægten, vil bruge den ufortrø
dent i Nødens Tid, skal han aarlig 
have 2 Rigsdaler af Brandskrinet, 
og desuden 1 Rigsdaler, naar han 
bruger den i Ildsnød.

Han skal derfor have Nøglen til 
Huset, livor den staar, og engang 
hver fjortendeDag skal han „exer- 
cere" den med Vand paa Torvet, 
det vil med andre Ord sige, at han 
to Gange maanedlig skal lade af
holde Sprøjteøvelser.

Saa snart Klokken klemter, skal 
han møde ved Ilden med sine 
Haandlangere, d. v. s. Brand- 
mænd. Den Mand, der hjælper 
hamSprøjten til Brandstedet, skal 
have 2 Mark for sin Umage. Alle 
de Tømrere og Murere, der ved 
Ildsvaade vil være behjælpelige 
ved Redning, bør hos Byens Øvrig
hed lade sig indskrive som Brand
svende. Herfor skal de hver have 
2 Sietdalere. Naar Brandklokker
ne klemter, skal de hurtigst møde 
ved Kirkerne for at bringe Brand
redskaberne frem.

Vægterne og Byens Tjenere 
(dvs. Politiet) skal ogsaa være til 
Rede med Hjælp og Bistand.

Den, som Ulykken rammer, skal 
straks lade Stormklokken lyde. 
Vil han ikke det, skal han bøde 2 
Rigsdaler, og den, der da klemter 
i hans Sted, skal have 1 Rigsda
ler af Brandskrinet.

Ligeledes findes Bestemmelse 
om, at de, der ejer Heste og Vog-
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ne, skal køre Vand, og de, som har 
Brandredskaber, skal under Straf 
møde dermed.

Hvert Aar skal der udnævnes 
otte af de yngste Borgere, som al
tid skal være til Stede ved Ilde
brande med deres Geværer for at 
hindre, at onde Mennesker røver 
eller plyndrer.

Desuden er der Regler for Skor
stensfejning og andet. Hvor der er 
Maltkøller, skal der staa en Tøn
de Vand paa Loftet, saa længe 
Maltgøringen varer.

Til Brandmester og Direktør 
udnævnte Magistraten en Peter 
Schult.

Byens to Borgmestre og fire 
Raadmænd har sat deres Navne 
under Ordningen sammen med 
Byens Segl.
Henrik Jensen, Maurids Brun, 

Borgmestre.
Henrik Jørgensen, Niels Ostenf eld, 
Frands Bering, Mathias Knudsen, 

Raadmænd.
Sluttelig er Vedtægten „samb- 

tyckt" og undertegnet af 14 af de 
mest ansete Borgere, nemlig Sa- 
lomon Gerber, Christen Olufsen, 
Jacob Hasse, L. Bering, Hans Jør
gen Ma joner, Jens Andersen Be
ring, Erich Nielsen, Laurids Niel
sen Rorsen, Jens Pedersen Torup, 
Kjeld Nielsen Bøg, Thomas Svane,

Jens Jensen Bering, Jacob Han
sen, Christoffer Hansen, Older
mand i Skrædderlavet.
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V.
Kæmpebranden 1726. 

Dens Opstaaen og Udbredelse.
Selv om Brandene i 1567, 1615 

og 1667 hver for sig alle maa be
tegnes som mægtige Bybrande, saa 
vejer den Skade, de tilsammen for
voldte, dog vist ikke nær op med 
Kæmpebaalet i Dagene 25.—27. Ju
ni 1726.

Arkivar S. Nygård, der fra sit 
mangeaarige Ophold paa Landsar
kivet har godt Kendskab til ældre 
viborgske Forhold, skriver:

Det Sekulum, der gik forud 
(1600—1700) var Aarhundredet 
med de mange ødelæggende Krige, 
og for Viborgs Vedkommende kom 
saa yderligere 1726, da Ilden for
tærede den Smule Velstand, der 
endnu hist og her kunde være til
bage.

Det var frygtelige Dage for Vi
borg disse Midsommerdage, da det 
meste af Byen i Løbet af et Døgn 
forvandledes til et eneste kolossalt 
Flammehav.

Ilden opstod paa nordre Side af 
Hjultorvet i Handelsmand Peder 
Vandets Ejendom, altsaa forment
lig omtrent paa den Plads, hvor 
Hedeselskabet nu er til Huse.

Hans Pige havde tændt op un
der en Bryggekedel med Lyng. Og 
da dette Brændselsmateriale var 
beroende paaLoftet, var hun gaaet 
derop og havde gennem en Lem 
kastet et Knippe ned. Medens hun 
vendte sig for at tage et nyt 
Bundt, fængede Ilden fra Kedelen 
ud i det første Lyngknippe, og da
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hun endelig kom ned, havde Luer
ne saadan fat, at hun stod magtes
løs overfor dem. De stod ikke til 
at dæmpe, og en Slukning var 
umulig.

Ved den stærke Blæst af Vesten 
tog Ilden straks videre Overhaand, 
og fra Hjultorvet rasede Baalet 
østover, langs ad Mathiasgades 
tætte Husrækker, men aad sig og- 
saa i Nord og Syd, og intet brænd
bart, der i disse Retninger kom i 
Gadebreddes Nærhed, kunde mod- 
staa. Og det hele gik med en saa 
rivehdeHast, at Beboerne saa godt 
som intet fik reddet af deres Ejen
dele.

Ligesom i lange Spring føg 
Gnistregnen ned over Byen mod 
Søen. Snart stod Røg ud fra Sorte
brødre Kirkes Spir, og hurtigt ef
ter vaklede Domkirkens Taarne i 
Flammer. Og samtidig omspændt es 
Bispegaarden og en Fløj af Hospi
talet af de fortærende Ildtunger. 
Det gamle Raadhus, der havde 
trodset de tre foregaaende Stor
brande, fandt nu sin Skæbnetime. 
Dets ranke Rejsning brasede ned, 
og mange Minder fra Fortiden for
tæredes. Bispegaarden sank saa 
fuldstændig, at det hedder om den, 
at der af ingen af dens Længer 
stod Gavl eller Stage igen. Biskop
pen, Johannes Trellund, reddede 
redelig af Embedets Papirer, me
dens hans eget store Bibliotek og 
flere Manuskripter gik til Grunde. 
Han besad stor Lærdom, men var 
saare upraktisk. Hans Kusk skal 
saaledes have bildt ham ind, at de
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svære Kakkelovne i Stuerne og 
Jernskinnerne om Karethjulene i 
G aarden ganske var smeltede af 
Ilden og løbet bort ad Rendeste
nen under Porten. Sandheden var 
vist den, at Kusken havde solgt 
disse Ting.

I en Beretning til Kongen skri
ver han, at Bispegaarden forme
delst en forfærdelig Storm i faa 
Timer er blevet ødelagt, hvilket 
havde gjort ham saavel som mange 
andre meget ulykkelig, helst siden 
der saa lidet blev reddet, og Elen
digheden er saa almindelig, at den 
ene ikke kan hjælpe den anden...

Byens fire Præster, Stiftsprovst 
Absalon Finde, Sognepræsterne Jo
han Højer ved Sortebrødre og 
Ernst Samuel ved Graabrødre Kir
ke samt Kapellanen ved Domkir
ken, Ole Albertsen Sadolin, miste
de alle deres Boliger og Bohave, 
og hver Præst i Stiftet maatte ud
rede en Rigsdaler til Hjælp for 
dem.

Og den ene efter den anden af 
de prægtige Købstadbygninger, 
som var rejst efter Brandene 1567, 
1615 og 1667, styrtede sammen i 
Ruiner. I Domkirkens Nærhed laa 
Landsdommer Peder Lerckes og 
Kjeld Krags Gaarde og lige over
for paa Latinskolens Grund Chri
sten Skeels. I Mathiasgade var Pe
der Løvenbalks „Mageløs" i Ellen 
Kistrups Gyde, hvor senere Claus 
Dyre boede, JensClausen Renbergs 
og Raadmand Jacob Hasses Ejen
domme. Omkring Store Torv lej
rede sig store Gaarde, delvis op-
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ført efter Branden 1667 af Vin
handler og Postmester Salomon 
Gerber og Storkøbmanden Hans 
Jørgen Majoner. Stift amtmands- 
gaarden, hvori Svaneapoteket ind
til 1717 havde været drevet, var i 
Slægten Friedenreichs Besiddelse. 
Paa dette Tidspunkt ejedes den af 
Janus Friedenreich til Palstrup. 
Brandskaden paa den ansloges til 
4000 Rigsdaler. Gaarden laa endnu 
en Snes Aar efter som en Tomt, 
men 1745 androg Ejeren Kongen 
om 6 Aars Frihed til sin Gaards 
Opbyggelse, som bevilgedes, men 
først 1757 rejstes Bygningen i den 
Skikkelse, den havde indtil 1895. 
Hele den Række af velbyggede 
Købstadhuse, der laa som en Ram
me om Nytorv, vaklede og faldt 
under Vulkans Hærgen. I Store 
Set. Hansgade havde Ulfeldt’er og 
Kaas’er Ejendomme. Og ellers 
spredt i Byen faldt Rodsten ’ernes, 
Gyldenst j erne ’rnes og Rosen- 
krantz’ernes gamle Adelsgaarde 
fra Viborgs Stortid.

Svaneapoteket, der tilhørteCon- 
rad Bødtker, brændte, men allere
de Aaret efter havde Bødtker sit 
Apotek paa Fode igen.

Byens tredie Sognekirke var og- 
saa truet, idet der var Ild i Gav
len paa Graabrødre Kirke, næsten 
ligesom i 1667, ogVisenie paa Uret 
brændte, men Sognepræsten, den 
til Embedet nykaldede Ernst Sa
muel, samlede Folk og reddede sit 
Kirkehus.

Paa en Tavle, der hang i den
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nu nedrevneKlosterkirke, stod der 
som Minde om Branden:

Anno 1726, den 25. Juni er dette 
Hus ved Guds særdeles Beskærmel- 
se reddet fra den forfærdelige 
Brand, som ødelagde Byens to an
dre Kirker tillige med den bedste 
Del af Byen.

Indenfor et Omraade, der strak
te sig fra Lille Set. Hansgade i 
Nord til Lille Mikkelsgade i Syd, 
fra Lille Hjultorvgyde til Søen 
blev i det væsentlige alt raseret. 
Indenfor denne Grænse blev egent
lig kun staaende i nogenlunde 
ubeskadiget Tilstand den latinske 
Skole paa Skolebakken, omtrent 
lige overforGeneralkommandobyg- 
ningen, det gamle Landstingshus 
med sin 100 Skridt lange Domsal, 
dg endelig Lisbet Parbergs grund
murede Hus i Sortebrødre Kirke
stræde.

Ialt blev 71 Gaarde og 78 Huse 
lagt i Aske foruden de nævnte of
fentlige Bygninger. 215 Familier 
blev husvilde, deriblandt næsten 
alle Byens Embedsmænd og de an
seligste Borgere. Skaden paa de 
private Ejendomme ansloges af 
Byen til 90,000 Rigsdaler, en me
get stor Sum i hine Tider.

VL
Hvad der brændte i Domkirken.
I sin Helhed stod Kirkens Ydre 

i den Form, den i noget langtruk
ket Tempo havde faaet efter 1567. 
Dens Spir knejste højt over Byens 
øvrige forholdsvis lave Tage, idet 
de stak 180 Fod til Vejrs. De nu-



40

værende rager kun op i 134 Fods 
Højde.

Det var de smukke, slanke Spir, 
der først fængede, og da de styr
tede, drev Stormens Magt dem 
ned over Skibets Hvælvinger, som 
knustes. Dermed var Luerne inde i 
selve Kirkerummet, og alt, hvad 
der kunde brænde, blev Ildens 
Bytte.

Fra Spirene arbejdede Ilden sig 
ned i Taarnene. I det nordre hang 
ByensStormklokke. Den havde tid
ligere hængt i St. Hans Klosters 
Taarn, men var senere overført til 
Domkirken som Stormklokke. Det 
var en gammel Klokke fra Tiden 
mellem 13—1400. Den bar en la
tinsk Indskrift, der paaDansk lød: 
Niels støbte mig i Herrens Navn, 
en Inskription, der ogsaa findes 
paa Vorning Kirkeklokke. Dens 
ulykkevarslende Toner lød paa 
denne Dag for sidste Gang ud over 
By ogBorger. Ved Nedstyrtningen 
gennemTaarnskakten sammen med 
Granitkvadre og halvt forkullet 
Egetømmer fik den en Revne og 
blev ubrugelig.

I det søndre Taarn hang tre an
dre Klokker. De smeltede alle og 
løb bort. Den største af dem var 
skænket af Frederik den Anden. 
Den var saa stor, at den ikke kun
de ringes paa almindelig Vis, men 
blev traadt med Fødderne.

Det, der fortæredes inde i Kir
ken, var jo i mange Tilfælde uer
stattelige og uvurderlige Skatte. 
Korets, Skibets, Kapellernes og
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Gravkældernes Indhold blev prak
tisk talt udslettet.

Alter og Prædikestol forgik, og 
det samme gjaldt f orDøbef onten af 
Træ, der var en testamentariskGa- 
ve fra den i Aaret 1692 afdøde 
Ejer af Svaneapoteket, Johan Chri
stopher Creutzhauer.

I de mange Kapeller stod Ligki
ster med kunstfærdige Inskrip
tionsplader og gyldent Beslag, 
gemmende Støvet af Danmarks 
Høj adel. Hver eneste Kiste fortæ
redes. Oppe i Koret i en muret 
Grav laa Kong Erik Glippings Lig 
i en Bly kiste. Man kunde endnu 
dengang, 400 Aar efter, i hans 
Pande se de firkantede Huller, 
som hans Drabsmænd havde bi
bragt ham med en Stridshammer, 
skriver Christen Sørensen Testrup.

Da han ikke fik Sakramentet, 
før han døde, havde Munkene i Ki
sten hos ham lagt en liden Sølv
æske, hvorpaa der stod: Her er 
Brødet, som giver det evige Liv.

Efter Branden samledes de Ben
rester, der havde modstaaet Ilden, 
i en ny delvis muret Kiste, paa 
hvis Laag der læstes i Oversættel
se:

Uskyldigheden sejrer!
Dig hvem skændige Gerning 
i Finderup nedslog med Staalet 
Viborgs rædsomme Brand 
grumt forvandled* til Støv.
Dog, for at ikke med Dankongen 
Graven, som brændte, skal svim’c. 
Træ og den murede Sten, 
Erik, skal gemme dit Navn!

Domkirkens Orgel, der var byg-
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get 1570, mistede samme Dag for 
stedse sit Mæle.

1695 havde Biskop Deichmann 
ladet forfærdige 110 Trætavler 
med malede adelige Vaaben. De 
forgik alle i disse Dage.

Rundt om i Koret var der Mun
kestole med Klapsæder, udskaarne 
og forgyldte, og med latinske In
skriptioner. Da disse Stole var 
bortbrændte, kunde man se etRum 
i Muren bagved, som et Skab, 
hvortil der havde været en forbor
gen (dvs. skjult) Dør i Panelet, 
som ingen var bevidst. Hvad der 
havde været, kunde ingen sige. 
Chr. Testrup formodede, at de ka
tolske havde haft deres Hellig
domme (Værdisager) gemt der, 
med hvilke Gejstligheden i hinTids 
Viborg var vel forsynede.

I det nye Konventshus brændte 
en stor Del afStiftets Breve, baade 
gamle og nye. Dersom de var ble
vet i det tidligere Rum, hvorfor 
der var Jerndør, var de blevet red
dede (Testrup).

Christen Testrup, der nogle Da
ge efter Branden vandrede om in
denfor Domkirkens sværtede Mu
re, fandt bag ved Alteret Rester
ne af St. Kjelds Helgenskrin, der 
havde gemt Levningerne af den 
fromme Klosterprovst, som helgen- 
kronedes af Biskop Absalon, nem
lig de langhalsedeGrifhoveder, der 
havde baaret den 500-aarige„Ark". 
Den hang i forgyldte Kæder ned 
fra Hvælvingen, imellem at den i 
katolsk Tid blev baaret rundt i Ga
derne i Procession. Efter Branden
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laa disse Dragehoveder i Asken 
paa Gulvet. Det fortryder mig, 
skriver Chr. Testrup, at jeg ikke 
tidligere har taget en Aftegning 
af denne Ark. Bag Alteret stod 
ogsaa den hellige Villadses Skrin, 
hvori var opbevaret en anseelig 
Mængde Helgenlevninger og Reli
kvier, saaledes:

Noget af Vor Frues Haar og 
Klæder. Et Stykke af de 5 Brød, 
hvormed Kristus bespiste de 5000 
Mand. Noget af St. Siegfrieds 
Skæg. Ben af St. Jørgen. Et Styk
ke af Kristi Kors. Et Rygben af 
St. Peder. Et Ben af St. Villads. 
Noget af de 11,000 Jomfruer, af de 
10,000 Riddere af St. Ægedius, St. 
Sidsel, et Stykke af den forgyldte 
Port i Rom. Stykke af St. Barba
ra, St. Birgitte og St. Blasia. No
get af St. Olufs Skjorte, som var 
blodig. Et Stykke af Pancratius’ 
Arm og af St. Vincentz, af St. 
Niels’ Olie, af St. Stephans Ho
vedpande, af St. Kjelds Tær.der. 
Et Tørklæde, som Kristi Blod sad 
paa. Et Stykke af Herrens Disk. 
Noget af St. Matheus Apostel; af 
St. Lambert; af St. Albani; St. Al- 
binio (?). Noget af St. Knud Kon
ge, af St. Knud, Hertug. Nogen 
Aske af de thebaniske Martyrer; 
af St. Servasii Ben, af St. Benosio; 
St. Felix; St. Agapeto; St. Fortu
nato; St. Singulf; St. Efladio; St. 
Valerio. Noget af de uskyldige 
Børn. Noget af Lasarus og hans 
Søster Martha af St.Gregorius; St. 
Mathias og St. Clemens. Et Stykke 
af Herrens Grav; af St.Augusti-
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nus; af St. Grata Jomfruer; af St. 
Bodild Jomfruer; af St. Innocen
tia Jomfruer; af Cyprianus; af St. 
Ansgario. Et Stykke af St. Villad- 
ses Bukser. Noget af Vor Frues 
Mælk og et Pandeben, samt ende
lig nogle Tænder af de syv Sovere.

Denne kuriøse Samling bestod 
altsaa af nogle og 60 mærkelige 
Genstande, som alle smuldrede hen 
og forsvandt i den store Askedyn
ge.

Der haves Meddelelse om, at en 
stor Messingmindeplade, der for
hen havde ligget i Ribe Domkirke 
over Johannes og Jutta Limbek, 
senere skal have været anvendt 
som Kirkedør i Viborg Domkirke. 
Maaske er ogsaa den forgaaet 
1726.

VII.
Tabte Kulturværdier. 

Datidens Aviser om Branden, der 
kunde ses viden om.

Det var, som det saa ofte er 
fremhævet i Inskriptioner, den 
bedste og største Part af Byen, 
som inden Aften den 25. Juni var 
viet til Undergang. Det var Byens 
Kærne, der forgik. Tilbage stod 
kun de flesteSteder en yderst tynd 
Skal langs med den middelalder
lige Byvold.

Afdøde Rektor A. Heise, som i 
mange Aar syslede med Viborgs 
Historie, skriver:

I materiel Henseende sank Vi
borg efter Enevældens Indførelse, 
da Adelens Herredømme var for
bi, dybere og dybere, og da den
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store Ildebrand 1726 havde lagt 
den største Del af Byen i Aske, 
steg Elendigheden til en forfærde
lig Højde.

Utallige Familier styrtedes i 
Nød og Elendighed, og hvor der 
tidligere havde staaet anselige 
adelige og borgerlige Gaarde, hen
la a nu i lange Tider øde Tomter.

I Bogen „Viborg som Universi
tetsby" nævner Landsarkivar Ge
org Saxild ogsaa „den forfærdeli
ge Brand, der 1726 hærgede den 
stakkels jydske Hovedstad og for 
Generationer satte den tilbage i 
Udviklingen".

En af de haardest ramte Borge
re var Konrektoren JensOstenfeld. 
1 en Ansøgning til Kongen angaa- 
ende Skattefrihed m. m., skriver 
han bl. a.:

Nu er opbrændt for mig mine 
Midler, ej mindre end 22 Vaanin- 
ger, foruden min egen iboende 
Gaard, som var af de største og 
bedste i Byen med alt, hvad jeg 
ejede, saa at jeg ikke beholdt uden 
17 Bøger af mit Bibliotek. Ja, ikke 
jeg eller min Hustru og fire smaa 
uopfødte Børn, som da til al Van
held var rejst af Byen, ej saa me
get som (uden?) een Klædning 
paa Kroppen. Denne vores jam
merlige Tilstand er for os desmere 
begrædelig, fordi jeg for bemeldte 
Vaaninger, som nu ligger i Aske, 
er geraaden i 1800 RigsdalersGæld.

Stiftsøvrigheden bekræftede se
nere denne Fremstilling.

Foruden om Skattefrihed an
søgte Jens Ostenfeld tillige om at
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blive befordret til et Præsteembe
de, hvilket sidste dog ikke skete, 
men 1733 blev han Rektor vedSko- 
len.

Ud over disse materielle Vær
dier blev i en By som Viborg, der 
Middelalderen igennem havde væ
ret Midtpunktet og Sæde for Nør- 
rejyllands Landsting, og hvor tal
rige gejstlige Institutioner havde 
været til Huse, selvsagt en Mæng
de Arkivalier af forskellig Art til- 
intetgjorte. Om dette Tab af Do
kumenter skriver Rektor Heise:

Hvad Fugtighed og Vanrøgt, 
maaske ogsaa tidligere Ildebrande, 
havde sparet, tilintetgjorde Ilden i 
et Øjeblik, da Domkirkens mægti
ge Taarne den 25. Juni 1726 styr
tede ned over Kirkens Hvælvinger, 
gennembrød disse, og alt i et Øje
blik omspændtes af Luerne, navn
lig hele Koret med dets Tilbygnin
ger.

I denne Stund led Kendskaben 
til vor Middelalder og følgende Ti
der et uerstatteligt Tab, og naar 
man betænker, at Ødelæggelsen 
ikke indskrænkede sig hertil, men 
at Raadhuset og Bispegaarden og
saa brændte, og at Landstingets 
nærliggende Domhus i alt Fald led 
ved Ilden, ja, saa tør man vel nok 
sige, at Viborgs Brand 1726 har 
medført større Tab af historiske 
Dokumenter end nogen anden lig
nende Brand i Danmark, selvføl
gelig med Undtagelse af Kjøben
havns forskellige Brande, navnlig 
Branden 1728, og at det er ynke-
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lige Rester af Fortidens Levninger, 
vi nu har tilbage.

Hvad skrev nu Datidens Aviser 
om en saadan Brand? Ja, det var 
kun nogle -faa Linier. Wielands 
ekstraordinære Relationer, der ud
gik i Kjøbenhavn, har i sit Num
mer for Juli Maaned i Hovedsagen 
kun dette:

Mærkværdige Ting.
Den 25. Juni er ved en ulykkelig 

Ildebrand den bedste og største 
Del af Husene i Viborg saavelsom 
Dom- og Sortebrødre-Kirkerne 
lagte i Aske. Til denne Meddelelse 
føjes, at der i Domkirkens Ruiner 
er fundet en Plade, som berettede 
om en Brand i katolsk Tid.

Dette er alt, hvilket vel nok 
maa kaldes en mager Beretning i 
Betragtning af den Udbredelse, 
Ildsvaaden havde.

Der havde i disse Branddage væ
ret Marked i Skive, og da nogle 
viborgske Handelsmænd paa Til
bagevejen kom til Korsbakkerne 
mellem Højslev og Jordbromølle, 
ytrede de deres Forundring over, 
at de ikke her, som de plejede, 
kunde se Domkirkens, slanke Spir. 
Derimod bemærkede de som en 
Taage over Byen, hvilket de dog 
ikke gjorde sig nogen Tanke over.

Det var jo i Virkeligheden ikke 
nogen let Taage, der hvilede over 
JyllandsHovedby i disseDøgn. Nej, 
mægtige Skykloder af Røg med 
isprængte Gnister fra det gigan
tiske Baal er steget til Vejrs og 
drevet hen over Søen og Oplandet
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mod Øst. Hen under Aften og Nat
ten igennem harBrandskæret flam
met op mod de lyse Nætters klare 
Sommerhimmel og bragt sit ilde
varslende Budskab ud over næ
sten hele Viborg Stift.

I et Par Dage havde man fra 
Bakkerne ved Lemvig iagttaget en 
ualmindelig stærk Røg i østlig Ret
ning. Post gik der jo ikke dengang 
som nu, men senere bragte Rygtet 
Efterretningen om Viborgs Brand. 
Fra Gaarden Nørre Vinkel paa 

Lemvigegnen gik et Par Sønner, 
der havde begyndt deres Skole
gang i Lemvig Latinskole, nu 
1726 i den større Katedralskole i 
Viborg, hvor saa mangen Discipel 
fra de mindre Skoler maatte hen 
for at faa en sidste Afpudsning, 
inden det kunde nytte at frem
stille sig paa Universitetet.

Just som Familien stod i Begreb 
med at sende en Karl til Hest ef
ter de to studerende, kom de agen
de paa en lejet Bondevogn. De 
havde ikke personlig lidt nogen 
Skade, men alt deres Tøj var 
brændt.

— Med Voldsomhed rasede Il
den i 34 Timer, fra Kl. 4 Eftermid
dag den 25. til Kl. 2 om Morgenen 
den 27. Juni. Da var Flammernes 
Vildskab til Ende og Ødelæggel
sens Værk til Skue. Men i Uger 
derefter er der selvfølgelig steget 
Røg op fra Tomterne, og det har 
i lange Tider ulmet fra Lagerbun
ker og Kældere.
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VIII.
Offentlige Foranstaltninger.

Straks efter Byens Brand anord
nede Biskop Johannes Trellund en 
Bods- og Bededags Afholdelse i 
Stadens eneste Kirke. Her prædi
kede han selv over en Tekst i 
Esajas Kap. 64, Vers 10: Vore Hel
ligheds og Herligheds Huse, i hvil
ke vore Fædre lovede Gud, er op- 
brændte med Ild, og alle vore ly
stelige Ting er ødelagte.

En Ugestid efter at Branden var 
slukket, indsendte Indbyggerne en 
Ansøgning til Kongen, hvori Vær
dien af det brændte ansloges til 
90,000 Rigsdaler, med Bøn om 
Hjælp. Som Grunde, der støttede 
Andragendet, anførtes, at Byen 
aarlig udredede henved 6000 
Rigsdaler i Skat, og Konsumtionen 
i den sidste Krig havde omfattet 
8000 Rigsdaler osv.

Stiftamtmand Iver Rosenkrantz 
anbefalede Andragendet.

Det kom heller ikke til at skor
te paa Begunstigelse. Under 2. 
September 1726 blev bestemt, at 
Retsbetjentene skulde gratis med
dele Udskrifter af Pante- og Ju
stitsprotokoller angaaende de Do
kumenter, der var brændt. Efter 
at være stemplede i Rentekamme
ret skulde disse nye Adkomstbe
viser gælde som Originaler. 31. Ja
nuar 1727 bevilgedes tillige, at der 
i alle Byens offentlige Sager og 
Processer, foranledigede ved Bran
den, maatte bruges ustemplet Pa
pir.

Den 27. December 1726 udfær-
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digedes en Benaadning, hvori det 
hedder, at Kongen af Medlidenhed 
var betænkt paa at gribe Indbyg
gerne saaledes under Armene, at 
de nogenlunde kunde komme til 
deres forrige Næring og Bjerring, 
og derfor havde bestemt, at alle de 
skadelidte i 12 Aar skulde være 
fri for Told og Konsumtion, en 
Begunstigelse, der ogsaa overfør
tes paa dem, der købte afbrændte 
Grunde og lod bygge derpaa. Her
af betjente sig bl. a. Sekretær Joh. 
Sev. Benzon, der købte Iver Rosen- 
krantz’ Gaard paa nordre Side af 
Domkirken, hvori der havde været 
en Del Boder med Handel. Og li
geledes kunde i 12 Aar den Gæld, 
der var stiftet før Branden, ikke 
inddrives ved Lovmaal.

Tillige bestemtes, at Lands- og 
Snapsting fremdeles skulde forbli
ve i Viborg.

Endelig nedsattes der en Kom
mission, bestaaende af Stiftamt
mand, Gehejmeraad I.Rosenkrantz, 
Biskop Johs. Trellund, Kancellias
sessor Lukas Jensen Kjærulf, der 
ogsaa havde mistet en Del af sin 
Formue ved Branden, samt Byg
mester, Kammerraad Claus Stall
knecht fra Altona til at fremkom
me med Forslag om de offentlige 
Bygningers Genrejsning.

Den 6. Maj 1727 havde Kommis
sionen endt sit Hverv, idet der da 
afsluttedes Akkord med oven
nævnte Bygmester Claus Stall
knecht om Opbygning af begge 
Kirker, Raadhuset, Bispegaarden 
og en Fløj af Hospitalet.



51

Disse offentlige Bygninger skul
de han genopføre for en Sum af 
36,000 Rigsdaler. Der udarbejde
des i den Anledning med Hensyn 
til Domkirken en længere Arbejds
kontrakt, som indeholder 20 for
skellige Poster angaaende Mate
rialerne, der skal benyttes, og Ar
bejdets Udførelse. Alt Murværk i 
Taarn, Skib og Kor skal efterses, 
og hvor det er ildskørnet eller har 
slaaet sig i Varmen, skal Stenene 
udhugges og fornyes, enten med 
Granit eller Tegl. Hvælvinger, 
Buer, Piller og Ydermure skal for
stærkes med forsvarlige Jernan- 
kere. Taget skal tækkes med sorte 
holstenske eller hollandske Tag
sten og understryges med godt og 
velberedt „Dagberger Kalk" (fra 
Mønsted og Daugbjerg?).

I Ruderne indsættes mecklen- 
borgsk Glas.

Gulvene i Stolene belægges med 
Fyrrebrædder, men i Gangene der
imod velbrændte Mursten, som li
geledes anvendes bag Alteret, 
hvorimod der foran dette lægges 
Fliser.

Dørene forfærdiges af godt Ege
træ og overstryges tre Gange med 
Oliemaling.

Cl. Stallkneckt skal lade forfær
dige af godt Eg baade Prædike
stol og Døbefont og ligeledes Al
terbord og desuden Stolestader i 
Skibet med dobbelte Bænke.

Pulpitur, Altertavle, Orgelværk 
og andre Ornamenter, der mere 
henhører til Sir end til Nødven
dighed, er Bygmesteren uvedkom-



52

mende, og Epitafier og Begravel
ser bliver det Ejernes Sag at lade 
restaurere.

I Frontspicen over Domkirkens 
Hovedindgang indsættes en Bre- 
mersten, hvori indhugges og for- 
gyldes Hans Majestæts Navnecifre 
og andre Prydelser tilligemed 
Aarstal.

Betalingen for Arbejdet forfaldt 
i Bater, efterhaanden som Fuldfø
relsen skred fremad. Ved Juli 
Maaneds Udgang 1727 skulde ud
betales 6000 Rigsdaler og det sam
me Beløb ved Udgangen af Sep
tember. Og siden som Arbejdet 
avancerer, forfalder Udbetalin
gerne med ca. 1000 Rigsdaler for 
hver løbende Maaned.

De gamle Materialer, for saa 
vidt de ikke bruges, skal tilhøre 
Bygmesteren, og han maa afsætte 
dem, hvorsomhelst de bedst kan 
afsættes. Det nye Materiel maatte 
han købe, hvor han vilde, kun ikke 
ikke i Hamborg. HansHaandværks- 
folk var militærfri, saa længe Ar
bejdet varede, og han havde Fri
pas for to Vogne over hele Riget.

Til Dækning af de store Udgif
ter blev udskrevet en Skat i baa- 
de Danmark og Norge, der ind
bragte noget over 52,000 Rigsda
ler.

IX.
Sortebrødre Kirkes Fald og 

Genrejsning.
Fra Mikkelsgade og Sortebrødre 

Kirkestræde sendte Flammerne 
deres lange Tunger over mod Do
minikanernes gamle Klosterkirke.



53

Dens Spir antændtes, og hele Kir
ken raseredes, især gik det ud over 
Koret, hvis Hvælvinger faldt ned, 
og ellers ødelagdes alt Inventa
rium. Særlig gamle Ting husede 
Kirken ikke. Alle dens Ornamen
ter skrev sig fra Tiden efter 1615- 
Branden.

Det nye Taarn og Spir, begge 23 
Meter høje, var opført af Præsten 
Christen Erichsen ca. Aar 1700. 
Iler hang tre Klokker, der alle 
smeltede. Det var anden Gang, at 
denne Kirkes Taarn og Spir styr
tede ned i Ildsluer.

En kongelig Resolution bestemte 
kort Tid efter Branden, at Sorte
brødre Kirke ikke skulde genopfø
res. Imidlertid underskreves under 
21. September s. A. af 120 Medlem
mer af Menigheden en Ansøgning 
til Kongen om, at Kirken ikke 
maatte blive nedlagt.

Andragendet motiveredes med, 
at Frederik den Første havde ud
lagt Sortebrødre Klosters Kirke til 
at være en af Byens Sognekirker. 
Domkirken kunde ikke i Lands
tings- og Snapstingstider rumme 
tillige Søndre Sogns Menighed, og 
man formente, at der vilde gaa 
mange Aar, inden Domkirken atter 
var genopbygget, osv.

To af Sognets ældsteBeboere rej
ste til Kjøbenhavn med Ansøgnin
gen, gjorde Knæfald for og fik og- 
saa Løfte af Kongen om Kirkens 
Genopbyggelse.

Den følgende Sommer blev der 
da taget fat paa dens Genrejsning, 
og i det ydre varBygningen færdig
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i Forsommeren 1728. Men Kirken 
var selvfølgelig ikke endnu færdig 
i sin Helhed. Paa Toaarsdagen ef
ter Branden, Fredag den 25. Juni
1728, havde Menigheden den Glæ
de, at det nye Gudshus da blev 
indviet af Biskoppen, ved hvilken 
Lejlighed han omdøbte den nye 
Bygning til Søndre Sogns Kirke, 
fordi han ikke kunde lide Sorte- 
brødrenavnet. Dens Klokker lød 
dog først igen den 17. November
1729.

Den indre Udsmykning fulgte 
saa derefter, eftersom der blev 
Raad dertil, og en Del af dens Mo
numenter blev skænkede som Ga
ver. Saaledes forærede Handske
magersvende ved Indvielsen en 
Kalk.

Den 28. Maj samme Aar erholdt 
Justitsraad Lucas Kjærulf en stor 
Pakkasse. Heri var en Altertavle 
til Søndre Sogns Kirke. Altertav
len var en Gave fra Kong Frede
rik den Fjerde. Den havde tidlige
re hængt i Kjøbenhavns Slotskir
ke, men var blevet overflødig ved 
denne Kirkes Nedrivning 1724, et 
prægtigt Billedskærerarbejde i go
tisk Stil, ret i bedste Forstand en 
kongelig Gave.

Og samme Sommer gav Kongen 
yderligere 60 Skippund nyt Bly og 
ved Reskript af 1730 et Tusinde 
Rigsdaler til Klokker og Ornamen
ter.

Men foruden at Kirken kom til 
at nyde godt af kongelig Bevaa- 
genhed. tænkte ogsaa formuende 
Venner paa dens Udsmykning. Da
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Thomas Bjerring i Randers 1728 
søgte Bevilling til at gøre Testa
mente, tilbød han at skænke Søn
dre Sogns Kirke en Lysekrone, et 
Løfte, han opfyldteAaret efter ved 
at lade ophænge en svær 20-armet 
Krone med følgende Inskription:

Aar efter Christi Fødsel 1729 har vel
fornemme Mand Thomas Bjerring, Bor
ger og Indvaaner i Randers, Gud til Ære 
og Kirken til Beprydelse givet og for
æret denne Lysekrone til Sortebrødre 
Kirke i Viborg, efter at den ulykkelige 
Ildsvaade, som skete den 25. Juni 1726, 
bemeldte Kirke med dens Ornamenter 
tilligemed Domkirken og den største 
Del af Byen havde ruineret og ødelagt

Paa modsat Side er indgraveret:
Med dette Ønske:

Gud afværge selv i Naade 
Al Ulykkens Ild og Vaade, 
Som kan falde paa dig ned.
Tænk paa Syndens Straf og Plage, 
Og læg Vind i dine Dage
Paa en god Samvittighed.
Og saadan monteres efterhaan- 

den Kirken. 1732 og 1736 skænke
des atter Kroner, den første af By
foged Johan Barlag, den anden af 
Ane Christensdatter Hennings. 
1732 opsattes ligeledes Prædike
stolen. 1735 byggedes Orgelet, og 
samme Aar bekostede Menigheden 
et Taarnur.

Paa de nye Stole blev der malet 
et Par Hundrede Billeder af en lo
kal Haandværkcr. Billederne er 
uden Kunstva^rdi, men har deres 
store kulturhistoriske Interesse, 
idet de er Udtryk for Datidens Bi
belopfattelse. De er naive og tro
skyldige, men af en vis Fromhed,
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Omkring Korets Døbefont, der 
var af Træ, opsattes et nu forsvun
det Rækværk, hvorpaa var malet 
Navnene paa 22 Borgere, der hav
de skænket Fonten. En Krone eller 
Himmel over Daaben oplyste der
om:

1726.
Jeg blev opbrændt udaf den Brand, 
Hvormed Gud Kirken tændte, 
Da han ved en almægtig Haand 
Stor Deel af Byen brændte. 
Omskrevne mig bekostet har, 
Nu kan jeg Kirken pryde, 
Bag Altret deres Lige-Baar 
Derfor sit Sted skal nyde. 
Jeg ny nu og stafferet staaer, 
Gud selv det saadant vende, 
At jeg maa staae til Alting faaer 
Sit sidste Fald og Ende.

1730.
En formentlig fra Viborg stam

mende Mand, Laurits Nielsen 
Kræmmer, i Lübeck og Hustru, 
Karen Michelsdatter Alstrup, be
tænkte 1729 Søndre Sogns Kirke 
med et Par Alterstager.

Før Branden havde Sorte Brø
dre Kirke, som nævnt, 3 Klokker, 
der alle flød ned i smeltet Til
stand. T deres Sted blev der støbt 
to nye af den kendte jvdske Klok
kestøber Caspar Kønig. Den stør
ste har følgende Indskrift:

Anno 1729, den 21.Januar er ved Sog
nefolkets og andre Guds Børns berøm
melige Gavmildhed denne Klokke gen
støbt, som Aar 1726 udi den store Ilde
brand, der overgik denne Kirke og bed
ste Del af Byen, tilligemed tvende an
dre blev smeltet.

Caspar Kønig hat mich gegossen, 
Durchs Feuer bin ich geflossen.

Den anden Klokke har en la-
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tinsk Inskription, der siger, at ef
ter at Ildens Gud (Vulkan) havde 
smeltet Klokken, blev den 1728 
omstøbt af Caspar Kønig, hvoref
ter den atter kalder til Helligdom
men.

X.
Kammerraad Claus Stallkneckts 

Arbejde.
Saa snart den i forrige Artikel 

nævnte Kontrakt var underskre
vet, gikKammerraaden i Gang med 
Opførelsen af de fem Bygninger, 
og han maa have haft en stor 
Stab af Arbejdere i Gang, efter
som det allerede i Juli Maaned
1727 kan meddeles saaledes til den 
førnævnte kjøbenhavnske Avis:

Udi Viborg avanceres med de 
afbrændte Kirkers og de offent
lige Huses Opbyggelse under Kam
merraad Stallkneckts Opsyn over- 
maade vel, saa at man mener, at 
Domkirken og Sortebrødre Kirke 
endnu udi Aar vil komme under 
Tag.

Hvorvidt dette kom til at holde 
Stik, er vist tvivlsomt, i alt Fald 
hvad Domkirkens Vedkommende 
angaar. Men i alle Tilfælde har der 
været sat betydelig Kraft ind paa 
disse Bygningers Genopførelse, og
1728 stod jo Søndre Sogns Kirke 
færdig.

Samme Aar tog den tyske Byg
mester fat paa at rejse Magistra
ten et nyt Raadhus, og 8. Juni 
1728 nedlagde Gehejmeraad, Stifts
befalingsmand Iver Rosenkrant z 
med egen Haand den første Sten
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til den Bygning, der endnu i vore 
Dage bærer Præget af Baroksti
lens rolige Linier. Forinden denne 
Handling fandt Sted, havde dog 
Stiftsprovst Tychonius i Biskop
pens Fraværelse holdt en sirlig Ta
le, hedder det i en af Datidens Be
retninger.

Til Stede var foruden Gejstlig
heden og Magistraten tillige Bor
gerskabet, som præsenterede sig 
under Gevær og af Stiftsbefalings
manden blev herligt trakteret, og 
Haandværksfolkcne blev med en 
anstændig Diskretion aflagte.

Den 28. September 1728 opsattes 
med stor Højtidelighed Spiret, og 
24. Januar 1730 var Bygningen at
ter i Brug. I Toaaret efter Bran
den blev ligeledes Bispegaarden 
fuldført med sine fire Fløje, hvor
af kun de tre er bevarede. Den 
staar endnu som et Vidne om det 
attende Aårhundredes solide, roli
ge og enkelt fornemme Bygnings
kunst. Endnu findes i den snarx 
tohundredaarige Bispebolig male
de Dekorationer, der formentlig 
stammer fra Tiden efter 1726.

Men selv om disse i det ydre ret 
monumental eBygningsværker,hvad 
den udvendige Stil angaar, gør et 
forholdsvis solidt Indtryk, saa har 
Bygningernes Indre dog vist i beg
ge Tilfælde været tarvelig udført 
Arbejde.

Allerede 1744 maatte nemlig 
Raadhuset restaureres, altsaa efter 
kun 16 Aars Forløb. I den Anled
ning blev der i Salen i Raadhusets 
østre Side malet følgende Vers, af-
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dækket ved en Istandsættelse i 
nyere Tid:

I Underdanighed 
jeg mig for Kongen neyer, 
som ald min Herlighed 
lod sætte og den eyer. 
Da Ildens Brande-Tyv 
bortranede min Krop 
lod han opbygge mig 
igen fra Grunden op. 
Men da min Kjortel var 
af Uvejr ilde handlet 
og i en slet Gestalt 
forpjaldret og forvandlet, 
da Byens Magistrat 
mig reparere lod, 
saa at jeg nu er sat 
igen paa forrig Fod. 
Thi Borgerskabet har 
saa hjulpet mig med Penge, 
at nu Raadhuset kan 
for Byen vare længe. 
Fra Brande Gud det fri! 
Deraf sker Byens Gavn. 
At mure sidst paa det 
Gud hjalp Andreas Havn.

1744.
Don 10. April 1730 var alle of

fentlige Bygninger færdige, og den 
25. Juni dette Aar paa Fireaårs
dagen efter Branden var der første 
Gang Gudstjeneste i den nye Dom
kirke.

Ved denne Lejlighed prædikede 
Biskop Trellelund selv, og bl. a. 
blev af sunget følgende Vers, der 
var forfattet i Anledning af Ind
vielsen :
Gamle Kirke, dejlig Tempel, 
Store Sorgs og Fryds Exempel! 
Se, vor Gud med Naades Stempel 
Tegner Dig i Miskundhed!
Du i Sted for Grus og Aske 
Kan nu i din Klædning braske, 
Hvormed Kongen Dig har klædt. 
Vi Din Brand ej mere kender,
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Gid Du aldrig mere brænder, 
Førend Verden brænder med! 
Gamle Kirke! dejlig Tempel 
Tegnet udi Miskundhed!

Man har stærkt kritiseret den 
Skikkelse, Stallkiieckt gav Dom
kirken. Den havde ingen arkitek
tonisk Form .Den blev en Krøbling 
i Sammenligning med, hvad den 
havde været, skriver Professor J. 
L. Ussing. De høje, slanke Spir 
erstattedes af to hæslige, smaa Ka
lotter, „Kaffekandelaag" er de ble
vet kaldt. Den kritiske Undersø
gelse af Murværket med Udhug
ning af de ildskørnede Sten, som 
Kontrakten paabød, har den frem
mede Bygmester ikke taget saa 
nøje. Det viste sig nemlig snart, at 
de gamle Stenmure ofte var skøre 
i hele deres Højde og slet ikke 
kunde bære de svære Hvælvinger, 
der støttede sig til dem. Kirkens 
Indre var i Hovedsagen dækket 
af et tyktKalkovertræk, der skjul
te Granit og Tegl, nyt som gam
melt. Saa hurtigt viste Brøstfæl- 
digheden sig, at Kirken i 1773—74 
stod lukket et helt Aar. Det var 
forbundet med Livsfare at benytte 
den, og en Udbedring var nødven
dig. 1796—98 foretoges igen en 
større Istandsættelse, og 1828—30 
var en Hovedreparation atter nød
vendig.

Disse Forhold tiltrods omtaler 
Ursin dog kun Altona-Bygmeste- 
ren rosende. Men Sandheden er 
dog vist utvivlsomt, at hans Ar
bejder i visse Hovedtræk har væ
ret yderst slette. Fra Datiden ly-
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der Beretninger om, at det for 
Storbygmesteren har været en 50 
pCt.s Forretning, idet han skal 
have tjent 15—20,000 Rigsdaler 
ved Entreprisen.

Aarsagen til denne efter Forhol
dene ganske uhørte Fortjeneste 
skal maaske søges i, at der i Kir
kernes Ruiner fandtes Værdier, 
der ikke oprindelig har været til
strækkelig paaagtede. Saaledes 
skal der i Domkirken være fundet 
overordentlig store Mængder af 
Bly, hidrørende fra tidligere Ilds- 
vaader.

Over denne Stallkneckts store 
Vinding var der Misfornøjelse 
blandt Viborgs Indvaanere, og for 
at dæmpe denne Harme lod han 
Domkirkens søndreTag tække med 
Bly, skønt Kontrakten kun lød paa 
sortglasserede Sten.

Herredsfoged Christen Sørensen 
Testrup skriver om denne Stor-Ak
kord:

Stallkneckt paatog sig samme 
offentlige Bygninger igen at opfø
re, hvorfor han fik 36,000 Rigsda
ler, hvilket disse Bygninger ikke 
kunde koste paa 10,000 Rigsdaler 
nær.

Jeg havde tilforn givet Overslag 
derpaa efter Oversekretær Møini- 
chens Forlangende, men dette blev 
ikke fulgt, maaske for samme 
Mands egen Interesses Skyld.

Der fandtes mangfoldige Mæng
der af Bly, som var indløben ved 
Hvælvingerne, baade fra denne og 
forrige Brand (i 1567), og da de 
tre nederste Hvælvinger faldt ned,
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kom det for en Dag. Stallkneckt 
lod det hele smelte og bortsælge, 
da han tækkede Kirken med glas- 
serede Tagsten. Men da dette til- 
sidst blev berygtet, lod han bruge 
til Kirken det, som igen var i Be
hold, saa den søndre Side fik Bly
tag.

Som næsten altid ved slige store 
Byggeforetagender i Fortiden kom 
der ogsaa her Ting til, hvormed 
der ikke havde været regnet i 
Overslagssummen. Og Kammer- 
raad Stallknecht fik i Ekstrahono- 
rar for saadanne Arbejder tilstaaet 
1670 Rigsdaler, saaledes at den 
Sum, der udbetaltes ham i de tre 
Aar, Arbejdet stod paa, kom til at 
beløbe sig til ialt 37,670 Rigsdaler.

Det største af de stallknecktske 
Arbejder, Domkirken, var altsaa 
det af de fem Bygningsværker, der 
først maatte falde, og de fire øv
rige, Søndre Sogns Kirke, Bispe- 
gaarden, Raadhuset og Hospitalets 
Vestfløj har Tid efter anden alle 
maattet undergaa gennemgribende 
Restaureringer.

XL
Nogle Mindetavler.

I de fire Aar, det varede, inden 
Domkirken atter var fuldført, søg
te Domsognets Menighed, der var 
uden Kirkehus i alle disse fire Aar, 
Graabrødrenes gamle Klosterkirke 
i dette Tidsrum, og som synligt 
Erkendtlighedsbevis herfor male- 
des Graabrødre Kirkes Stole og 
ophængtes i Kirken en Tavle med 
følgende Takkeord:
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Da Domkirken samt Sortebrødre 
Kirke her i Viborg var ved Guds Vredes 
Ild tændte og afbrændte Anno 1726 d. 
25. juni, søgte alle Viborgs Indvaanere 
deres Gudstjeneste Husly i dette Guds
hus, som ved Guds Naade og sin Sog
nepræst Hr. Ernst Samuels Flid var red
det som en Brand af Ilden, saasom den 
er den første Kirke i Danmark, i hvil
ken for 200 Aar tilforn den rene evan
geliske Lærdom af Magister Tausen er 
prædiket.

Til Erkendelse af Husleje for 4 Aars 
Husly har Domkirken da ved sin Sogne
præst og Værge, Magister Christen Ty- 
chonius, ladet disse Stole staffere i den 
evangeliske, augsburgske Bekendelses 
andet Jubelaar Anno 1730.

Gud holde sin Naades Haand og Øje 
over sit Ord og sin Kirke herinde, indtil 
Verden brænder.

Det er forhen anført, at Conrad 
Bødtker havde sit Apotek rejst 
igen Aaret efter, men Branden el
ler maaske rettere det deraf føl
gende Byggeforetagende har dog 
vist givet ham et økonomiskKnæk. 
Det hedder nemlig, da han 1735 
sælger Svaneapoteket, at det bl. a. 
sker i Henseende til den Tilstand, 
han formedelst den Byen over- 
gangne ulykkelige Ildebrand var 
geraadet udi.

Og en Tavle i Apotekets Officin 
minder endnu med disse Ord der
om :

Da Viborgs bedste Del 
ved Ildens Morder Flamme 
forvandlet i en Hast 
til Askedynger blev, 
lod Herrens mægtig’ Haand 
mit Hus, min Bolig ramme. 
Her blev kuns Grus igen, 
i Luften Resten drev.
Her var mit Forraadssted 
og dyre Spisekammer,
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mit møjsom’ Værksted, som 
.har kostet Sved og [Guld?]. 
Materialia og alt," 
jeg saa med Jammer 
for mine Øjne blev 
til Damp, til Kul og Muld. 
Gud, som har givet mig 
Taalmodighed og Kræfter 
igen at sætte Hus 
og Apotek paa ny, 
afværge Ildens Magt 
og Tyranni herefter 
for mit og Hvermands Hus 
i hele denne By.
Den sidste Bygning her 
til Aske blev fortæret. 
Den, som jeg kummerlig 
har bygget her igen, 
jeg haaber du min Gud

Som man ser, er Inskriptionen 
ufuldstændig, idet det manglende 
i Tidens Løb er afslidt og gaaet 
tabt. Om samme Begivenhed beret
ter en Tavle, der opbevares i Na
tionalmuseets anden Afdeling, saa- 
ledes:

Aar sytten Hundrede 
og seks og tyve tændtes 
paa Prosperdagen Ild, 
hvorved desværre brændtes 
den gamle Viborgs Stad 
med Kirke, Hus og alt. 
Da Apoteket og 
i Kul og Aske faldt. 
Det Hus og Officin, 
som Herrens Naades Skygge 
fra Brand og Fjendehaand 
bevarer, at det maa 
til Patienters Trøst, 
indtil det raadner, *staa.
Graabrødre Sogns Skolehus 

blev 1722 købt for 330 Rigsdaler. 
Ogsaa det gik op i Luer, og Sognet 
maatte da i mange Aar nøjes med 
et lejet Lokale, og Skolemesterens
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Løn blev reduceret med 8 Rigsda
ler af Hensyn til den fremkomne 
Nødstilstand.

XII.
Hvorledes man hjalp sig 

under de trykkende Forhold.
Det Forhold, at alle de offentli

ge Bygninger rejstes i de følgende 
Aar, har selvsagt givet en ikke rin
ge Arbejdsfortjeneste til Haand- 
værkere og andre i Byen. Og Pen
gene hertil kom udefra. Men der 
synes dog ogsaa at have været en 
Del Svindel i Følge med denHjælp, 
der delvis var tiltænkt Viborgs 
Borgere.

Den Brandskat, der udskreves i 
Danmark og Norge i Anledning af 
Storbranden 1726, udgjorde ialt 
52,700 Rigsdaler, altsaa ca. 15,000 
Rigsdaler udover den Sum, som 
udbetaltes til Kammerraad Stall
knecht, en ganske net Sum, der 
skal være gaaet i Oversekretær 
Chr. Møjnichens private Lomme i 
Stedet for at være anvendt som 
Brandhjælp for Viborgs i Virkelig
heden haardt nødstedte Borgere.

Men den jævne Borgermand, der 
havde mistet alt, hvad han ejede, 
og var ruineret, fik altsaa ingen 
direkte Hjælp. For de allerfleste 
af Viborgs Indvaanere var det der
for en overmaade trist Sommer, 
der henrandt fra SankteHans 1726. 
Og hertil kom, at Aaret forud hav
de været et Tørkeaar. Der blev 
derfor ogsaa under disse yderst 
da arlige økonomiske Forhold kun
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udført de allermest nødvendigeAr- 
bejder.

Dog, de forarmede Indbyggere 
maatte jo da have Tag over Hove
det i den kommende Vinter, og hen 
paa Efteraaret tog derfor adskilli
ge fat paa at rydde op i Grusdyn
gerne, og enkelte begyndte at byg
ge. Det gjaldt om at hjælpe sig bil
ligst muligt. Derfor gik man oftest 
frem paa den Maade, at man jæv
nede Brandtomterne og opførte saa 
nye Huse derpaa, hver paa sin Ma
ner, og som det passede en selv, 
uden Hensyn til Gadelinie eller 
saadan noget. Derved fremkom de 
mange Uregelmæssigheder, som 
fandtes endnu i saa rigelig Grad 
for et Par Menneskealdre eller 
knap saa længe siden. I mange 
Tilfælde blev Ejendomsgrænserne 
flyttede og overskredne, og Grun
de blev delt, uden at den fornødne 
Kortlægning var foretaget, saa der 
senere kom Tvistigheder og Uover
ensstemmelser derom.

Det siger sig selv, at ogsaa Byg- 
gematerialierne under saadanne 
Forhold blev af ringere Kvalitet 
end almindelig. Man tog delvisSte- 
nene fra de nedbrændte Bygnin
ger. I mange Tilfælde blev der an
vendt ubrændte Sten, klinet med 
Ler.

For at bøde paa Mangelen af 
Mursten tillod Magistraten, at der 
udenforMikkelsport maatte anlæg
ges et Teglværk, og at 10,000 Kva
dratalen af Byens Grund maatte 
tages i Brug mod en aarlig Afgift 
af 2 Rigsdaler.
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Der var dog selvfølgelig mange, 
som aldeles ikke magtede at rejse 
de sunkne Vaaninger. Derfor blev 
der tilbudt alle udenbys boende, 
som vilde sætte en god Købstad
bygning, de samme Friheder som 
de brandlidte.

De mange øde eller ubebyggede 
Pladser rundt om i Byen til op 
imod eller helt op i vor Tid, f. Eks. 
Latinskolens Have, hvor Vinhand
ler og Købmand Niels Arctander, 
Borgmester Ole Gerner, Oberst 
Verner Parsberg til Eskjær, Skive
hus og Bidstrup, samt Justitsraad 
Lukas Kjærulf havde Gaarde staa- 
ende før den kæmpemæssige By
brand, Ødepladser, der altsaa lige 
til vore Dage har henligget som ta
lende Vidnesbyrd om de brandlid
te Borgeres slette økonomiske Til
stand i Tiden efter 1726.

Blandt de Privatbygninger, der 
rejstes i en Skikkelse, saa de kun
de staa igennem Aarhundreder, 
skal her nævnes — tidligere er 
nævnt Svaneapoteket — Mathias- 
gade Nr. 88. En Tavle, der for nog
le Aar siden blev afdækket paa 
Facaden, har følgende Inskription:

Gud er vor Tillid og Styrke, en Hjælp 
i stor Nød, som har ramt paa os. Ps. 
46, 1. V.

Niels Jepsøn Salling 1727. 
Margrete P. D. Ledertoer.

Denne Borger var en formuende 
Mand, der foruden sin Købstad
ejendom tillige ejede Gaarden Bol
ler i Romlund Sogn, som han køb
te 1720, og hvor hans Fader, Jep
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Nielsen, døde 1723, 75 Aar gammel. 
1726 solgte han Boller, næsten selv
sagt som en Følge af Storbranden. 
Niels Jepsøn Salling var Stads- 
kæmner i Viborg By, og han kal
der sig undertiden Niels Jepsøn 
Boller, naturligvis en Mindelse om 
Gaarden i Romlund. Han drev des
uden Gæstgiveri, og hans Navn er 
bevaret gennem flere mindre Lega
ter og Gaver. 1735 lod han saale- 
des Kordøren og det derved staa- 
en Gitterværk i Søndre Sogns Kir
ke bekoste og staffere (male), og 
1739 skænkede han 30 Rigsdaler til 
Kirken.

Tid efter anden rejstes dog en
kelte efter Provinsforhold anstæn
dige Købstadbygninger, saaledes 
det ret storeBygningskompleks paa 
Store Torvs Østside, som tillige 
havde Facade mod Nytorvgyde. 
Denne Gaard betegnes 1777 som 
opført efter den Byen overgangne 
Ildebrand 1726 og for det meste af 
Grundmur. Den bestod af ialt 92 
Fag og havde hvælvede, brandfrie 
Kældere. Der var bekvemme og 
frie Indkørsler fra saavel Store 
Torv som fra Sankt Mogensgade. 
Der fandtes en smuk Have, tætved 
beliggende, og i Gaarden gav en 
Brønd godt Drikkevand. løvrigt 
var Gaarden moderne indrettet til 
Vinhandel og Gæstgiveri. Den hav
de indtil da været ejet og drevet 
af afgangne Madame Cicilia Jens
datter Lind.

Fra samme Tid stammer ogsaa 
Svaneapotekets Bagbygninger, der 
repræsenterer noget af det smuk-
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keste Bindingsværk, Viborg By i 
vore Dage har at opvise. Af disse 
velbevarede Bygninger findes for
trinlige Billeder i den Bog, Apote
ker Fr. von Eggers 1923 lod ud
give i Anledning af Viborg Svane
apoteks 350 Aars Jubilæum.

Den gamle, nu i Aar afdøde Sko
mager Edvard Hammershøy, der 
kendte Viborgs Historie som ingen 
anden i det sidste Par Hundred- 
aar, hævdede, at Viborg efter 1726- 
Branden først kom paa Fode efter 
Treaarskrigen. Indtil da fik store 
Partier af Byen Lov til at ligge 
hen, som de kunde bedst, og den 
lille By, der langsomt steg i Ind
byggerantal fra 3000 til 4000, gjor
de et kummerligt Indtryk i 18. 
Hundredaarenes første Halvdel. 
Det var lave Huse næsten overalt. 
Butiksruder fandtes ogsaa kun 
undtagelsesvis, og Gadernes Til
stand var saadan. at man knap kan 
tænke sig det nu.

Inden den gamle, solide Haand- 
værksmester den 10. April i Aar 
lukkede sine Øjne, saa han dog 
Stiftsstaden rejse sig og for anden 
Gang i hans Levetid fordoble sit 
Indbyggerantal, rejse sig i ny 
Glans, trods Fortidens ødelæggen
de Brande.

XIII.
Fortegnelse over de Borgere, 

der ved Storbrande 1726 mistede 
deres Ejendele.

I det kgl. Bibliotek er opbevaret 
det Bønskrift, der af Viborgs Ma
gistrat indsendt-es til Kong Frede-
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rik den Fjerde med Bøn om Hjælp 
til Byens Genrejsning efter 1726.

Med Andragendet fulgte en Li
ste over alle de brandlidte, saavel 
dom, der havde mistet Gaard, Hus 
eller Bod, som dem, der havde lidt 
Tab paa Bohave og Redskaber, en 
Liste, der har til Overskrift:

Fortegnelse
over de den 25. Juni Anno 1726 udi Vi
borg ved en ulykkelig Ildebrand ruine
rede Familier, samt afbrændte Gaarde 
og Huse med Kirker og offentlige Ste
der.

Af Pladshensyn er Fortegnelsen her 
sammentrængt saa meget som muligt. 
Navnet efter Løbenummeret betegner 
Ejeren af den paagældende Bygning, 
og det følgende Tal angiver Antallet af 
nedbrændte Gaarde, Huse eller Boder 
(Butikker), der er afkortet til henholds
vis G., H. og B. Derefter følger i Paran- 
tes Navnene paa de i enhver Ejendom 
foruden Ejeren eventuelt boende Lejere.

S t. Mogens Gade.
1. Hendrich Runckel 1 G. (Johan 

Adolph).
2. Jacob Clemensen 1 G. (Christian 

HjøringO
3. Præsten Absalon Finde, 1 G.
4. Magister Jens Reenberg, 1 G. (Afg. 

sal. Landstingshører Brandts Enke 
og Doctor Borck.)

5. Jørgen Schaltz, 1 G. (Oberstløjt
nant Kruse og Junker Frederich 
Høeg.)

6. Mad. Anne Gerber, 1 G. (Gunde 
Møller).

7. Sigvald Harch, 1 G. (Joachim Lyn- 
dorf.)

8. Janus Friedenrich til Palstrup, 1 
G., som er ledig.

St. Hans Gade.
9. Mag. sal. Claus Crebs Enke, 1 G. 

(Hr. Ernst Samuel.)
10. Naaman Harch, 1 G. (Karen —.)



71

11. Hendrich Runckel, 2 H., det ene 
spoleret (Kirsten Jensdatter, Maren 
Thomasdatter, Otto Hattemager.)

12. Rudolf Bergs Enke, 1 G.
13. Junker Rosenørn til Hersonigaard, 

1 G. (Jesper Urbansen.)
14. Mathias Gandorf, 1 G.
15. Landstingsskriver Vilhelm Riis, 1G.
16. S. Bøtker, Apoteker, 1 G.
17. Mad. sal. Borgmester Svane, 1 G.
18. Jens Ottesen, 1 G.
19. Lauridz Eskildsen, 1 G.
20. Adam Kobbersmed, 1 G.
21. Daniel Bogbinder, 1 G.
22. Jørgen Seerup, 1 G.
23. Otte Tømmermand, 1 H. (Johan 

Gjørtler.)
24. Peder Sigvartsen, 1 G.
25. Peder Stær, 1 G.
26. Lisbet Svkone, 1 H.
27. Niels Hattemager, 1 H.
28. Jørg. Hartvigsens Enke. 1 H.
29. Niels Hosekræmmer, 1 H.
30. Peder Vandet, hvor den ulykkelige 

Hændelse og Ildebrand først op- 
tændtes, 1 G.

31. Mads Bagger, 1 G.
32. Ritmester Levetzau til Tjele, 1. G. 

(Friherreinde Friis og Peder Nord
borg, Musikant.)

33. Mourits Graae, 1 G.
34. Peder Hasse, 1. G.
35. Sal. Laurs Arctanders Enke, 1 G.
36. Mag. Johan Hoyer, 1 G.
37. H. Assessor Kjærulf, 1 G.
38 Oberstinde Parsberg, 1 G., ledig 

(Barbara Tjenestekone.)
39. Borgmester Ole Gerner, 1 G.
40. H. Assessor Kjærulf, 1 G., ledig.

41. Borgmester Hans Knudsen Raufn, 
1 G.

42. Knud Kiergaard, 1 G. (Christen 
Kiergaard.)

Nytorv.
43. Povel Hansen, 1 G. (H. Cordt Bid

sted og Kirsten Rolands.)
Hjultorvet.

44. Anders Tinstøber, 1. H. (Frantz 
Skæg, Slagter.)
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45. Hans Jørgen Krog, 1 G.
46. Christen Hersom, 1 G.
47. Mouritz Høyer, 1 G.
48. Mad. Raadmand Schencher, 1 G.

Set. Michels Gade.
49. Cordt Møller, 1 G.
50. Christen Murmester i Rind, 6 B. 

(Kirsten Hasses, Maren Jacobsdat- 
ter, Maren Lyngsøcs, Laurids Bre- 
dahl, Laurids Lyngsøe og Hartman 
Tulipan.)

51. Anders Øritz, 1 Udhus.
52. Jens Laursen, Skomager, 1 Udhus.
53. Mad. Raadmand Merckers, 2 B. 

(NielsTømmermand og Peder Mur
mester.)

54. Mag. Ostenfeld, 1 G. 2 H. (Sofia 
Elisabet og Niels Torp.)

55. Christen Lund, Skrædder, 1 G. 1 
H. (Niels Munch.)

56. Jens Bjerring og Christian Damp, 
1 G.

57. Jens Nørgaard, 1 G., meget ruine
ret.

58. Jens Bræmmer, 1 G.
59. Christian Lund, Skrædder, 1 G. 

(Anders Eskildsen, Anders Lyng- 
bye og Niels Riis, Hattemager.)

60. Sorte Brødre Kirke, og som den
tilhørte: Søren Broch, Skomager, 
Peder Roede og Jens------ ’ Enke.

61. Christen Skive, 1 G.
62. Anders Farver, 1 G.
63. Niels Sørensen, Kirketømrer, 1 H.
64. Mag. Ostenfeldt, 4 B. (Laurids 

Kjeldsen, Karen Hammerings, Erik 
Møllers Enke, Jacob Frandsen, Ar- 
mandt Handskemager, Peder Bay, 
Skrædder.)

65. Lars Troelsen, Hattemager, 1 G.
S t. M a t h i a s g a d e.

66. Anna Wives, 1 H.
67. Jomfru Pernille Rosenkrantz, 1 G. 

(Junker Rosenkrantz.)
68. Mads Andersen Listo paa Skavn- 

gaard, 1 G. (Captain Mercher.)
69. Peder Fogh, 1 G. (Capt. Tønne 

Sehested og tvende Enker, som var 
Søstre.)
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70. Niels Jensen, 1 G. (Tvende Frøke
ner Bille.)

Kirke Stræde.
71. Doctor Erichsens Enke, 1 G.
72. Jens Nørregaard, Kræmmer, 2 B. 

(Peder Murmester og Søren Chri
stensen.)

73. Jens Jensen Krarup, 1 G.
74. Tolie Gundesen, 1 G.
75. Jens Jensen Krarup, 1 Vaaning. 

(Kirsten Cordtsdatter.)
76. Mad. Gandorf, 2 B. (Anders Sven

ske og Jens Soldat.)
77. Mag. Niels Schive, 1 G., ledig.
78. Byfoged Johan Barlag, 1 B. (Maren 

Blaagkone.)
79. H. Etatsraad Christian Braem, 1 G. 

1 B., ruineret. (Peder Knot, i be
meldte Bod.)

80. Magister Ostenfeldt, 3 B. (Birte 
Bastians, Dorte Kolbechs, Adrian 
Musikants Enke, Kjeld Handskema
gers, Anna Fiskers.)

81. Niels Simonsen, 1 G. 4 B. (Mette 
Vævepige, Christen Hattemager, en 
Sykone og Jens Bystrup.)

82. Doctor Erichsens Enke, 2 B. (Erik 
Dam og Anna Holsten.)

83. Inger Wogns, 1 H.
84. Apellone Bruns, 1 G.
85. Vilhelm Jensen, 1 G.
86. Niels Bejerslev, Skrædder, 1 G.
87. Elisabeth Parsberg, 1 Udhus.
88. Andreas Herber, 1 G.
89. Lars Parykmager, 1 G.
90. Johanne Erichsdatter, Enke, 1 G. 

(Mad. Rohde og Søster).
91. Landsdommer Reenberg, 1 G. (Ma

dam Bruun, Mademoiselle (d.v.s. 
Jomfru) Werner, Christen Kirke
fejer, Anna Lauridsdatter, Peder 
Grøngaard, Anna Munk og Brand
strup Præsteenke).

92. Præsteenken fra Durup, 1 H.
93. Dr. Schesteder, £ G.
94. Borgmester Raufn. 1 G. (Laurids 

Norske, Skrædder).
Paa Skolebakken.

95. Magister Ostenfeldt, 6 B., som be-
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boes af 9 forskellige Familier.
96. Bertel Bogbinders Enke, 1 H.
97. Peder Mosgaard, 1 H.
98. Jens Snedker, 1 H.
99. Anna Vævekone, 1 H.

100. Peder Viskum, 2 H.
101. Lorents Podemester, 2 H.

St. Mogensgade.
102. Hendrich Bøssemager, 3 B. (Niels 

Silkemand, Sidseis Badskærs, An
ders Tulipan og Dorthe Skrædders
kone).

103. Hospitalet, 4 H. (Bodil, salig Jens 
Trompeters, Birthe Guldsmeds, 
Niels Sørensen og Mads Kirke
fejer.)

104. Peder Jakobsen, Skrædder, 1 G.
105. En Længe af Hospitalet, der be- 

boedes af Jørgen Jensen, Klokker 
til Domkirken.

106. Jørgen Schaltz, 1 G. (Søren Glee- 
rup).

107. Major Rantzau, 1 H.
108. Peder Laursen Randrup, 1 H.
109. Madam Lelius, 1 G.
110. Hr. Ole Albertsen, 1 H.
111. Knud Kirkegaard, 1 G. (Carsten 

Guldsmed).
112. Raadhuset (herunder begge Byens 

Tømrere.)
113. Domkirken.
114. Bisperesidensen.
115. Stiftamtmandens Gaard.

Der synes at være noget usik
kert over Gadeangivelsen. Det ser 
saaledes ud, som om Nr. 30, Peder* 
Vandet, boede i St. Hansgade. Det
te er imidlertid ikke Tilfældet, 
idet hans Gaard laa paa Hjultor
vets Nordside. Men den. der har 
affattet Registret, har formentlig 
glemt at angive Vestergade og i 
Fortsættelsen fra St. Hansgade ta
get de Ejendomme med, der laa 
mellemVestergade (dengang Bræn
devin sgade) og Hjultorvet,
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Efter Listen skal ea. 110 Grund
ejere have lidt Skade paa deres 
Huse. Adskillige ejede jo flere 
Bygninger og paa forskellige 
Steder, hvorved Tallet paa ned
brændte Gaarde, Huse og Boder 
kommer op paa ca. 150. Og de ska
delidte Borgeres Tal, baade Ejere 
og Lejere, stiger til over to Hun
drede. Det regnes jo, som bekendt, 
med, at 215 Familier blev husvilde.

Tøvrigt giver Fortegnelsen no
gen Oplysning om, hvilke Adels
slægter der endnu 1726 ejede Gaar
de i Viborg, og hvilke adelige Per
soner der da boede der, selv om Li
sten i saa Henseende ikke kan væ
re udtømmende, da der ogsaa boede 
Adelsfamilier i de ikke brandhær
gede Distrikter, saaledes i Mogens- 
gades nordre Forløb.

En Efterlysning.
Hvem kan skaffe os Visen om 

Branden 1726?
I Tiden efter den store Brand 

1726 viste ogsaa Poeterne Viborg 
deres Medfølelse, og en Digter, der 
undertegner sig J. B., skrev et 
Poem paa elleve Vers. Det første 
af disse Vers, der anføres i Stifts
provst Ursins Bog: Stiftsstaden Vi
borg, Side 313, lyder saaledes:

O, Viborg, yndig Damme: 
Du dejlig Jyllands Ort! 
Hvi staar du saa i Flamme? 
Hvi ser man dig saa sort? 
Skal du i Velstand høre 
Et Væ, Vulcani Bud, 
Og dig din Pragt afføre 
Ved Ildens Straaleskud?

De øvrige 10 Vers har det ikke
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hidtil været os muligt at faa op
sporet. Det kongelige Bibliotek me
ner ikke at eje noget Eksemplar 
af dette Tryk, og heller ikke de 
viborgske Biblioteker eller Lands
arkivet her kender det lille Digter
værk i sin Helhed.

Men det maa jo have været til 
Stede her i Viborg, thi Stiftsprovst 
Ursin, der døde som Præst ved 
Domkirken 1855, maa jo have 
kendt og set det, da han i 1849 ud
sendte sin Bog om Viborg By. 
Trykket kan vel ikke tænkes at væ
re at finde i eventuelle efterladte 
ursinske Papirer, hvis saadanne 
overhovedet er bevarede? Eller det 
skulde være havnet i Stiftsprovste- 
embedets Arkiv? Der er vel nok 
Muligheder for Genfindclse i beg
ge Tilfælde.

Vi har tidligere med Held efter
lyst ældre Ting af lignende Art her 
i Viborg Stifts Folkeblad, og vi 
tillader os nu at spørge, om ingen 
af vore Læsere kender de 10 tohun- 
dredaarige Vers, enten i det origi
nale Tryk, der naturligvis vil være 
kærest, eller i Afskrift.

Hvis nogen af vore Holdere kan 
skaffe os et saadant Smaatryk el
ler Afskrift eller eventuelt give 
Oplysninger derom, vil saadanne 
Bidrag blive modtaget med megen 
Tak paa Folkebladets Kontor.

Klokkestøber Caspar Kønig.
En Haandværker, der kom til 

Viborg efter Storbranden 1726 og 
blev der til sin Død 1780.

Som antydet, maa den store
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Brand 1726 selvfølgelig have gi
vet godtArbejde til Byens Haand- 
værkere. Men naturligvis er der 
ogsaa strømmet en Del fremmede 
til. En af disse tilrejsende erKlok- 
kestøberen Caspar Kønig, der alle
rede er nævnt i Artikelen om Sor
tebrødre Kirkes Fald og Genrejs
ning. Muligvis er det Storbyg
mesteren Claus Stallkneckt, der 
har hidkaldt ham til Viborg.

Caspar Kønig var født i Bag- 
pommern. Om selve Fødebyen er 
der Uenighed. Da han tager Bor
gerskab, anføres, at han er født 
i Danzig, og han kalder sig under
tiden Dantiscanus, d.v.s. den, der 
stammer fra Danzig. Men i det 
Proklama, der ved hans Død ud
sendes for at indkalde Arvinger
ne, siges, at han var fra Kolberg. 
Maaske har Familien haft Tilknyt
ning til begge disse Byer. A. Chr. 
Krogh kalder ham i sin Viborgbe- 
skrivelse af 1779: „en endnu le
vende dansk Mand, som lærte 
Klokkestøberi i Holland".

I Viborg træffes C. Kønig 1728, 
da han støber den første Klokke 
til Søndresogns Kirke, og 1729 
den næste, som nævnt i Artikel 
IX. Det følgende Aar, 1730, støber 
han Domkirkens tre Klokker.

Paa den største af dem staar i 
Oversættelse:

Denne Klokke, helliget Gud og 
Kirken, og som for halvandet 
Hundrede Aar siden var skænket 
af højsalig Kong Frederik den An
den, blev ødelagt i Byens og Tem-
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pelets ulykkelige Brand den 25. 
Juni 1726.

Paa Kong Frederik den Fjerdes, 
Danmarks Konges, Bekostning 
blev den gengivet til Brug paa 
dette Sted.

Den er ophængt 1730.
Den forgaar med Verden. Den 

smelter med Elementerne.
Mester Caspar Kønig støbte mig.
Den mellemste Klokke har for

uden Frederik den Fjerdes Navne
cifre følgende Inskription, ligele
des oversat fra Latin:

Efter Byens og Tempelets ulyk
kelige Brand Aar 1726 støbt paa 
kongelig Bekostning 1730.

Frygter Gud! Ærer Kongen!
Mester Caspar Kønig støbte mig.
Den mindste af de tre Klokker 

bærer Kongens Billede og Cifre og 
desuden følgende Vers:
Anno Christi 1726 jeg smeltet faldt i 

Ildens Vaade.
Anno Christi 1730 jeg støbtes ny ved 

Kongens Naade.
Gud vær Domkirken og vor fattig’ saa 

mild, 
at jeg maa hænge her til Verdens sidste 

Ild.

Mester Caspar Kønig støbte mig.
For at støbe disse tre Klokker 

fik han i Arbejdsløn omtrent 200 
Rigsdaler. Metallet blev jo uddra
get af Domkirkens Ruiner. Her- 
foruden restaurerede han den sto
re syvarmede Lysestage, „Lysklo
ven", og udførte ogsaa andre min
dre Støbearbejder ved Kirkens 
Genrejsning.

Det var naturligvis en Anbefa-
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ling at kunne støbe de store Klok
ker til den ærværdige Katedral. 
Og der begyndte derfor ogsaa 
samme Aar at indgaa Bestillinger 
til den nye viborgske Støber fra 
Landsbykirker rundt om ijylland.

Der var derfor al mulig Aarsag 
til at slaa sig til Ro i Viborg. Men 
der kom endnu en Grund foruden 
den med Professionen. Søndre 
Sogns Kirkebog melder nemlig:

Onsdag den 11. Oktober 1730 
blev Caspar Kønig, Klokkestøber, 
og Sidsel Johansdatter, salig Sø
ren Faarbechs Enke, viede efter 
Kongens Brev hjemme i Huset.

Søren Pedersen Faarbech, der 
tog Borgerskab 1720, var Køb
mand og boede i St. Mikkelsgade. 
Han døde 1729 og efterlod for
uden Enken to Børn, en Søn, Jo
han Peitter, paa 23 Aar og en Dat
ter, Maren, paa 9 Aar. De arvede 
henholdsvis 66 og 33 Rigsdaler.

I Efteraaret 1730 flytter saa Kø
nig ind i Enkens Gaard, tager 21. 
August 1731 Borgerskab og bor 
saa her til sin Død 9. Januar 1780, 
altsaa i et halvt Aarhundrede, i 
hvilket lange Tidsrum han virker 
som en meget stærkt benyttet 
Klokkestøber over saa at sige hele 
den jydske Halvø.

Han støbte nemlig Klokker til 
følgende Kirker, foruden de alt
nævnte til Søndresogn og Domkir
ken. Ligeledes er Tiden for Støb
ningen vedf øj et:

Brøndum i Salling 1730, Hasse-
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ris ved Aalborg 1730, Hover, vest 
for Vejle, 1730, Lynderup 1731, 
Vedslet sydøst for Skanderborg 
1733, Hinge 1733, Højbjerg 1733, 
Skanderup ved Kolding 1736, Ni
be Tolvklokke 1736, Hvorslev i 
Houlbjerg Herred 1740, Romlund 
1744, Fly 1744, Sejlflod i Nord- 
østhimmerland 1744, Store Arden 
nord for Hobro 1746, Aarhus Dom
kirkes næststørste Klokke 1746, 
Sønder Vinge 1746, Asmild Klo
sterkirke 1747, Dalby ved Skive 
1750, Sem ved Mariager 1755, Li
me 1755, Hem 1756, Torrild ved 
Odder 1756, Lemvig 1759, Horne 
ved Varde 1760, Graabrødre Klo
sterkirke iViborg 1761, nu i Sankt 
Mortens Kirke i Randers, Kast
bjerg 1763, Sall 1764, Jannerup i 
Thy 1765, Sankt Budolfi i Aal
borg’s største Klokke 1765, Byrum 
paa Læsø 1766, Asp nordvest for 
Holstebro 1766, Vammen 1766, 
Hj ermind 1766, Glenstrup ved Ho
bro 1766, Vrads 1767, Gimminge 
nord for RandersFjord 1767, Aars- 
lev ved Randers 1768, Viskum 
1768, af tre mindre Klokker støbte 
han 1770 en større til Holstebro 
Kirke, Fjaltring sydvest for Lem
vig 1771 og endelig en Klokke til 
Ringkjøbing Kirke uden Aarstal.

Med de fem Viborgklokker bli
ver det altsaa 46 Kirkeklokker, at 
Gaspar Kønig har støbt, dvs. som 
vi ved Besked om. For rimeligvis 
har han støbt flere. En Del kan 
godt være forgaaet, inden deres 
Eksistens er blevet optegnet. Man 
lægger Mærke til, at der er støbt 
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efter. Maaske er en Del Klokker 
revnede ved den megen Kimen og 
Ringen i Anledning af Kongerne 
Frederik den Fjerdes og Christian 
den Sjettes Død.
Sandsynligvis har han ogsaa der

foruden givet sig af med andet 
Gørtler- eller Støberarbejde.

Caspar Kønigs Hustru døde 1775 
og blev den 12. Juli nedsat i Søn
dre Sogns Begravelse under Rin
gen og Lystændelse.

Hendes to Børn af første Ægte
skab med Søren Faarbech var paa 
dette Tidspunkt bortrejste fra Vi
borg. Johan Peter Sørensen Faar
bech vidste man ikke rigtig, hvor 
var. Hans sidste kendte Opholds
sted var Haderslev. Datteren Ma
ren var gift i Kjøbenhavn med en 
Halvor Johnsen Riisvold.

Boet var forholdsvis rigt, idet 
det gav et Overskud paa 2347Rigs- 
daler 3 Mark 6 Skilling. Heraf ar
vede de to Børn Halvdelen.

Andet Ægteskab var barnløst.
Den 9. Januar 1780 døde Caspar 

Kønig, og den 14. Januar blev han 
nedsat i Kirken ved Siden af Hu
struen under tændte Lys, 80 Aar 
gammel.

Caspar Kønigs Gaard laa vist et 
Stykke nede i Lille Mikkelsgade. 
DenneFormodning støttes af Tradi
tionen og af den Omstændighed, 
at Gaarden ikke brændte 1726. 
Til Gaarden hørte to Lejeboder el
ler Brakker. Den afgav bekvem 
Bopæl for en Familie, som enten 
tænkte paa at bruge nogen Han
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del, Husnæring (Værtshus) eller 
Avlingsdrift, især da den ligger 
paa et nærsomt Sted. I G aarden 
benævnes et Rum som Støbehuset 
og et andet som Rytterstalden. Der 
var i Efteraaret 1779 gravet en ny 
god Brønd, forsynet med Lænker 
og Spande. Tværs overfor laa en 
Toft paa henved tre Tønder Land. 
Den blev efter hans Død købt af 
Søndre Sogns Kirke og hed i det 
følgende hundrede Aar Klokkestø- 
bertoften.

I Udhusene fandtes talrige Red
skaber af forskellige Kalibere, saa- 
ledes Tovværk, Blokke, Taljer, 
Trisser, Donkrafte, nogle gamle 
Klokker, en Klump Malm, engelsk 
Tin og Bly osv.

Inde i Stuerne stod Møbler af 
svær Eg, og Skabe gemte Guld- og 
Sølvsager. Langs ad Hylder og 
Rækker var der opstillet lange Ra
der af Fade, Skaale og Krukker i 
Metal, foruden Jern- og Træfang. 
Og heller ikke manglede en lille 
Bogsamling, der omfattede baade 
dansk og tysk Litteratur. I Reoler
ne her var Bøger om Glasmageri og 
Klokkestøbning, om Medicin og 
Teologi, om Agerbrug m. m., ja 
endog en Jordemoderbog har væ
ret at træffe i det kønigske Biblio
tek.

Og da man ved Registreringen 
af Boet kom til Pengekisternes 
Gemmer, var der Grunker af klin
gende Mønt i ædelt og uædelt Me
tal. Saaledes hollandske Guldduka- 
ter, franske Louisdor’er, ham
borgsk og svensk Valuta, og for
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Smaapengenes Vedkommende hele 
Møntruller i Karduser, ialt til en 
Værdi af 1026 Rigsdaler 5 Mark i 
danske Penge.

Hele Boets Værdi udgjorde 2086 
Rigsdaler 4 Mark 5 Skilling. Der 
blev afholdt tre Auktioner, uden at 
der blev givet antageligtBud. Skif
teretten vedtog da at lade Bygnin
gerne istandsætte og udbød dette 
Arbejde ved Licitation. Da Om
kostningerne herved var afholdt og 
alle øvrige Fradrag fragaaede, 
blev der tilbage som reelt Over
skud 871 Rdl. 1 Mk. 10 Sk, hvil
ken Sum skulde tilfalde Kønigs Ar
vinger, men da ingen endnu i 
Marts 1781 havde meldt sig, blev 
Arven deponeret i den kongelige 
Kasse.

Den senere Hospitalsforstander 
Niels Bertelsen, der 1766 havde ta
get Borgerskab i Viborg „med li
den Handel og Husnæring", var 
Dødsboets Inkassator.

Digtet om Storbranden 1726.
Der findes kun et Eksemplar deraf 

bevaret.
Den Eftersøgning, vi satte i 

(lang, dels gennem Viborg Stifts 
Folkeblad, dels paa anden Maade, 
for at opspore det Sørgedigt, der 
fremkom efter de ulykkelige Dage 
sidst i Juni 1726, lykkedes tilsidst, 
takket være Bibliotekar ved Cen
tralbiblioteket i Viborg Henri 
Hansens utrættelige Søgen.

Foruden de tidligere nævnte 
Biblioteker var der ogsaa efter-
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haanden foretaget Undersøgelser i 
Universitetsbiblioteket i Kjøben- 
havn og i Aalborg Stiftsbibliotek, 
men heller ingen af disse gamle 
Bogcentre kendte det tohundred- 
aarige Digt. Egentlig havde vi 
opgivet at finde Klagedigtet, men 
saa opdagede Bibliotekar Hansen 
endelig, at det var optaget i et 
Supplement til Bibliotheca danica 
og fandtes i Karen Brahes Biblio
tek i Odense, der ejer saa mange 
andre Sjældenheder.

Dette Eksemplar menes at være 
det eneste eksisterende. Det er hel
digvis velbevaret, men det indehol
der ingen Oplysninger om hverken 
Forfatteren eller Trykkestedet, 
kun at det er trykt i Aaret 1726.

Det lyder saaledes, gengivet ord- 
og bogstavret og med den vilkaar- 
lige Brug af store og smaa Bogsta
ver, ligesom ogsaa Tegnsætningen 
er bibeholdt:

Dannemarkes 
Lande og Rigers 

ynkelige Medsorrig 
over

V i b o r r i g s, 
ynckelig Ødeleggelse / som ved 
ulyckelig og hastig Ildebrand blev 

nedlagt i Støv og Aske 
Tiisdagen den 25 Junii 1726.

Sørgeligst eftertænkt 
af

J. B.
Siunges som:

Jeg raaber fast o Herre/x. 
Tryckt Aar 1726.

1.
O Viborg yndig Damme/ 

Du deylig Jyllands Ort
Hvi staar du saa i Flamme/ 

Hvi seer mand dig saa sort/
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Skal du i Velstand høre 
Et Væ Vulcani Bud/

Og dig din Pragt afføre/ 
Ved Ildens straale Skud.

2.
I gaar var du ophøyet/ 

Mod Himlens høye Poel
I Dag er du nedbøyet/ 

Af Lyckens vrede Soel/
Det mange ja disverre 

Med Suck bekiende maa/
Sit Lif med Suck fortære

Med Suck til Graven gaa.
3.

En Bager Ild optendte/ 
Ey tænckte Ildens Glød/ 

Hans Huus vilde opbrende/ 
Og føre sig i Nød/

Men Ilden snart sig strakte 
Mod Himlens mørke Skye/ 

Og ved sin Kraft nedlagte 
Snart gandske Viborg Bye.

4.
Her maa en Hustrue miste 

Sin kierlig Egte-Mand/
Her Egtemanden friste/ 

Dend sørge Eenlig Stand/ 
En Moder Barnet favne

I denne ilde Brand
En Ven en anden savne/ 

Ved væstands brente baand.
5.

De arme Barsel-Qvinder/ 
I deris Smerte vraa/

Med Væ og bleege Kinder 
Her Døden vente maae/

Enhver med graad maa klage 
Min Velfært borte er/

Min Velfært, velstands mage 
I Aske ligger her.

6.
Forskaan’t er og ey bleven 

Dens Bisp- oc Præstegaard, 
Men ynckelig bortreven 

Af Ilden, det er haard;
Ey Bibliothek og Kircke 

(Ey Gods som derudi
I Udbyggerne har flytte 

Til Frelse,) blev ey fri.
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7.
Dog seer vi HErrens Naade 

Nu hver bedrøvet stod/
At hånd i denne vaade/ 

Af Ilden naadig lod
En Kirke overblive/ 

For denne sørge Flok/
Der dem sin Trøst at give/ 

Som har til alle nok.
8.

Har hånd jer Gods berøvet/ 
Hånd dobbel gir igien/

Har hånd jer saa bedrøvet 
Hånd er jer trøste Ven/ 

Taalmodig vi maa skikke 
Os med Guds villie/

Hans vredis Kalk uddrikke 
Dog med Fornøyelse.

9.
Job var af Rigdoms veide/ 

En stor og æret Mand/
Dog maa ved modgang helde 

I en ælendig Stand/
Dog var hånd contenteret/[tilfreds] 

Med denne vrede Straf/
Sin Gud af Hierte æret 

Derfor ham dobbelt gaf.
10.

Hver heraf Lærdom drager/ 
Som udi velstand gaar/

Vel Ilden i agt tager 
At hånd ey Væstand faar/

En gnist foragt snart tændis 
Kand til stor ildebrand/

Cræsus naar Lycken vendis/ 
Snart Irus blive kand.

Med Cræsus menes naturligvis 
Crøsus, den berømte, lydiske Kon
ge, der ejede umaadelige Rigdom
me, og hvem den græske Vismand 
Solon mindede om, at ingen skal 
prise sig lykkelig, inden han er 
død, Ord, som Crøsus maatte min
des i Ulykkens Dage.

Irus er den Tigger i Odysseen 
(18. Bog, Vers 1—108), som kom-
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mer i Klammeri med den lige hjem
vendte, som Tigger forklædte 
Odysseus. Tilskyndet af Penelope 
kæmper de to om Forrangen. Odys
seus sejrer og kaster Irus ud af 
Huset, for at han kan sidde ved 
Døren og holde Hunde og Svin 
borte og aldrig mere kalde sig 
Tiggernes Fyrste.

Senere blev en Irus ensbetyden
de med en tiggende Mand.

Lignelsen i Verset er altsaa den: 
Viborg, der før har været rig som 
Crøsus, er nu ved Branden blevet 
fattig som Irus. Saadan kan det let 
ske, naar Lykken vender sig.

At Crøsus i Digtet har faaet For
men Cræsus skyldes vel nærmest 
en Fejllæsning paa Trykkeriet el
ler en mangelfuld Korrekturlæs
ning.

Ursin opgiver 11 Vers, men der 
er kun 10.

Forfatteren er utvivlsomt en 
stedkendt Mand, en Mand, der har 
set Ødelæggelsen med egne Øjne. 
Hvi ser mand dig saa sort? udbry
der han. Han har sikkert set Ruin
hobenes røgsværtede Murrester.

Hvis de to Bogstaver J. B. kan 
betragtes som Forbogstaver, hvad 
de vel nok kan, er det vist ikke 
helt ved Siden af at gætte paa 
Præsten Jens Jensen Bering som 
Forfatter. Han var i Brandaaret 
Præst i Brandstrup (Vindum) og 
havde tidligere været Hører ved 
Viborg Latinskole. Han tilhørte en 
meget kendt og vidtudbredt Slægt, 
der stammede fra LandsbyenBjer- 
ring, men som dengang i alt over
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hundrede Aar havde haft fast Rod 
i Viborg, dels som Storkøbmænd, 
dels som Magistratsmedlemmer, 
tre havde saaledes været Borg
mestre, en Slægt, hvis Medlemmer 
beklædte høje Stillinger, og som 
ogsaa var indgiftet i Adelens Ræk
ker.

J. Berings Stamrække ser saale
des ud:

Jens Andersen, Kromand i Bjerring 
1496.

Peder Jensen Bering, Købmand og 
Raadmand i Viborg.

Peder Pedersen Bering, Borgmester i 
Viborg 1631—, g. m. Maren Vitusdat- 
ter.

Peder Pedersen Bering, Præst i 0. 
Snede ca. 1640—58, g. m. Marie Mads
datter.

Mette Pedersdatter Bering, g. m. Jens 
Pedersen Welling, Præst i Hjarup 1664 
—92.

Jens Pedersen Bering, Præst i Brand
strup 1712—27.

J. Bering havde 14 Søskende, 
der alle ligesom han antog Mode
rens Slægtsnavn, Bering, ogsaa et 
Bevis paa Slægtens Anseelse.

Jens Jensen Bering var født i 
Hjarup Præstegaard 1685. Han tog 
1704 Studentereksamen fra Kol
ding Latinskole og blev derefter 
Hører ved Latinskolen i Viborg. 
1710 tog han teologisk Embedseks
amen og blev 1712 Præst i Brand
strup, hvor han døde 25. April 
1727 med sin Prædiken i Haanden. 
Han var to Gange gift. Foruden 
ham har 30—40 andre af Slægtens 
Medlemmer beklædt Præsteembe
der
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Den Brandstrup Præst var altsaa 
paa flere Maader, ved at have haft 
Ansættelse ved Byens lærde Skole 
og gennem Slægtskabsforbindelse 
med en vidtforgrenet og anset vi- 
borgsk Patrieieræt, knyttet til Vi
borg med flere Baand, og adskil
lige af hans Familiemedlemmer 
tadles blandt de skaderamte. Der
for er det formentlig ikke ubeføjet 
at antage, at Jens Bering har dig
tet deltagende og trøstende til 
dem, der ved Ildens Hærgen miste
de saa godt som alle deres Ejen
dele.

XIV. Ildsvaader efter 1726.
Allerede i Aaret 1740 var Viborg 

igen truet af Ildens Hærgen. Ikke 
mindre end seks Gange forsøgte en 
Pyroman, en Tjener, at sætte Ild 
paa Byen. Hans Hensigt hermed 
var under den derved opstaa.ede 
Forvirring at tilvende sig af de 
brandlidtes Ejendele. Han bødede 
for sin onde Tilbøjelighed med Li
vet.

Aar 1767 var der atter Ildsud
brud. Denne Gang i Søndre Sogns 
Kirkes Nærhed. Det hedder her
om :

Den 25. August opkom i Viborg 
en farlig Ildebrand, som i en Tid af 
fem Timer lagde 2 Huse, 30 Læs 
Tørv og 50 Tønder Korn i Aske, 
hvortil den store Gaard, som ligger 
tæt ved Sorte Brødre Kirke, er 
blevet meget beskadiget.

Ilden tog især stærk fat, da den 
kom i det andet Hus, hvor den for
tærede to Oxehoveder Brændevin.
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Den næste Brand oprandt 1774. 
Stadens daværende Avis har herom 
følgende Referat:

UlykkeligHændelse.
Sidstafvigte Torsdag, som var 

den 6. Oktober, opkom her i Byen 
Klokken 2 om Eftermiddagen en 
heftig Ildebrand, hvis Aarsag og 
Anledning endnu er ubekendt.

Den rejste sig i St. Mathiasgade 
i den Gaard, som forhen har tilhørt 
PederBødker, men nu tilhører Pro
kurator Tørsleff og ligger lige over 
for hans iboende Gaard. Velbe- 
meldtc Hr. Tørsleff har nylig til
købt sig denne Gaard tillige med 
den næstliggende, som afgangne 
Claus Tømmermand tilforn ejede 
og beboede.

Begge disse Steder var i fuld 
Brand, førend nogen tilstrækkelig 
Hjælp kunde komme. Og saasom 
det blæste temmelig stærkt af Ve
sten, angreb Ilden straks det Sted, 
som den gamle Hattemager Lau
rids Carstensen beboer, hvorfor 
Brandfolkene straks maatte dele 
sig, hvilket end mere forøgede Fa
ren. Skomager Niels Madsens og 
Hr. Major Geddes Gaarde. blev vel 
angrebne, men mod enhvers For
ventning dog reddede. Ilden for 
over dem og hen til Hjultorvet og 
antændte Smeden Niels Klems 
Hus, hvoraf vel noget er reddet, 
men hans Redskaber og Bohave 
mestendels forlist, hvilken Skæbne 
og ramte foranmeldte Laurids 
Carstensen, der vel ej selv ejede
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Huset, men mistede næsten alt, 
hvad han ejede. Paa de to første 
Steder, som tilhørte Hr. Prokura
tor Tørsleff, blev Husene til Gaden 
med Nød reddede, men Udhusene 
tilligemed Hr. Tørsleffs Korn og 
Hø ganske opbrændte. Samme 
Steds skal det her i Byen i Garni
son liggende Delmenhorsteske Re
giment have lidt stor Skade paa 
adskilligt Lædertøj.

Imidlertid rasede Ilden skrække
lig ved Hjultorvet, hvor Jomfru 
Paghs G aard altsammen brændte. 
Købmand Naaman Lassens 
Gaard ligeledes, undtagen Huset til 
Gaden, som med utrolig Møje blev 
reddet, hvorimod hans øvrige Huse 
med Hø og Korn og desuden meget 
kostbare Handelsvarer blev lagt i 
Aske.

Desuden afbrændte ganske Car
sten Hattemagers Gaard, forhen 
Gregers Skomager tilhørende, og 
Slagteren Jacob Weftrups Gaarde, 
begge i StoreBradepande (StoreSt. 
Pedersstræde), Købmand SørenTo- 
strup, Bager Stilling og Murerme
ster Peder Worres Gaarde blev alle 
antændte og mistede Udhusene — 
de har maaske været straatække- 
de? — hvorimod Husene til Gaden 
med Nød blev bjergede. Ikke desto 
mindre har Ejendommene taget be
tydelig Skade.

Endelig blev omtrent ved Mid
nat Ilden standset, skønt ej i lang 
Tid efter ganske udslukt, saasom 
Husene med Hø, Korn og Tørv, ej 
alene hastigt fattede (d.v.s. fæn-
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gede) men endog længe vedlige
holdt Branden. At det er blevet 
derved, maa, næst Guds naadige 
Skaansel, tilskrives de gode An
stalter, hvormed man gik Faren i 
Møde.

Byens velvise Øvrighed og By
fogden, Hr. Damsgaard, som til
lige er Brandmajor, efterlod 
intet af det, man af deres 
velbekendte Iver og Aarvaa- 
genhed kunde love sig, men an
vendte alle mulige Midler saavel til 
at dæmpe den allerede antændte 
Ild, som til at hindre dens videre 
Udbredelse. Disse gode Anstalter 
blev eftertrykkelig understøttede 
af det her i Garnisonen liggende 
Regiment, hvis ædelttænkendeChef 
S. T. Hr. Oberst von Kreber og 
samtlige Herrer Officerer ved 
denne farlige Lejlighed har lagt 
deres Iver og gode Sindelag mod 
vor By tydeligt for Dagen.

Højbemeldte Hr. Oberst og Offi
cererne blev stedse til Stede og 
kom de arbejdende til Hjælp med 
frisk og dueligt Mandskab. Thi da 
Ilden paa en Tid angreb saa mange 
Steder, blev det af Nødvendighed 
at fordele vore Brandfolk. Derfor 
synes det i denne, ingenlunde fol
kerige By, ej muligt at have red
det en anseeligDel, der stod i øjen
synlig Fare, uden saadan vor pris
værdige Garnisons Hjælp.

Med fortjent Ros og Tak erin
drer vi og den ædelmodige Hjælp 
som S. T. Hr. Conferensraad Lüt
tichau til Tjele, Hr. Etatsraad
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Schinehel til Hald og Hr. Kaptejn 
Braem til Asmild Kloster i denne 
Nød beviste os, idet de to første 
sendte os deres Sprøjter og den 
sidste et anseeligt Antal Folk og 
Vogne.

1 Gaar blev i alle Byens Kirker 
offentlig Taksigelse frembaaren 
for den Allerhøjeste, der i Naade 
sparede den største Del af Byen, 
som ej siden 1726 har været i saa 
stor Fare. Vor højædle og højær
værdige Hr. Biskop Rottbøll, som 
har foranstaltet dette, prædikede 
selv til Højmesse i Domkirken.

E n B r a n d 1 7 8 2.
Onsdag den 5. Juni d . A. om Ef

termiddagen Klokken mellem 3 og 
4 opkom her i Viborg udi St. Mi- 
chelsgade en ulykkelig Ildsvaade 
(Aarsagen vides endnu ikke), 

hvorved 6 Gaarde og 11 Huse af en 
300 Fags Bygning blev formedelst 
den stærke Blæst paa ringere end 
3 Timer afbrændt og en 18 Fami
lier derved gjort husvilde. Faa af 
disse fik lidet og de fleste intet af 
Indboet reddet.

Hans Højvelbaarenhed, vor gun
stige Hr. Stiftsbefalingsmand Fre
derik Hauchs gode Foranstaltnin
ger forebyggede, at Ilden greb vi
dere om sig.

Højbemeldtes Gaard var og af 
Ilden antændt, men hvor den og, 
formedelst gode Foranstaltninger 
og Borgernes samt de Militæres 
Flid (næst Gud) blev dæmpet, ef
ter at Stiftsarkivet og det meste af
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høj bemeldt es Tilhørende var ud
flyttet.

Ursins Bemærkning Side 316 
om, at Branden var paasat af en af 
Byens Borgere ved Navn Vestrup, 
er fejlagtig; se næste Artikel.

I 18-Hundredaarene har der, saa- 
vidt vi har kunnet faa oplyst, kun 
været mindre Brande. 1817 ned
brændte Viborg Vejrmølle, der 
dengang laa lige uden for St. Hans 
Port. Natten til den 30. Maj 1822 
forstyrredes Borgerne i deres Søvn 
ved Alarmtrommens Hvirvler og 
Stormklokkens Klemt. Det var 
Møllen, der for anden Gang sank 
ned i en rygende Ruinhob. I den 
lyse Sommernat har den kastet sit 
Brandskær nedover By og Sø. Paa 
dette Tidspunkt var den assureret.

Et halvt Hundrede Aar senere 
maatte Viborg Vindmølle for tre
die Gang bøje sig for Ildens hær
gende Magt, og siden da har dens 
fire vinkende Arme ikke hørt med, 
til Byens Fysiognomi eller Silhuet.

Endelig kan der være Grund til 
at nævne en Brand i Midten af 
Halvfemserne, ved hvilken Bager 
Aalkjærs daværende Ejendom pan 
Hjørnet af Mathiasgade og St. Pe- 
derstræde en Nat lagdes i Aske og 
tre unge Mennesker mistede Livet.

En Brandstifters Klagesang. 
Og lidt af hans Livshistorie.

Ved Eftersøgningen her i Bladet 
efter Digtet om Storbranden kom 
yderligere et andet Poem frem, 
en bedrøvelig Bods- og Klagesang
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fra samme Aarhundredes Slutning
Hovedmotivet i dette klagende 

Digt er et Par natlige lldspaasæt- 
teiser her i Viborg i Aaret 1777. 
Men der skildres tillige heri i sto
re Træk Brandstifteren JacobWef- 
trups Liv og hans Bod og Anger i 
Fængselet i det Aar, han sad og 
ventede paa sin Dødsdom.

Lignende Viser kendes ogsaa an
detsteds fra. Saaledes foreligger 
der en Vise om et begaaet Mord i 
Klode Mølle 1705, fremdraget af 
Jeppe Aakjær og trykt i Skivebo
gen 1923, og i Vendsysselske Aar- 
bøger 11 (1918) findes en Vise om 
et Dobbeltmord, forøvet 1797 paa 
en Skoleholder og hans Husholder
ske i Flade ved Frederikshavn.

Det foreliggende Eksemplar af 
Viborgvisen, der tilhører Købmand 
Jens Jensen, Sahl, har været i sam
me Slægts Eje i over hundredeAar, 
idet det vides at have tilhørt Mads 
Knudsgaard i Egelund i Haderup, 
der 1818 flyttede til Svenstrup i 
Sahl. Fra ham er det atter gaaet 
i Arv fra Fader til Søn i tre Led, 
nemlig Jens Madsen, Mads Møller 
Jensen og nu altsaa Købmand J. 
Jensen.
Selve det 8-sidede Tryk er en Del 

slidt og makuleret, og enkelte af 
Linierne staar snart i Fare for at 
blive ulæselige. Det er forsynet 
med Vignetter svarende til Indhol
det, saaledes paa Titelbladet en 
knælende og bedende Skikkelse 
foran et Crucifix paa en Kirke- 
gaard og paa anden Side et an
tændt Baal. Som Finale er anbragt
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Billedet af et Hus, der er omgivet 
af Have og Træer, og fra hvisSkor- 
sten Røgen fredeligt vælder frem.

Den bedrøvelige Vise er trykt i 
Viborg 1782, antagelig af Chri
stopher Mangor, der 1777 tog Bor
gerskab som Bogtrykker her. Den 
gik paa Melodien: Salig og evig 
hos Gud udi Naade — der vist har 
samme Versemaal som: Sorrig og 
Glæde de vandre til Hobe.

Jacob Weftrup — eller Wøw- 
trup som Navnet udtales i Eg
nens Maal — er født i Haderup Ve- 
stergaard 1725 som Søn af Chri
sten Weftrup, og hjemmedøbt 13. 
Maj dette Aar. Sin Ungdom har 
han vel nok tilbragt ude i dette 
Hedesogn, men 1753 tager hanBor- 
gerskab i Viborg. Der opgives ikke 
ved denne Lejlighed nogen Haand- 
tering, men 1774, 1777 og 1781 an
gives, at han driver Slagterprofes
sion. Han boede i Store Bradepan- 
de (nu St. Pederstræde), hvor Ud
bygningerne til hans to Gaarde 
nedbrændte 1774.

Ved den Tid, han drog til Vi
borg, ægtede han Maren Rasmus- 
datter Krag, der døde iMarts 1774. 
Af Visen fremgaar det, at hun har 
draget rundt i Hedesognene for at 
foretage Opkøb, antagelig til hans 
Slagterforretning, og at hendes 
Færd (5. Vers) heller ikke har væ
ret dadelfri, men der nævnes ikke, 
hvormed hun har forbrudt sig mod 
Moral eller Ret. Maren Krag efter
lod ham tre Børn, Christen, født 
1758, AnneMette, f. 1764, og Johan
ne. f. 1767. Desuden blev et Barn
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begravet 22. Marts under Ringen 
og Mulds Paakastelse.

Allerede som 12-aarig, lyder det 
i de bekendende Strofer, har han 
været tyvagtig. løvrigt tager han, 
som det vil ses, al Skylden paa sig. 
Han har ingen Medvidere eller 
Medskyldnere, og paa det viborg- 
ske Borgerskab har han intet at 
klage. Men han selv byggede paa 
falsk Grund. Som i andre højtbe- 
drøvelige Viser af lignende Ind
hold lægges Ordene i Munden paa 
den dødsdømte, men det er selvføl
gelig en anden, der har formet 
dem.

1 lange Tider efter er Sangen 
formentlig blevet solgt og sunget 
ved Markeder i Viborg og andre 
Steder i Landet.

Den bedrøvelige Vise lyder med 
et Par enkelte Rettelser saaledes:

Vemodig Klage-Sang 
af Mordbrænderen Jacob Veftrup, 
der for sine begangne Misgierninger er 
tildømt at halshugges og kastes paa 
Baalet den 9. April 1782 uden for Vi

borg.
Forfattet af ham selv udi hans Fængsel.

Og begynder saaledes:
Viborgs Indvaanere alle tillige osv.

Synges som:
Salig og evig hos Gud udi Naad*\

Viborg 1782.

1.
Viborgs Indvaanere! alle tillige!
Kom! hører min Boeds og Bekiendelses 

Ord!
Med Sandhed, desværre! jeg vistnok 

maa sige.
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En Syndere større knap findes paa Jord; 
I Tyverie slem
Jeg har faret frem,

Afbrændt ret morderlig Huuse og Hiem. 
2.

Neppe tolv Aar af mit Liv var frem
draget,

Før jeg fik Lyst til Fremmedes Gods, 
Stort og lidet jeg til mig har taget, 
Skinhellig bød jeg al Verden dog Trods.

Jeg holdt mig til dem, 
Sig hyklede frem,

Hvis Gierninger ofte var meere end slem.
3.

1 Ægteskabs Stand jeg mig mon begive, 
Da jeg fra Haderup til Viborg kom;
Men denne Sag her fuldkommen at 

skrive,
Dertil mig fattes paa Lyst og paa Rum. 

Paa dette Sted
Tilvisse jeg veed

Ej kan udføres, hvad derved er skeea.
4.

Haderup jeg nu min Fæst’mø anviiste 
Hun kiøbte og håndled’, hvad hun kunde 

faa.
Jeg mig med hende ret lykkelig priiste 
Med Ord hendes Gierning kunde bestaae.

Jeg fandt mig vel;
Men ak! min Siel

Tænkte ei paa sit evige Vel.
5.

Til Viborg jeg kom, jeg intet kan sige 
Paa Gud eller Mennesker, jeg klage ei 

maa;
Jeg burde ernæret mig som andre min 

Lige
Og taget den Lykke, som jeg kunde 

faae;
Men paa falsk Grund 
Jeg bygte hver Stund,

Var hellig i Ord, i Hiertet kun ond.
6.

Min Hustrues Handel jeg og ihukommer, 
Men det fortier og glemmer nu slet. 
Hun allerede er for hendes Dommer, 
Som Alting kiender og dømmer medRet. 

O Frelser! giør god 
Hendes Sag med dit Blod,

Som hun saa ofte traad under Fod.
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7.
Min Søn! ak min Søn! ja ak nu forsiide! 
Hvorledes som Fader har jeg dig op- 

født?
Fader og Søn have begge giort ilde!
Er det ei at klage? o Jammer og Nød! 

Fader bli’r brændt, 
Sønnen hensendt

Til at radbrækkes og Steilen tilkiendt.
8.

Jesu! o Jesu! Langmodigste Herre! 
Hvad er din Naade usigelig stor.
Syv og halvtresindstyve Aar det mon 

være,
Siden jeg Syndere kom her paa Jord.

O! Havde jeg tient 
Dig og saa endt

Mine Dage som Jacob, til Laban blev 
sendt.

9.
Jeg mig i Synden af Satan lod føre, 
Som mig tog fangen til Bytte og Rov, 
Til saa afskyelig en Gierning at giøre 
Imod min Næste, som sødelig sov.

Med Morderbrand, 
To Gang tændt an,

Har jeg bedrøvet i Byen hver Mand.
10.

Men ak! jeg vov’de end det, som vai 
værre, 

Sielen i Løbet lod springe paa Stand. 
Jeg for min Øvrighed monne forsvære 
At have Deel i slig Ildebrand;

Ved Eeden stor 
Jeg mig frasoer

Al Naade og Lykke af Gud og hans Ord.
n.

En Ting endnu mig paa Hiertet og 
trykker,

En Qvinde, en Enke med Ord jeg be
drog.

Hun vidste ei, at jeg spandt paa Ulyk
ker,

Derfor i Huset indtil mig hun drog. 
Hvad der nu skeer, 
Hun føler og seer;

Hendes Gods er borte, hun faar det ei 
meer.
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12.
Nu om Forladels’ jeg alle vil bede, 
Da jeg af Hiertet nedfalder med Boed, 
Forlad mig i Naade. Hævn ikke med 

Vrede 
Alt det, jeg haver giort eder imod.

Forlad mig min Brøst, 
Saa er det en Trøst, 

Jesus, min Frelser, mig haver forløst.
13.

Farvel! al Verden! min Jesum jeg fav
ner;

Farvel! mine Børn! ja Venner og Slægt! 
Af Naade min Siel dog i Himlen hav

ner;
Thi Jesus, min Frelser min’ Synder har 

lægt;
Lad Kroppen hengaae 
Sin Dom at udstaae, 

At Sielen i Himmelen Hvile kan faae.
14.

O Fader i Himlen, min Gud og mm 
Herre!

Se, jeg befaler min Siel i din Haand! 
Mig syndig’ Manasse du naadig nu 

være! 
Milde Forløser annam du min Aand!

Saa farer jeg glad 
Til Saligheds Stad,

Naar Sielen fra Kroppen her skilles skal 
ad.

Brandstifteren Jacob Weftrup. 
Hans Brøde og Straf.

Den 17. Marts 1781 blev der ef
ter skriftlig Begæring fra Raad- 
mand Naaman Lassen foretaget 
Husundersøgelse hos Jacob Wef
trup, hvilken Forretning gav til 
Resultat, at Weftrup blev paagre
bet og fængslet.

Dagen efter er der Forhør, og 
her tilstaar han, at han Natten 
mellem 27. og 28. Februar havde 
forgrebet sig i den Daarlighed at



101

have besteget ovennævnte Raad- 
mands Haveplankeværk og begi
vet sig op i Haven og gennem den 
„Smuge" mellem Hr. Naaman Las
sens og Søren Thostrups Huse. 
Derefter havde han udslaaet en 
Rude og taget Krogen af Vinduet 
og gaaet ind i Huset og taget 3 
Dyner, 2 Puder, 1 Straasæk (dvs. 
en Slags simpel Dyne), 1 Par 
Blaargarnslagener og 1 Spejl med 
brun Ramme, hvilke Koster han 
samme Nat bragte hjem i sin Lade.

Her laa det stjaalne Gods til 
første Marts, da Mølleren i Dolle- 
rup, Peder Sommer, tilfældig kom 
forbi og købte to af Dynerne og 
Straasækken, hvorfor han gav 3 
Rigsdaler 3 Mark 8 Skilling. Hvad 
der ikke blev solgt, bragtes ind i 
Weftrups inderste Stue, dels op 
paa Loftet i en Tønde, hvor Sa
gerne altsaa kom frem ved Husun
dersøgelsen.

I Jacob Weftrups Besiddelse 
blev tillige fundet en hvid- og 
blaastribet Hovedpude med 4 Du
ske i Hjørnerne. Denne hævdede 
han at have købt paa en Auktion 
efter en Soldat, som havde boet i 
en af Naaman Lassens Brakker i 
Gravene.

J. W. paastod, at ingen af hans 
Husfæller vidste noget om Tyve
riet.

Forhøret kom derefter til at 
dreje sig om nogle Brande for 2—3 
Aar siden, som anklagede da var 
mistænkt for. Men han afgiver 
stadig den Forklaring, at han i
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denne Sag er ganske uvidende og 
uskyldig.

Efter Omstændighederne be
stemte Retten dog, at han skulde 
belægges med Jern og hensættes i 
Stadens Arresthus.

Den 29. Marts er Sagen atter 
for. Da optræder som Vidne en 
Musketer, Gotfried Eichler, der 
flere Gange havde været hos J. 
Weftrup og havde været tilbudt 
noget Sengetøj, hvilket Arrestan
ten dog paa det sikreste benægte
de. Ganske vist havde Musketeren 
ofte været i hans Hus, men det var 
nærmest for at besøge Datteren 
Anne Mette. Ved slig Lejlighed 
var Soldaten blevet trakteret med 
baade 01 og Brændevin.

Men Jacob Weftrup faar allige
vel snart Munden paa Gled. En 
Sølvske havde han taget hos Ju- 
stitsraad Borresmidt, hvor den 
stod i et Glas, og en Kobberkedel 
med Bøjle, han fandt staaende ved 
Prokurator Stabels Brønd, tog 
han ogsaa til sig. Sidste Nytaars- 
aften h(avde han delikateret sig 
med en kalkunsk Hane. Hans Hus
holderske havde, da hun skulde 
stege den, spurgt, hvor han havde 
faaet den fra. Hertil havde han da 
svaret, at han havde fundet den 
hængende paa et Rækværk, skønt 
Sandheden var, at han havde 
bjerget den hos Bagermester Stil
ling.

Saadan aabenbarede han nu en 
Række mindre Tyverier, bl. a. af 
en Økse, hvis Hoved han havde af-
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hændet til Dollerupmølleren. Rap
serierne gik tilbage til 1774.

Desværre maatte han tilsidst be
kende, at naar han tidligere havde 
hævdet hverken at være Medvider 
eller Gerningsmand til Brandene 
i Aaret 1777, saa maatte han nu 
tilstaa at være selve Gerningsman
den, saavel ved afdøde Lars Car- 
stensen, Christoffer Sobel og Peder 
Laursen, som ogsaa ved den kort 
eller nogle Dage efter værende 
Brand hos ham selv, Kirsten Tho- 
masdatter og Niels Nielsen Drejer.

Ved den første Paasættelse hav
de han først slaaet Ild i sin Fyr
tønde, hvorved han tændte en hos 
sig havende Svovlstik og dermed 
stak Ild i et Lyngtække, der gik 
ned med Enden til Lars Carsten- 
sens Have, imellem ham og Pedei 
Laursen, og som straks antændtes, 
hvorefter Ilden hurtigt greb om 
sig.

Dog naaede han ikke denne 
Gang sit forønskede Maal at faa 
sin egen Gaard afbrændt — for
medelst Guds Beskærmelse og den 
af Øvrigheden føjedeAnstalt — da 
Baalet blev dæmpet igen, uden 
Weftrups Gaard antændtes.

For imidlertid at naa sin Hen
sigt besluttede han nogle Dage ef
ter at sætte Ild paa selve Gaar- 
den paa samme Maade som ved 
første Forsøg, og da fik han Held, 
og foruden hans egen Gaard paa 
Nordsiden af Store Bradepande 
(St. St. Pederstræde) brændte og
saa Kirsten Thomasdatters og Niels
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Nielsen Drejers Ejendomme samt 
noget af Peder Abildskovs.

Aarsagen til den forbryderske 
Gerning var, at hans egen Gaard 
var skrøbelig og gammel. Ved Il
dens Hjælp havde han haabet at 
faa en ny.

Efter alle disse Tilstaaelser vil
de Retten godt tale med Hushol
dersken, Inger Jensdatter, salig 
Christen Seerups Enke. Til en Be
gyndelse nægtede hun at have no
gensomhelst Kendskab til Tyveri
erne eller til Tyvekosterne, ja hun 
havde end ikke engang set Raad- 
mandens Spejl, men maatte dog 
senere indrømme at have haft det 
i Hænde for at afsætte det til Pe
der Sommer og derpaa henlagt det 
paa det Sted, hvor det blev fundet 
ved Ransagningen.

Slig Indrømmelse bevirkede, at 
Inger maatte vandre bag efter Ja
cob Weftrup ned i Stadens Arrest, 
til videre Bevaring, som det hed
der i Forhørsakterne.

I Fængselet havde hun flere 
Gange Forbindelse med Omverde
nen, saaledes med Anne Mette, 
Jacob W.s Datter. Der blev under 
et senere Retsmøde spurgt efter, 
hvad de talte sammen om. Hertil 
svarede Inger, at Pigen bare vilde 
laane et Par Tøfler af hende. En 
anden Gang kom hun med en Hil
sen fra en Søster og med Fore
spørgsel fra samme, om hun (In
ger) trængte til Ekstraforplejning, 
enten varmt 01 eller deslige, for 
saa vilde Søsteren lade saadant 
bringe til Cellen med Anne Mette.
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Men Ingers Fængselskost var til
strækkelig, hun afslog med Tak 
Tilbudet.

Dermed synes Forhørene at være 
sluttede. Dommen ved Bytinget 

har vi ikke fundet, men Sagen er 
antagelig gaaet sin Gang videre 
til Landstinget. Og 25. Marts 1782 
meddeler Den Viborger Samler, at 
den 22. Januar sidstleden er udi 
Højesteret afsagt Dom mod Delin- 
q venten Jacob Weftrup for be
gangne Tyveri og Mordbrand, saa- 
ledes:

Delinqventen Jacob Weftrup bør 
have forgjort sin Hals og derefter 
brændes, og gjældes Skaden igen 
af hans Gods, og 40 Lod Sølv til 
dem, der Skaden fik, og til Kongen 
ligesaa, samt have hans Boes Lod 
ligeledes til Kongen forbrudt. En
delig bør han og betale Igjæld af 
det stjaalne, som ikke er kommet 
tilbage.

Samme Dom er derefter ved al- 
lornaadigst Rescript af 6. Marts s. 
A. af Hans Majestæt approberet 
t’l Eksekution.

Saa var Jacob Weftrups Skæbne 
afgjort, og der træffes nu Forbe
redelser til Straffens Fuldbyrdel
se. I den Henseende opbydes Bor
gervæbningen til inden Retterda- 
gen at øve sig i nogle Haandgreb 
med Geværer. En af Borgerne, 
Christen Handberg, havde ikke no
get Gevær. Han gik da den 28. 
Marts, da der var udkommanderet 
til Øvelse, hen til Anders Taftrup, 
som havde lovet ham den ene af 
sine tvende Bøsser, der begge hang
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ved Bjælken. Chr. Handberg fik 
den største, medens Anders selv 
tog den mindste, som han fingere
rede noget med ved Laasen og Bøj
len og fjernede Støv fra.

Derpaa fulgtes de ad mod Møn
stringspladsen. Imidlertid var det 
blevet et øsende Regnvejr, og de 
to væbnede Borgere søgte da ind 
i SørenWændelins Port. Medens de 
stod der, havde nogle unge Men
nesker iagttaget dem fra Gaden, 
og Anders Taftrup sagde da til 
dem:

Hvad staar I der og gaber paa 
os for?

Og Øjenvidner mente ogsaa at 
have set, at Anders holdt Gevæ
ret frem for at skrække de nysger
rige. Resultatet blev i alt Fald, at 
Bøssen gik af, og Skuddet ramte 
Smedelærlingen Marius Winde, der 
styrtede død til Jorden.

Samleren meddeler herom:
Ulykkelig Hændelse.

Den 28. Marts henimod Aften, 
da nogle af Borgerne var forsam
lede for at exersere sig til Delin- 
qventen Jacob Weftrups Henret
telse, hændede sig en Vaadesger- 
ning, at et Gevær, som Ejeren uaf
vidende var ladt, gik af, og for- 
aarsagede en Dreng af Navn Ma
rius Rasmussen Winde, i Lære hos 
Søren Thostrup, Smed, hans Død, 
som stod uden Porten, hvor de 
andre var indenfor.

I et paafølgende Forhør blevAn- 
ders arresteret indtil videre.

Den 9. April bødede Jacob Wef-
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trup med Livet for sine Misger
ninger derude ved Galgen i Nær
heden af Skottenborg. Mærkvær
digvis har „Samleren" ikke et Ord 
om denne Begivenhed, der dog 
utvivlsomt har optaget Sindene i 
Viborg meget i hine Foraarsdage. 
Derimod har Søndre Sogns Kirke
bog følgende Tilførsel:

1782, den 9. April, blev Jacob 
Weftrup, 57 Aar gammel, for sit 
begangne Mordbrænderi efter 
Højesteretsdom paa Byens Retter- 
plads halshugget med Økse og 
Kroppen derefter kastet paa Baa- 
let.

I Visen antydes, at Sønnen og- 
saa har været inde paa Forbry
dervejen. Hvori hans Brøde be
stod, har vi ikke haft Lejlighed 
til at undersøge. Der nævnes intet 
om ham i Forhørene angaaendeFa- 
deren.

Jacob Weftrups Ejendele blev 
formentlig solgt ved Auktion. By
foged Christian Damsgaard havde 
forinden Henrettelsen indkaldt 
eventuelle Kreditorer. Hvad der 
blev tilovers, naar disse og de be- 
stjaalne var dækkede, tilfaldt 
Kongen.

En jernbeslaaet Standkiste, der 
har tilhørt ham, ejes endnu af 
Købmand J. Jensen, Sahl.

For en Anklage maa vi dog nu 
tilslut tage den brødebetyngede 
Mand i Forsvar. Stiftsprovst Ur- 
sin anfører i sin Bog om Viborg, 
Side 316, at Branden 1782, hvor
ved 6 Gaarde og 11 Huse ødelag-
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des, var paasat af Jacob Weftrup 
— dvs. Ursin har fejlagtig læst 
Navnet for Vestrup —, og at han 
henrettedes derfor. Men da denne 
Brand skete 5. Juni, altsaa to Maa- 
neder efter, at Bøddelen havde 
slukket JacobWeftrups Livslys, og 
hans Legeme var forvandlet til 
Aske, maa han i den Henseende 
vtvre sagesløs. Det er en Fejltagel
se fra Ursins Side.

XV. Afsluttende Bemærkninger. 
Den sidste, der kunde huske Stor

branden.
Det attende Aarhundrede bragte 

altsaa over Viborg Provinsens stør
ste Brand i historisk Tid, 1726- 
Branden.

Aaret efter udkom den første Vi- 
borg-Beskrivelse. Heri skrev Udgi
veren som Forord bl- a. følgende:

Den gode By Viborg har faaet al 
anden Anseende end den tilforn 
havde, idet den skadelige og ufor
modentlige store Ildebrand, som 
udi næst forleden Aar der optænd- 
tes, har saa godt som ødelagt Byen 
og berøvet Indbyggerne stor Del 
af deres Midler og Ejendomme.

Stadens næste Topograf skrev 
saaledes 1779:

Saa herlig og anseelig By, Vi
borg har været i ældre Tider, saa 
ringe og ubetydelig er den nu.

De mange ulykkelige Ildebran
de, hvoraf den Tid efter anden yn- 
keligen har været’hjemsøgt... har 
saaledes svækket densKræfter, saa 
at dens Opkomst næppe mere vil 
være at formode.
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Den sidste bedrøvelige Ildebrand 
(1726) gav denne By sit Banesaar, 
idet den fortærede de bedste og al
lerfleste saavel adelige som bor
gerlige Huse, som ogsaa offentlige 
Bygninger, hvorpaa de mange øde 
Pladser, som endnu er uopbyggede, 
den Dag i Dag er noksom tydelige 
Kendemærker. Siden denne Brand 
har Byen Aar for Aar stedse afta
get.

Saadan gik det den By, der med 
sine mange historiske Minder og 
Fortidslevninger allermest trængte 
til at skaanes.

I lange Perioder efter stod 1726 
som Mærkeaaret, ja som Rædsels- 
aaret, der bragte mangen velstillet 
Borger Tiggerstaven i Haanden. 
Fra Mund til Mund, fra gammel til 
ung gik Beretningerne om, hvor
dan Viborg lagdes øde. Men den 
Dag maatte jo ogsaa komme, da 
det sidste Øjenvidne til den uhyg
gelige Tildragelse, da over to Hun
drede Familier af Røg og Flammer 
dreves fra Hus og Hjem, fra Gade 
og Gyde, fra Torv og Stræde, dre
ves helt af By, i de fleste Tilfælde 
efterladende saa godt som alt af 
Bo og Midler — den Dag maatte 
komme, da den sidste, der af Selv
syn kunde berette om denne Bys
ulykke, lukkede sine Øjne og sted
tes til Hvile.

Dette skete dog først i Foraaret 
1819. Den Viborger Samler bragte 
da følgende Nekrolog:

T disse Dage er død en af de æld
ste her i Staden, den hundredaari- 
ge Enke Madam Anne Handberg,
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Enke efter den 1797 afdøde Hospi
talsforstander Niels Bertelsen.

Hun var født her i Byen og var 
den eneste nulevende af dem, der 
saa den store Ildebrand 1726 øde
lægge de to Trediedele af Viborg, 
da de to Kirker brændte, der
iblandt Søndresogns, hvori hun vai 
døbt. Ogsaa Kirkebøgerne forgik, 
saa at hendes egentlige Alder vides 
ikke, men at hun 1726 maa have 
været 7—8 Aar er uden Tvivl, da 
hun allerede dengang gik i Skole 
og godt kunde erindre Branden og 
mange af de ved den ødelagte Byg
ninger. Ligeledes huskede hun fle
re besynderlige Omstændigheder 
ved Ildsvaaden, saaledes f. Eks- at 
Svinene forbrændte løb og skreg 
paa Gaden. Hun led i de sidste fire 
Aar af sit Liv af store Gigtsmerter 
og maatte holde Sengen. Forhen 
var hun ellers rask og rørig.

Hendes afdøde Mand og hun, der 
ingen Børn havde, skænkede ved 
Testamente, foruden adskillige Ga
ver til Familien, 24 Agre paa Vi
borg Mark og desuden 500 Rigs
bankdaler til Stadens Hospital, og, 
i Fald noget bliver tilovers, da 
henlægges det til Byens Fattigvæ
sen.

Disse brave Menneskers Minde 
vil da ikke lettelig uddø.

Niels Bertelsen var Hospitalsfor
stander fra 1781 til sin Død 1797. 
Han og Anne Handberg var vel- 
staaende Folk. De ejede og be
boede den nuværende Stiftsprov- 
stegaard paa Hjørnet af Leonisga- 
de og Sortebrødre Kirkestræde og
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besad desuden en Del af Byen& 
Markjorder.

En Uge efter ovenstaaende Om
tale af Anne Handbergs Levnet og 
Død bragteSamleren følgende Ret
telse og Tilføjelse:

At salig Madam Bertelsen var 
den ældste nulevende af dem, 
som s a a Viborgs Brand, kan ik
ke være Tvivl underkastet, da in
gen ældre Folk nu fandtes her i 
Byen.

Derimod er hun ikke født i Søn- 
dresogn, hvis gamle Kirkebog end
nu er til, men i Nørresogn, hvor 
Præstens Gaard brændte, men Kir
ken sparedes ved hans Anstren
gelse.

Og derfor ved man ikke, hvor 
meget hun var over hundrede Aar.

Saa var der ingen mere, der af 
Selverindring kunde meddele om 
denne Provinsens største Brandka
tastrofe. Fra nu af, fra 1819, var 
der kun de historiske Dokumen
ters og Traditionens Kilder at øse 
af. Det trykte og skrevne Kildema
teriale har vi i disse Artikler be
nyttet i det Omfang, det efter For
holdene har været muligt- Gamle 
Skomager Edv. Hammershøy af
gav ved sine Fortællinger om gam
le Dages Viborg her i Bladet i 
Aarene 1920—21 Beviser for, hvor
ledes Overleveringen i Henseende 
til en saadan stor Begivenhed som 
1726-Branden kan holde gennem et 
Par Sekler.

Og angaaende hvorledes Viborg 
nu efter de to Hundrede Aars For
løb atter har genvundet sin for-
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dums Livskraft fra Middelalderen 
af, har rejst sig som en Fugl Phø- 
nix af sin Askedynge til ny Ære 
og Glans, ja, med Hensyn hertil vil 
det være tilstrækkeligt at henvise 
tilBogen: Viborg som Universitets
by, der giver Billedet baade af en 
moderne Fremskridtsby og af en 
Stad med Fortidens Patina over 
sig.

Kildeangivelse.
Det siger sig selv, at Kilderne til 

dette Emne, der strækker sig over om
trent otte Hundrede Aar, maa blive 
mange. I Hovedsagen har de været føl
gende:

Christen Erichsen: Viborg Byes Be
skrivelse. — A. C. Krogh: Saml. Efter
retn. om Viborg Bye. — M. R. Ursin: 
Stiftsstaden Vib. — Ved Viborg Dom
kirkes Indvielse 10. September 1876. — 
Hans Olrik: Danske Helgeners Levnet.
— Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse i 
Danmark. — A. Heise: Diplomatarium 
Vibergense. — Meddelelser fra Reli
gionslærerforeningen 1926. — Frederik 
den Førstes Registranter. — Danske 
Kancelliregistre. — Kancelliets Brevbø
ger 1566—70; 1576—79; 1596—1602; 
1603—08; 1609—15; 1616—20. — Dan
marks Adels Aarbog 1887; 1891; 1902.
— Bircherods Dagbog. — Kirkehistori
ske Samlinger 2. Række V. og 3. Ræk
ke IV. — Jydske Samlinger 1. Række 
II, III og IV; 3. Række I. — C. Klit- 
gaard: Kjærulske Studier. — Francis 
Becket: Altertavler i Danmark. — Wie-
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lands extraordinære Relationer 1726— 
28. — Jydske Efterretninger 1767. — 
Den Viborger Samler 1774, 1780, 1782, 
1819 og 1822.

Af utrykte Kilder er desuden benyt
tet:

Danske Kancelli, Breve og Indlæg, 
under 5. November 1621 og Jydske 
Registre 1634—36, i begge Tilfælde 
Dokumenter i Rigsarkivet. — Herreds
foged Christen Sørensen Thestrups 
Manuskript i Det kgl. Bibliotek, Ny 
kgl. Saml. 4to Nr. 756 c, og samme
steds: GI. kgl. Samling Nr. 2353. — 
Kirkebøger, Skifte- og Retsprotokoller 
i Landsarkivet i Viborg. Og endelig 
skylder , jeg Tak for skriftlige Oplys
ninger fra Nationalmuseets anden Af
deling.




