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Eskjærs Mytologi.
Ved Gudmund Schütte.
Man har Sagn om Borgtapeter,
hundredaarige, paa hvilke
de afblegede Figurer,
syede i Sting af Silke,
faa et sælsomt Liv om Natten
stige ned og, som det gamle
Herskab fordums Tider, sig i
Maanskinskabinettet samle.
I de biode Lænestole
Damerne med Atlaskslæbet
blændende sig atter kaste.
Munden smiler rosenlæbet.
Ridderne, som paa Tapetet
knapt om Dagen er at mærke,
læne sig paa Stoleryggen,
brune, skæggede og stærke.
Aarestrup.

p^SKJÆR HAR INGEN BORGTAPETER, hvoraf atlask
klædte Adelsdamer og strunke Riddere springer
ud ved Midnatstid. Dets Sagnverden er gennemgaaende af primitivere og plumpere Slags, men rækker
ogsaa delvis tilbage til langt ærværdigere Tider. Dér
og i nærmeste Omegn færdes 2000 Aar gamle Ouder
som „Himmerlands Tyr“, Land vætter som Lindormen
og Borgvætter som den sorte, lodne Hund, Døds
dæmoner som Helhesten og Vinddæmoner som den
vilde Jæger og hans halsende Jagthunde, Skovtrolde
som Fåren, Moren og Datéren, og endelig rumlende
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Spøgerikarosser og Spøgelser som Isbjørnen og den
hvide eller graa Dame. Og i Mangel af Borgtape
terne har Eskjær i al Fald sit Hundehul, sin skumle,
hvælvede Fangekælder med 9—10-alentykke Mure,
hvor den uundgaaelige hvide Dame skal have været
indemuret, hvor Hexene „Tise Trolde“ sad fængslede
inden deres Dom til Baal og Brand, og hvor den
nulevende Murer Søren Peter Øgaard engang for en
60 Aar siden paa Baron Adelers Bud vil have inde
muret to veritable Træheste med tilhørende Vægt
lodder.
Jeg har nu prøvet at samle, hvad der findes over
leveret af Sagn, dels hos Evald Tang Kristensen, dels
i min egen Omgangskreds.
Hvad jeg har samlet umiddelbart af Folkemunde,
har jeg optegnet i Dialekt, men jeg udgiver ikke min
Gengivelse af Maalformen for synderlig nøjagtig, da
jeg ikke har Øre for sligt. Jeg mente blot, at For
tællingerne tabte alt for meget ved at omskrives til
Skriftsproget.
Ældst i det hele Selskab af overnaturlige Magter
— hvis han da er en saadan Magt — er det Væsen,
som kaldes Himmerlands Tyr, og som kendes paa
hele Stranden fra Tise til Mogenstrup, altsaa ogsaa
paa det ikke lille Stykke, der tilhører Eskjær; om min
Regning holder Stik, kan hans Alder dateres til andet
Aarhundrede før Kristus, — altsaa er han en Herre
paa rigelig 2000 Aar. Vi veed, at Kimbrerne i andet
Aarhundrede f. Kr. dyrkede en Tyr, hvis malmstøbte
Billede de førte med til Italien. Han er ogsaa Hoved
personen blandt Billederne paa den kimbriske Offer
kedel, der 1891 fandtes i Aars Herred, det tidligere
Vester Hornum Herred. Navnet minder maaske om
hans Horn, og vist er det, at Herredsvaabenet er et
Tyrehoved.
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At der bortset fra det nævnte Herredsvaaben for
Aars nutildags skulde findes Minder om Himmerlands
Tyr, havde jeg egentlig ikke vovet at vente. Men det
synes alligevel at være Tilfældet, at dømme efter Med
delelser fra Esper Brogaard, kaldet Morsingbo, Hus
mand i Mogenstrup. Han fortæller som følger:
„1 Skoletiden tjente jeg en Sommer hos Gravers
Kristensen, Tise Østergaard. Et Stykke af hans Mark
gik ud mod Limfjorden, lidt Syd for Hvalpsund. En
Dag vi stod paa denne Mark, hørte vi et Kreaturbrøl
fra Himmerland. Da udbrød Gravers: „Nu brøler
Himmerlands Tyr“. Nogle Dage efter gentog det sig.
Da man i Salling dengang købte store Aktietyre til
Kvægavlsforeninger, troede jeg, at Gravers mente en
saadan stor Krabat, naar han kaldte den „Himmer
lands Tyr“. Jeg spurgte da i min Troskyldighed, om
man havde saadan en forskrækkelig stor Tyr paa
Himmerland. Gravers lo og svarede: „Nej, de trovr
a’t; men de æ soen en gammel Sej“ (Talemaade).
Saa var jeg mere med paa Noderne, for jeg vidste
nok, at disse gamle Sej’er undertiden gik tilbage til
Manden med Stenøxen .... Tre Aar senere tjente
jeg atter i Tise, dvs. i GI. Børsting, og der hørte jeg
atter Udtrykket „Himmerlands Tyr“, men jeg har glemt,
hvorledes det lød ordret .... Der gik atter tre Aar,
såa kom jeg til Aalefiskeri paa Limfjorden med Lan
dingssted i Mogenstrup. 1 Forsommeren foregaar Aalefangst med Snurrevaad om Natten og ophører som
Regel tidlig Morgen „I æ Suelskåd“, hed det. Laa
vi da flere Baade indenfor Prajehold, prajede man sin
Nabobaad med Spørgsmaalet: „Kan I ta nuer?“ . . . .
Et Øjeblik efter lød tit fra en anden Person i Baaden,
eller fra den første eller den tredje, Udraabet: „Hår
1 høt Hessel Tyr?“ 1 enkelte Tilfælde: „Himmerlands
Tyr?“, men denne Form er meget sjælden blandt
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Fiskerne. Lød Svaret stadfæstende, hed det igen fra
Naboen: „Så ka vi wal got ta iland?“ Selvsagt var
det ikke hver Dag, man hørte denne Form for Sig
nalet til Opbrud, men det var ofte; jeg tør ogsaa
bruge Udtrykket ret ofte. Udtalelsen kunde være mo
tiveret med et Kreaturbrøl fra Land, men fremkom
undertiden fuldstændig umotiveret . . . Efter andre
Udtryk synes jeg, der er Grund til at tro, at Tyren
har været regnet som en kæmpemæssig Størrelse, thi
ved Fangst af en særlig stor Aal lød det ofte fra den
Mand, der stod i Bagstavnen (han trækker Hovpisken
ind): „Her hår vi Hessel Tyr“, eller: „Her er H. T.“,
og han raabte til en nærliggende Baad: „Hår I sit
Hessel Tyr?“, eller: „Kjenner 1 H. T.?““
Som man veed, er Hessel den største og anselig
ste Gaard, der sees fra Salling paa den himmerlandske Side af Hvalpsund, saa det er naturligt nok, at
den særlige Stedmærkning „Hessel Tyr“ kan træde
istedenfor det almindelige Udtryk „Himmerlands Tyr“.
Naar det nu videre mindes, at mytisk Kvæg tit op
træder som Havkvæg, kan der være god Rimelighed
for at tro, at denne Tyr, der giver Partiet i en Fisks
Lignelse, virkelig er Fortsættelsen af den gamle Kimbrergud.
For at blive ved Fjorden vil vi med det samme
lade os færge over til Rotholmene, som ligger norden
for Hvalpsund og hører til Eskjær. De har deres
særlige Myte.
Peder Jensen, Smed i Strandby, fortæller, hvor
dan det gik til, at Rotterne kom derhen. Engang da
Furland var plaget med Rotter, kom der een, der
skulde vise dem deraf, og han var en Nordmand.
Men saa skulde de love ham, te Lindormen var ikke
paa deres Land. Den var Rotternes Prokurator, og
de stod jo imod hinanden, Nordmanden og Lind-
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ormen. Saa kaldte han ogsaa Rotterne sammen, den
her Svend, og de kom i Hjordetal, te der var saadan
Hylen og Skrigen paa Landet af dem, dengang de
skulde afsted, og den sidste det var en gammel een,
for den var kridhvid. Saa var der fire kraftige Karle
sat til at ro for ved dem til Rotteholmen og vise dem
Vej, men de skulde ro godt, for hvis Rotterne kunde
komme paa Baaden, saa kunde den ikke bære dem.
Lindormen var der ligevel, og den tog Livet af Nord
manden.
Ifølge Meddeleren R. H. K. havde den kloge Mand
aftalt med Furboerne, at de skulde lade gøre en svær
Jærnkiste, hvori han kunde skjule sig, naar han blev
efterstræbt af den Lindorm, paa hvis Hoved Fur hviler.
Næppe var Rotterne borte, før den gruelige Lindorm
viste sig. Manden krøb nu hurtig i Jærnkisten, men
den var ikke stærk nok, thi med et Slag af sin store
Hale knuste Lindormen baade Kisten og Manden derindeni. Furboerne havde stor Fordel af Tildragelsen,
for de slap baade for Rotteplagen og for at yde den
aftalte Arbejdsløn.
Ifølge Laust Jensen i Bjærggrav havde Rottepla
gen ikke huseret hos Furboerne, men derimod hos
Skalsingerne i Skals ved Hjarbæk Vig. Fru Brask
paa Keldgaard har sagt, at de kom fra Junget, hvor
fra de blev forjagede af en Troldkvinde til Rotholm.
Naar der et Sted var Bryllup og blev Musik, kunde
man se dem i store Flokke rømme bort fra Oaarden.
Marie Stausgaard, der var Husjomfru paa Es
kjær og Bygholm, har fortalt, at Rotterne kom til
Rotholm fra Eskjær selv. De stammede udenlands
fra og var bleven indført med et Skib, som bragte
Udstyrssager til en af Frøknerne Grønbæk, da hun
skulde giftes. Siden formerede de sig saadan, at der
snart ikke var til at være for dem. Tilsidst maatte
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Grønbæks have deres Jomfru til at spille for dem, og
hun fik dem saa lokket over paa Gaardens Limfjords
holme*).
Vi har hørt om Lindormen i Myten om Rotholmene. En anden Kammerat optræder som fælles Land
vætte for flere Gaarde fra Eskjær til Nørrevejle (Astrup
Vig). Om den fortæller Kristen Mortensen i Vejsmark
og andre Meddelere:
Lindormen ligger med Hovedet under Leverbak
ken ved Astrup og med Halen under Astrup eller
Eskjær. Saa længe der er en ordentlig Kone paa
Astrup, eller saa længe de to Gaarde ikke er i een
Haand, kan Lindormen ikke komme til at bide sig i
Halen. Men den Tid vil komme, da den trækker Ha
len til sig og spyer lid; saa søkker Astrup, og saa
flyder Eskjær, og saa brænder Nørgaard.
At Helhesten har sin Gang paa Eskjær er kun,
hvad man kan vente og egentlig kræve. Jeg mindes
som Barn at have hørt følgende Remse:
Helhesten slog tre Slag paa Trappen,
og det lille Barn i Vuggen døde.

Ordene „tre, Slag, Trappen“ blev sagt med Efter
tryk og ledsagede med Tramp i Gulvet.
Om samme Fabeldyr fortæller Niels Chr. Thor
sen i Mogenstrup en Historie, som han har hørt af
Lones Bedstefader, Niels Nielsen Kusk. „Lone hinne
Bedstefar fortalte alti Historier. Han håj tint på Es
kjær ve jen, di kaldt Hesnek**); de wa, far di kam te
å skryw attenhundre. — Han wa ud å kjør mæ
denhær Hesnek. Så wa et jo, te Hesnek så te ham,
om han så en Hejst renn. De wa op ve en Hjørn
•) Sml. en Artikel af Jeppe Aakjær „Limfjordsrotter“ i „Skive
Folkeblad“ 29. og 30. April 1924.
’•) Jacob Heesche, Mejeriforpagter paa Eskjær 1835, gift med
Sophie Hansine, f. Danielsen.
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a Eskjær Mark, atter Ballegrow, hwor den Tornbusk
stoer mod Sydvest. Så wa et jo, te Niels så, te lian
så en ét. „Så Di ét en Hejst uden Hued?“ — „Nej“.
„De æ ét sann!“, så Hesnek, å saa bandt han. De
wa å den jennest Oång, han så hans Hosbond imued,
så Niels.“
Videre meddeler Esper Brogaard et Sagn fra Es
kjær; det er efter mogenstrupske Udsagn knyttet til
Strandmarken, men Tiseboerne henlægger det til Fugl
kær Mark; dvs. hver Hjemmelsmand knytter det til
den nærmest tilgrænsende Mark ved hans By.
En „Krekk“ kommer humpende, for den er halt,
men den er desværre ogsaa hovedløs. Man kan høre
den „læng far end en ka si en“, fordi „de gier no
gue Dump i æ Jouer, nær den kommer humpen“.
Forresten gaar man vild, naar man møder den og kan
„riskir å go å trag æpo Strandmark de mjest å æ Næt“.
Man maa da ialfald sige, at denne Krikke er
mindre ondartet end den, jeg hørte om som Barn.
Eskjær egen Vætte eller Gaardbo har Skikkelse
af en sort Hund; det er Sjælen af en af Gaardens
forrige Ejere. En saadan Hund hører hjemme paa
mange Gaarde; andensteds har Gaardboen Skikkelse
af en Kalv eller Kat.
Murer Søren Peter Øgaard i Mogenstrup fortæl
ler følgende om et Møde med Hunden paa Eskjær:
„A wa Andenkål på Eskjær. A wa kjørend mæ
fru Deichmann å hinner Dætter Mathilde op te Dr.
Andersen i Vihøj; han å æ Kuen wa syg’. Far vi
noed Breum Kjeld, da stod Langesgoer i lys Lue; de
så vi all tre. Lisom vi kommer te æ Bro udenfor æ
Puet, — a sad jo å blunded —, så stoer æ Bæster å
jen Gång begge to, å så rejser a fuerøwer på æ Fuelæjer, å æ Hejst goer ét en Skridt længer. Da er et,
der kommer en suet Hund fræ æ Goer, å vi sier en
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all tre. Den wa så stuer som en Kall, men den håj
ingen Hued, den ku vi ét si. Den gik sønderpå lien
te æ Haw. Dengång den så wa forbi, saa ga et Linn,
så ku vi kjør ind. No kam a op mæ dem te æ Stuerdar. Dengång a så kommer ned å får fræ, så sku a
op å ha nöj å ed. Så ka di tro, a fik Fremmed, baade
Deichmann siel å Frowen å æ Dætter. Så vild di ha
å vid, hwa de wa. De kunn a ét sæj mier, end di
siel håj sit“.

Om den samme Tildragelse eller en ganske lig
nende meddeler Esper Brogaard et Sagn.

„Kusken staar af Vognen for at søge Aarsagen»
men kan intet se. En ung Jomfru er ligeledes staaet
af Vognen, og hun er mere „synsk“. Hun strækker
Armen ud og lader Kusken se under sin udstrakte
Arm. Han ser ogsaa Aarsagen til Hestenes Skræk.
Og der blev ogsaa fortalt, hvilket Oespenst det var,
som laa i den ene Side af Porten, men jeg har glemt,
hvad der nævnes.“
En Elev paa Ry Højskole har fortalt følgende,
hvori Hunden fra Eskjær ogsaa optræder. To Mænd
fra Salling kom en Aften i Snak med en norsk Skip
per, der sejlede i Fjorden og havde lagt til Land.
Han lovede dem Cyprianus, naar han kom til Salling
igen, og saa skulde han hejse hans Flag, at de kunde
have det til Kendetegn. Da han saa kom, gik den
ene Mand derned og fik Bogen; men den anden turde
ikke. Manden læste saa i Bogen og fik det lavet saa
dan, at han hver Aften skulde ned i Eskjær Skov,
som han boede tæt ved Siden af, og dér mødes med
en sort Hund. Det blev ved i længere Tid, og han
blev først skilt ved den, da han havde været ved Præ
sten. Det er paalideligt, og a kender baade Præsten
og Manden, og det er en fire Aar siden.
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Fortællingen om, hvordan en navngiven Præst
skaffede en Mand fri for hans Stævnemøder i en Skov
deroppe ved at erklære: „Jeg skal nok møde for dig“,
er vel kendt i Nabolaget.
Om Hunden paa Eskjær fortæller ogsaa Niels
Chr. Thorsen: „Lone hinne Bedstefar ment jo, te dæ
gik en stuer Hund op i æ Stald å i æ Kuskes Kam
mer. Han wa så forskrække, te han lå lånt ned un
der æ Dyn. Men han ku ét hold ud å sidd dær un
der æ Dyn, han vild ha en jawned ud. Så sprang han
op å slow æ Dar op, å æ Stalddar å, å så ga han
såen en Slaw i hans Kist, å så tuded æ Hund. Den
bløw ve å gå dær så tit, men så bløw han jo mier
fortroli mæ et.“
Om et mere uhyggeligt Møde med Hunden for
tæller Peder Hansen i Grønning. Der findes en Hund
paa Eskjær; den ligger enten i Borggaarden eller i
Indkørselsporten til Oaarden. En Aften kom Folkene
ud af Borgestuen, og da seer de denher store sorte
lodne Hund ligge derude i Borgegaarden. Da de gaar
forbi den, siger en Tjenestedreng: „Hvad ligger den
Svend dér efter?“ Folkene sagde: „Den kan du lade
ligge". Men Drengen gaar saa hen og udsøger sig
en Kæp imellem nogle Skovrafter, der laa derude.
„Den Ka’l skal a nok flytte derfra!“ Saa gaar den
lige saa stille op efter Ladegaarden til. Drengen slog
og blev ved at slaa, han kunde ikke lade det være
og skulde følge med den. Da de kom op til Porten,,
gik Hunden ind ad Laden, og Drengen maatte endnu
følge med. Saa kunde de andre høre, han skreg
derinde i Laden den hele Nat, og ingen turde gaa ind
og se efter ham. Men om Morgenen fandt de ham
død derinde.
Den sorte Hund bliver undertiden sat lig med en
Ejer af Eskjær, den kendte Justitsraad Lange, som

10

OUDMUND SCHÜTTE:

havde Gaarden fra 1781 til 1797, se Aakjærs Afhand
ling i Aarbogen for 1923.
P. K. Jensen fortæller følgende. Paa Eskjær har
engang været en Herremand, der hed Lange. Denne
Lange var en haard og uretfærdig Herremand, der
paa alle Maader forurettede Bønderne, og naar de
skulde yde Korn, skulde de narres med Maalet. Han
flyttede ogsaa Markskellene; derfor fik han heller in
gen Ro i Graven, men spøger omkring paa Gaarden,
hvor han slaar Dørene op og i, tumler med Tøndemaal og Strygestok, og ude i Gaasemose sees han at
løbe omkring med Landmaalerstokkene. En Aften
for en Del Aar siden var Kusken paa Gaarden gaaet
i Seng før Staldkarlen, som delte Seng med ham, og
da Kusken havde ligget lidt, giver det sig som sæd
vanlig til at slaa med Dørene og tumle paa Loftet
med Sække og Tøndemaal. Som han ligger og hø
rer herpaa, gaar Døren op, og en stor sort Hund kom
mer og lægger Hovedet lige paa Sengekanten. Kusken
er jo saa forskrækket, at han ikke tør røre sig; ende
lig gaar Hunden igen. Da Staldkarlen kommer hjem,
siger Kusken: „Du kan endda tro, at jeg har haft en
svær Forskrækkelse“, og han fortæller saa om Hun
den. „Aa“, siger Staldkarlen, „har du ikke seet ham
før, han kommer hver Aften“. Denne sorte Hund
var Lange.
Foruden Hunden huserer omkring ved Eskjær
naturligvis ogsaa den vilde Jæger, Wojnsjcegeren, som
er Odins jætteagtige Urbillede; ogsaa han bliver stun
dom gjort til Genfærdet af Justitsraad Lange.
En’ gammel Kone, Ane Marie Kossen, som levede
i den vestlige Del af Mogenstrup, har fortalt Lærer
Breum følgende. En Morgen gik hun meget tidlig
til Eskjær for at stoppe gamle Sække, og som hun
gik paa Vejen, der fører fra Mogenstrup til Tise, hø-
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Ter hun, at der kommer ligesom en Flok Heste i su
sende Galop forbi hende og forsvandt i Eskjær Skov.
Hun foldede sine Hænder og sagde: „Men Herre Gud!
hvad er det, jeg gamle Kone seer!“
Maren Skade i Aasted meddeler noget lignende.
„En Aften a var nede i æ Kjar, kom der noget fly
vende forbi mig som en Hest, der kom strygende i
Spilgalop, men a saa ingenting. Det er nok Justitsraad Lange, der har gjort Uret.“
Ifølge Esper Brogaard rider Justitsraaden en „kuolsuot“ (kulsort) Hest, og Hundene er sorte og har selv
følgelig „gluen öwn“. Skuepladsen for hans Huseren
er her Vejen mellem Eskjær og den Afbyggergaard,
som efter ham har faaet Navnet Langesgaard; under
tiden er det ogsaa ved Kloster Bæk, det gamle Skel
for Eskjær Jorder.
Imidlertid maa Justitsraaden dele Æren med Kammerraad Grønbæk, der købte Eskjær 1830 og, efter
hvad jeg mindes fra min Barndom, skal færdes som
Grøn bækspøgelset. Skovfoged Lars Mogensen i Es
kjær Skov har fortalt, at han engang i Skumringen
stod paa Mogenstrupmarken, hvor han havde taget
Roer op. Da hørte han Kammerraaden komme su
sende med sin halsende Hund efter sig, — se ham
kunde Lars ikke. Den vilde Rytter galoperede fra
Mogenstrupvejen langs Skellet og ind paa Langesgaards Skovlod, hvor han forsvandt.
Cand, theol. Axel Rafael Hansen, der ca. 1880
var Huslærer paa Eskjær, har fortalt en Oplevelse,
der handler om en tidligere Ejers natlige Køretur.
„Jeg vaagnede en Nat (dvs. jeg maa altsaa have
drømt, at jeg vaagnede osv.) og hørte en Vogn komme
rumlende op ad Alléen, over Borggraven op foran
Indgangstrappen, hvor den brat gjorde Holdt. Jeg
husker endnu, at det forekom mig, jeg havde hørt
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Vognens Rumlen længe og fulgt dens Crescendo. Da
den gjorde Holdt, hørtes nogle kraftige Piskesmæld
og høje, heftige Raab, derpaa en travl Løben frem og
tilbage, hvorpaa det lød, som nogen kom slæbende
med et eller andet; saa kom atter nogle Raab, blan
dede med stærke Smæld og ynkelig Jamren, — og
da Slagene og Hylene hørte op, rumlede Vognen bort
igen over Borggraven — i et dumpt Diminuendo.
Da jeg om Dagen fortalte min natlige Oplevelse,
sagde Proprietær Schütte: „Naa, har De nu ogsaa
hørt det“. Og han fortalte — rigtignok med sit kønne,
kloge Smil, der tydede paa, at han selv stillede sig
skeptisk overfor Sagnet — følgende:
En tidligere Ejer af Eskjær havde engang været
til Gilde paa en af Nabogaardene. Mens han sad ved
Spillebordet — som han holdt meget af —, kom der
Bud til ham, at en af Hjordedrengene hjemme paa
Eskjær havde forbrudt sig med et eller andet (her
svigter Erindringen mig), og at Husbond maatte komme
hjem og tage sig af Sagen. Manden, der var meget
haard og in casu dobbelt rasende over at blive for
styrret i sin Fornøjelse, forsikrede sin Vært, at han
snart skulde være tilbage; havde han levet i vore
Dage, vilde han uden Tvivl have sagt: „Den Fyr skal
jeg snart ordne“. Hvorpaa han gav Ordre til at spænde
for og i flyvende Fart agede ad Hjemmet til. Her
stod han ikke engang af Vognen, men krævede Syn
deren bragt tilstede confestim et nulla mora (straks
og uden Tøven). Staaende i Agestolen piskede han
saa den paa Stentrappen liggende bagbundne Synder
kraftigt. — Til Straf for sin Grusomhed maatte den
onde Husbond hvert Aar i samme Nat gentage sin
Køretur, sin Raaben og sin Pisken og — vække efter
levende uskyldige Indbyggere af Gaarden op af deres
Søvn.“
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Et Møde med et Spøgelse „i Isbjørneham.“ skal
engang være timedes min Broder, cand. jur. Einar
Schütte, da han var en 5—6 Aar gammel. Han kom
ved Skumringstid gaaende gennem den søndre Fløj.
Da han var traadt ind i det Oennemgangsværelse,
hvor der nu er Nedgang til Forpagterens Køkken,
kaldte han paa Barnepigen, som fulgte et Stykke bag
efter: „Lise!“ Men da hun kom ind og saa, hvad
Drengen vilde vise hende, flygtede hun med et Skrig
og lod den lille staa ene. Min Fader hørte Nys om
Tildragelsen, men vilde ikke udspørge Pigen, da han
vilde undgaa at give Aarsag til Folkesnak om Spøgeri.
Han tog imidlertid min Broder ved Haanden og lod
ham forklare, hvad der var gaaet for sig. Min Bro
der var bleven staaende rolig for at se paa Oejsten
og havde for saa vidt ikke været ræd, men han var
alligevel noget tilbageholdende med at fortælle om
Tildragelsen. Han sagde, at der var kommen en „Is
bjørn“ ud af det Hjørne af Værelset, hvor der stod
et Skab, og saa var den gaaet over Gulvet og ind
under et Bord i det modsatte Hjørne. Der maa altsaa have været noget, som lignede en Skikkelse, krav
lende paa alle fire. Naar Drengen sammenlignede
det med en „Isbjørn“, kan det forklares ved, at vi
havde en gammel tysk Bog med naturhistoriske Bil
leder, hvoraf et af de mere fremtrædende forestillede
saadan en.
Naturligvis vilde Eskjær ikke være nogen rigtig
Herregaard, hvis der ikke færdedes en Dame, som
havde været indemuret i den hvælvede Fangekælder;
det eneste, som der paa Forhaand fornuftigvis kunde
rejses Tvivl om, er, hvorvidt hun har været „hvid“
eller „graa“.
Caroline i Dueled har meddelt mig en hidhø
rende Overlevering, som imidlertid ikke hjælper os
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med Hensyn til Farven, for deri er Damen usynlig.
„Den bitte Snedkers Kuen hå tint på Eskjær i hinne
ung Daw. Hun wa Barnpige. Så hørt hun, op øwer
æ Trapper kam dæ en Dame; hun kunn ét si hinne,
men æ Silkekjowl den rassied“.
Jeg mindes endvidere at have hørt en Fortælling
om, hvordan Gæster ved Morgenbordet har udtalt
deres Forundring over den mærkelige Tid og Maade,
hvorpaa man foretog Rengøring her paa Gaarden:
der var nemlig kommet en Kone ind til dem og havde
skuret Gulv meget tidlig paa Morgenstunden. Det
har selvfølgelig været „Damen“, der var paa Spil.
Af denne Fortælling maa vi nærmest slutte, at
hun har været graa; for havde hun været hvid, var
hun næppe bleven taget for en „Rengøringskone“.
Dog, vi har ikke nødigt at nøjes med Formodninger.
Jeg kan nemlig af Selvsyn vidne, at hun er graa.
Det var i den mindeværdige Sommer 1914, at jeg en
Tid sov i et Gæstekammer i den nørre Fløj, hvor der
før havde været Ostekammer. Henad Morgenstunden
vaagnede jeg ved en Støj og saa en Kvinde i graa
Kjole gaa over Gulvet og ud af Døren, som hun slog
i efter sig med et Smæld. Jeg tænkte i min halvvaagne Tilstand først, at nogen af Husets Folk havde
villet søge et eller andet i en Kommode og var gaaet
fejl. Men saa kiggede jeg paa mit Ur og saa, at Klok
ken kun var lidt over fem. Og da stod det mig klart,
at dette her gik ikke rigtig til. For hverken nogen
af Husets Folk eller en Tyv vilde være optraadt paa
den Maade; det kunde netop kun et Spøgelse finde
paa. Naturligvis spekulerede en og anden over, hvad
Damens Tilsynekomst kunde have at sige. Aftenen
før var Forpagterens Staldkarl bleven sparket af en
Hest, og Staklen døde paa Skive Sygehus samme Dag,
som Damen viste sig; men det kunde alle og enhver
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vente, og skulde nogen varskos, maatte det da være
Karlens Husbond og ikke mig. Min Fader, som var
paa Gaarden dengang, skal have opfattet Tildragelsen
som et Varsel om sin Død, der indtraf i Januar 1915.
Man vil maaske forklare Tildragelsen med, at det har
været et Hildesyn, eller rettere en samtidig Syns- og
Hørelses-Hallucination, — det faar enhver tænke om,
hvad han vil; en almindelig Drøm var det ialfald ikke,
for jeg plejer ikke at fare op af Søvne og notere
Klokkeslettet.
Til Afslutning paa denne Mønstring af Eskjærs
Aander maa jeg omtale nogle Væsener, der i min
Barndomstid sysselsatte og skræmte min Broder cg mig.
Det var en Slags Uhyrer, som vi kaldte „Faren, Mo
ren og Dateren“ ; Stavelsen med Accent over udtaltes
med Stød. De boede under Broen over Kløften mel
lem Eskjær Have og Skov, og jeg var ofte gruelig
ræd, naar jeg skulde forbi dette Sted. Engang saa
jeg ogsaa „Moren“ staa nede i Borgekælderen, — en
runken Kælling, saa væmmelig, at jeg flygtede med
et højt Skrig, — og saa vaagnede jeg. Jeg for min
Part anede indtil for faa Aar siden ikke, hvorfra denne
Myte stammede. Men saa fortalte min Broder mig,
at han engang havde drømt om et uhyggeligt Væsen,
som hed „Moren“. Aabenbart har det været en „Mo
rian“, tysk „ein Mohr“, som Drengen vel har seet paa
et Marked eller i en Bog, og da han ikke har vidst,
hvad Navnet vilde sige, har han opfattet det som en
„Moder“ og tildigtet en „Fader“ og en „Datter“. Ud
talen med Stød har i den barnlige Sprogfantasi stemplet
Ordet som et Egennavn, ganske paa samme Maade
som f. Eks. ved „Møller“, .der er Fællesnavn, naar det
udtales med Glidetone, men Egennavn, naar det ud
tales med Stød. Môr-Familien paa Eskjær er et pud
sigt og oplysende Eksempel paa, hvordan mytiske
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Forestillinger kan opstaa ved Samvirken af Synsindtryk,
Drømme og sproglige Analogidannelser. Som mytisk
Væsen af moderne Oprindelse kan Moren værdig stil
les ved Siden af hin øvretyske Dæmon, hvis Hoved
virksomhed er at suge Luften ud af Cyklisternes
Hjulringe.
Gudmund Schütte.

Vætter og Spøgelser
fra Astrup og Omegn.
Ved Gudmund Schütte.

Astrup ikke vilde være en
retskaffen Herregaard, om den savnede sin Lind
orm, sin mystiske Hund og sine hvileløse Genfærd.
Hvorvidt den i den Retning kan hamle op med Eskjær,
veed jeg ikke. Mit Kendskab til dens Mytologi er
ret tilfældigt, men da jeg netop nu har opsporet et
Par nye Bidrag, har jeg taget mig over at sammen
stille dem med det, der i Forvejen kendes fra Evald
Tang Kristensen.
Om Lindormen er talt ovenfor, — den, som lig
ger med Hovedet under Leverbakken og Halen un
der Astrup, og som engang ved at krumme Hoved
og Hale sammen skal faa Astrup til at søkke, Eskjær
til at flyde og Nørregaard til at brænde. Det sidste
har jo slaaet til; men Resten af Spaadommen venter
endnu paa Opfyldelse.
Astrup Borgvætte bærer ifølge Lærer Breum Nav
net Pojfod. Saadan hedder andensteds et hovedløst
Spøgelse; iøvrigt bruges Udtrykket „pojfodet“ om
Fjerkræ med Fjer paa Fødderne og om Børn, der gaar
2
I
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indtilbens eller med Strømper og Bukser ned om Hæ
lene. Pojfod ligner ifølge nogle en Kalv, ifølge andre
en stor Hund. Den opholder sig undertiden i Porten
mod Vest. Naar man træffer den dér, kan man ikke
komme igennem; det er hændt, at man har maattet
gaa nord om Laden for at komme ind i Oaarden
fra Øst.
Fisker Jens Rærup i Mogenstrup har fortalt Esper
Brogaard om en „suot Puddelhund“, der „kam hjunten“ (i slingrende Luntetrav). Skuepladsen er „imæl
æ Mølhyv å Duele Vej“. Ved Dueled Vej, hvor Vejen
fra Astrup drejer efter Breum, forsvinder den med et
Hyl som en Ildstraale ned over Astrup Mark i Retning
efter Nørgaard.
En lignende Historie om Hunden ved Dueled Vej
haves ogsaa paa anden eller tredje Haand, og saavidt
mindes, nævnedes Kristian Kusk i Breum som den,
der havde „skuet Hunden“. Det er dog mulig Fejl
huskning, da det er over 20 Aar siden, at Esper Bro
gaard hørte Fortællingen.
Som en tro Vætte havde Hunden bl. a. det Hverv
at forsyne Herremanden med Penge. Derom fortæller
Lunningbokonen Ane Dorothea Pedersdatter:
En Mand, der boede i Vester Grønning og gjorde
Hov til Astrup, havde forsyndet sig mod Herre
manden, som de kunde jo let i de Tider. Saa bliver
han kaldt ned til Gaarden, Manden vilde tale med
ham. Som han nu staar og snakker med Bonden,
kommer der Fremmede i Gaarden i allen Godlag, som
han er ved at prygle ham. Han smider ham saa ind
i et Kammer og lader ham dér staa. Men Herren
glemmer ham, og han bliver staaende. Hen paa Nat
ten kommer der en sort Hund flyvende ned af Skor
stenen, og der stod et Bæger paa et Bord derinde;
der sætter Hunden sig paa det og gør det halvt fuld
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af Penge; det var nogle, Herremanden skulde have.
Bægeret blev jo ikke fuldt, og saa fløj Hunden op
igen gennem Skorstenen og gav hvert Brøl saa stort.
Den var nu henne en lidt og kom da igen og gjorde
Bægeret fuldt. Bonden blev jo noget sær ved at se
dether. Da det blev Dag, var det først, Herreman
den kom i Tanker om, at Manden sad derinde. Saa
kom han jo ind i Kammeret og skulde se til ham.
Da siger Bonden : „Å, 1 har haft stor Synd af at
sætte mig herind inat, a har aldrig været i saadan
Angst i mine Dage, som a har været nu i“. Da siger
Herremanden : „Vil du tie med mig om det, saa skal
du aldrig gøre Hov mere, saa er din Gaard dig skæn
ket“. Saadan gik det med den Gøren Penge.
Nogle af de Penge, som Hunden skaffede, har
rimeligvis været Skyld i et Spektakel og Rumleri, der
senere har været paa Astrup, ifølge Andreas Christen
sen i Dueled. „Dæ wa en Værels, hwor de rumled,
lissom di lassed Stien å. Nær di satt dje Hoveder
udenfor, så wa de lissom de wa inn i æ Stow; men
nær di satt dem indenfor, så wa de udenfor, te de
rumled. Kaptejn Muller så engång å skrøw om æ
Næt; Fruen gik op te en gammel Husjomfru, — hun
så så bleg som en Lig, for hun håj høt de hær Rum
len. — Så kommer a te å sætt Vinnier ind. Så
finder di fem gammel tyndslidt Skjellinger, dæ wa
rejst ned i en Sprækk. A æ viss æpo, de wa de,
dæ wa gawn Wassel å“.
Da Eskjær Hund holdt Stævnemøder med en
Mand, som havde faaet Cyprianus, har Astrup Hund
rimeligvis ogsaa været paa Spil i den Historie, der
fortælles af Maren Skade i Aasted :
En Karl paa Astrup havde faaet en Bog, som
han læste i, og saa kunde han ikke sove eller have
nogen Ro om Natten. Han gik og vankede ude paa
2*
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Marken ved Nattetid. Præsten i Breum kurerede ham
saadan, at han kunde hvile og sove igen.
Ogsaa andre Skarnstreger gjorde Astrup Hund.
En Elev paa Jebjerg Højskole fortæller, at den havde
Omgængelse med en Pige derovre.
Dengang det blev opdaget, blev hun indemuret
i Muren i det Kammer, hvor hun var. Den Væg er
helt blodig, og der er endnu en Hund, der har sin
Gang derinde om Natten. Der er Stænger for Vin
duerne, og de kan se Haar af Hunden paa de her
Stænger. Det er det samme, hvor tit de tager de
Haar væk, de kommer altid igen. Nu hænger der et
Skilderi for Væggen.
Den vilde Jæger kan naturligvis ikke undgaa at
have sin Gang paa Astrup. Han skal ifølge Caroline
i Dueled færdes i Skikkelse af Herremanden Valdemar
Lykke, der i sin Tid ejede baade Kloster og Astrup.
Valdemar plejede at sige:
Naar blot jeg maa paa Astrup blive,
saa vil jeg gærne min Arvepart i Himmerig bortgive.

Derfor rider han nu rundt paa en hovedløs Hest
og med en hovedløs Hund efter sig hver Nat. Det
er tydeligt nok en Overførelse fra Sjællands Kong
Volmer den Onde; men bagved Valmer, Volmer,
Vollermand, ligger atter det hedenske Gudetilnavn „Val
fader", og den Onde er ingen anden end Odin, lige
som i Onsdag. Se nærværende Aarbog 1915, 32 og
„Hjemligt Hedenskab" 158.
En virkelig stedbunden Spøgelsehistorie fortælles
om Mette Thougaard; hun var Kammerjomfru eller
Selskabsdame paa Astrup, skænkede i 1740 en endnu
existerende Lysekrone til Grinderslev Kirke og har sin
Gravskrift indmuret i Nordmuren.
Frøken Katrine Glud i Jebjerg Præstegaard for
tæller følgende:
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Mette Thougaard var Kammerjomfru eller i en
anden højere Stilling paa Astrup. Hun fødte et Par
Børn, som hun dræbte og lod Hundene æde. Da hun
laa Lig, stod Hundene og hylede udenfor Døren, fordi
de vilde haft hende med. Hun havde ikke Ro i
Graven, og Fortællerens Fader og Moder, som gjorde
Hoveri paa Astrup, saa hende ofte om Morgenen,
naar de gik til Astrup, styrte afsted, indhyllet i en
Støvsky, ad Kirkegaarden til. Tilsidst blev Folk kede
af hende og fik saa Præsten i Jebjerg til at mane
hende ned.
Kristen Mortensen i Vejsmark fortæller Sagnet
saaledes:
Paa Astrup tjente en Jomfru Thougaard, der var
Selskabsdame dér, og hun fik flere uægte Børn. Dem
gav hun Mynderne at æde. Saa gik hun igen, og
de fortalte, at de kunde se hende å høje Middag
komme fra Astrup og til Kloster Kirke, te Sandet
hverrede omkring hende. Se, det blev jo for galt,
og saa skulde hun manes. Det skulde Præsten jo
til, og han kørte og kappedes med hende til et Vand
løb. Der blev han saa fremmelig, at han kom først
over Dueled Bro, og havde hun først kommet over,
havde han ikke kunnet gøre det ved hende. Saa ma
nede hati hende der i Broen. Saadan fortalte de gamle.
A har ogsaa hørt det fortælle paa følgende Maade,
siger Kr. M. : Mette Thougaard spøgte i det Kammer
paa Astrup, som hun boede i, saa det var ikke raadeligt at komme der om Natten; man saa hende fare
ud og ind. En Nat ankom Præsten til Kirkegaarden
og kørte saa omkap med hende til et Vandløb. Men
hun kom først over, og naar et Genfærd kommer
først over rindende Vand, saa kan Præsten ikke mane
det ned. Han prøvede det saa anden Gang og ma
nede hende ned i Gaardens Port.
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løvrigt henføres til Mette Thougaard ogsaa et
meget kendt omløbende Sagn, der er knyttet til Stedet
Pigens Vadested. Catrine i Dueled siger: „Fru Muller
fortalt jen Gång, te Mette Thougaard wa Plejedætter
på Astrup. De wa dærned ve Duele Bro, hun mått
gå hjem å si te hinne Muer; så lå hun en Brø å træ
på.“ Det var, som man véd, for at den fine Jomfru
ikke skulde smudse sine Sko. Siden kaldtes Stedet
for Pigens Vadested.
Ane Dorothea Jensdatter i Havbjerg fortæller
følgende om en anden ulykkelig Pige paa Astrup:
En Jomfru havde gaaet hen og druknet sig selv i
en Brønd lige østen Gaarden. Saa blev hun tagen
op og baaren ind i det øverste Gulv i Laden og lagt
paa Straa, og saa blev hun da jordet ligesom andre.
Men hun gik igen, og de kunde se hende ved høje
Middag, og saa saare Solen var nede, kunde de og
saa se, hun kom. Det blev de jo kede af, og saa
skulde hun manes. Men saa var der ingen Præster
her omkring, der kunde mane hende, undtagen Pastor
Patberg i Jebjerg, for han havde været Præst i Trondhjem i Norge, før han kom her, og dér var jo meget
Skidteri oppe*). Saa kom han saadan i Mørkningen.
Han kom imod hende i den vestre Port, og den
Gang de nu mødtes, drev hun ham baglænds, saa
han kunde ingen Magt faa over hende. Den Gang
han fornemmer nu det, tvivlede han jo nok paa, der
var nogen tilfars. Saa siger han, at dersom der var
Kristenblod tilstede, saa skulde det gaa væk. Da var
der nogen, der havde været til Alters den Dag, og
de havde lagt dem over Porten for at høre, hvordan
det gik til. Men de vilde ikke gaa deres Vej. Præ
sten havde jo Ord med hende og siger, at hun maa
*) Se efterfølgende Artikel: Jebjærg Præster af Jeppe Aakjær.
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gøre dem det onde, hun kunde. Hun svarer og siger,
at hun kunde intet ondt gøre dem, for de havde
været til Herrens Bord idag. (Et af disse Vidner til
Tildragelsen var Morfaderen til Caroline i Dueled).
Jomfruen blev nu ved at drive Præsten baglænds fra
Astrup Port til Dueled, det var næsten en Fjerding
vej, inden han kunde faa Magt over hende; dér drev
han hende ned. Hun havde jo faaet megen Magt,
for hun slog to Bøger fra ham, men den tredje holdt
han ved. Havde han mistet den, havde han været
færdig.
Førnævnte Kristen Mortensen i Vejsmark fortæl
ler en lignende Historie:
Mens vi gik til Hov, var der en Jomfru paa Astrup,
der blev sindssvag og gik i en Kjelde i Borggaarden.
Hun gik igen og gaar endnu i Haven dernede, især
i to af Gangene. Naar Frugten var moden, saa gik
der jo Vagt og paste paa det, og de har seet hende
og kendt hende og prøvet at skyde med en Sølv
knap, men det var det samme. Der var engang een,
der daanede, da han havde skudt paa hende; hun
gav et Hvin saa stort, at de kunde høre hende langt
hen. Hun blev manet ned i Porten. Hr. Patberg
kunde ikke komme afsted med det, for der laa een
over Porten. Saa kunde Præsten mærke det, og han
siger: „Er det Kristenblod, saa skal det vige.“ Saa
trykkede hun ham en bitte Krumme hen imod Have
diget, men saa satte han hende ned, for den, der laa
over Porten, skyndte sig at løbe bort. Pastor Patbergs
ene Buxeknæ var aldrig knappet, og det kom fra den
Gang, han var i den sorte Skole. Det var den eneste
Maade at komme ud af Skolen paa ved f. Ex. at sige,
at han skulde hen og have hans Buxer knappet, og
saadan faa gjort sig et Ærinde ud.
Maren Skade i Aasted fortæller følgende:
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Naar Forvalter Møller paa Astrup kom og vilde
gennem Porten om Aftenen paa harrs den skimlede,
var det ham ikke muligt for aldrig den Ting at komme
ind. Fra Dueled Bro og til Gaarden maatte han ride
næsten helt baglænds med hende. Saa havde vi en
Staldkarl, Kristen, han sagde: „Da skal a nok faa
hende igennem.“ Han strøg hende og han trak hende.
Oppe i deres Hønsehus og Smaahuse var der altid
Spektakel. En Aften a skulde ned i Borgstuen og
hente Ølstuben, da saa a en Jomfru med noget sort
Flor for Øjnene, der standsede ved Svinetønden. A
kendte nok Jomfruerne, men hende kendte a ikke, og
a blev ræd og smed Ølstuben og rendte tilbage til
Pigekammeret. Saa tilstaar a det om Morgenen for
Husjomfruen, og hun sagde, at der skulde kastes
efter det, om der skulde findes nogle døid Sager.
Det skete, og der blev fundet en Hovedpande og
nogle smaa Ben af et spædt Barn. Det havde været
der i mange Aar. Der fandtes ogsaa en Flæne af
en Uldsax dernede. Hunden havde tidt staaet og
skrabt der, og ingen kunde forstaa, hvad det skulde
sige, men siden hørtes intet.
Endnu for faa Aar siden har Husmand Ole Clau
sen Skyum, i Mogenstrup haft et Møde med et Gen
færd ved Dueled Bro; han er en født Hånning (Han
næsbo), der har været Gartner paa Eskjær.
„A kam cyklend fra Joh. Kvist, Ny Duele. Klokken
wa en tre Stykker. Wejen wa så sande, derfor kjor
a så still, å da a kam næsten te æ Bro, så a en Mennesk i hwi Klær, der gik i Randen a Cyklelyset. A
troed, te de wa Andreas i Duele. De wa saa liwagte
lisom en Mennesk, der gik. A anså et for en Mands
person, en Murer; Andreas wa Murer a Profession.
A råbt på ham: „Hwor ska do hen så tile?“ Å lisom
a råbt, wa Skikkelsen lig we Duele Bro, å så for-
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swandt den ned te Wandet. A blew sær tepas, å
sprang a Cyklen å lyse derned. A ku et Ia wær å
tænk på et bagetter.“
Gammel Johanne, gift med Søren P. Jensen, for
talte, „te dæ gik en Jomfru i æ Bryggers på Astrup.
En Pig, dæ håj tint dær far, hun spurt, om hun ett
haj sit den Jomfru?“ — „Jow, så Johann, hun håj
godtnok sit hinne. — „Jamen, do har ett sit si’ Hued,
for en håj ingen.“
Gaardens Folk har fortalt Lærer Breum følgende
om Astrup Hvide Dame: Ejeren, Kaptajn Muller, gik
en Sommernat en Ronde i Haven for at se efter, om
der var Tyve, hvad der jævnlig var ; han var væbnet
med Revolver samt fulgt af en stor, glubsk Hund,
Fenris. Kaptajnen fik saa Øje paa en hvid Skikkelse,
som han raabte an, men den svarede ikke. Saa giver
han Hunden Ordre til at angribe, men den stikker
Halen mellem Benene. Han skyder saa to Skud mod
Skikkelsen, men uden Virkning. Derefter forsvinder
Skikkelsen.
Endelig har Husmand Esper Brogaard, kaldet
Morsingbo, i Mogenstrup for en Del Aar siden haft
et interessant Møde med et kvindeligt Genfærd, som
han regner for Jomfru Mette Thougaard.
„A fik en hiel Diel å hør om Spøgelser som
Dreng hjemm på Mors, men a war ett øwertroisk.
Den gammel sa’: „Do skal et bry dæ om et!“ De
war i 1894, da a wa fjorten År, da kam a om å tjen
ve Forpagter Jensen på Astrup. Så æ de alså en
Augustawten, da sender han mæ hen te Forpagter
Henriksen på Eskjær. Så bløw a opholdt a æ Kål,
å æ Klok bløw henve ølle, far a kam derfræ. Så gik
a op ad æ Vej te Astrup, å så gik a lige akkurat â
nynned på: „Du søde, fortryllende Kjesten,“ så dæ
wa da ingen Spøgelsetanker i æ Hued. Da a nu
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kam ud for Poul Thorsens Ejendom, sà sir a en Støk
forude en hwi Skikkels. Den føst Tank wa: de æ en
Murer, vel sajt Søren Peter Øgaard. Sâ bløw a klâr
øwer, te de war et en Mand, men en Fruentimmer.
Men den bløw mæ lowli hwi. Så kommer dæ lig mæ
ét den Tank: mon de ét æ jen, dæ går mæ en Lagen
øwer sæ? Så kam den nærmer, â de bløw mæ klar,
te de war et en løwend Mennesk. Lidt atter kumi a
jo skjeln æ Ansigtstræk. Hun så ud te â vær en ung
Pig i tyw Års Alder. Hun wa ualmindeli smuk â håj
tillige den mjest sorgfulde Ansigt, a nowensind hår
sit. De wa en grænseløs Sorg â Jammer; a vild forswærge, den fandtes i en Menneskes Ansigt. Så kam
æ Skræk. Den føst Indskydeis wa jo â løff. Men så
tint a: „Nej, hwa sku do løff for? Æ den løwend,
vil do ha et â si. Æ den dø, så skal den dø’ wal vig
den løwend.“ Men lissom vi kam nærmer sammel,
taw a smo Skridt, de ka a tydeli hows. Sâ kam vi
hinanden sâ nær, te æ Sammenstød wa uundgåeli.
Da a sâ hâj min Ansigt sâ møj som en Håndsbred
fræ hinner Ansigt, så lukt a lig min Øwn, â bøjed
min Krop lidt fram for â ta imod æ Stød; men dæ kam
ingen. — Men lig i de Law gir et en Pust, skjønt de
wa Vindstill. Å så war et, lissom en usynli Hånd
løft mæ lig op, â a hâj en Fornemmels som a swæwed.
Å sâ styrt a lig ned på fir. Sâ sprang a op som en
Fjer, parat te â slâ igjen. A gjor omkring imod Nâr.
Men dæ wa ingenting. Å sâ war æ Skræk væk, blot
æ Forbausels bløw tebâg. Sâ kam æ Ræsonnieren
næstatter. A tint øjeblikkeli, om de wa en Fantasi
foster. Do tnâ jo ku si, om hun ha trådt i æ Sând.
Å sâ vender a mæ om â sâ syd for mæ. Men dær
wa kun di nagen Hywlspor. Sâ vild a undersøg min
egen Spor. A gik pâ æ Oræs lidt nârpâ igjen, â sâ
vist et sæ’, te æ Skridt wa gradevis awtejen, som a
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nærmed mæ hind; tesidst wa dæ kun Fued for Fued.
Men saa kommer de sidst, de wa de jennest uforklarli. Dær fræ, som a gik istâ, â sä dærte, som a
fil ned, dær wa der en Støk på en tre-fir Alen, som
kun kunn ta’s mæ en Hop, en Tilløef.
A hâj aller hørt Snak om Mette Thougaard far
■en tre-fire År atter.“
Gudmund Schütte.

Spøgeri paa Taarupgaard
og i Taarup Kirke.
Ved Gudmund Schütte.

Taarupgaard i Fjends
Herred, nær Hjarbæk Vig, ejedes sidst i 17. Aarhundrede af Tønne Juul, som var gift med Anne Ka
trine Friis, en Datter af Kansleren Christian Friis til
Krogerup. Tønne døde 1684, hans Frue først 1698;
hun styrede altsaa Gaarden i 14 Aar. Hun var en
ualmindelig dygtig, men meget stræng Kvinde, i hvis
Tid der var en Velstand paa Taarupgaard, som man
ikke senere har kendt der. Da Ægteparret var barn
løst, testamenterede de Gaard og Gods til en veldædig
Stiftelse, af hvis Indkomster 6 Trængende af Familien
altid skulde have Underhold. Stiftelsen skulde skifte
vis forvaltes af begges Paarørende, nemlig de Juuler
med Liljen og de Friiser med Skaktavlen, og Styrelsen
skulde „være fri for at gøre Regnskab, uden alene
som de for Gud og med en god Samvittighed kan
forsvare.“
Historiens Aarbøger synes ikke at melde andet
end ovenstaaende, som ikke opfordrer til at fælde
nogen forfærdelig haard Dom -over Fru Anne Katrine
Friis*). Ikke desto mindre har Folkesagnet nægtet hende
r^EN KENDTE HERREOAARD

*) Se efterfølgende Artikel: Fru Anna Catrine Friis og hen
des Eftermæle af Jeppe Aakjær.
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at hvile rolig i Graven. Her skal der samles, hvad
der fortælles om hende dels hos Evald Tang Kristen
sen, dels af Cand, theol. Axel Rafael Hansens Datter,
der en Tid var Lærerinde hos Inspektør Petersen paa
Taarupgaard, dels endelig af Oaardejer Niels Mousten
i Knud, der som indfødt Knudding repræsenterer den
endnu levende Tradition i nærmeste Omegn.
Niels Mousten siger, at mange Sagn har der gaaet
om Fru Anne Katrines Strenghed og om, at hun gik
igen paa Taarupgaard, hvorfor der i flere Døre var
Huller, som hun kunde komme igennem, da de ellers
ikke kunde holdes lukkede, og et saadant Hul var
der indtil for faa Aar siden i en Dør, der førte fra
Hovedgangen til en Loftstrappe.
Peder Navntoft i Oammelstrup fortæller, at Fru
Juul (Anne Katrine Friis) ejede baade Taarupgaard og
Lundgaard her i Gammelstrup, og hun kører endnu
imellem Gaardene. Den Gang gik Vejen forbi Kirken
og vesten til Lundgaard. Saa snart hun kom dér,
saa sprang alle Dørene op i hele Gaarden.
Peder Jensen i Ris Mølle fortæller en Historie
om Fruens Gridskhed. Korrsø (Kuur Sø) er et Stykke
Eng, der ligger østen herfor og sønden Aaen fra
Gaarden Kuur af. Den Eng tog Fru Juul fra Boller
Gaard og lagde til Kuur. Boller ligger i Lyng Her
red, og Kuur i Fjends Herred. Hun tog Muld paa
hendes egen Mark og lagde i hendes Sko og gik
saa over Engen og forbandte sig paa, at hun stod
paa hendes egen Mark. Paa den Eng avles over
30 Læs Hø, saa den var nok værd at have. En Gang
var de nede at se til Engen, den Iaa hun ved og foer
efter tidt; da fik hun et Knippe Nøgler til at danse
paa Gulvet i Korr. Da hendes Mand saa det, blev
han saa forfaer, at han gik ud og bød Kusken at
spænde for, og saa satte han sig op. „Hvorhen skal
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jeg køre?“ sagde Kusken. „Hvor Hestene vil gaa.“
Se, det var sidste Oang, de saa ham.
Den Gang Døden klemte Fruen, og Præsten blev
hentet, vilde han have hende til at omvende sig. men
hun sagde, at det vilde hun ikke, undtagen han vilde
love hende, at hun maatte køre med hendes fire top
pede Heste i Himmerig. Saa døde hun og gik igen.
Det var umuligt at holde Kirkedøren lukket, for hen
des Lig staar inde i Taarup Kirke. Døren var lavet
af ene tykke Egepianker og overalt slagen med Jærn.
Men saa fandt de paa at skære et lille bitte firkantet
Hul i den, saa kunde de holde den lukt. Loftslem
men paa Taarupgaard var det ogsaa galt med, men
saa blev der gjort lige saadan med den. Det stod
saa hen i mange Aar. Men saa mente de jo, det var
saa gammelt, at hun nu ikke gik længere, og de
finder da paa at tælle to firkantede Pinde og stoppe
i Hullerne, og er de ikke forandrede, saa er de Steder
der endnu, baade i Døren og i Lemmen. Paa Gaar
den brølte Høvderne saa tydelig et Par Timer hver
Aften, og de har godt kunnet høre et Barn, der græd
omme i Haven.
Lene Kristensdatter i Hjarbæk fortæller, at de
sagde, at den gamle Fru Juul paa Taarupgaard kom
kørende i hendes Skejs (Chaise) med fire for op for
Storstuedøren ved Nattetid, ret te det rullede, efterat
hun var død. Hendes Mand var saadan en rar Mand,
men hun havde taget Regeringen helt fra ham, saa
han maatte ingenting. Han var Kammerraad. Hun
skænkede et Hospital til Kvols. Der var nok gale
Papirer efter hende, og hun havde jo gjort Uret mod
Bønderne; derfor var det, hun gik igen. Hun trædede
sig noget Jord og Eng til, der hørte til Koldkur.
Hun tog Jord af hendes Have og gik ned og svor
paa, at hun stod paa hendes egen Muld. Engen er
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henne ved Nybro Kro og hedder nok Koldbæk paa
den vestre Side af Aaen.
Om Fru Anne Katrines Fremfærd overfor Tyendet
fortæller Cand. A. /?. Hansen, som sagt med Inspek
tør Petersen som Kilde: En Tjenestekvinde, der havde
forbrudt sig, blev kaldt ind i Klædekamret, hvor der
stod en kolossal Egetræskiste. Fruen bød hende hente
en Ting op fra Bunden af Kisten, løftede selv Laaget
op, og da Pigen stak Hovedet ned i Kisten, lod Fruen
Laaget falde og kappede Hovedet af. At Fruen ingen
Fred kunde finde i Graven, viste sig siden. Hun løb
i Skikkelse af en Kat omkring paa Lofterne om Natten,
og i Døren op til Loftstrappen var der et firkantet
Hul, som aldrig maatte lukkes til, for saa holdt Fruen
et Helvedes Hus over Hovederne paa de sovende.
Spøgeriet strakte sig ogsaa til Taarup Kirke, og
her foregik nu i Tredserne af forrige Aarhundrede en
Tildragelse, som mindedes af det nulevende Slægt
leds Fædre, og som maaske endnu levende Folk har
været Vidne til.
Niels Mousten fortæller, at til Taarup og Kvols
Sogne kom der c. 1865 en Pastor Laurits Laurberg,.
som døde i Embedet 1870*). Han var en ualmindelig
virksom Mand med fremragende Talegaver, og han
tilhørte den grundtvigske Retning og var en god Ven
af Pastor Glud i Jebjerg.
Pastor Laurberg holdt Bibellæsninger i Taarup
Kirke om Onsdag Aftnerne, hvortil Folk kom strøm
mende fra hele Omegnen, og her var det, at Tildra
gelsen forefaldt.
Ifølge Cand. A. R. Hansen, hvis Kilde er Inspek
tør Petersen, talte Pastor Laurberg en Gang om Synd
og Gengældelse; han foreholdt sine Sognebørn deres
*) Kom til Kaldet 12. Septbr. 1864 og døde 11. Marts 1870..

32

GUDMUND SCHÜTTE:

Mangel paa Gudsfrygt og truede dem med, at hvis
de ikke forlod Syndens Vej, saa vilde det gaa dem
alle, som det gik Fru Anne Katrine Friis, der ikke
kunde finde Fred i Graven. Et ganske lignende Re
ferat gives af Gaardejer Jens Pedersen i Knud, hos
hvem Niels Mousten kom i Tjeneste 1871. Jens Pe
dersen kunde huske, at Prædikenen gik ud paa, at
Folk skulde omvende sig her. i Livet, saa de kunde
faa Fred i Graven, og det ikke skulde gaa dem som
Anne Katrine Friis, der maatte gaa igen flere hundrede
Aar efter sin Død.
Saa var det, at det mærkelige skete. Jens Peder
sen fortsætter: „I de sam ku vi hør An Katrin snøwst
(snusede) nier i æ Begrawels.“
Senere har Niels Mousten talt med en gammel
Mand fra Ørum, der ogsaa var i Kirke den Aften;
han hed Andreas Røgind og er for længe siden død.
Han fortalte: „A so (sad) i æ Begrawels (dvs. oven
over Gravkapellet, der er i en Kælder, og ned til
hvilket der fører en Lem); â da æ Præjst så de om
An Katrin Friis, så kam der en Vindpust op fræ æ
Lem te æ Begrawels, â a bløw så forskrækked, à de
bløw di ålsammel, der so der, â hwis a kund hå wot
et bekjend, so håd a gân derfræ me de sam, men de
tøt a ét, a kund, sâ læng æ Præjst sto o æ Stowl.“
Ifølge Cand. A. R. Hansen var Tildragelsen mere
dramatisk: I det samme hørtes et Brag fra. Kælderen
under Sidegangen, og Menigheden styrtede skræk
slagen ud af Kirken (dette fortæller altsaa hans Hjem
melsmand). og det viste sig siden, at Braget stam
mede fra Anne Katrine Friis’ Kiste, der var styrtet
sammen. Om dette sidste Træk har Niels Mousten
intet hørt.
Det er klart, at Skildringen af Fru Anne Katrines
Ondskab smører lovlig tykt paa. Fra at testamentere

SPØGERI PAA TAARUPGAARD OG I TAARUP KIRKE

33

sine Ejendomme til Oprettelse af en veldædig Stiftelse
er hun naaet til at kappe sin Tjenestepiges Hoved af
med et Kistelaag — det turde dog være en Streg for
groft. Fremstillingen af Tildragelsen i Kirken synes
ogsaa at vise Sagnets Væxt. Ifølge Ørevidnerne drejer
det sig om et Sus, et Vindpust, og Menigheden bliver
siddende stille; ifølge den videre Overlevering lyder
der et Brag, Menigheden styrter ud af Kirken og
Anne Katrines Kiste styrter sammen. Dette Bidrag til
Oplysning om Sagnudviklingen er ret lærerigt. Men
noget maa der ialtfald være foregaaet i Kirken hin
mindeværdige Onsdag Aften, og det kunde være
interessant at høre endnu flere Vidners Fremstilling.
Gudmund Schütte.
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Jebjærg Præster.
Af Jeppe Aakjær.

i et lokalt Blad om Je
bjærg Kirkes Ombygning, der faar mig til at
fremkomme med denne Redegjørelse. Den anonyme
Indsender ytrer, at det er Meningen at revidere den i
Kirken ophængte Præsterække fra 1742. Det er sik
kert ogsaa paa Tide, thi disse „series pastorum“ ergjennemgaaende allevegne i den syndigste Forvirring; det
kan jo ikke godt være anderledes, da Fortiden ikke
havde vore historiske Metoder og ikke kjendte de
Kilder til Oplysning, som vi har kunnet øse af. — Den
kjendteste af vore Præstekilder er jo 5. V. Wibergs
„Dansk Præstehistorie“. Men for de første hundrede
Aar efter Reformationen er Wiberg yderst „hullet“ og
mangelfuld. En meget anvendt Kilde fer den ældste
Tid indtil 1690 er det store utrykte Værk „Stiftsbogen“
i Viborg Landsarkiv; men til at stole paa er den dog
ingenlunde.
Den lokale Forsker maa da sammenstykke sin
Viden fra mange Hold, møjsommelig notere op, hver
Gang han under sine Studier træffer paa et nyt Præste
navn. Naar han har fortsat med det en 30 Aar eller
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saa, kan han gjøre sig noget Haab om at faa Rækken
udfyldt for en begrænset Lokalitets Vedkommende.
Dog kun for saa vidt, som det angaar Tiden efter
Reformationen (1536). Den Tid, der gik forud for
dette Ragnarok, er det omtrent haabløst at adspørge
paa dette Omraade.
For Jebjærg Pastorats Vedkommende er vi dog
saa heldige at have Navnene paa et Par Præster før
Reformationen, endda saa langt tilbage som i Begyn
delsen af det 15. Aarhundrede. Det er Dueholm Klo
sters Diplomatarium, der har bevaret dem. Her nævnes
1425 og 1427 „Hr. Peder Kynnicksen, Præst i Ly by,
og 1442 „Job i Spyttrup og Jens Petersen i Lydæby,
som Præster ere“.
1 disse fjærne Tider har Lyby altsaa været Hoved
sognet og Præstens Residens, hvad ingen undres over,
der véd, hvilken anset Stilling denne Kirke indtog i
Middelalderens Salling.
Nu følger 100 Aar, hvor vi ingen Præster kjender, men fra Reformationen og indtil vore Dage anser
jeg min Række for ubrudt.
Aar 1543 nævnes Hr. Peder*). 1546 og 1570
nævnes Niels Mogensen; 1584 og 1598 kjend es
en Anders Jensen; 1607, 1610 og 1627 nævnes
Erland Nielsen Skaaning-, han havde, før han blev
Præst i Jebjærg, været Kapellan i 4 Aar hos Hr.
Erland Andersen i Balling. Efter ham følger Peder
Pedersen Rødding, der dør 1645. De to sidste var
Præster i en ond Tid, da Wallensteins (1627—28)
og Thorstensons (1644) Soldaterbander gjennemplyndrede Landet, Kirkerne ikke mindst. At Jebjærg Kirke
heller ikke er gaaet Ram forbi, kan man skjønne bare af
*) En anden Kilde nævner samme Aar en Hr. Aild, men hans
Existens er vist tvivlsom.
3*
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den Ting, at den 1629 underkastes en stor Reparation,
hvor den forbedres med Egebjælker, der hentes fra
Lundø. Saadan har Skoven dér været ved Magt paa
dette Tidspunkt! — Fra 1645—57 følger Niels Henrichsen Arctander (d. e.: Norbagger); han var af en
stærk og livslysten Slægt. Hans Bedstefader var Biskop
i Viborg, og hans Far, Henrik Nielsen Arctander, Præst
i Seide, var en umaadelig Soldebror, der engang fik
400 Rdl. i Bøde, fordi han i et Værtshus i Skive (1633)
havde drukket et af sine Sognebørn ihjæl*). Arctander
i Jebjærg blev Far til den rige Viborg-Kjøbmand Just
Nielsen Arctander, som døde 13. Maj 1705. Han var
gift med Cathrine Justdatter Boemand, der gik i Arv
til de to efterfølgende Præster og først døde 74 Aar
gammel i November 1705 (altsaa samme Aar som
Sønnen i Viborg).
Arctanders Efterfølger blev en Chr. Lauritzen
(1657—1671); efter ham kommer Niels Jacobsen Win
ther (1671—98), en Kjøbmandssøn fra Viborg. Han
levede i Præstegaarden mange Aar efter at ha taget
sin Afsked og har ifølge sin Bisp været en Slags Na
turgeni. Da Biskop Søren Lintrup (der i Bergen havde
været Lærer for Ludvig Holberg) i 1722 kommer til
Jebjærg gamle Præstegaard for at visitere, er han langt
mere optaget af den rørige Pastor emeritus end af
den funktionerende Præst og Menigheden. Han skriver
i sin Dagbog om gamle Pastor Winther: „Ellers var det
særdeles remarquabelt (d. e.: mærkeligt), at den gamle
Præst Hr. Niels Winther. . . som var over 80 Aar gi.,
dog var saa rørig, at han ej alene kunde spise og
spasere, læse endogsaa smaa Stil uden Briller, spille
paa Fjol, dreje og arbejde i Ben, Horn og Træ, saasom
han ogsaa havde alle Slags endog af de allersubtileste
*) Se Skivebogen 1915, S. 75—82.
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Instrumenter og Machiner, som han selv havde forfærdiget“. Det er klart, at Bispen er imponeret. — Win
thers Eftermand blev hans Svigersøn Niels Knudsen
Schytte (\f>98—\735), gift med Marie Nielsdatter Win
ther. Niels Schytte jamrer i 1727 til sine Overordnede
over, at der er sket ham „saa stor Overlast i mit Hus
med grove Skjældsord og Trusler til Ulykker over
mig og mit Hus af en Student ved Navn Clemen
Sunds, som til sidste Paaske have været mine Børns
Skolemester“. Han anraaber Bispen i Viborg og Prov
sten Chr. Larsen Tychonius i Skive om Beskyttelse mod
den frække Students Excesser. 1731 hedder det om ham,
at han har faaet en aaben Fistel i „sin højre Kinde“,
saa han ikke alene kan bestride Embedet; han venter
paa at faa sin Søn hjem til sig som Kapellan. Og
da han kort efter dør, bliver denne Søn, Knud Niel
sen Schytte, hans Afløser (1735—52). Han er ogsaa
gift med en Winther — Christiane Barbara. Da Bi
skoppen Andreas Wøldike i 1740 visiterer hos Knud
Schytte, faar han og Menigheden følgende smukke
Skudsmaal: „Den 31. Augusti (var jeg) i Jebjærg Kirke,
hvor Ungdommen af Annexet Lyby ogsaa mødte.
Ungdommen af begge Kjøn var meget vel oplært og
svarede med særdeles god Forstand, saa at jeg med
stor Olæde fandt Anledning til at takke Gud for den
Kundskab, som jeg fandt hos dennem saavelsom for
de gamle, der idelig af egen Drift ogsaa svarede paa
det, som jeg spurgte de unge (om), hvorfor jeg og
saa til Slutning opmuntrede dem alle til Bestandighed
og videre Tilvæxt i vor Herre og Frelsers Kundskab
og Naade . . . Menigheden var med Præsten og han
med dennem vel fornøjet, og paa ingen af Siderne
blev nogen Klage fremført“.
Ellers har Knud Schytte neppe i nogen Maade
været fremragende. Da man i 1743 søgte at fäa Sal-
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ling Præster til at indberette noget om deres Sognes
verdslige Tilstand, gav Schytte omtrent blankt op;
omsider svarede han gnavent ligesom for at blive fri
for deres Prellerier, at han vidste ikke noget særligt
at indberette, det skulde da lige være den Ting, at
der i hans Menighed var en Mand, „som hedder Meelli“
{Mehl?). — Hans Eftermand Wilhelm Henrik Patberg
(1752—1793) er sikkert den berømteste eller skal vi
sige mest berygtede af alle Jebjærg Præster. Han
lever i Sagnene som en stor Troldmand, og det skal
ikke være faa Gjengangere — deriblandt to saa fryg
tede som Mette Tougaard fra Astrup*) og Dorthe
Rønberg i Skive— som han skal ha „sat hen“, hvor
de med Rette hørte hjemme. — Patberg havde i sine
unge Dage været Præst i Finmarken, saa det var jo
ikke at undres over, at han kunde mere end sit Fader
vor; thi Finlapperne havde altid været i Ord for deres
Evne til at trolde og galdre.
Et Steds fortæller Patberg selv: „1740 blev jeg
beskikket til Lærer for Waranger og Tanæ Distrikter
i Øst-Marken, hvorfra jeg Aar 1742 21. Maj blev for
flyttet til Køllefjords Præstegjæld som Sognepræst“.
Til Jebjærg kom han 21. Juni 1752, og der blev han
i 41 Aar. Han skal ha været en meget robust og svær
Mand, en stærk og myndig Prædikant var han ogsaa;
til en Kone, som sov i Kirken, sa’ han fra Prædike
stolen: „Aa, sid ikke her og sov, du gamle Kone,
gaa hjem og læg dig i din Seng“. Til en anden raabte
han fra samme ophøjede Stade: „Vaagn op, du som
sover, at den Helligaand kan lyse for dig; men du
vaagner ikke, før du vaagner allernederst i Helvede!“
— Kort efter hans Ankomst fra Norge kom en Pige
hjem til Jebjærg fra Sorø Akademi og var besvangret
*) Se G. Schüttes Artikel foran, S. 22 o. fr.
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(det var samme Aar som Holberg døde). Hun føder
sit Barn, ligger det ihjæl kort efter, staar derfor aabenbar Skrifte i Jebjærg Kirke og faar af Patberg Pas
til Sorø for ogsaa der at staa Skrifte for sit Lejermaal. Men det passer ikke Mette; hun tar istedetfor
ned til Nørgaard og fæster sig til Ejeren og gaar
til Alters hos Præsten i Grinderslev, hvad Patberg
i største Fortørnelse altsammen fortæller sin Biskop.
Desuden melder han, at der fornylig — Juni 1754 —
har været lid i Jebjærg Præstegaard; den brændte
dog ikke helt ned, men alligevel er han desaarsag „geraaden i tunge Omstændigheder“. Sagnet fortæller,
at hans Kone laa Lig, mens Gaarden brændte, og
som den voldsomme Mand, han var, tog han, da
Døren var lidt vanskeligt at faa op, en Sten, som en
anden vanskelig kunde løfte, og huggede Døren ind,
mens han raabte: „Op da i Jesu velsignede Navn!“
— Han var jo saa grut-stærk! Nu bar han Liget ud paa
Gaardspladsen, siger Sagnet. — Jeg ved forøvrigt ikke,
at han var mere end én Gang gift, nemlig med Hylleborg Johansdatter Assels, hvis Far var Præst i Hem,
og hun døde først 1810. Men da han var født 1709
og altsaa 43 Aar, da han kom til Jebjærg, er det jo
meget sandsynligt, at han har været gift tidligere, og
at Traditionen har Ret angaaende den dramatiske Red
ningsakt. Han har med andre Ord været et Stykke af
en Oösta Berling, en rigtig drabelig Bondepræst efter
de bedste Mønstre, „en hwelle Kaal po æ Stuel“ og
en dreven Troldmand, for hvis Hokuspokkus selve
den Slemme maatte ryste i Buxerne. De gamle her
paa Egnen har betroet Evald Tang Kristensen deres
Rædsel og gysende Ærbødighed for ham, naar han
paa sine natlige Togter lagde fjerde Vognhjul op i
Vognen og tvang det Spøgelse, der vilde spærre ham
Vejen, til at gaa i Hjulets Sted, indtil de naaede Je-
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bjærg Præstegaards Havedige, dér manede han Gjen
gangeren ned under en stor Sten, som Folk har nikket
hen til i Menneskealdre, før de gik ind ad Kirke
stætten. Endnu kan de gamle citere de drøje Ord,
som han lod falde om den Jebjærg-Mø, der syv Gange
var bleven lokket af Soldaterne — thi den Gang laa
der til Stadighed Soldater i Jebjærg.
To Gange maatte de ha Bud efter ham fra Astrup,
hvor de ved Nattetider ikke kunde begaa sig for et
Par „Jomfruer", der „gik igjen" efter alle Kunstens
Regler. Forresten et Par tragiske Livsskjæbner begge,
som jeg vilde ønske, jeg kunde ha udredet; men de
ødelagte Dokumenter, især Kirkebøger, spotter en
hver Anstrængelse. Det hedder i det digre Værk
Hofmans Fundatser, der kom i 11 Bind i det 18.
Aarh. (se Bind 3, Side 467):
„En Pige Mette Nielsdatter*) Tougaard, som
tjente paa Astrup, gav 1730 den 2. Juli en Lysecrone
til Kirken (i Grinderslev) og 10 Rdl. til at forsyne
samme med Lys de 3 Højtidsdage, Renten 3 Mark,
anvendtes til Lysene, som Kirkens Ejere, der har Pen
gene, derfor levere".
Det var jo et smukt Træk. Et Træmindesmærke
er oprejst over hende inde i selve Grinderslev Kirke;
saa ligger hun vel ogsaa nok selv begravet derinde.
De gejstlige Autoriteter har altsaa taget hende for god
nok; men anderledes de verdslige. Hvad har de saa
at anføre imod hende? Aa, noget ganske forfærdeligt!
Det er de grusomste Handlinger, Sagnene tillægger
hende: At hun gjentagende skal ha født i Dølgsmaal,
hakket Fostrene itu og smidt dem for Hundene. Da
hun laa for Døden, stod tudende Djævle i Hundes
*) Andre siger Mikkelsdatter, der sikkert er det rigtige.
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Lignelse foran hendes Sovekammerdør og ventede
paa hendes arme Sjæl — og meget mere af samme
uappetitlige Tønde. 1 mer end halvanden Hundrede
Aar har den ubarmhjærtige Folkefantasi tumlet med
denne stakkels Kvinde og ladet hende fare som et
hvileløst Gespenst mellem Sognene; hvilken grusom
Skjæbne, hvis det nu er Løgn alt det, man har villet
paadutte hende! Og hvorfor skulde det ikke være det?
Havde hendes Samtid kunnet bevise hende noget over,
skulde Kirken vel nok ha agtet sig for at modtage
hendes Gaver: Lysekronen og de fattige tre Mark til
Højtidslysene. Hun døde 1730 i en tjenende Stilling
paa Astrup. Husholderske var hun ikke, thi denne
hed Elisabeth. Astrup var paa dette Tidspunkt næppe
noget hyggeligt Sted; i mer end en Menneskealder
havde denne Gaard været i det stærkeste Forfald;
dens tidligere Ejer Otto Friis sad meget af sit Liv i
Gjældsfængsel ; en Gang flygtede han over Hals og
Hoved, fordi han ikke kunde udrede fire Mark. Syn
derlig bedre var Stillingen næppe under Mettes Hus
bond, den ugifte Junker Johan Rantzau Parsberg,
det Mandfolk, som hun beskyldes for. Han var en
stor Slægts sidste visne Skud, der ikke havde fyldt
30 Aar, da han 23. Marts 1730 døde, yderst forarmet.
Han var Ritmester ved de holstenske Ryttere; var tro
lovet med Hilleborg Sophie von Offenberg; men Par
tiet gik overstyr 1727. Under Skiftet efter ham kom
mer der snurrige Ting frem om hans fænomenale
Pengeforlegen hed.
Hans Forpagter Chr. Woetmann fortæller, at han
i April 1727 i sidste Snapsting hos Mouritz Højer i
Viborg har laant ham 2 Mk. til de Tiggerdrenge fra
Latinskolen, „som gik om med David om Aftenen“.
(„David“ er nok en eller anden „Frelsegryde“, som
der lægges Penge i). De 2 Mark har han aldrig
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siden kunnet faa af ham. Af sin Husholderske laaner
han stadig — mest Glas; engang 4 Vinglas; „nok 2
Ølglasse, da han gav sine Folk 01 og Brændevin,
efter at de havde ophøstet“.
Hverken Husholdersken eller Forpagteren.„kunde
nogen Tid bekomme den salig Herres Haand*), saasom han var uendelig i alle Ting“.
Set paa Basis af denne forgyldte Armod bliver
den fattige Husjomfrus Gave til hendes Sognekirke
jo en hel Kapital.
Da Patberg kom til Jebjærg, havde sølle Mett’
Tougaard ligget i sin Grav (naar hun altsaa var der!)
i 22 Aar, saa det var jo et noget bedaget Spøgelse
at sende Præsten imod; maaske er det Grunden til,
at Forsøget lykkes „wor Faar“ saa daarligt, at endog
nulevende vil paastaa, at de har mødt Mettes Gjenfærd**). — Mere Held fulgte den trolddomskyndige
Præst med den anden Astrup-Jomfru. Hendes sørgelige
Skjæbne fortælles saaledes i Folkemunde: Paa Astrup
hændte det engang, at en Karl gik hen og forelskede
sig i en Jomfru dér paa Gaarden. Hun vilde imidler
tid ikke vide af ham at sige, hvad der fortørnede ham
meget. For at hævne sig, listede han én af de Sølvskeer til sig, som hun havde Ansvaret for overfor sit
Herskab. Hun anklagedes nu for at ha stjaalet Skeen,
hvad der krænkede den ærekjære Kvinde saa dybt,
at hun gik ud og druknede sig i den samme Brønd,
hvori Karlen havde nedkastet Skeen. Hun viste sig
nu hver Aften som Skygge eller Skivelse, der stod og
•) d. e.: kunde ikke faa ham til at gjøre Red’lighed !
♦*) Se saaledes et kuriøst Exempel i Værket: „Evald Tang
Kristensens Æresbog“, Udvalg ved Hans Ellekilde, Side 71
(sml. ovenfor S. 25); her beretter en Østsallingbo om et
veritabelt Sammenstød med Mette Tougaard 1894. Nej,
Patberg har faaet det gjort for ringe!

JEBJÆRG PRÆSTER

43

stirrede ned i Brønden. Patberg blev tilkaldt og be
falede, at man skulde øse Brønden tom; det blev
udført, og Skeen kom nu for en Dag, hvorved Pigens
Skyldfrihed godtgjordes. Siden saa man aldrig hendes
Skygge mere. Præstens kloge Raad havde skaffet den
Ulykkelige Fred. Saa vidt Sagnet; men i en Politi
protokol fra det 18. Aarh. hedder det: „En Pige ved
Navn ^4/ze Nicolette Kirstine Frederikke Møller, der
tjente Frøken von Gersdorff, som i nogen Tid var i
Besøg paa Astrup, druknede i en 8 Alen dyb Brønd
paa Oaarden Natten mellem 18. og 19. Septb. 1782“.
— Der er jo ingen Tvivl om, at vi her har den af
Folketraditionen omspundne sørgelige Tildragelse, som
altsaa hermed har faaet baade sin Forklaring og sin
Tidsfæstelse*).
I 1793 fortæller Patberg, at nu er han selv 84
Aar gammel og hans Kone 76; i 36 Aar har han betalt
Enkepension til sin Formands Efterladte; det maa være
Christiane Barbara Winther, der altsaa først døde
1788. Nu vil han gjærne ha Lov til at spænde fra.
Han faar da sin Afsked og flytter ind til Skive, hvor
han dør 22. August 1797. — Hans Eftermand bliver
Michael Feld (1794—1817). Under ham gaar der atter
grundigt Ild i Præstegaarden, saa den denne Gang
brænder ned til Sylden (1798). Det var altsaa Feld,
der havde bygget den smukke gamle stilfulde Præstegaard i Jebjærg, som vi alle husker, og som først
faldt for Brækjærnet 1922. Hvor tit har jeg ikke
glædet mig ved dens hvide Vægge, der lyste med
den usigeligste Blidhed over de høstmodne Marker,
naar jeg i Aftensolen vendte hjem fra min Digterfærd
i Jebjærg Hede!------ Kaarene bedredes efterhaanden
for de Jebjærg Præster. 1 1743 var Præstelønnen her
•) Sml. ovenfor S. 23.
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200 Rdl., i 1771: 300 Rdl.*), i 1801 var den steget til
687 Rdl. — I Pastor Felds Tid har Jebjærg efter alt
at dømme haft Besøg af Grundtvig; det var dog
længe før han fik Skjæg paa Hagen. Dette gik saaledes til: 1 1792, da Grundtvig kun var 8—9 Aar gi.,
blev han af Forældrene sendt ud paa den jydske
Hede til Byen Tyregod ved Vejle for af Laurids Feld,
Præsten der paa Stedet, der havde været Lærer for
Grundtvigs Brødre, at forberedes til Latinskolen. Her
opholdt han sig i 6 Aar. Men i en Ferie tog Laurids
Feld ham med ned til sin Slægtning i Salling. Ludvig
Schrøder mener, at det var Nautrup, han besøgte;
fra Nautrup kom Michael Feld nemlig til Jebjærg;
men der er dog større Sandsynlighed for, at det var
henimod Slutningen af Grundtvigs Ophold paa Heden,
at den unge Klør fik Lov til at komme ud paa saa
lang en Rejse. Feld forlod Nautrup tidlig paa Aaret
1794. Grundtvig skulde altsaa ha været i Nautrup
senest Sommeren 1793; da var han en Mjat paa
knap 10 Aar, der næppe har faaet Lov til saa
vidtløftig en Udflugt. Han har senere fortalt om de
mange Storkereder, som han huskede fra Tagene i
Skive. Ogsaa denne Iagttagelse vidner om en mere
„sat" Alder. — Den blonde sjællandske Gut skulde
bare ha vidst, hvilken næsten afgudersk Dyrkelse den
lille Bondeby engang skulde komme til at yde ham
og hans Navn! — Michael Feld var 1789 bleven gift
med Christine Sophie Wenzel, en Kjøbenhavnerinde.
Wiberg siger om ham, at han var „virksom og munter
og havde en Gjæld af 6000 Rdl." Man skulde synes,
at Munterheden efter dette maa ha været af en lidt
forceret Art. Den endte da ogsaa i udpræget Sinds
syge; men da havde Feld forladt Jebjærg og var Præst
’) Degnelønnen samme Aar kun 35 Rdl.
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i Ølstykke paa Sjælland; han døde 1836, hvorpaa
Enken energisk tog fat paa at afvikle Gjælden, hvad
der næppe altid er faldet saa muntert ud. — Efter
ham fulgte Jens Kjeldsen Schjørring (1818—36), gift
med Marie Elisabeth Dorothea Scharschou Schiive;
han havde et Par Aar været Præst i Estvad og higede
nu efter bedre Græsgange. Om hans Liv og Færden
ved jeg intet; han døde i Viborg 28. Januar 1845.
Nu fik Jebjærg som Præst en meget lærd Mand,
Frederik Nielsen (1836—43), der kom fra Kjøbenhavn
med en theologisk Doctorhat og senere steg baade i
Lærdom, Avancement og Anseelse; saa det var jo
lidet sandsynligt, at han blev længe i Jebjærg; han
var Søn af Frederik den 6tes første Kammertjener og
blev inden sin Død baade Stiftsprovst, Professor og
Landstingsmand med Tilslutning til de Nationallibe
rale. Om hans Præstevirksomhed i Jebjærg siger hans
beundrende Biograf i „Illustreret Tidende“, hvor man
ogsaa ser hans Portræt (27. Oktober 1867): „Den 24.
Maj (1836) udnævntes han til Sognepræst i Jebjærg
og Lyby i Viborg Stift. Her forstod han i kort Tid
at vinde denne opvakte Menigheds fulde Kjærlighed
og Anerkjendelse. Hans Sognefolk flokkedes i Kir
kerne og erkjendte og paaskjønnede saavel den sande
kristelige Lære, som han med en troende Kristens
fulde Styrke og Begejstring og en begavet, kundskabs
rig Mands overbevisende Klarhed vidste at indpræge
dem; som den Kjærlighed og Retsindighed, der saa
tydelig stemplede hele hans Liv“. — I Jebjærg blev
han 1838 gift med sin Ungdomsveninde Helene Kir
stine Hansine Perch, Datter af en Kjøbmand paa
Christianshavn. Men han attraaede at blive Forstan
der paa et Seminarium; i 1842 søgte han at komme
til Snedsted (Aalborg Stift), men her blev Ludvig
Chr. Müller den foretrukne; men Aaret efter havde
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han bedre Held med sig og blev Forstander paa det
Seminarium, som Frederik Barfods Far, Hans Peter B.,
i 1812 havde ladet oprette i Lyngby ved Grenaa.
Dermed var han tabt for Jebjærg. Fr. Nielsen var
Forstander og Præst i Lyngby indtil 1856, saa for
flyttedes han til nogle fede Kald paa Lolland-Falster;
kom 1859 ind i Rigsdagen, men blev der kun nogle
faa Aar og interesserede sig aldrig for andet end
kirkelige Sager. Mod Slutningen af sit korte Liv lam
medes han næsten ganske af Gigt. Han døde i Thoreby paa Lolland 9. September 1867 og blev fulgt til
Graven af 25 Provster og Præster foruden et Utal af
Menige. Konen overlevede ham i flere Aar.
Efter Fr. Nielsen fulgte Hans Jacob Glud (1843
— 1873), der var født paa Vinderslevgaard ved Silke
borg 16. April 1799. Glud var Proprietærsøn (hans
Far Søren Chr. Glud, f 1838, kjøbte V. 1795), og i
hans eget Væsen var der ikke saa lidt af det brydske
og haardhændede, der røbede Afstamningen. Han
var gjærne tilhest, ogsaa tit paa den høje Hest. Ride
pisken laa sikkert i hans Haand og faldt haardt, hvor
den traf, baade paa hans Tjenestedrenge og paa det
Medlem af Menigheden, der letsindigt havde vovet
sig ind paa hans Jagtrevier, der omfattede mindst
hans Pastorats Jorder. Han var tidligere Præst i Vildbjærg, og til Konrad Understrups Bog om dette Sogn
og dets Præster (S. 100- 101) vil jeg henvise den, som
ønsker at vide mere om hans Levnets Detailler. Han
var gift med en Kjøbmandsdatter fra Aalborg, Ane
Rebekke Arfmann, der døde her i Jebjærg 1905, paa
et Aar nær 100 Aar gi. Glud var gaaet forud allerede
28. Februar 1879. Han efterfulgtes af sin Søn Niels
Christian Glud (1873—1920): og det kan uden nogen
Overdrivelse siges, at ingen af de 16 Præster, der
har været i Jebjærg siden Reformationen, hvad enten
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saa de har brilleret som Troldmænd eller Rigs
dagsmand, har haft Chr. Oluds Betydning, hver
ken i deres egen snævrere Kreds eller i det hele
Opland. Med Chr. Olud begynder der simpelthen
en ny Præstetype med alsidig Interesse ikke blot
for den dogmatiske Side af Menneskelivet, men Iigesaa meget for Individets moralske Karakter; den rene
folkeopdragende Tendens, som Glud har gjort sig til
Talsmand for, var noget ganske splinternyt, som ingen
af hans Formænd kjendte, om saa blot af Navn. Men
Pastor Chr. Oluds Betydning som Sognehyrde saavel
som almindelig Folkevækker er skildret saa ofte (bedst
synes jeg af Hr. Pastor Kæstel i Skive Folkeblad 31.
December 1914), saa det skal Jeg ikke fuske i. Hr.
Chr. Gluds Forkyndelse har aldrig haft noget Ærinde
til rnig; men ikke desto mindre er han den interes
santeste Præst, jeg har kjendt, den menneskeligste og
den modigste, der bar det kjærnefriske jydske Sprog
lige ind for Herrens Alter.
Nu, før jeg slutter, kan jeg ikke la være at hen
tyde til en Historie, som jeg hørte af en Bekjendt
for ganske nylig. — En Aften kom en vildfremmed
Mand kjørende ind i Jebjærg Præstegaard; han fik
sin Hest spændt fra og kom ind i Præstens Stue,
hvor han blev bedt med til Aftensbordet. Næste Dag
kom, og den selvinviterede Ojæst gjorde ikke Mine
til at bryde op; naa jaja, han kom ogsaa denne Dag
med til Maaltiderne, og ude i Stalden skraaede hans
Hest godt i sig af Præstens Havre. Den Dag gik og
næste Dag og hele Ugen uden ringeste Forandring!
Gjæsten kunde nu selv finde tilbords og Hesten til
Krybben og ingen spurgte dem: hvorlænge? Og der
gik Maaneder, og der gik Aar, mange Aar; og Hesten
døde, og Gjæsten døde, og de blev begravede —
om de saa var af med dem i Præstegaarden, derom.
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melder Sagnet intet. — Det lyder jo altsammen
som et norsk Æventyr. Et mageløst gjæstfrit Sted!
Men hvem var Gjæsten? Afdøde Morten Eskesen
vilde ha kaldt ham Folkeaanden. Men Pastor Chr.
Glud, der nu med Alderdommens Ret sidder nærmest
Kakkelovnen, har maaske en mere haandgribelig Ud
lægning.
Jeppe Aakjær.

*) Efter at dette er ført i Pennen, meddeler Pastor Glud, at
det ikke er hændet ham, men et ældre Medlem af Slægten.

Sagn og Tro knyttet til Stene
i Viborg Amt.
Af August F. Schmidt.

EN TIL GRUND LIGGENDE TANKE for Hoved-

parten af de Sagn, der knytter sig til Natur
genstande, er det naturforklarende Moment. Almuen
vil forklare, hvorledes dette eller hint usædvanlige er
opstaaet. Derfor er Størsteparten af disse Sagn lette
at gennemskue.
Derimod er det vanskeligere at give en Forkla
ring paa Trosforestillinger, som knytter sig til Natur
genstande. Man kan bedst udrede Oprindelsen til en
Trosforestilling, naar man har et tilstrækkeligt stort Ma
teriale at arbejde med. Undertiden er Sagn og Tros
forestillinger indgaaet i saa nær Forbindelse med hin
anden, at Klarhed over Spørgsmaalene bliver endnu
vanskeligere at opnaa.
Man maa vel iagttage, om en Forestilling er af
ældre eller yngre Dato. Adskillige Sagnmotiver kan
tit af visse Grunde først være fremstaaet i en temmelig
sén Tid. Adskillige er tilbøjelige til at tro, at Nutids
Sagns Oprindelse maa søges i Urtid eller Oldtid.
Dette er ikke Tilfældet nær altid.
Spørgsmaalet om danske Stensagn, som her skal
undersøges, vil sikkert vise dette paa flere Punkter.
4
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Rundt i hele Danmark findes spredt en Mængde store
Kampestene. De er førte hertil paa Isen i Istiden fra
Sverrig og Norge. Nogen stor geologisk Rolle spiller
de ikke. Disse Sten (Klippeblokke) findes hyppigst
paa Højdedrag, Aaser, Bakker, Skrænter og ved Ky
sterne. Da de, der nu findes, kun sjældent ligger i
Vejen for Jordens Dyrkning eller moderne Teknik,
har man ladet dem ligge, og en Del af disse Stene
er ogsaa bievne fredede, da der knytter sig et eller
andet religiøst, historisk eller sagnagtigt Træk til dem.
En Pryd for vort klippefattige Danmark er de ogsaa.
I ældre Tider, da Jorden ikke dyrkedes saa inten
sivt, fandtes overalt Sten i langt større Mængder end
nu til Dags. Efterhaanden som Befolkningen voksede,
blev det nødvendigt at bygge nye Byer, opdyrke saa
megen Jord som muligt. „Torperne“, der i Tiden
o. 800—1200 e. Kr. anlagde de danske -torp-Byer
(o: Landsbyer, der ender paa -rup, -drup, -strup, -trup),
har haft et umaadeligt Arbejde med at fjærne de
mange Sten frå de nye underlagte Agre. Som Tiden
gik og Dyrkningen skred fremad, blev Markerne mere
og mere stenfrie. Størsteparten af Kampestenene er
vel brugte til Bygningsarbejde; en Del er blevet
stablede op i Kirkegaardsdiger og Markdiger. Kun
de allerstørste Sten har man ikke med den Tids Red
skaber og Teknik ævnet at faa fjernede fra deres
Plads paa Marken, og en Del af dem laa paa Steder,
der — som nævnt — ikke dyrkedes. Som Tiden er
gaaet, har man glemt Grunden, hvorfor denne eller
hin store Sten er blevet liggende. Deres tit uhyre
Størrelse, deres Fordybninger, der mindede om kæmpe
mæssige Fingeraftryk (Kæmpehaand, -fod o. lign.) satte
Fantasien i Bevægelse. Stenen(e) maa have haft en
særlig Historie. En saadan „Sagnsten“ laa f. Eks. i
en vis Afstand fra Kirken, og paa Stenen var For-
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dybninger, de gamle tydede som „Kæmpefingre“, alt
saa var den kastet af en Trold efter Kirken. Derfor
har vi de mange Sagn om Stene kastede af Trolde
(Kæmper [-kvinder] Jætter) efter Kirker, Kirketaarne,
Kirkeklokker.
Sagnene om de store Sten (Kænipekastsagnene)
maa derfor anses for at høre en forholdsvis nyere Tid
til; en Tid, hvor Stenene ikke fandtes i Mængde paa
Markerne, da Sagnene ellers ikke vilde have Mulighed
for at opstaa. Det viser sig nemlig altid, at der ikke
fremstaar Sagn om Sten paa Steder, hvor der findes
mange af dem (undtagelsesvis „Jættebroer“ o. lign.), men
hvor Stenen ved sin Størrelse bliver enestaaende, opstaar
Sagnet. For at nævne et analogt Eksempel: 1 en Skov
opstaar yderst sjældent Sagn om et enkelt Træ, hvor
imod der særdeles hyppigt fremstaar Sagn om et
enligt Træ paa Marken eller et andet lignende Sted,
hvor det fremtræder som noget ikke helt almindeligt.
Natursagn om en enkelt Naturting opstaar ikke i
Mangfoldigheden, men derimod hvor Tingen fremhæ
ver sig særligt ved dets Afvigelse i Udseende fra Om
givelserne. Endvidere kan hertil føjes, at Sagnene om
Kæmpekast maa være opstaaede efter Kristendommens
Udbredelse i Danmark, da Stenene af Kæmperne hyp
pigst kyles efter de kristne Kirker.
Man maa efter det foranstaaende da komme til
det Resultat, at Sagn om enligtliggende Stene og
Kæmpekast efter Kirker først er fremstaaede efter
ca. Aar 1200 e. Kr. For denne Tid mangledes de
umiddelbare Forudsætninger for disse Sagns Oprindelse.
Nu kunde man saa straks spørge, om der ikke
kendes Sagn af lignende Art fra en ældre Tid end
den nævnte, da man jo dog i Oldtiden maa have
knyttet Forestillinger til Stene saavel som i en senere Tid.
— Hertil maa først svares, at vi intet kender om
4*
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Natursagn af ovennævnte Slags, der med Sikkerhed
kan henføres til meget gamle Tider, men det er
givet, at der maa have eksisteret Sagn om Sten før
Kristendommens Indførelse og Markernes Opdyrkning.
Men vi véd ikke, hvad disse Sagn maa have indeholdt.
Nu findes der en Del Sagn om Kæmper, der
slaas indbyrdes: de kaster Kampesten efter hinanden.
Disse Sagn, der i Nutiden er faa i Modsætning til de øv
rige Kæmpekastsagn, kan maaske henføres til Oldtiden.
Der kendes nemlig fra den græske Oldtid Sagn om
Kykloper, der kastede Sten efter hinanden, baade i
Alvor og Spøg. Muligvis der her i Danmark har været
lignende Sagn i Oldtiden, om Jætter, der kastede Sten
efter hinanden ligesom i Grækenland, og disse gamle
Forestillinger er det saa, der kan have levet i Folketroen,
helt til Evald Tang Kristensen har faaet dem optegnet.
Sagntypen: Kæmper slaas indbyrdes, skulde da
være den ældste af Stensagnstyperne. Tanken, jeg
her har fremsat, er en Hypotese, som maaske kunde
være en nøjere Undersøgelse værd.
Kæmpekastsagn hører til den mest udbredte Sagn
type, der findes om Stene i Danmark. Typen er i
sin Grundform klar og simpel, men indeholder selvføl
gelig en Del Enkeltheder, fremstaaede af de ydre For
hold, og disse Enkeltheder er ikke altid lige gennem
skuelige.
.Vi skal nu se lidt nærmere paa nogle særlige
Spørgsmaal vedrørende Sagnsten.
Paa en Del af de Stene, hvortil Sagnene knytter
sig, var (er) der Fordybninger af forskellig Form og
Størrelse. I de enkelte Tilfælde at afgøre, hvorledes
disse Fordybninger er fremkomne, kan kun ske ved
indgaaende Undersøgelser af de enkelte Stene. Almuen
forklarede Fordybningerne som Kæmpefingre, frem
bragt ved Kæmpehaandens krystende Tag i Stenen,
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inden den susede igennem Luften efter den ulykkelige
Kirke, som skulde staa for Skud. Men nu i vore Dage
kan vi jo ikke nøjes med denne — efter gamle Tiders
Naturopfattelse — forstaaelige Forklaring, og vi maa
søge en anden.
Hovedparten af de omtalte Stenfordybninger er
vel nok fremstaaet ad naturlig Vej ved Stenens Dan
nelse. Til de naturlige Fordybninger hører langagtige
Fordybninger eller Skurer i flere af Sagnstenene. For
dybningerne forklaredes af Almuen som fremkomne ved,
at en Jættekvinde havde kastet Stenen(e) i sit Haarbaand,
Strømpebaand eller Forklædebaand. Det bliver Geolo
gernes Sag i de enkelte Tilfælde at redegøre .for For
dybninger af den Slags. En Del af Mærkerne er vel
huggede af Mennesker; maaske Forsøg paa at sprænge
Stenen paa den gammeldags Maade ved først at hugge
(bore) et Hul i den, sætte en Trækile i Hullet og saa
hælde Vand paa Træet, hvorved dette efterhaanden
udvidede sig, saa Stenen sprængtes i et Par Stykker;
maaske har man hugget Ejermærker i nogle af Stenene,
for at vise et Markskel. Flere af de store Sten har
sikkert haft Forbindelse med Helligstederne. Muligvis
kunde der paavises en saadan Forbindelse ved en
Undersøgelse af Marknavnene i Stenens nærmeste
Omegn. Marknavnene indeholder tit Led, der har
sakral (o: hellig) Betydning.
Henrik Larsen har paavist’), at Marknavne, der
indeholder Ordet „Smør“ har sakral Betydning, idet
disse Navne grupperer sig om bestemte Steder, der
er kendte som Oldtidshelligdomme. Svend Aakjær
har ved sine Undersøgelser yderligere suppleret denne
Iagttagelse. (Endnu er S. Aa.s Materiale om Emnet
ikke offentliggjort i synderlig Udstrækning)2). Man
véd, at der ved Gudsdyrkelsen ofredes Guden eller
Guderne et Smøroffer, o: Smørret blev henlagt paa
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Marken under aaben Himmel, hvor det efterhaanden
smeltede paa Grund af Solvarmen; det var et Offer
til Solen. Nu vil det være meget naturligt at antage,
at Smørret, der blev ofret til Solen, blev henlagt i
Fordybninger paa Sten. Fordybningerne er vel saa i
de fleste Tilfælde udhuggede eller udborede ved
Menneskekraft. Maaske nogle af de „skaalformede
Fordybninger“ senere har været fil dette Brug; thi
paa en Del store Sten findes nemlig en Del æbleskiveagtige Fordybninger, der nu anses for at være Ildens
Tegn. Det var forøvrigt en Lægmand Niels Sørensen
i Lem, der først fandt paa denne utvivlsomt rigtige
Forklaring af Oldtidsgaaden 3). De „skaalformede For
dybninger“ er fremstaaef af Ildboringshullet. Ilden
var hellig, og Frembringelsen af Ild var derfor over
naturlig og hellig. De mange Huller paa Stenfladen
udsmykker, hvorved det er forstaaeligt nok, at Ildens
Guddom afløstes af Solen, hvorved nye Tegn, Kred
sen og Kredskorset (paa Kampesten) i Danmark kom
til at staa ved Siden af det gamle. De runde Mærker
staar da som Minder om Urforestillinger af religiøs
Art, men tillige om en begyndende Fremstillingskunst4).
Til den begyndende Fremstillingskunst hører „Gudens
Fodspor“: Udhugningen af et Fodspor eller et Fod
par, som findes paa adskillige Sten, hvortil der knytter
sig Sagn. Gudens Fodspor kendes forøvrigt i Europa
og indtil Indien, ligesom det forekommer i Amerika
og Afrika. Fodsporet forekommer særligt mellem
Bronzealderens Helleristninger i Sverrig og Norge,
hvorfor det i Danmark vel og maa være fra denne
Tid. Fodsporet var baade et old kristeligt og buddhistisk
Symbol, der gengav det af Guddommen efterladte
Fodspor. Dette kunde da ogsaa være udtrykt ved
Fodsporene fra Bronzealderen, der vel næppe har
ligget fjærnt fra den Tid, da Guddommen endnu ikke
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fremstilledes billedligt, men dog vel tænktes at have
menneskelig Skikkelse. Senere blev Fodsporene et
almindeligt helligt Tegn, der kunde gentages i Mængde,
som det ses i Helleristningerne5).
Fordybninger i Sten kan ogsaa i visse Tilfælde
stamme fra en primitiv Lampeform. Den brændbare
Vædske hældtes i Hullerne, hvor den saa ved Antæn
ding kunde udsende et blamrende Lys. Fra adskil
lige middelalderlige Kirker kendes denne Lampeform6).
Foruden det fremførte om Sten indenfor Folke
troen findes der selvfølgelig mange flere speciellere
Spørgsmaal om Emnet, hvorom der dog i flere Til
fælde haves grundige Undersøgelser. Saaledes findes
der en Bog om „Tordenstene“: Tordenvaabenet af
Chr. Blinkenberg. Om Sten, kastet paa Orave (o:
symbolsk Begravelse), findes Folmer Dyrlunds Af
handling: Om Stenkaste og Troshøwe i Dania. Vil.
(1900) 224 ff. Løsningstenen har F. L. Grundtvig
skrevet om. Thorkild Gravlund har mere digterisk
behandlet „Kæmpekastsagnene“ i Bogen Skelstene,
ligesom han med stor digterisk Kunst har benyttet
Almuens Sagn og Tro om Stene i flere af sine Ro
maner, mest i Flintenstens Ole. Henvisninger til
Literatur om Emnet findes i H. F. Feilbergs Ordbog
over jyske Almuesmaal og i hans Seddelsamlinger,
indeholdende Henvisninger til dansk og udenlandsk
Folkemindeliteratur i Dansk Folkemindesamling paa
det Kgl. Bibliotek.
Materialet til den følgende Stenliste over Sagnsten
i Viborg Amt er hentet fra E. T. Kristensens Danske
Sagn IH, 19 ff., 54 ff. samt hans utrykte Sagnsamling
i Dansk Folkemindesamling HI, Type A. 3—10, 12
(Supplement til Danske Sagn). Endvidere i Folke
mindesamlingens Kapsler 1906/31 b, Topografinumrene
1622—1846 (utr. Optegnelser efter 1906). 1 Fra Dansk
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Folkemindesamling (Danmarks Folkeminder I) 1908,
97 ff. findes en Liste over Sagnsten i Danmark, saa
mange, der var samlet Oplysninger om 1908.
I den følgende Stenliste vil Stenene blive nævnte
efter Sogne, der vil faa samme Rækkefølge som Sog
nene i Traps Danmark. 1 Noterne vil ikke blive nævnt
andet end den trykte Literatur om de enkelte Stene
(med Undtagelse af Listen i Danm. Flkm. 1).
1. Danærygh [-rhyg, -rig] i Nærheden af Viborg.
Kong Dan skal være hyldet der. Stedet for Danerygh
kender vi nu ikke. E. T. Kristensen mener, at dens
Plads er at søge i en Del firkantede Pladser, indhegnede med Jordvolde paa Vindt Mølles Marker, en
halv Mil Syd for Viborg By, hvor Landevejene fra
Syd og Sydvest støder sammen. Thingstedet for
Kaaringen af Kongerne skal altsaa have været der i
disse firkantede Pladser’). Navnet er dunkelt, men
det faar sin Forklaring fra et nyere Stednavn i Viborgegnen : Lejsten Ryge, en stor Sten ved Læsten i Sønderlyng Herred (vor Nr. 31). „Ryghæ“ (Klump; jfr.
norsk rygja, Klump, Kokase) har da været denne
Egns Betegnelse for Sten af enestaaende Størrelse.
1 Tidens Løb har man kaldt Stenen for „Dannerlyngen“, idet allerede i 13. Aarh.s Slutning var Thingstenens Navn saavidt glemt, at det i „Oesta Danorum
paa Danske“ blev forvansket til Danærlyung; og
siden da har Dannerlyng ad boglig Vej været kendt
som Navn paa Thingpladsen ved Viborg, uden at
dette Navn havde nogensomhelst folkelig Hjemmel.
(1 Sverrig kendes lignende Kongekaaringspladser fra
Oldtiden, nemlig ved Uppsalas Kongehøje og Mora
sten). Forøvrigt knytter der sig mange Dansagn til
Viborgegnen8).
2. Femfingerstenen ligger vist paa Viborg Ejen
dom paa Vejen efter Skive. Den er kastet af en Kæmpe
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efter Viborg Domkirkespir, men naaede ikke saa langt.
Konerne i Viborg gik ud til Stenen og mødte Fiskerne
der, hvor de saa handlede (med Aborrer)9).
3. Troldkonens Sten eller Rokkestenen (Skive
Landsogn) laa ved en Spang over et Vandløb, der
skiller Skivehus og Vindes Byjorder. Løse Eksistenser
kaldte den Vinde Bro, fordi de hvilede sig der.
Stenen var stor og graablaa. Hver Midnat sad en
Troldkone her og spandt paa sin Rok; der var Spor
af 3 Huller i Stenen efter Rokkens Ben. Naar hun
spandt, kunde Vindeboerne ikke komme over Spangen.
Stenen er forsvundet ved et Vejanlæg (Odgaardsvej)
fra Skivehus til Vinde.
4. Store Lars paa Øksenvad Hede, Dølby Sogn
(Salling H.) laa en Fjerdingvej fra
5. Lille Lars, begge i Nærheden af Plantagen.
Kendes der Sagn om disse to Stene i Egnen?
6. Sten paa Brøndum Kirkegaard (Salling H.),
med Mærke af fem Fingre. Den er kastet af en Trold,
der byggede Hvidbjerg Kirke. Da Brøndum Kirketaam „var mest synt“, „blev han saa knagende gal,
te han greb den her vældige sten og kylte den der
over“. Stenen ramte ikke Taarnet og bruges nu som
Fortov ved Kirken 10).
7. Sten mellem Grove og Brøndum; vender sig,
hver Gang den lugter nybagt Brød i Hovedgaarden
i Brøndum.
8. Sten i Jebjærg Præstegaards Havedige (Sal
ling Nørreh.) maatte ikke røres, da en Ulykke saa
vilde ramme Præstegaardens Beboere. Den blev dog
fjærnet 1875. Under den laa pakket fuldt af smaa
Sten. Den blev flyttet til Kirkens Vaabenhus.
9. Dronning Margrethes Sten (Grinderslev Sogn,
Salling Nørreh.) ved Astrup Vig op til Knud Skov,
tilhørende Hovedgaarden Astrup, var udhugget i Form
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som en Stol med Rygstød; er ca. 1'2 Alen bred og
omtrent ligesaa høj og dyb. Kaldes vistnok ogsaa
æ graa Stien (menes at være fjærnet).
10. Pœ' Færremand, en stor Sten i Limfjorden,
7—8 Favne fra den sydøstlige Pynt af Knud Skov
(Grinderslev Sogn) paa Astrups Ejendom; kun synlig
ved Lavvande. (Opt. af J. Aakjær 1911).
11. Gravesten (Grinderslev Sogn) er Skelsten
mellem Herregaarden Astrups Jorder og Mogenstrup.
Den vender sig, naar den lugier nybagt Brød. „Men
tho, det er da jenne Løwn, for en ka’ jo ett løjt’“,
føjede Meddeleren til!
12. Sten paa Junget Hede (Salling Nørreh.)
kastet af en Kæmpe ved Seide Kirke efter Junget
Kirke. Fem Fingermærker „er synt i den endnu“ ")•
13. Sten i Trilom Enge (Tise Sogn) kastet af
en Trold ved Orinderslev Kirke efter Strandby Kirke
(Slet Herred); den er Mærker af Troldens fem Fingre.
14. Sten ved Hinnerup Aa (Torum Sogn, Sal
ling Nørreh.), „saa svær, at fire karle havde ondt
ved at læsse den på en vogn“. Den er kastet efter
Torum Kirketaarn af ham, der byggede Kloster (Grinderslevkloster) Kirke, fordi han blev Uvenner med
Bygmesteren ved Torum Kirke. Andre fortæller, at
de væddede om, hvem der blev først færdig, og da
han i Torum blev det, kastede den anden Stenen i
en Slynge ■-).
15. Ryggehest, en stor Sten, ligger 50 Favne
fra Land ud for Søbyhag (Aasted Sogn). Den er
kastet af Morskæmpen efter Furbokæmpens Kirke ‘ ‘).
16. Sten paa Tendering Kirkegaard (Harre H.)
med Indskrift paa. En Hest blev en Gang fundet
bundet til den. Ingen turde røre Hesten. Stenen blev
flyttet hen til Kirkegaardsmuren. Man fandt Menne
skeben under Stenen, der vel er en gammel Gravsten.

SAGN OG TRO KNYTTET TIL STENE I VIBORG AMT

59

17. Rødstenen paa Fur (Harre H.) er et betyde
ligt Centralsted for Troldesagn. Grunden til dette er
den mærkelige Hule ned i Jorden i den røde Sten.
Allerede hos Resen i hans Atlas (Midten af 17. Aarh.)
fortælles det udbredte Træk om Rebet, der bliver
svedent i Enden, naar det sænkedes ned i Hulen.
Fra nyere Tid meddeles, at en Dreng blev hejst ned
i Hulen, men da han skulde hejses op, var Rebet
brændt over, og Drengen saa man aldrig siden. Der
fortælles ogsaa Sagn om Bondekonen, der blev bjerg
taget, hun kunde kun blive forløst, naar der kom en
rigtig Jordemoder ned til hende. Da Konen senere
kom hjem til sin rigtige Mand, døde hun kort efter.
Det vil blive for vidtløftigt at referere alle Sagn fra
Fur, der har Tilknytning til Rødstenen, men for den
interesserede Læser kan der henvises til Hans Fyrres
Bog: Furboerne (Danmarks Folkeminder Nr. 9, 55 ff.),
hvor Sagnene om Rødstenen er anførte tillige med
Henvisninger.
Det kan endvidere anføres, at Rødstenen er kendt
i Literaturen, da Blicher og Meir Aaron Goldschmidt
har skrevet Fortællinger, der knytter sig til Rødstenen,
nemlig „Rødstenen paa Fur“ og „Bjergtagen“11).
Det skal dog nævnes, at allerede o. 1680 er Rød
stenen omtalt af Hans Rosborg saaledes: „Siges Lan
det ligge paa en Stenklippe; ind i Klippen eller Stenen
udi en Dal er en Huule som en maadelig Ovnmunde,
i samme Klippe og over Munden i Stenen er udskaaren mange Herrers Navne, som har rejst til at
bese denne Sten og Munde. Jeg har selv set den.“
(Skivebogen 1917, 122).
18. Sten i Rødding Firkegaardsdige (Rødding H.)
kastet af Trolden Mikkel i Lime efter Rødding Kirke;
„den vender sig, hver Gang den kan ryge (o: lugte)
de bager til Anders Kirkes i Rødding.“
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19. Sten i Bakkerne Vest for Daalskjær (Rød
ding Sogn) kastet af Kæmpen i Balling efter Kæmpen
i Rødding; ham i Rødding slog Balling Kirketaarn
ned med en Sten. Derfor har Balling Kirke intet
Taarn ’•'-).
20. Sten i S. Andrup (Ramsing Sogn, Rødding H.)
er kastet af Kæmpen, der byggede Balling Kirke, efter
Rødding Kirke. De to Bygmestre skulde prøve, hvis
Bygning der var bedst. I Stenen er fire Fingermærker
paa den ene Side ,G).
21. Simonstenen fandtes paa Nørlund Hede (Lem
Sogn, Rødding H.), kastet af Kæmpen Simon efter
Lime Kirke (Smign. Nr. 18), fordi han blev vred over,
at Lime Kirke blev først færdig. Varianter: Kastet
efter Rødding Kirke af Trold fra Thy; kastet af Kæmpe
paa Mors efter Lem Kirke; kastet af Kæmpe paa Venø
efter Taarnet paa Spøttrup. I Stenen var Fingermær
ker. Den var „af størrelse som et lille fårehus“.
I 1860’erne blev den kløvet og brugt til Opførelse af
den nedbrændte Bustrup Lade. Der var „6 stærke
læs i den“, eller der „var 30 læs sten i den“, eller
„der var over 50 læs sten i den“. Stenen maa altsaa have været storl7).
22. Sten i Stranden fra Blidebjerg om imod
Dalsgaard Præstegaard (Taarup Sogn, Fjends H.),
kastet af en Bjergmand i Sejrsbjerg ved Lynderup og
Vardebjerg efter Bjergmanden i Blidebjerg, der blev
ramt af Stenen, hvilket medførte hans dødelige
Afgang.
23. Sten paa Heden Syd for Sjørup (Vrove
Sogn, Fjends H.) med Mærke af en Bjergkones Fingre;
hun har gjort Barsel der18).
24. Sten i Resen Kirketaarnsmur (Fjends H.)
kastet af Kæmpen i Vrove efter den anden Kæmpes
Kirke; Fingermærker19).
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25. Sten paa Høgild Mark (Resen Sogn) stod
1743 midt i Holdsbæk, hvor denne løber ud i Karup
Aa. Stenen brugtes som Trinsten. „Samme Sten er
en Skjelsten, og paa den kan man staa og kaste med
en Sten i 3 Stifter, o: Viborg, Aarhus og Ribe; 3
Sysler, o: Loosyssel, Hardsyssel og Ommer Syssel;
3 Amter, o: Silkeborg, Lundenæs og Halds Amter;
3 Herreder, o : Lysgaard, Ginding og Fjands Herred ;
3 Sogne, o: Karup, Haderup og Resen Sogne; 3 By
marker, □ : Karup, Hessellund og Høgild“20).
Stenen er omtalt 1743 i en Præsteindberetning
(se Skivebogen 1918, 119) og selve Arennt Berntsen
har allerede 1656 observeret den (se Danmarckis oc
Norgis fructbar Herlighed 1, 143 f.).
26. Kæmpestenen ved Slusen i Ørris Bakker
(Hersom Sogn, Rinds H.) „kastet af en kæmpe fra
Roum, som var kendt med en ellejomfru ude i Roumkjær“; han vilde vise hende sin Styrke; den skulde
have været i Ørris Sø21).
27. Sten i Ejstrup Bæk tæt ved Krattet (Skals
Sogn, Rinds H.), kastet af en Nisse efter en anden
Nisse. De var komne i Trætte ved Kortspil.
28. Sten paa Klintbakken (Ulbjerg Sogn, Rinds
H.) kastet af en Kæmpe fra Alstrup Kæmpegrav22).
29. Sten i Ravnhule ved Bro Mølle (Vejrum
Sogn, Sønderlyng H.) kastet efter Vejrum Kirke af en
Kæmpe, som stod paa den ene Tinghøj paa Kneberhede ved Himmestrup Skov og saa at Kirken var
under Opførelse. Nu er der kun Stumper af den
igen. „Den susede i luften, te de Korreborg piger
tabte deres lærred i bækken“21). En Variant fortæller,
at Stenen blev kastet af en Kæmpe fra Bjerringhøj
efter Vejrum Kirke, men Nissen i Himmestrup kastede
en Bøg efter Stenen og gav den derved en anden
Retning. Der var Mærker af Kæmpefingre i Stenen,

62

AUGUST F. SCHMIDT:

de var „runde og stod vidt fra hverandre“. Det for
tælles ogsaa, at Stenen blev kastet af en Kæmpe fra
Jønovnen i Himmestrup Skov21); andetsteds at den
faldt i en Mergelgrav i Viskumgaards Vesterskov. Ca.
1820 blev den dog lavet til Mindesten for Frederik VI.
30. Tærnestenene findes ved Haugburs Mose
paa Grænseskellet mellem Nørbæk, Hammershøj,
Hvidding og Rejstrup Hede (Vorrätig Sogn, Sønderlyng H.). Under disse Stene skal Signes Tærne være
blevet levende begravet. Der sidder „en lille fugl
paa den og hvipper; det skal være den forbandede
tærne selv.“ Sagnet om Signes Tærne knytter sig
til mange forskellige Egne i Danmark25).
31. Læjsten Ryge (Læsten Sogn, Sønderlyng H.)
„i en af Dalene sydvest for Lejsten By“, „lidt vest
for den gamle Randers Alvej og vest for den Dal,
som kaldes gammel Rajs Daael“. Stenen er kastet
af en Kæmpe i Viborg (Var.: Ojannerup By) efter
ham i Randers. Stenen „var saa stor som fire binding
hus. Den mand, som kløv den, fik 1400 daler ud
af den“, meddeles til E. T. Kristensen. Stenen blev
vist sprængt ved Vejanlæg i 1854—57. Om Navnet
se Nr. l.2fi).
32. Kalma-Rende-Stenen i Læsten Bakker er
kastet under et Slagsmaal mellem to Troldkvinder,
den ene i Viborg, den anden i Randers. Der løber
en Rende forbi Stenen, som ligger i noget Kær, og
derfor har den faaet det Navn. Kalma er maaske
det samme Ord som findes i Plantenavnet Kalmus,
en Plante, der hyppigt brugtes mod smitsom Syge.
Stenen blev slaaet i Stykker, da en Landevej blev
anlagt, „men der skal nok være lige saa meget endnu
under jorden“27).
33. Venning Dyne i Venning Ellekær (Aalum
Sogn, Sønderlyng H.) kastet af en Kæmpe i Viborg
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efter ham i Randers; Fingermærker. Den er ikke saa
stor som „Lejsten-Ryge“ ->s). Dyne er muligvis lig
med Ordet Dynge (smign. Dung, Grundformen til
Dynge, se Samsøs Stednavne, 10) i Betydningen
„Høj“. Navnet kunde maaske ogsaa være en Vittighed?
34. Sten ved Gjandrup Sø (Aalutn Sogn) kastet
af en Kæmpe i Læsten efter ham, der havde kastet
„Lejsten Ryge“.
35. Sten i Venning Bakker (Aalum Sogn) kastet
under Slagsmaal mellem to Troldkvinder, den ene i
Randers, den anden i Viborg “').
Det er ret morsomt at se, hvorledes Nr. 31, 32,
33, 34, 35, der alle ligger indenfor et temmeligt lille
Landomraade, har faaet samme Sagn knyttet til sig,
blot med smaa Variationer.
36. Jens Kjærs Prædikenstol (Vinkel Sogn, Mid
delsom H.) er en Sten i Dybdal ved Vejen fra Vinkel
til Vejrum. Mon der knytter sig Sagn til denne Sten
og hvorfra stammer Navnet?
37. Sten i Sandhagen mellem Horsdal og Vinkel
(Vinkel Sogn) er nu sænket under Jordoverfladen;
kastet efter Vinkel Kirke.
38. Sten i en Dal Øst for Le ved Vejen (Hjort
hede Sogn, Middelsom H.). En Mand havde bundet
sin Vædder ved en Møllevinge paa Hjorthede Mølle.
Møllen sattes uforvarende i Gang, hvorved Vædderen
slyngedes ned i Dalen, hvor den forvandledes til en
Sten, der endnu (1920) ligger der. Stenen har for
modentlig Lighed med en Vædder.
39. Kæmpestenene paa Langaa Mark (Langaa
Sogn, Middelsom H.) kastede af to Kæmper, den ene
stod i Langaa, den anden i Østervelling, hvorfra de
kastede Stenene efter hinandens Kirker, men de stødte
sammen i Luften og faldt ned, hvor de nu ligger
De rejstes senere op paa Enden til Minde derom3“).
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1 Virkeligheden er Stenene Dele af en Skibssætning
fra Oldtiden.
40. Paa „Stenen i Grøndal“ mellem Ulstrup og
Rønge (Vinge Sogn, Middelsom H.) mente man tid
ligere der stod en Spaadom om Verdens Undergang.
I Haandskriftet GI. Kgl. Saml. 799 Fol. Side 100 fin
des meddelt, at „En gammel Spaadom findes udhug
gen udi en Steen paa Ulstrup Hovedgaards Mark
ved Wiborg Anno 1673.
KIRKER SKULDE BLIFE FANOTORN
OK SKALKE SKULDE TRIFIS OK ELDINOE [o: EDLINGE]
FORDRIFIS OK DANSKE MEND UOIEFE [□: UGÆVE]
OK FANGE TUSKE [□: TYSKE] SEDER OK HERREMEND SKULDE BLIFE KIØBMEND OK PRE
STER TIL BØNDER OK BØNDER TIL
VIDUNDER.“

Imellem hver af disse Linier findes i Haandskriftet
tegnet Runer. Stenen er ogsaa i Virkeligheden en
Runesten, og dens Indskrift tolker Wimmer (D. R. M.
II, 82) saaledes: „Tord rejste denne sten efter sine
,skippere’ (sømænd) Tore og Tove“.
1 en Del ældre Skrifter (hos Ole Worm, A. S.
Vedel o. fl.) finder man Spaadommen omtalt og citeret
med lidt forskellig Ordlyd, men den har ingen Hjem
mel i Virkeligheden. Vi finder i Sagnet om Indskriften
kun et særlig karakteristisk Udslag af de højst fanta
stiske Forestillinger, som man i ældre Tid ofte dan
nede sig om Indholdet af de uforstaaelige Runeind
skrifter. Man kan hos Wimmer (nævnte Sted) faa
udførlige Oplysninger om hele Spørgsmaalet. Jeg har
det Indtryk, at Wimmer ikke har kendt den Form af
„Indskriften“, som jeg her har citeret. De øvrige
kendte Former fra ældre Skrifter citerer Wimmer. En
Variant af Indskriften findes i E. T. Kristensens Jyske
Folkeminder VI Nr. 101 efter en gammel Mand i Høj
bjerg Sogn, der meddeler den saaledes:
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„ÆDLINGEN FORDRIVES
OG SKALKEN TRIVES,
PRÆSTEGAARDE SKAL BLIVE TIL KØBMANDSOAARDE
OO KIRKER TIL FANGETAARNE“.

„Det er jo en Spaadom om, hvordan det skal
komme til at gaa i de sidste Tider, naar Verdens
Ende nærmer sig“. Spaadommen minder om Sybilles
Undergangsspaadomme. Den gamle Mand hos E. T.
Kr. meddeler, at Stenen ligger i Spongsdal, Højbjerg
Sogn, Lysgaard Herred. I Feilbergs Ordbog Art. sten
(III, 554, 3. L. f. o.) findes — som hos Wimmer —
Henvisninger til Literatur om Stenen i Orøndal, men
de forskellige Optegnelser af „Indskriften“ giver kun
de samme Oplysninger om, hvor grueligt det vil blive
engang, naar Præstegaarde bliver til Købmandsgaarde,
Kirker til Fangetaarne og Bønder til Vidundere!
„Stenen i grønnen Dal“ er ogsaa omtalt af Hans
Rosborg (se Skivebogen 1917, 13 med udførlige Hen
visninger); der er skrevet en Folkebog om den (Jul.
Strandbergs Forlag). 1 Jeppe Aakjærs: Rejserids af
Viborg Amt 1920, 9 f., er den berømmelige Sten
sidste Gang omtalt.
41. Stor Sten midt i Gudenaaen paa et Sted
kaldt Sovnings Bakke (Højbjerg Sogn, Lysgaard H.):
„Vi skulde passe nøje paa ikke at rende paa den
sten. Naar vi var komne forbi, sang vi:
„Farvel, du store sten,
du knuse vil mit ben,
jeg viser dig min ende“.

Det er forresten kun et lille Stykke af en længere
Vise, Prammændene havde3I). Der knytter sig næppe
noget overnaturligt til denne Sten.
42. To Sten paa Vinderslev Kirkegaard (Lys
gaard Herred) er lagt over Kæmpen, der byggede
Kirken.
5
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43. Stene midtvejs mellem Torning og Karup
(Frederiks Sogn, Lysgaard H.) er kastet af Troldene
i Torning efter Vor Frue Kirke i Karup, fordi de ikke
kunde lide Klokkeringningen. Der „var ingen drift
i dem, og derfor naaede de kun halvvejen. De ligger
i en lige linie mellem de to kirker og akkurat midt
vejs“ 32).
44. Sten i Svinetrug (Dal) ved Karup Mølle
bæk (Karup Sogn, Lysgaard H.); kastet efter Karup
Kirketaarn af en Kæmpe, der gik ved Torning og
Skræ. Stenen er et Stykke af en større, der kløvedes
imellem Kæmpens Hænder, og der er Fingermærker
i dette, „Gaarerne derpaa kan tydelig ses, for det var
i den Tid, da Stenene groede og var noget blødladne“ 33).
Vi har her et Eksempel paa den udbredte Tro,
at Stenene gror. Der er ogsaa noget saare naturligt
i den Tankegang. Stenene gror som alt andet, der
er i Mulden. De vokser saa længe de lades urørte.
Hvordan ellers forstaa deres Mængde. De store Sten
tvinger sig op i Lyset paa de smaas Bekostning. End
videre har vi jo ogsaa i dette Sagn en udmærket Be
retning om Troen paa, at Stenene engang i sin Tid
var „blødladne“. Det forklarer ogsaa, at Troldene
kunde trykke Fingermærker i dem. Hvorvidt Troen
herpaa var udbredt i Danmark, ved man ikke, da der
ikke — mig bekendt — kendes øvrige Oplysninger
herom; men det er sandsynligt, at den var almindelig
forhen. Den rationalistiske Tendens i Forestillingen
om Stenenes „Blødhed“ tyder paa, at den er af n.yere
Dato. I Sverrig kender man Oplysninger fra Folke
troen om, at Stenene var bløde i Jætternes Tid 31).
45. Sten sydøst for Karup Mølle, kastet efter
Karup Kirketaarn af samme Kæmpe, der kastede Stenen,
der faldt ned i Svinetrug Dal3S).
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46. Rokkestenen i Sandflugt mellem Stenholt
og Kragelund (Kragelund Sogn, Hids H.); herunder
var nedmanet Margrethe Skomager i Kragelund, der
havde været en ond Troldheks. Bankede man paa
Stenen, var der en som raabte: „Rok i rok, rok i
rok." Man skulde rokke Stenen til Side, for at den
nedmanede kunde slippe løs. Sandflugten, hvori Stenen
laa, var afskyet som Spøgeriets særlige Tumleplads og
Hjemsted. Her har vi en meget udbredt Nedmaningssagntype knyttet til en Sten. Hyppigst er det en Pæl,
man skal rokke i. Det er jo blot et Sagnmotiv andet
steds fra, som er blevet kendt i Egnen og knyttet til
Stenen, der — i Mangel af bedre — maa gøre det
ud for en Pæl3li).
47. Tre store Sten i Klosterlund ved Stenholt
(Kragelund Sogn) laa Vest for tre Gravhøje. Tre stod
op, andre laa ned paa Fladen, og i en af dem er en
Fordybning, som om én havde siddet der. „Nogle
mener, at her har været et Thingsted“, andre „at her
stod en Gang to Kæmper og sloges“; én af dem
satte sig ned paa en af Stenene, deraf Mærket.
Det er sikkert, at vi her ved Klosterlund har
Resterne af en Oldtidshelligdom, hvad baade Sten
sætningen og Helligkilden tyder paa:i;). Syd for Stor
mose er ogsaa Gravhøje.
48. To Sten, vistnok paa Vidstrup Mark (Hvorslev
Sogn, Hovlbjerg H.), kastet af Kæmper paa Dejehøj
(Vellev Sogn) og paa Volshøj (Gerning Sogn) efter
hinanden. Stenene mødtes i Luften og faldt sammen
ned. Omkring 1870 forsvandt de.
49. Fem Sten (tidligere 7?) Sydøst for Thinghøj (Vellev Sogn, Hovlbjerg H.), hvor Thinget holdtes.
„Syv Sandemænd stillede sig ved hver sin sten og
gjorde deres ed paa, at Frisbæk- eller Fribækmanden
og hans forfædre var selvejere og frie mænd“; „de
5*
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syv sandemændssten stod ogsaa i den gamle mands
|Faderens] tid, thi det var hans tro, at det vilde gaa
slægten og gaarden ilde, naar man ødelagde dette
minde. Sønnen derimod lod Thinghøjen pløje, en
vej anlægge over sandemandspladsen og en del sten
bortføre“
50. Sten paa Bistrup Hovedgaards Eng (Grav
lev Sogn, Hovlbjerg H.); „i rids og ophøjning“ ses
tydeligt en Mandsfigur. „Hovedet og en del frakke
knapper er bedst bevarede. Man har gravet omkring
stenen, men endnu ikke fundet enden af den“. Sagnet
fortæller, at Manden, der maalte Engen op, havde
sagt, at han vilde synke i Jorden paa Stedet, hvis der
ikke avledes 100 Læs Hø dér; da dette ikke skete,
sank han i Jorden og blev til Sten 3!l).
51. Havrum Søsten (Havrum Sogn, Hovlbjerg H.)
er kastet af en Kæmpe ved Sindbjerg efter Tamdrup
Kirke, hvor han hørte Kirkeklokken ringe10), og det
var han „nu ikke saa hæslig godt tilfreds med“, som
det andetsteds saa træffende meddeles hos E. T. Kri
stensen om et Kæmpekast.

Endelig skal meddeles en særlig Form for „Sten
kast“, som der haves Optegnelser om fra fire Steder
i Viborg Amt. Der findes i de forskelligste Egne af
Europa den Skik at kaste en Sten eller Pind paa det
Sted, hvor der er omkommet et Menneske, enten ved
Overfald, død af Kulde, henrettet el. lign. Efterhaanden
vil Stedet, hvor Stenen eller Pinden kastes, blive til
en hel Stendynge eller Kvasbunke, men da det nu
var Skik at kaste Stenen eller Pinden paa „den døde
Mands Orav“, blev man ved at iliveholde Skikken til
vor Tid. Til Orund for Skikken ligger den Tro, at
den døde ikke skal gaa igen. Det er et Værn mod
Gengangeri11); thi den døde, der døde før den natur-
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lige Livsafslutning indfandt sig, kunde efter gammel
Tro ikke faa Fred i Graven (undertiden fik vedkom
mende Fred, naar han [hun] ellers paa naturlig Maade
vilde have naaet Livets Ende), og i Særdeleshed vilde
Mennesker, der var død en særlig voldsom Død, gaa
igen. Blev Liget saa tilmed ikke begravet i indviet
Jord (eller slet ikke begravet) var det om at de levende
gjorde hvad de kunde, for at den døde kunde faa
Fred. Derfor kastede man Sten og Pinde paa de
Steder hvor vedkommende havde mistet Livet; Liget
blev saaledes. „symbolsk begravet“. Folmer Dyrlund
har i Dania i sin Afhandling: Om Stenkast og Troshøwe behandlet dette Spørgsmaal temmelig udførligt.
Her skal saa hidsættes Oplysningerne om „Stenkaste“ i
Viborg Amt.
A. Sten kastet i Dynge paa Stejlhøje (Durup
Sogn, Harre H.), hvor en Mand i gammel Tid blev
henrettet, fordi han havde dræbt sin Nabo, en rig og
skikkelig Mand. Skarnsmanden bekendte Udaaden i
Søvne. Paa hans Orav kastede Folk forhen, naar de
kom forbi, hver en Sten, og vendte sig derefter med
Afsky bort12).

B. Stendynge paa Grav i Markedsdalen Syd
vest for Testrup Kirke (Rinds H.); Markeds-og Kilde
gæsterne kastede Sten paa en myrdet Mands Grav.
1 Nærheden af Graven var den berømte St. Sørens
Helligkilde43).
C. „Den døde Mands Sten“ paa Engen „Mønsted Have“ ved Lysbro (Balle Sogn, Hids H.); en
Jæger blev skudt her af Manden fra Lysbro, med hvis
Datter han stod i Forbindelse, eller en Krybskytte
blev skudt her. Enhver Forbigaaende „kylede en Pind“
til Stedet, ellers gjorde Genfærdet ham noget ondt.
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Skikken var levende endnu 1805. Levninger af Kvas
bunken, der var saa stor som en Kulmilé, blev først
ryddede, da den ny Kongevej blev anlagt44).

D. Stendynge ved Vejen Vest for Kragelund
(Hids H.), kastet af vejfarende Folk paa et Sted, hvor
en fuld Mand var frosset ihjel. Det var for at han
ikke skulde gaa igen45).

Det er allerede nævnt i Indledningen, at Kæmpekastsagnene er de mest udbredte. I det Materiale,
der kendes om Emnet fra Viborg Amt, som her i
kort Genfortælling er meddelt i dets fulde Udstræk
ning, saa hvert lille positivt-karakteristisk Træk er
medtaget, vil vise dette. Kæmpekast efter Kirker fin
des da i følgende Nr.: 2, 6, 11, 12, 13, 14, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 29, 31, 33, 34, 37, 43, 44, 51. I Nr.
14, 22, 39, 48 har vi Sagn om Kæmper, der slaas ind
byrdes. 1 Nr. 32, 35 har vi de to Varianter om
kæmpende Troldkvinder, ligesom Nr. 27 er kastet af
en Nisse efter en Nisse; et enestaaende Tilfælde, og
sikkert ganske ungt. Man kan temmelig afgjort gaa
ud fra, at i gammel Tid spillede Nisserne ikke Kort!
Nr. 29 kaster Nissen (den lille Mand!) en Bøg efter
Stenen, saa dens Retning forandres. I Nr. 26 og 28
har vi Beviser paa Kæmpekraftprøver.
En Følge af Kæmpekastene er -Fingermærkerne“,
som Troldene klemmer ved deres Tag; findes Nr. 6,
12, 13, 20, 21, 23 (Bjergkones Fingre), 24, 33, 44.
1 nær Tilknytning til Fingermærkerne staar andre For
klaringer paa Stens ejéndommelige Udseende, der har
— som Fingermærkerne — affødt Sagn; nemlig Stens
Lighed med et Sæde, Vædder, Rokkeben, Mand (Nr.
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3, 9, 38, 50). Over Kæmpe, der byggede Kirken, er
rejst to Stene, o: Nr. 42.
Fortællinger om spindende Bjergkone, Troldesagn,
Nedmaning, Signes Tærne, knytter sig til Stenene
Nr. 3, 17, 30, 46. Sten, der knytter sig et eller andet
uhyggeligt til: man maa ikke flytte den o. lgn., findes
Nr. 8 og 16.
Folkevittigheden har ogsaa Forbindelse med de
tavse Stene. Over hele Danmark kendes Vitsen om
Stenen, der oender sig, naar (hver Gang) den
lugter bagt Brød, men da en Sten ikke kan lugte,
vender den sig aldrig! (Smign. Udtrykket: „Jeg kan
høre, hvor Græsset gror“; □: hvis man kan høre,
kan man ogsaa høre, hvor (de Steder) Græsset gror).
Interessante Navne findes Nr. 1, 4, 5, 10, 15, 17,
21, 30, 31, 32, 33, 36, 46, 51.
Til Nr. 40 knytter sig Indskriftssagn og til Nr. 41
en mindre høvisk Remse.
Særlig interessant som „Skjelsten“ synes mig Nr. 25
at være. Og Nr. 1, 47 og 49 har baade historisk og
folkloristisk Interesse, dels som Thingstene og dels
som Sagnstene.
Til de mere interessante Tilfælde er der knyttet
forklarende og ræsonnerende Bemærkninger ved hvert
Nummer, saa de kan spares her i Efterskriftet, hvor jeg
for Overskuelighedens Skyld har samlet de specielle
Træk i Afsnit med deres respektive Numre.
Yderligt mere er der saa næppe at sige om de
fremdragne Stensagn, hverken specielt eller alment.
Det kan tilføjes, at Hovedparten af Trækkene findes
knyttet til Sten i alle Danmarks Egne, og det er ud
fra Kendskab til hele det trykte og utrykte Materiale
nærværende lille Arbejde støtter sig. Det kan ogsaa
med det samme siges, at synderligt nye Resultater
kan man næppe naa til ved en eksakt Undersøgelse
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— som den her er forsøgt foretaget — af alle Dan
marks „Sagnsten“. Kendskab til udenlandsk Literatur
om Emnet støtter denne min Udtalelse.
Endelig skal rettes en Opfordring til stedskendte
Mennesker, der maatte kende yderligere Oplysninger
om Emnet, om at sende saadanne til Dansk Folke
mindesamling, Kgl. Bibliotek, København K.

NOTER
l) Fortid og Nutid IV, 115 passim; smign. dog Fortid og
Nutid V, 17. 2) Smign. Fyns Venstreblad i«/7 1924. 3) Skivebogen
1917, 140 ff. ’) Aarb. f. nord. Oldk. 1917, 97. 5) Sophus Miiller
i Aarb. f. nord. Oldk. 1920, 126 ff. «) Vejle Amts hist Aarb. II,
1920, 127 ff. med Henv. 7) E. T. Kristensen: Vindt Mølle 1887,
30 ff. ft) Axel Olrik: Danmarks Heltedigtning II, 237 f., smign.
Danm. Heltd. I, 196. Jfr. Script. Rer. Dan. I, 224. Fjærnere Side
stykker, se Bugge: Norröne Skrifter af sagnhistorisk Indhold, 362 f.
Krek: Einleitung in die slavische philologie 3, 601. 9) E. T. Kri
stensen: Danske Sagn III, Nr. 197. *o) Danske Sagn III, Nr. 162.
n) Danske Sagn III, Nr. 159. *-) Danske Sagn III, Nr. 182.
13) Vill. Christensen: Nykøbing (Mors), 14. Smign. Jyske Folkem.
III. ved E. T. Kr.), Nr. 79. H) Se Vilh. Andersens Afhdl. Bjerg
tagen i Edda I Aarg. 1. Bd., 83. 15) Danske Sagn III, Nr. 107.
1G) Danske Sagn III, Nr. 181, 209. 17) Danske Sagn III, Nr. 119,
122—124. Jyske Flkm. VIII, Nr. 138. 18) Smign. Slutning af Dan
ske Sagn I, Nr. 778. i”) J. Flkm. VIII, Nr. 144. ,J)) Indb. 1754
til L. Thurah fra H. Nielsen, Rosborg; afskr. af E. T. Kristensen;
findes i Dansk Folkemsaml.: D. S. III - A. 12. 1708. -1) Danske
Sagn III, Nr. 96. --) Danske Sagn III, Nr. 84. -3) Danske Sagn
III, Nr. 125—126. -4) Jyske Folkem. VI, Nr. 55. -5) Se Danm.
gi. Folkeviser I, 267. Sv. Grundtvig: GI. d. Minder 1, Nr. 238.
Trap3 IV, 709. *’) Jyske Flkm. VI Nr. 54. Danske Sagn III, Nr. 272.
-7) Danske Sagn III, Nr. 106. -8) Jyske Folkeminder VI, Nr. 54.
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-9) Danske Sagn III, Nr. 106. w) Jyske Folkem. VIII, Nr. 143.
:n) E. T. Kr.: Jysk Almueliv V, Nr. 49. 3-) Danske Sagn III,
Nr. 226. •’«) Jyske Flkm. III, Nr. 78. 34) Se H-Cavallius: Wärend
och Wirdarne II, 35; Eva Wigstrøm : Folkdiktning II, 244. 35) Jyske
Folkem. III, Nr. 78. 3G) Danske Sagn V, Nr. 796 (Slutningen).
37) Smign. Skivebogen 1923, 36. •'«) Danske Sagn III, Nr. 273.
•*<») Skattegraveren III, Nr. 65. 40) Danske Sagn III, Nr. 224.
41) Smign. Danske Sagn V, 260 ff., Typen: Raad for Gengangeri.
4-) Jysk Almueliv ved E. T. Kr. V, Nr. 308. 43) Skivebogen 1923.
23 f. 4I) Sv. Grundtvig: Gl. d. Minder- I, Nr. 54; Dania 1900 ,
324. 4;>) Opt. i D. F. S. af Sognefoged Jens Jensen, Refshalegaard; smign. smsts. E. T. Kr. utr. Saml. V - A. 57. 1818.

August F. Schmidt.

Fra Taarupgaard.
Af Jeppe Aakjær.

om Taarupgaard, som
Oudmund Schütte har gjenfortalt i en foregaaende
Artikel, vil jeg her gi nogle enkelte Træk — mest i
Dokument-Form — til samme gamle Gaards Historie.
Istedetfor selv at udmale dens skjønne Beliggen
hed, vil jeg anføre et enfoldigt Digt, som jeg fandt i
en lokal „Visebog“*) (1909), og som næppe selv er
saa farlig gammel. Det lyder saaledes:
< ORANLEDIOET AF DE SAGN

Ved Limfjords blanke Vove
udi en yndig Dal,
forhen omkranst af Skove,
som skjønne Frejas Sal,
der satte han sit Minde
den ædle Kansler**) Koes,
der stedse man vil finde
hans velfortjente Ros.

Man dette Minde kalder
endnu for Taarupgaard;
og i sin unge Alder
han den opføre lod
*) Poul Poulsens, Nørrevejle, Grinderslev Sogn. (Nu i Folke
mindesamlingen, Kjbh.).
*•) I Originalen staar det meningsløse: „Kranser“.

FRA TAARUPGAARD

med Grave og med Volde,
med Taarne og med Spir,
og Mænd med blanke Skjolde
holdt Vagt ved Nattetid.
Den store Byggeherre,
dens kloge Ejermand,
hans Navn man stedse ære
vil udi Danmarks Land;
han styred Rigets Tøjler
udi sex samfuld Aar;
det aldrig man vil glemme,
mens Danskens Hjærte slaar.
Da han paa Sygesengen
sit Endeligt fornam,
han kaldte Kongedrengen*)
og saa tiltalte ham:
„Tag Kronen, Spiret, Sværdet,
tag Rigets Æble skjøn,
med Pris og Ære bær det,
det er min sidste Bøn.
Og dertil styrke Eder
den Kongers Kongehaand,
til Herrers Herre bede,
han med sin Helligaand
vil styrke Eders Færden**)
mod alskens Vold og Svig.
Og nu Farvel al Verden,
nu dør jeg glædelig.“

Paa herligt Eftermæle
den Mand kan gjøre Krav;
han disse Ord saa ædle
sin unge Konge gav,
og end paa Folkemunde
hans Navn med Ære staar
som i de skjønnest Lunde
omkring hans gamle Gaard.

) □ : Christian 4de.

**) i Texten staar: „Fædre“.
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En Sommeraften dejlig
alt paa den stille Fjord —
forsøg en Tur at sejle
omkring ved Taarupgaard,
saa kan du ret beskue
Niels Kaas hans skjønne Hjem,
naar skyfri Himmelbue
saa mildt omsvæver den.
Og se i Aftenstunden,
hvor dejlig Gaarden staar,
omgivet trindt af Lundefn]
som i de[n] skjønnesf Vaar,
beklædt med grønne Dække,
og med sin Fuglesang
os rigtig kan opvække
fra Dagens Slid og Trang.
Og hist i Baggrund øj ner
man hviden Kirkemur,
og Kirketaarnet højner
sig stolt i fri Natur,
fortæller om de Minder,
da Pavedommens Magt
alt over Danmarks Riger
udøvede sin Kraft.
Og har man ogsaa*) taget
dens Krone og dens Spir,
skjønt staar den end tilbage
alt med sin Tinding hvid,
alt som en Fredens Bolig,
alt som en Lykkens Hjem
i Dalens Skjød saa rolig
og venlig titter frem.

Taarupgaard var allerede i Slutningen af 15. Aarh.
i Kaasernes Eje. 1490 faar Jens Kaas den udlagt
som Arv; han gifter sig med Edel Lagesdatter (Saltensee), som ejed Staarupgaard; saadan blev nu de
*) Orig.: „endnu“.
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to Gaarde lagt sammen. De gik saa over til Sønnen
Niels Kaas, gift med Anne Bjørnsdatter ; de to
havde en halv Snes Børn, hvoraf den yngste var
den berømteste Mand, som Fjends Herred har fostret,
nemlig Kansleren Niels Kaas, som Visen herovenfor
med Rette gjør saa stor en Skej af. Faa Mænd i vor
Historie har haft en større Magt og Betydning end
han. I flere Aar efter Frederik den 2dens Død, der
indtraf 1588, styrede denne Fjandbo saa at sige alene
Danmarks Land og Rige, og det paa et Tidspunkt,
da Danmark ikke var saa lidt af en Stormagt. I. A.
Fredericia skildrer i „Danmarks Riges Historie“ (IV, 7)
Niels Kaas som Statsstyrer saaledes: „Der er ikke til
hans Navn i Overleveringen knyttet nogen større po
litisk Tanke; men han var en ærlig og aaben Karak
ter, lige afholdt af den dog temmelig ømtaalelige
Frederik den 2den, af næsten alle sine Standsfæller,
af Videnskabsmænd og af Præster; han havde en ikke
ringe Sans for de nationale Minder, havde Traditio
nerne inde, var hjemme i Styrelsens Enkeltheder, vilde
Fred paa Kirkens Omraade, i det hele bevare Rege
ringen i en retfærdig Gænge og holde Udviklingen i
de retlinede, om end noget udtraadte Veje. Hans
milde, fredsommelige Væsen var som skabt til at virke
forsonende mellem stridige Elementer; med dette for
Øje kaldte en fremmed Gesandt ham Danmarks Perle.“
Hvem husker ikke fra Frederiksborg Slot det skjønne
og hyggelige Billede af Carl Bloch med Niels Kaas
paa Dødslejet, hvor han som saadan en rar Bedstefar
har kaldt den purunge Kong Kristian hen for sin
Sengestok for at gi ham faderlige Raad om, hvorledes
han skulde skabe et lykkeligt Danmark. Som bekjendt fulgte Christian d. 4de knap et eneste af den
gamle døende Fjandbos gode Raad, men kastede Lan
det hovedkulds ind i Krige, der sved det til Marv og
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Ben. — Niels Kaas fødtes paa Staarupgaard (1535);
men Fædrenehjemmet fik hans Bror Bjørn; derimod
kom senere Taarupgaard paa hans. Hænder. Da hans
Far var død 7 Maaneder før Niels’ Fødsel, og hans
Mor blev revet fra ham, da han kun var 5 Aar gam
mel, blev det hans Farbror Mogens Kaas — en gam
mel teologisk Herre — der kom til at ta sig af den be
gavede Drengs Opdragelse. Efter 9 Aars Skolegang
i Viborg blev han Student og kom nu i Huset hos
den lærde Niels Hemmingsen, der bl. a. gjorde ham
til en stor Latiner.
Imidlertid var hans gamle Farbror Mogens Kaas,
der ogsaa skrev sig til Taarupgaard, død derhjemme;
men forinden havde han (1543) ladet opsætte sit Te
stament. Det er et gammelt hyggeligt Stykke Papir,
hvoraf vi vil anføre nogle Punkter; det begynder saa
ledes: „Mens det saa er, at jeg Mogens Kaas*) er syg
og skrøbelig paa min Legoms Vegne“ — — saa har
han nu villet dele hans Oods mellem dem, der staar
ham nærmest. Der er nu først en Del Korn, „som
staar igjen hos Tjenerne“ paa Staarupgaard og Taa
rupgaard; det kan „skiftes og deles imellem usle og
arme fattige Folk“.
Det samme skal „3 Td. Smør, 60 Sider Flæsk,
20 Td. Brød, 300 AI. Vadmel og 100 Mk. danske
Penninger“. „Sammeledes haver jeg givet til min
Sognekirke Taarup 2 Skippund Bly“. En dyr Guld
ring har han skjænket til Mester Anders Skovgaard.
„Sammeledes haver jeg undt og givet min kjære Fa
ders Søsterdatter Anne Larsdatter 300 Gylden eller
Daler, som udi mange Aar og lang Tid haver været
hos mig i min store Sot og Sygdom, Ondt og Plage,
og sig usparsommelig vovede baade med Liv og Hel') Som god Fjandbo skriver han Koess.
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bred, og var mig alletider til Vilje, Tro og Tjeneste
saa yderlig, som en anden arm, fattig Pige kunde
være i Verden. 1 det at jeg ikke har liggendes Penge,
da skal de give hende de 500 Daler, som jeg har
Ørslev Kloster i Pant for. Desligeste haver jeg undt
og givet min Sognepræst Hr. Jens*), som mig haver
givet min Sakrament og standet mig fore udi min
Dødsstund, to færdige Øxen og 3 Køer og en Bog,
som kaldes Biblia, der indeholder den gamle og nye
Testament**). Sammeledes skal alle mine fattige Tje
nere, som mig tjener (o: Fæstebønderne) være kvit
og fri for halve deres Skyld, som de mig give skulde
dette Aar. Siden har jeg givet alle andre mine Bøger
til Viborg Domkirke“, saa Klerkerne der kan lære no
get af dem. Til selve Domkirken har han givet 20
Gylden. „Item min Stoldreng (o: Stalddreng) Christiern Pedersen, som mig udaf et Barn optjent haver,
giver jeg den brune blissede Hest, jeg fik af Thomas
Hald. Poul Pedersen den Skimmel, 4 Aar gammel,
som jeg sendte min Søster. Og giver jeg Kaspar den
anden Skimmel, 4 Aar gammel, som jeg sendte ogsaa
min Søster Eine Kaasdatter; Povl Stisen den brune,
jeg kjøbte af Niels Skriver, og Lydel Christensen, min
Dreng, en ung Skimmel, er født i Staarupgaard, to
Aar gammel. Min Dreng Thames, som skriver for
mig, saa meget godt lundersk eller ledisk***) til Kjortel
•) Anm.: Wiberg kjender ham ikke. Nu har vi disse Præster
i Taarup umiddelbart efter Reformation: Hr. Jens (1524;
1543); Hr. Chrestiern (1546); Peder Jensen (1568); Hr. Ja
cob (1584; 1610) etc.
••) Smil ikke af den gamle Herre; det er en fin og sjælden
Oave; en Bibel var der ikke mange Præster, der ejede
dengang. Den første danske Bibeloversættelse (af Chr.
Pedersen) kom 7 Aar senere, 1550!
*••) Lærred eller Læder?
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og Hoser (□: Buxer).“ Denne hans sidste Vilje haa
ber han, at hans kjære Slægtninger vil fuldbyrde paa
retfærdig Vis.
— Saa hyggelig patriarkalsk var Aanden og Tonen
paa Taarupgaard, mens Mester Mogens og hans be
rømte Myndling Niels Kaas sad som Ejere. Men det
skiftede brat.
Det er Kansleren, som har bygget det nuværende
Taarupgaard; det er ogsaa ham, som i 1580’erne lod
nedrive den gamle Herregaard Skovsgaard, som Plo
ven nu gaar hen over, mens Sagnet nynner:
Taarupgaard den røde
lagde Skovsgaard øde.

Havde Ærbarheden og Dyden siddet ved Roret
paa Taarupgaard under Niels Kaas’ Regimente, kom
nu Vanæren og Skjændslen i Forgrunden med Efter
følgeren Gjord Kaas. Han var en Søn af Erik Kaas
til Støvringgaard, og efter Farbroderen Kansler Niels
Kaas arvede han Taarupgaard ved den gamles Død
1594. Men han var en forvorpen Natur, der indlod
sig i et Kjærlighedsforhold med Birgitte Rosenkrantz*),
der sad paa Staarupgaard som Enke efter Gjords Fæt
ter Niels Kaas, Søn af Bjørn Kaas. Et Forhold af
den Art var i hine Tider halsløs Gjærning og blev
regnet for Blodskam eller som de kaldte det : Kjetteri.
Forholdet var saa meget grellere, som Gjord Kaas
var en gift Mand, viet Aar 1600 til Ermegaard Gyl
denstjerne Christoffersdatter (til Bjørnsholm). Ægte
skabet varede dog kun to Aar, saa rygtedes Gjords
svære Forbrydelse, der maa ha rystet Nordfjendsherred som et Jordskjælv. Birgittes Mand døde 1597,
og kort efter begyndte de to Slægtninger den Elskovs
handel, der endte med begges Død for Øxen.
*) En Datter af Timmer Rosenkrantz til Rydhave (f ca. 1590).
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Der er bevaret nogle Dokumenter fra denne Dom
fældelse, som tegner Ojord som en lumpen Karl, der
vil vælte den hele Skyld over paa den forførte Birgitte.
Det synes, som om det er Gjords Hustru, der har
rejst Sagen for at faa Skilsmisse. Birgittes Bekjendelse foreligger allerede 30. Septbr. 1601. Følgende
Brev fra Gjord Kaas til Birgitte Rosenkrantz fremlæg
ges i Retten:
„Kjære Birgitte! maa du vide, at jeg spurgte det
i Eftermiddag, at Hannibal Gyldenstjærne og Erik
Lykke har bestillet hemmelige Spejdere, at naar du
drager af Gaarden, da ville de lade fange Anne Lud
vigsdatter for nogen Ord, hun haver sagt om dig;
derfor raader jeg dig, saafremt du vilt fare vel, at du
enten lader sætte hende igjen eller tager hende med
dig, thi de passer intet paa, at hun haver sat dig Bor
gen, thi her var én af Eriks Tjenere, som bestillet
noget med mig, han sagde mig al Beskeden derom,
og vilt du blive hjemme i Morgen, da vil jeg komme
til dig imorgen Aften. Hermed dig Gud befalet.
Gjør vel og biud mig et Ord tilbage igjen og betænk
din Lejlighed, hvilket jeg videre vil berette dig i Mor
gen, [naar] jeg kommer til dig. Actum Taarupgaard
med Hast. Giord Kaas egen Haand.“
Paa samme Sendebrev stod: „Brænd Brevet“.
Saasnart Sagen kom op, fandt Gjord det raadeligt
at salvere sig, men gjennem en Bror, Niels Kaas til
Birkelse, fremkommer han for Retten med følgende
Forsvar:
„Eftersom jeg formærker udi min Bror Niels Kaas’
Skrivelse, som han mig iblandt andet tilskrevet haver,
formeldendes, at min Hustru Fru Ermegaard Gylden
stjærne skulde have ladet mig stævne til Viborg Ka
pitel udi Rette og vil mig for Hoersag udi min Fra
værelse beskylde efter Fru Birgitte Rosenkrantzes løgn6
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agtige og letfærdige Snak, hun vil mig paasige udi
min Fraværelse og mig for hendes Barnefader til det
sidste Barn, som jeg formærker, hun haver fanget,
siden jeg drog af Landet, og Fru Birgitte vil sig der
med erklære og forklare og mig i min Fraværelse be
skylde for hendes Løsagtigheds Skyld, saa forser jeg
mig vist til, næst Guds Hjælp, at min Hustru Fru
E. G. ikke med nogen nøjagtig eller sandru Vidnes
byrd skal bevise mig i slige Maader at have imod
hende forset, thi saa sandt hjælpe mig Gud, som jeg
aldrig haver haft med nogen Kvindes Person i de
Maader at bestille, siden jeg fik min Hustru, Fru E. G.
udi Senge, hvorfor jeg sætter udi alle Rette, om Fru
B. R.’ løgnagtige Snak og Paasigelse bør at komme
mig paa min gode Rygte, Ære og Lempe til Hinder
eller Skade udi nogen Maade, efterdi hun ikke aleneste udi hendes letfærdige Horeri befunden er, men
ogsaa før jeg drog af Landet var berygtet af Misdæ
dere, som ere gangen tildøde derpaa, at hun skulde
med været udi Raad og Daad at forraade hendes egen
Husbond Niels Kaas med Trolddomsgjærninger------ “
(28. Aug. 1602).
— Senere hævder Gj. Kaas, at én ved Navn Melkior Postillon (altsaa en Kusk) er hendes Barnefar; hun
havde kun udlagt Gjord K. for dermed at bedække
sin store Skam, fordi hun hellere vilde ha en Herre
mand til Barnefader end en fattig Karl. Ingen troede
dog paa Gjords Udflugter og de raa Anklager mod
hans Elskerinde.
Axel Rosenkrantz til Halkjær bad for sin Broder
datter Birgitte R., at Kongen ikke vilde tragte efter hen
des Liv. Birgitte selv bekjendte, at hun havde faaet et
Barn med Gjord K., før han gifted sig, og et efter
Giftermaal med Ermegaard Gyldenstjerne. B. forban
dede sig paa, at hun ikke havde haft „med nogen
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Menneske at gjøre til Uære i alle mine Dage, enten
før jeg fik min Husbond heller den Stund, Oud lod
min salig Husbond leve med mig, eller nogen Tid
efter min salig Husbonds Død; saa kom Gj. K. til
mig, °g Jeg kunde slet ingen Sted være for hannom,
til han bekom hans onde Vilje med mig, mig vel
haardt imod, som jeg vil klage hannom Nat og Dag
for Gud og Eders Majestæt og for alle mine gode
Slægt og Venner; nu vil han belyve mig for et Skarn,
som jeg aldrig ved den Lod og Part, jeg vil have i
Guds Rige, at jeg ret aldrig haver haft mere med no
gen Menniske [at bestille], siden jeg blev født til Ver
den, uden alene med G. K., det vil jeg dø paa“. —
Hun bad om at benaades paa Livet og tilbød at for
sværge Kongens Rige, om han vilde det, eller blive
hos sin bedrøvede Mor.
Men Christian d. 4de bar et Hjærte af Flint i slige
Tilfælde. Han pegede ubøjelig paa Ordinansen af
1537, hvor det hedder: „Saa skal nu efter denne Dag
intet Ægteskab tilstedes udi det tredje Led, paa det
der maa holdes den Høviskhed og naturlig Blusom
hed til Slægten, som her til Dags af vore Forfædre
haver været holden“. — Dommen over Birgitte faldt
27. Juni 1603; den gik ud paa, at hun „har bevist
Kjetteri“; hun skal dø. Saa hedder det i den samti
dige Præst Christen Staphensens Aarbog: „Anno 1603
til Herredagen i Kjøbenhavn blev Hr. Niels Kaas’ Frue,
Fru Bierethi Rosenkrantz, halshuggen for den kjet
terske Levnet, hun med Gjord Kaas en Tid lang havde
bedrevet, og blev fornævnte Gjord sammetid sagt baade
fra Hals og Ære“.
Men truet Mand kan længe leve. Gjords Dom,
der faldt samme Dag som Birgittes, lød som hendes
paa Beskyldning for Blodskam, og at han har avlet
6*
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2 Børn med hende*), „Gud almægtigste til Fortør
nelse, den menige Mand til Forargelse og den adelige
Stand til Beskæmmelse“------- „da sagde vi derpaa
saaledes af for Rette, at Gjord Kaas bør for slig hans
grove Gjærninger at være ærløs og straffes paa hans
Liv, ihvor han kan herefter betrædis“.
1 15—16 Aar værgede han sit Hoved, formodent
lig ved stadig Ophold i Udlandet; men 1616 var han
dum nok til atter at snige sig herind, blev grebet
oppe i Hanherred, slæbt til Kjøbenhavn og halshug
get den 9. Marts s. A. Dermed er dette Blodkapitel
i Taarupgaards Historie tilende.
Før Gjord var flygtet til Udlandet, havde han
’/, 1601 solgt Taarupgaard til Broderen Niels Kaas
til Birkelse. Denne sagsøgtes 1608 af en Kjøbmand
Morten Vilche i Viborg til at betale 74 Rdl. for den
bortrømte Broder; men det blev der ikke noget af.
— Fra Niels Kaas gik T. over til hans Søsterdatter
Vibeke Bilde, gift med Erik Rantzau; hun sælger den
atter 1642 til Ingeborg Parsberg — Enke efter loer
Juul til Villestrup. 1 det vidtløftige Skjøde nævnes
som Tilliggende bl. a. „Skovsgaard“, Revn Mølle
(med Mikkel Møller), Ris Mølle (med Jørg. Christen
sen), Jordbro Mølle (med Ambrosius Møller); de to
Færgemænd Jens Christensen og Thames i Korgaard,
„et Gadehus ved den ny Brow“ (Bropenge: 16 Siet
daler aarlig) m. m. Hertil føjes 1651 : „Saa er en By
heder Kloster, deri boer Degnen og en Del Fiskere,
som har ikkun Huse og ingen Avl, uden Hus de
lejer. • Degnen hedder Villum Larsen“.
*) De to Børn var i) Christoffer Kaas (født «/7 1601), kaldes
til Overklit og blev Kaptaj'n; -) Anne, „skikkede sig ilde“.
(Se Adelens Aarb. XVI 205). — Om Dommen over For
ældrene se: Sechers: Kongens Rettertingsdomme, 1. S.
430-33; 439-44.
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Engang i 1650’erne er T. gaaet fra Ingeborg Pars
berg*) over til hendes Søn Tønnes Juul. Han gifter
sig 17. Juni 1649 i Kjøbenhavn med Anne Catrine
Friis til Engestofte (paa Lolland). Kong Frederik den
3je var selv med til deres Bryllup; saa det var vel
nok fint! Og af fineste Extrakt og sikkert ganske
velstaaende var de selv. — Men noget har der været
i Vejen med det Ægtepar, især med den kvindelige
Halvpart, hvad de mange ildelydende og onde Sagn
vidner om. Dr. G. Schütte har nu gjenfortalt Sag
nene**), jeg skal da prøve at sammenstille det spinkle
historiske Stof, jeg har for Haanden; altfor lidt til at
det kan gi noget sikkert Begreb om den forfulgte
Naadigfrues Karakter.
Det gjaldt om dem begge, at de var „bedre Folks“
Børn. Tønne var af en Sødskendeflok, hvoraf han
var den 13de og yngste, født paa Villestrup l2/.! 1620.
Hans Far Iver Juul havde haft mange betroede Hverv
under Christian d. 4de, især ejet mange Len i Vest
jylland, hvorfor Skjøde- og Pantebogen hyppigt næv
ner baade Tønnes og Enkens Anne Catrine Friis’
Navne i Forbindelse med Jordegods i Hjerm-Ginding
eller andre vestjydske Herreder; Jord, der er kom
men til Slægten gjennem Fædrenearv. Tønnes’ Navn
nævnes sjældent, hvad der kunde tyde paa, at det
var Anne Catrine, der bar Buxerne. Hun var en
Datter af Chrestian Friis (den yngre) til Kragerup
(ved Slagelse), en langtfra hel almindelig Mand, der
var kongelig Kansler — som Niels Kaas —, det vil
sige Landets første Embedsmand, i mer end 20 Aar.
Men hans Interesse var ikke begrænset til Politik
alene; han var en alsidig Aand, som følte varmt
*) Hun dør paa Villestrup (ved Hobro) 1G/i2 1665.
•*) Se ovenfor Artiklen : Spøgeri paa Taarupgaard S. 28 ff.
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baade for Videnskab og Litteratur, og paa et Tids
punkt, da Kongen interesserede sig for Bondens Op
hjælpning, var han næsten ene om ubetinget at er
klære sig villig til at hæve Vornedskabet paa sine
udstrakte Godser*). — Det er temmelig ubegribeligt,
at denne humane og brave Mand skulde ha avlet det
Afskum af en Datter, som Sagnene tumler med.
Hvad Aar Tønne Juul og Anne Catrine er kom
men til Taarupgaard, kan jeg ikke sige saa lige. Tøn
nes Mor, Ingeborg Parsberg, sidder der endnu 1651.
— I 1676 hedder det om Tønne Juul til Taarupgaard,
at han maa erlægge i Krigsstyr 365 Rdl., hvad der
ikke er saa overvældende imod Standsfællers Bidrag.
Christence Lindenow paa Nabogaarden Ørslev Kloster
maa ved samme Lejlighed spytte 730 Rdl. i Bøssen.
Det er væsentlig gjennem slige Skattelister fra 17. Aarh.
og Dokumenter til disse Lister, at vi maa søge de
sparsomme Oplysninger til Taarupgaards og Omegns
Historie. Der existerer saaledes en Haandfuld Doku
menter om Taarup Kirkes yderst forarmede Præst
Lauritz Jensen (Osted), som er kommen til Kaldet
1629. Hans Præstegaard Dalsgaard**) laa idyllisk
nok nede ved den skjønne Limfjordsstrand, midtvejs
mellem Taarup Kirke og Annexet Kvols (staves næ
sten altid Kuls eller Kois i 16. og 17. Aarh.), men Hr.
Lauritz’es Hverdag faldt lidet idyllisk. Han skriver
*) Læs forøvrigt den ret udførlige Biografi, som H. F. Rør
dam har skrevet om ham i Biografisk Lex. 5. Bind, S. 407
—13. Chr. Friis døde 1639, altsaa 10 Aar før Datterens
Bryllup; der haves et Portræt af ham (Se Danm.' Riges
Hist. 4. S. 80 og Adel. Aarb. XXV. S. 136). Af Datteren
kjendes intet Portræt.
**) Denne Oaard blev 1422 udlagt til Præstegaard gjennem et
Forlig mellem Jens Kaas og Bisp Aage Olob. — En større
Afhandling om Præstegaarden paa et senere Tidspunkt fin
des i Skioebogen 1911, S. 61 ff („En værre Præst“).
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egenhændig om sin Situation (1683), da man er ude
for at pine Skatter af ham:
„Haver jeg ingen Tiendebog haft i 54 Aar, jeg
her Præst været haver*), thi Kaldit er saa ringe, at
det ikke har været fornøden; 5 eller 6 Kjer eller 6
Skumper Rug faar jeg hver Aar af hver Halvgaard
og nogle Rivningsknipper Byg ikke enten Havre eller
Boghved, som mine kjære Herredsbrødre noksom vit
terligt er, og min Fattigdom og Alderdom er hver
bekjendt, saa jeg dérfor nu forlidne tre Aar har maattet kjøbe alt det, jeg og mit Hus skulde fortære Som
meren over, Oud bedre mig saa sandelig og forløse
mig 80. Aars udlevede Mand af denne onde Verden
til Rolighed. Hellers kan min ganske Tiende næppelig beløbe 4 Td. Rug og 2 Td. Byg, intet Havre eller
Boghved, thi fast alle mine Sognefolk ere slet for
armet.
Lauritz Jensen.“

Aaret efter er han død, men Konen lever; og hun
maa da ta Stødet af overfor de glubske Skatteopkræ
vere, der ikke er en moderne Opfindelse. Else ind
sender en „Allerunderdanigste Forklaring om de Po
ster, min sal. Mand angaaende og saavidt mig er be
vidst om de andre vedkommende udi Taarup Sogn.
1. Saa Oud hedre mig det desværre, at vores
Middel ikke har været saa god, at vi har haft mere
at skatte af. Min sal. Mand Hr. Lauritz efterlod mig
aldeles intet til Levnedsmiddel den Tid, Skiftet var
overstanden, til hvilken Tid kgl. Maj. Amtsskriver vel
ædle Jacob Brochmand ogsaa bekom, hvis (o: hvad)
han havde paa kgl. M.’ Vegne at fordre af det, der
var at bekomme; thi min sal. Mand var forarmet, før
•) Det er altsaa ikke rigtig, naar Wiberg først lar ham komme
i Kaldet 1632.
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han døde, og Middelen moxen (næsten) ganske af
Hænderne af Aarsag, at han var saa møget ældgam
mel, at han ikke kunde være paa Færde og tillægge
sig noget saavelsom jeg, der er ældre (han kunde ikke
heller forestaa Præsteembedet, men maatte have Capellan, som ogsaa mestendel havde Indkommen af
Kaldet, eftersom den er ringe i sig selv). Og Bæster
havde vi ingen den Tid, for de var af Skab bortdøde.
Børn havde vi heller ingen hjemme hos os. Nu er
jeg fattig, gammel, højbedrøvede Enkequinde i denne
elendige Verden bested udi Armod og møgen Skrøbe
lighed paa min Seng og er nu 90 Aar gammel og
haver ikke heller andre Husværelser, end jeg er til
huse hos en Husmand udi et Gadehus. En liden
Pension blev mig af Kaldet tillagt, det varede ikke
et Aar, før end den Præst døde, som var næst efter
min sal. Mand*), saa hans Enke ogsaa nu sidder med
tre smaa umyndige Børn, og nu haver jeg ganske in
tet at leve af, uden hvad got Folk vil af christelig
Medynk betænke mig med og ved langt ringere Forraad at komme i Jorden for, naar det behager Gud
at kalde mig herfra.“
2. Degnen er en gi. svag Mand „og haver dog
altid stræbt og med en god Vilje altid udrettet kgl.
Paabud fra sig; er nu nær forarmet og betrængt af
Alder og Skrøbelighed“. — —
3. Chr. Mortensen haver udi mange Aar været
en forarmit Stakkel og udi nogle Aar været fra Bjer
ringen og gaar om hos got Folk at tigge sit Brød
og nu udi langsommelig Tid lagt paa sin Sygeseng
og er nær død; hans Hustru gaar at betle.
*) o: Niels Olsen Koch (1684—85).
datter lever endnu 1694.

Enken Maren Christens-
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4. Jens Sørensen i Knud ogsaa i lige Maade ha
ver udi lang Tid gaaet om at bede sit Brød i Ouds
Navn hos got Folk, og at han er antegnet for Smed
er ikke uden Navnet, thi han haver ikke brugt Smedehandværk udi 20 Aar, og han er nu i dette Aar død;
hans Hustru gaar ogsaa at betle.
-------„Det er tou arme Røghuse, som baade
Præsten og Degnen lever paa; Queget haver ikkun
været lidet, thi det haver undertiden været bortdø af
Siugdom“.
Hun lever i det Haab, at de skaaner „mig fat
tige, højbedrøvede, sorrigfulde, aldrende Quinde, —
hvorimod jeg stedse udi Bønner til Oud for Kongen
og det kgl. Hus allerunderdanigst sukker, at det stedse
maa gaa Kongen vel.
Sal. Hr. Lauritz Jensens højtbedrøvede Efterladte
Else Pedersdatter.“

Ogsaa Hr. Lauritz’ Efterfølger, Niels Olesen, at
testerer, at hans Formand, Lauritz Jensen, „havde af
Armod og Skrøbelighed (1682) overgivet baade Kald
og Husholdning til Capellanen*) og havde aleniste
et lidet Værelse for sig selver, saasom godt Folk af
Medynk formedelst hans Skrøbelighed og Fattigdom
til sig tog hans Børen“.
Om Hr. Lauritz’ Ludfattigdom handler ogsaa næ
ste Dokument, affattet af daværende Præst ved Kaldet
Hans Villadsen Holstebro (1686—1692). Sal. Lauritz
har siden 1676 skyldt 12 Rdl. som sin Part i en Styk
hest. Kollegaen svarer, at hvad Lauritz Jensens Om
stændighed angaar, „da er det i Sandhed fuldvitterligt, at Kaldet i sig selv bestaar af tvende smaa og
meget forarmede Sogne, ej af siettere og ringere Til) Vistnok Niels Ovesen selv.
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stand nogensteds i Stiftet end paa denne Sted, hvor
udover den salig Mands Vilkaar haver været jammer
lig og elendig og Gud bedre det! forværres daglig
efter Haanden, hvilket jeg som hans tredje Efterkom
mer den Dag i Dag er, maa desværre altfor meget
finde og fornemme*). Han med aldrende Hustru
døde snart paa én Tid, og var ej efter dem saa me
get at begraves for som en Daler, men blev af Pa
tronen her til Steden, som aller Tider for Stedens Ring
heds Skyld beviser stor Gavmildhed imod hans Præ
ster, — lod dennem hæderligen til Jorden bestedige.“
Ogsaa Kapellanen sal. Hr. Nielses Enke er yderst
fattig.
Velb. Fru Ingeborg Juul og Velb. Uldrich Seefeldt, „som udi Antegnelsen Aar 1686 skal være meent
at være i Ægteskab sammen, da er alle saavel Adel
som u-Adel bevidst, at de ere fødte af tvende Sødskende
og derfor ej i nogen Ægteskab maatte indladis. Den
ene af dennem er hos hendis Venner, og den anden
svarer Patroninden af som af et Barn i Huset.“
Dalsgd. Præsteg., -/g 1691.

Hans Villadsen Holstbroe.
Om de samme Personer handler ogsaa nedenstaaende Skrivelse, det eneste egenhændige Brev af
Anne Catrine Friis, jeg ved af at sige:
Taarupgaard, 3. Augusti 1691.

Welædle Herr Amtsforvalter Jacob Brochmand!
Som han mig tilkjendegiver at behøve min Un
derretning, om Uldrich Seefeld er gift, saa er det Hr.
Amtsforvalter vel vitterligt, han ikke haver været gift
og haver derfor hverken Frue eller Børn. Salig Hr.*) Efter Lauritz Jensen fulgte som Præst i Taarup Niels Ol
sen Koch (1684—85), saa Anders Hansen Bonde (1685—86).
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Lauritz Jensen angaaende, da — maatte hans Middel
været saa gode, min sal. Mand hannem ikke paa sin
egen Bekostning havde ladet begrave, fordi han var
hans Sjælesørger og selv ikke havde Middel og dog
vilde unde hannem en hæderlig Jordefærd. Enken
Maren Christensdatter, sal. Hr. Niels Ollesens, lever
endnu desværre for hende med tre smaa faderløse
Børn i en siettere Tilstand end mange af de, som
beder sit Brød, dog hun, som er kommen af hæder
lig Folk, bærer sin Armod hos sig selv, dog er den
mig fuldvitterlig; alligevel hun haver sine Besværin
ger, dog derfore ikke kan gjøre mod slige fattige
Folk, som man vel vilde.
Jeg beder Kjæresten maatte hilses som tillige med
Hr. Amtsforvalter selv under Guds Bekjærmelse be
fales af hans tjenstfællig
Sl. Tønne Juuls Efterladte
Anne Catrine Friis.“

Dette Brev aander jo kun Menneskelighed og
Godhed, og den Omhu, det røber for en fattig Præsteenke, synes man ikke skulde kunne berettige en Pa
stor Laurberg til at mane den døde frem som et
Skræmmebillede for sin Menigheds allerugudeligste
Individer*).
I 1689 betaler Anne Catrine Friis i Kopskat for
sig selv 8 Rdl., og for „tvende adelige Personer i
Huset, som lige med Børn holdis“, nemlig ovennævnte
Fru IngeborgJuul**) og Hr. Ulrich Seefeld***) hver
*) Se ovenfor S. 32.
**) Hun var en Datter af Tønne Juuls ældre Bror Axel Juul
til Kristrup, Volstrup etc. (han f. 1606, f paa Volstrup *8/,|
1671). Ingeborg blev gift i Viborg
1656 med Tyge Be
low til Frøstrup; Manden maa vel saa være død, og hun
er som aldrende Enke kommen i Huset hos Tanten. Havde
i sit Ægteskab 10 Børn. — *♦♦) Han var Søn af Jørgen
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4 Rdl. Hendes øvrige Husholdning indskrænker sig
til: en Opvarter, Eske Jensen, en Kusk, to Piger —
2 Heste og „en Kou“. Oaarden var dengang forpagtet ud til Søfren Pedersen Tranne eller Tronne*); han
er gift. Hans Folkehold og Besætning anføres s. A.
saaledes:
1 Ladefoged, „en Knægt som røgter og skal
vogte“. 1 Tjenestepige, 2 Hopper, 4 Øxen under 4
Aar, 4 Køer, 2 Ungnød under 2 Aar, 2 Kalve og 20
Faarhøvder.
Ikke nogen meget imponerende Besætning; Kop
skatten af hele Herligheden er derimod stor nok: 48
Rdl. 5 Mk. Det undrer en ikke, at Tranne snart gik
bag af Dansen. Fra ®/7 1689 var Taarupgaard ikke
forpagtet ud, men Fru Anne Catrine var sin egen
Herre. — Det var græsselige Tider efter vanvittige
og ødsle Krige, der sugede Befolkningen ud til Mar
ven. Anne Catrines Besiddelser viser meget øde Oods:
Revn Mølle øde, Jordbro Mølle øde; øde er Risgaard,
øde 4‘/s Oaarde i Borup og én i Kvosted. „Moeshuset har været øde i Aarene forud for 1684, da dér
kom nogle fattige Folk“. — Der er ingen lldingsbrand
i dette Sogn (1689). Fra Kvols hører vi samme Aar
om „Søfren Jepsen, en ganske forarmit Mand, sidder
i Oaarden for at see til Husene, at de ej nedbrydis;
haver 2 Faar og 1 Lam“.
Gaardmænd med lignende Besætning hører langt
fra til Sjældenheder i disse Tider. — Stedets arme
Præst kan stadig ikke faa Fred for Skattedjævlene.
Amtforvalter Brochmand er én af de værste, han har
Seefeld til Visborg, som var gift med Anne Catrines Søster
Barbara Friis. Ulrich S. blev begravet fra Taarup Kirke
«»/„ 1692.
*) l!;, 1689 havde Fr. Bøg forladt Forpagtningen.
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ladet Dalsgaard Præst exequere „for en Hustru“ Aar
1688 og 1689 — —.
Præsten hyler: „Da er det fuldvitterlig, at jeg udi
de Aaringer ej haver haft nogen Hustru, mens haver
levet enligt, saasom Stedet her er saa slet og ringe,
at den ej kan importere saa meget, at jeg for egen
Person kan have Levnets Middel, langt mindre til at
forsørge en Hustru med*).“ (Hans Villadsen).
Evig snuser Skattedjævlene om Taarupgaard Hus
hjørner; Krigsskat, Kopskat,‘ Rangskat — Skat! Skat!
— Hvordan var det med Tønne Juul — døde han
ikke uden at betale Rangskat? Nu maatte Fru Anne
Catrine le; „hendes Mand salig Tønne Juul til Taarup
gaard vides ej hans Velbyrdighed var udi Rangen“.
Det ekkoer helt op i Kancelliet:
„Sal. Tønne Juul skal efter Beretning fra Cancelliet ingen Charge eller Rang have haft. Kan saaledes
denne Post dermed have sin Rigtighed.“
Nej, hendes Mand var saamænd ingen Ting. Han
kom efter Oiftermaalet med hende meget lidt ud i Ver
dens Tummel. Han levede mest paa sin Gaard, hvor
han særlig var interesseret i Havebrug. Han berøm
mes som en god og ædel Mand, hvad han jo da og
saa beviste gjennem sine Legater**). Der var nu „Taarupgaards Hospital“, som grundlagdes allerede f,/8
1681, tre Aar før hans Død; da skjænker han Kar
dyb (i Kobberup S.), Koldkur (i Resen Sogn) og
mange andre Gaarde til dette fromme Formaal***).
*) Paa dette Tidspunkt tegner Kopskatslisten Præstens Vilkaar saaledes: 1 Pige, 1 Karl, 2 Hopper og 1 Ko!
**) Se en Artikel af Lærer Rørsig i „Viborg Folkeblad“ 4/i
1916 om „Kools Hospital“.
***) Se Landstingets Skjøde- og Pantebog, 1685, S. 140. (Lands
arkivet). Sml. Dr. Schüttes Art. her foran S. 29. Endvi
dere Traps Danmark, 4. B., S. 653, Anmærkning.
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Siden blev Legatet forandret og udvidet; en Smaus
for de Juul’er og Friis’er. „Ingen kan indskrives uden
at være af Adel eller Datter af en Mand i de 4 første
Rangklasser“. „De indskrevnes Antal er fastsat til 36.
Stiftelsens Kapital udgjorde */7 1898: 284,765 Kr.“
(Trap). — Den barnløse Anne Catrine vilde ikke staa
tilbage for Manden. Vi synes endda, hun var betyde
lig mere demokratisk end han, da hun 1698 stiftede
sit Kvols Hospital i Kvols By „for trende vedtørvende
(hjælpeløse) Stakler og en fjerde, der skal være én,
som er rørig og villig til at tage Vare paa de trende
og hjælpe dem i det, de ikke kan hjælpe sig selv med“.
„Derfor skal hun ha fornøden Husværelse“ etc.; „men
om hun bliver modvillig, saa de med Skjel klager over
hende, da skal hun skaffes bort og en anden tages i
hendes Sted*)“. — „Saadan vil jeg — Anne Catrine
Friis — evigvarende, uforanderlig have dette forhol
det“. Anledningen til dette Hospitals Oprettelse for
klarer den „evigvarende“ Taabelighed saaledes: En
vanartet Søn af Anne Catrine havde sneget sig ind i
Kvols Kirke og op paa selve dens Prækestol med en
Hund, der var lige saa tosset som han selv. Her rej
ste han Dyret paa Bagbenene og lod den lægge For
labbene paa Evangeliepulten, kort sagt eftergjøre Præ
stens Fagter, naar han prædiker. Det var jo en for
færdelig Brøde, der skulde sones med noget. — Men
da Anne Catrine og Mand alle deres Dage var barn
løse, har Historien om den blasfemiske Dreng og hans
Hund ikke mere Kjærne end alle de øvrige Uhyrlig
heder, der fortælles om Fruen paa Taarupgaard.
Sommetider kunde det næsten se ud, som om
den veldædige Fru Anne Catrine gav mere bort, end
*) Se ovennævnte udførlige Artikel af Rørsig samt Hofman#
Fundatser.
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hun vel kunde svare til; saaledes laaner hun 1685
1200 Rdl. af en Rasmus Andersen i Søgaard (Sevel?)
og pantsætter derfor en hel Del Jord i Borbjærg. —
Hun lar afskille et Begravelseskapel ved Taarup Kirke
for sig og Mand (1685) og ordner Epitafier i Hjerm
Kirke over de nære Slægtninger Axel Juul til Volstrup
og Fru Elisabeth Friis*).
I hendes Dødsaar bortgir hun en Del Jordegods,
især til Slægten Below, som jo var giftet ind i hen
des Mands Slægt. Saaledes skjænker hun 21/i 1698
Hillersborg (i Gimsing) til Fru Barbara Below**),
28/3 s. A. Mouritzgaard (nu Movstgaarde i Gimsing)
til Jomfru Lisabeth Below**); samme Dag gir hun endnu
et Par Gaarde bort til de Below’er.
Med andre Ord: til hendes sidste Aandedrag er
hendes Liv en fortsat Velgjørenhed; hun gir til Kirker,
hun gir til Hospitaler. Hun gir maaske fortrinsvis til
hendes egne og Mandens trængende Slægtninger; men
hun gir dog ogsaa til fattige Præster og til elendige
forsømte Mennesker, hvem ingen andre tænker paa.
Fattige Standspersoner, der er kommen paa Kant med
Tilværelsen, lar hun til deres Livs Ende finde Brødet
ved hendes Bord; det eneste Dokument, som vi har
fra hendes Haand, udtrykker en Beklagelse over, at
hun ikke kan hjælpe saa meget, som hun gjærne vilde.
Denne Side af Anne Catrines Væsen mener jeg, at
jeg har dokumenteret; om der er en anden, en Mørke
side, hvorfra den hjærteløse „Tradition“ henter sine
Giftkugler, det faar staa hen. Det skal bare betones,
at der til Dato ikke er fundet en Flis til Støtte for
noget i den Retning.
•) Ved Hjerm Kirke nævnes Bolet: Kaarsbjærg.
♦♦) Begge var de Døtre af den ovenfor nævnte Ingeborg Juul,
som tilbragte sin Alderdom paa Taarupgaard. — Barbara
blev -7.3 1696 i Taarup Kirke gift med Fr, Chr, Høegh,
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Efter Anne Catrines Død var Taarupgaard nu i
godt hundrede Aar et Hjem for enlige Damer af de
Juul’ers og Friis’ers Æt; Avlingen overdroges i al den
Tid til Forpagtere. Begge Parter maatte ved en om
hyggelig Ojennemgang af Stedets Kirkebøger eller
Skifteprotokollen kunne stilles paa Rad. En saadan
metodisk Gjennemgang har jeg ikke faaet Tid til.
Men her er et Skifte fra li5 1706, hvor vi kjender de
fleste af Personerne:
Barbara Juul*) er nævnte Aar død paa Taarup
gaard ®/4. Som Sættefoged nævnes her Rasmus Hen
riksen „boendis udi den Hus kaldes Nybroe“. Bar
bara efterlader sig en Hoben gudelig Lekture med
snurrige Titler; desuden „de Jullers og Bleouers Waaben af Messing“ — vurderes til 6 Skilling. — Hos
den salig Frue opholdt sig Jomfru Elisabeth Catrine
Below. Da alt Fru Juuls Habengut var gjort i Penge,
fremkom den runde Sum: 54 Rdl., „hvilke Penge ikke
nær kunde tilslaa til den salig Frues Begravelse. Pen
gene imodtog velb. Fr. Høegh og Jomfru Elisabeth
Catrine Below og lovede saa selv at udlægge Resten
til Begravelsen.“ — Saadan kom ved denne Stiftelse
fattige Slægtninger hæderligt i Jorden.
Aaret efter Fru Anne Catrines Død tegner Stedets
Præst — Anders Sørensen Ølby (1692—1699) sine
Sognebørns økonomiske Stilling saaledes: „Udi be
meldte Taarup Sogn ere Bønderne af saa elendig og
slet Tilstand, at de har udi denne besværlige Tid for
ladt Stederne øde den største Del; saa de ej kan formaa at holde nogen Tjenestefolk. Børnene, som de
haver, gaar og betler Brødet.“
*) Hun var en Datter af Axel Juul til Volstrup; gift (1663)
med Niels Juul til Bjørnsholm; Barbara var født 1634 og
levede som Enke paa Taarupgaard.
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Men saadan skildres saamænd Bøndernes Forfat
ning allevegne i disse Tider, ihvertfald indenfor den
Grænse, hvor jeg har brugt mit Søgelys.
Af Forpagtere skal jeg her nævne nogle faa. 1
April Maaned 1698 døde den første af dem, Hans
Axelsen; Enken Mette Nielsdatter var frugtsommelig,
„og ej blev af sin Barnefødsel før tilpas“ — inden 4.
Aug. s. A. ; der var i Forvejen 7 Børn. Skifteretten
snuser. „Guld var ej videre end Enken til sin Fæstens
gave var given, som hun beholder for sig“. Men der
var en Guds Velsignelse af fromme Skrifter, deriblandt
noget saa moderne som „Kingoes tvende Parter“,
„Hovednøglen til Paradis“ og „Sjælens aandelig Harpe
klang“. Forjættelsesfulde Titler! Hans Axelsen ejede
megen Jordegods i Onsild Herred, bl. a. Ballehovedgaard.
En anden af Forpagterne var Hans Espersen
Stub, g. m. Ellen Hansdatter ; han nævnes 1709; dør
30/10 1712. 1717 nævnes Forpagter Chr. Andersen og
„hans Bror (Gravers?), som logerer hos ham“. Kort
efter er de rejst til „Lundenes Amt“. — 1743 vil Re
geringen ha Karosseskat (den Tids Form for Bil
skatte); da hedder Forpagteren paa Taarupgaard Tho
mas Mikkelsen, og han var kommen net op at kjøre.
Det hedder i Indberetningen:
„Forpagteren har en Cariol, men beretter ej at
være brugt uden én Gang i 8 Aar“. „Om denne
Cariol blev af Th. M. for Commissionen forklaret, at
den var ruineret og ganske ubrugbar og ikke brugt
eller været i Stand at kunne bruges i de sidste 2 Aar,
hvilket han erbød ej alene selv med Ed at bekræfte,
men endog med mange Godtfolkes Attest at bekræfte,
hvorfor han for den blev frigiven“.
Ved en ny Skatteundersøgelse hedder det, at Th.
M.s Formue er ca. 2000 Rdl. Foruden ham bor nu
7
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Gravers Nielsen, Lundgaards gamle Ejer, paa Taarup
gaard, idet Juul har overladt ham Husværelse; Gra
vers har ikke mere nogen „Brug eller Næring“; men
en Formue paa 910 Rdl., en Tjenestepige og en ubru
gelig Cariol.
„Husmænd er ingen i Taarup S., som enten bru
ger Haandværk eller har nogen Avling, der kan hol
des en Ko paa“.
I Kvols S.: Wolborig Christensd., der beboer et
Fæstehus ibd.; holder 1 Smidde Svend — 48 Sk.
„Nybrohuus, Taarupgaard tilhørende, som Enken
Lisbeth Jensdatter iboer, der ligger paa Landevejen
imellem Viborg og Schive, maa vel undertiden logere
fremmede Rejsende imod sin Villie, og dennem forsiune med deris Ophold“.
Saadan tror de at kunne snakke sig fra Skatte
jægerne; men lur dem, de Ka’le!
1745 dør Forpagter Thomas Mikkelsen; i den An
ledning fødes et Rimværk af hans yngre Slægtning,
Fjandbodigteren Christ. Frid. Wadskjær, der kom til
Verden paa Ørslev Kloster 1713. Da Digtet er be
tegnende baade for dets Forfatter og for Tiden, og
da vi ikke ejer mange Vers fra den Periode, der har
hentet deres Æmner fra Fjends Herred, skal det, saa
langt det end er, anføres in extenso:
Vel-fortjent Grav-Skrift over den højagtbare og vel
fornemme Mand SI. Seigneur Thomas Michelsen, for
dum Forpagter paa Thorrupgaard i Jydland, som omvexlede det Timelige med det Ævige paa bemældte
Thorrupgaard d. 30. Julii 1745; og hvis jordiske Lev
ninger ved en hæderlig og anseelig Liig-Conduct (Følge)
d. 6. Augusti bleve befordrede til Thorrup Kirke for
at nedsættes i Jorden.
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Her hviler Thomas Michelsen,
paa Thorrupgaard Forpagter,
hvis ædle Sjæl i Himmelen
det jordiske foragter.
En Mand, som her paa Jorden nød
kun liden Roe og Liise
ved tvende store Herrers Brød
i mange Aar at spiise.
En vittig Mand, som kunde Trods
til mange andre sige,
og i at forestaa et Gods
slet ingen torde vige.
Sin Jorde-Bog og Lov-Bog Han
forstod til Punct og Prikke
og vidste sig med sund Forstand
udi sit Kald at skikke.
Lad Restrup til hans Pris og Lov
med Lundbeck kun istemme,
og tier Daa, vil Levetzou*)
hans Roes dog ikke glemme.
Krog-rygged Bonde bag sin Plov
faar nok hans Død at spørge,
hans Dyd skal give samme Lof,
ja, selv for Manden sørge:
(endskjønt det ikke høres tidt,
at Bonde for Forvalter
i Sorg og Klage gaar for vidt
og river sine Palter).
Thi han var ingen Bonde-Høg
og Egen-nyttig Foged,
som tog fra Bonden Ko og Øg
og slog ham brun og broged,
men meere saa paa Godsets Tarv
og Bondens Gavn, end eget,
naar andre dem til Blod og Marv
udsue alt for meget.
En Mand af gammel Ærlighed
foruden Svig og Svinke,
som ey den fine Falskhed led

*) Gregers Daa til Lundbæk, ca. 1700. — Hans Er. Levetzou
til St. Restrup, døde ca. 1756.
7*
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og brugte ingen Sminke.
I Ord og Adfærd ligefrem,
som mente, hvad han sagde,
og ikke Smør paa Brød for dem,
der talte med Ham, lagde.
Imod sin Hustru ejegod,
mod Folk og Huus-Gesinde
sagtmodig, mild, og i hvis Blod
et Havblik var at finde.
Godgjørende og Gave-mild
imod enhver, som trængte;
hans ædle Bryst paa Timen Ild
ved dette Tynder fængte.
Jeg selv kan vidne bedst derom
med Kys paa Mandens Aske,
som aabnede min Fattigdom
sit Hjærte og sin Taske.
Han var ey blot min Mosters Mand,
men rettere at dømme,
min Fader, som jeg aldrig kan
nok takke og berømme.
Det lidet, jeg har lært og ved,
der til hans Gave-milde
og faderlige Kierlighed
er rette Grund og Kilde;
thi han udi min Skolegang
og mange Aar derefter
omarmede mig i min Trang
af alle sine Kræfter.
Da han paa Solens Nedgangs-Hald
saa min og mines Lykke,
med hvilken det var Knald og Fald
alt efter Himlens Tykke.
Han mig, som eget Barn antog,
i deres Sted, Gud gjemte,
han gav mig mangen nyttig Bog,
og intet godt forglemte.
Vor Herre selv hans store Løn
i Ævighed vil være,
og jeg saa højt som nogen Søn
hans Støv og Muld skal ære.
Jeg burde aldrig Digterpen

FRA TAARUPOAARD

i Haanden mere føre,
hvis for saa stor og god en Ven
jeg vilde den ej røre;
ja, Haanden burde med min Arm
til Albuen forsvinde,
hvis den ey droges af min Barm
til Mandens Ære-Minde.
Dog det er ikke mine Vers,
hvoraf hans Ære hænger,
hans rare Dyd af gylden Ertz
til Messing-Riim ey trænger.
Ved den han sig et Monument
langt bedre har oprettet,
end jeg kan give ham paa Prent,
og bliver ey forgjettet.
Paa Thorrupgaard, som har af Thor
den Afgud Navn at bære,
og fordum var udi en stoer
Rigs-Cantzlers Vold og Være,
(jeg meen den Lærde Hr. Niels Kaas,
som findes end at leve
Trods Gravens Lukkelse og Laas
udi Chytræi Breve)
fandt han omsider Leylighed
at dyrke og at love
den sande Gud i større Fred
og Liise end til Hove.
Sig offrende ham ganske op
med Sjæls og Legems Kræfter,
og staar nu paa den Himmel-Top,
han saa og længtes efter,
hvor han ratificeret fik
foruden Mangels Poster,
sit Regnskab i det Øjeblik,
han skiltes fra min Moster;
thi han formedelst Christi Død
i Døden fik til Live,
og Ærens Krands ved Troen nød,
den Gud os alle give.
Allerskyldigst, taknemmeligst og sørgeligst af
________
Christian Friderich Wadskiær*).
*) Wadskjærs Poetiske Skrifter, Nr. 70, kgl. Bibi.
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Taarupgaard blev ved at ha Forpagtere til 1806,
da det ved en kgl. Resolution blev bestemt, at Gaar
den skulde sælges og omsættes i en Fideikommiskapital. Siden har den haft en vexlende Skæbne, som
det ikke er min Agt her at udrede.
Jeg har væsentlig været interesseret i at kaste et
Par Lysglimt ind i Fru Anne Catrines mørke Grav
kammer; det er muligt, det bare er bleven til Halv
lys; men man faar ta tiltakke, indtil Forskningen har
fremdraget mere Materiale til Klarlæggelse af denne
mishandlede Kvindeskikkelse.
Jeppe Aakjær.

Om Ordene Smør og Vogn
i danske Stednavne.
Af Svend Aakiær.

om vore For■1—' fædres Gudsdyrkelse findes hos den romerske Hi
storiker Tacitus, der kort før Aar 100 skrev sin Bog
„Germania“, hvori han fortæller om en Del Stammer,
som bor inde bag Langobarder og Semnoner (nord
tyske Stammer), at de udgør et helligt politisk Stammeforbund, som dyrker „Moder Jord“ under Navnet
Nerthus.
En anden hundrede Aar ældre og langt mere paalidelig Historiker, Livius — af hvis Historie i 142 Bø
ger vi hidtil kun har kendt de 35 og Indholdsforteg
nelsen til de øvrige — havde ogsaa skrevet meget om
Germanerne. 3 Bøger handlede om Romernes Krig
med Kimbrerne, hvis Navn endnu findes i Himmer
land (Himber Syssel). 3 Bøger drejede sig om Ger
maniens Etnografi og Geografi og om Cæsars ger
manske Ekspeditioner. 5 Bøger skildrede Drusus’ Felt
tog fra Rhinmundingen op langs Nordsøkysten. Li
vius har utvivlsomt ogsaa omtalt den Ekspedition, som
den romerske Flaade paa Kejser Augustus’ Tid fore
tog op i Limfjorden.
Nu melder Telegrafen netop i disse Dage (Sep
tember 1924) fra det italienske Undervisningsministep*N AF DE ÆLDSTE BERETNINGER
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rium, at hele Livius skal være blevet funden og lig
ger paa et Bibliotek i Neapel. Hvis dette virkelig er
sandt, er der ingen Tvivl om, at det vil bringe en
Mængde nye og paalidelige Efterretninger for Dagen
ogsaa om vore Forfædres Liv og Virken1).
Indtil Livius foreligger i en ny Udgave, maa vi
dog nøjes med, hvad Tacitus beretter. 1 sit 40. Ka
pitel fortæller han om de ovennævnte nordgermanske
Stammer:
„De dyrker i Fællesskab Nerthus, det er Moder
Jord, og mener, at hun blander sig i Menneskers For
hold og kører ud iblandt Folkene. Der ligger paa
en 0 i Oceanet en uberørt, hellig Lund, og man si
ger, at der findes i den en Vogn, dækket med et
Tjæld. Ene Præsten har Lov at røre den. Han mær
ker, naar Gudinden er tilstede i Viets Indre og følger
Vognen med de forspændte Kvier i stor Ærbødighed.
Da er der glade Dage og Fester paa alle de Steder,
som Gudinden beærer med sit Komme og sit Gæstevenskab. De begynder ikke Krige, ikke griber de til
Vaaben; alt Jern er nedlaaset; Fred og Rolighed er
alene, hvad de kender, ene hvad de elsker. — Endelig
ledsager Præsten atter Gudinden til Viet, naar hun er
mæt af Omgangen med de dødelige. Straks bliver
da Vognen, Klæderne og, saa sælsomt det end lyder,
selve Gudinden tvættet i en bortgemt Sø. Trælle
hjælper til, dem opsluger Søen øjeblikkelig. Heraf
kommer den mystiske Gru og den hellige Enfold og
Uvidenhed om, hvad det monne være, som kun de
faar Lov at skue, der skal dø.“
Denne 1800 Aar gamle Beretning er bleven ende
vendt paa kryds og tværs af Forskerne og hører til
>) Desværre melder Telegrafen senere, at der foreligger et
Falskneri.
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de mest citerede og mest diskuterede Steder hos de
romerske Forfattere. Alle har været enige om, at denne
„Moder Jord“, Nerthus, var en gammel Agerbrugsog Frugtbarhedsgudinde, som er stærkt beslægtet med
Guden Njord, om hvis Dyrkelse i Norden en Række
af Stednavne minder. Her i Landet saaledes Nørre
og Sønder Næraa paa Fyn (Nærth-høwe „Njord-Høje“),
NJære Præstegaard i Østjylland og Nærild i Vestjyl
land, Nærum paa Sjælland o. fl.
Nerthus og Njord er sikkert atter beslægtet med
Gudeparret Frø og Frøja (Navnene betyder blot „Her
ren“ og „Fruen“), som ogsaa var Agerbrugs- og
Frugtbarhedsguder, og som baade under deres almin
delige Navne og under forskellige Binavne (Ingve,
Fri, Skjold for Frø, Hærn for Frøja) har været dyr
ket rundt om i Danmark.
Til Slut synes det, som om den gamle Torden
gud, Thor, har overtaget en stor Del af Frøs Folkeyndest, og ham var det, som op imod Hedenskabets
Slutning var den mest dyrkede udover det danske
Bondeland.
Dr. Schütte paa Eskjær — som i det hele taget
er Ophavsmand til mange af de nu mest gængse Gis
ninger om denne Nerthus-Dyrkelse — har ogsaa gæt
tet paa, at vi i Bynavnet Hinborg her i Salling (1231
Hærnburg) skulde have Gudindenavnet Hærn, ligesom
i svenske og norske Stednavne (Hærnavi o. fl.), og
jeg tror, han har Ret paa dette Punkt.
Hinborg gør Indtryk af at være en baade gammel
og anseelig By. Den ligger ganske alene i sit Sogn og
var Midtpunkt i sit Herred med Herredskirken for
Hinborg Herred. 1 1686 havde den store By paa 26
Gaarde og 10 Huse et meget betydeligt Tilliggende
paa over 670 Tdr. Land middelgod Agerjord. Men
ikke nok hermed. Forskellige Marknavne i Sognet
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vidner om, at der er foregaaet betydningsfulde Ting
paa dens Vange i Oldtiden. Brændpunktet synes især
at have været oppe paa Skellet mellem Hinborg, Od
dense og Lille Ramsing. Her laa Gaarden Gravgaard,
i hvis Tofter flere Hinborg Gaarde havde Jord. Her
laa 5 sammenhængende Agre, kaldet Blus Jord, til Lys
i Hinborg Kirke, og til Vin og Brød et Stræk af 6
Agre, som hed Skinnerbjærg, et Navn, hvis Betyd
ning jeg omtalte i sidste Aarbog i Anledning af Als
bjærg og Tungelbjærg i Fjendsherred. Ved Lille Ram
sing laa Tulsbjærg og Jelsbjærg Agre, hvori baade
Hinborg og Oddense Kirker havde Jord. Alle disse
forskellige Kirkejorder brugtes af Mændene i Gravgaard
og maa have ligget forholdsvis nær ved denne Gaard.
Ganske særlig taler de to sidste Navne om denne
Egns Betydning som Styrelsens Midtpunkt. Ved mine
Undersøgelser af danske Marknavne har jeg samlet
op imod 100 Navne med Forleddet Tul (Tol), mest
med Høj og Bjærg til Efterled, og af disse laa om
kring de tre Fjerdedele nær ved Herredsbyer eller
Tingsteder. Der er derfor næppe nogen Tvivl om,
at vi her har Minder om den hedenske Herredshøv
ding og Dommer, Thulen, som vi ellers hidtil kun har
kendt fra en Runesten ved Snoldelev i Tune Herred.
En af de faa Ting, vi veed om Thuler, er, at de „sad
paa Høj“, d. v. s. fra en Høj „gav Audiens“ og for
kyndte Lov og Dom for det forsamlede Tingfolk.
1 Jelsbjærg har vi sikkert et Minde om Thulens
Overordnede Jarlen. Leddet Jarls- har i danske Sted
navne udviklet sig til Jels- eller Jers-, Jarlslef blev
Jerslev, Jarlsø blev Jels, Jarls-Ore blev Jersore. At
dømme efter Udbredelse og Fundsteder for disse Navne,
faar man nærmest det Indtryk, at Jarlen har været den
kongelige Embedsmand, som styrede et Syssel eller
dermed ligestillet Omraade.
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Tulsbjærg og Jarlsbjærg minder da sikkert om,
at i Hinborg Sogn sad baade den hedenske Herreds
foged (Dommer) og Amtmand. Dette vidner ganske
vist om Sognets Betydning i disse Tider, men noget
om Dyrkelsen af Gudinden Hærn (Frøja?) siger det
os jo ikke.
Der er imidlertid endnu en Sogneby i Salling/
.hvis Navn jeg vil være tilbøjelig til at udlede af Hærn,
efter at have fundet den eneste gode og gamle Form
af dette Navn fra Middelalderen. Byen Hjerk hed
1375 Hernich, som maa have udviklet sig over [hjær’ik]
til [hjær’k], som Navnet nu lyder. Men hvad er da
'Hernich? Ja, hvis vi betragter en Del lignende Navne
og tør gaa ud fra, at Hjerk kan have haft den samme
Udvikling, og hvis vi samtidig ser paa de ejendom
melige Naturforhold ved Byen — saa kan vi næppe
tvivle om Navnets Tolkning. Byen Frøjk ved Hol
stebro hed oprindelig Frøydetvigh (af ’Frøyjuwik.
„Frøjas Vig“), Svaneke paa Bornholm hed Stoanæwich
(Svane-Vig), Torrig hed *Thor-wik. Af disse indehol
der baade Frøjk og Torrig Gudenavne: Frøja og Thor.
Endelig har vi med Hensyn til Lydudviklingen sikkert
Ret til at se en Parallel i Navnet Skjerk ved Avlum,
som vel er et ældre *Skærne-wik, af Aanavnet Skærne
+ Vig.
Kunde Skærnewik blive Skjerk, saa kunde ogsaa
”Hærnewik over Hernich blive til Hjerk. Og inde
holder Torrig Gudenavnet Thor og Frøjk Gudinde
navnet Frøja, hvorfor skulde saa ikke Hjerk kunne
indeholde Frøjas Binavn Hæm? Vigen behøver vi
heller ikke at lede længe om: Harre Vig og Hjerk
Nor skærer sig ind og giver en gammel, naturlig Havn,
som igennem det 17de og 18de Aarhundrede mangen
Gang paaførte Skive Købmænd en generende Kon
kurrence som Ladeplads og Handelssted.
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Stednavnene her i Nabolaget taler ogsaa deres
tydelige Sprog om hedenske Helligdomme. Overfor
Hjerk paa den anden Side Harre Vig ligger den gamle
Herredsby i Harre Herred med Helligdommen Harge,
paa hvis Vang fandtes Harre Fald, hvori kun Kirkens
Bønder havde Lod og Del, og nede ved Vigen, i
Kappeldaal, har jeg selv set Ruiner af et middelalder
ligt Murstenskapel, som ikke er rejst her midt imellem
to Kirker for ingenting. 1 Sognet ligger ogsaa Vium,
oprindelig et *Wi-Heim, en Oaard ved Viet, den he
denske Helligdom. Paa Vium Mark laa Hov Fald,
der sikkert vidner om Hovet, det hedenske Gudehus,
ligesom Hovmandsager maaske minder om den he
denske Gode og „Hovmand“, som forestod Ofringerne.
I Ketting Skov paa Als laa Hovmandsbjærg, lige Syd
for Breum Kilde (1682 Wikield), Helligkilden ved Sal
ling Nørre Herreds Tingsted, laa Hovmandshøj, og i
Ferslev, Horns Herred, fandtes Hovmandsbrinken i
Lysehøjs Vang — alle nær ved Tingsted eller Hel
ligdom.
Ogsaa paa Bajlumgaards Mark i Hjerk Sogn er
der Spor af hedensk Gudsdyrkelse.
Først et lille Sidespring om Navnet Bajlum. Hvis
vi ingen gamle Former havde af Navnet, vilde vi sna
rest tolke det af *Bandlum, ældre *Bandholm. De
gamle Former er temmelig fortvivlende i deres Uensartethed: Badhennom, Balum og Bodum, og ingen
synes at stemme med Udtalen. Jeg antager dem alle
for mere eller mindre forskrevne. Den førstes Badhenskal maaske gengive et * Band-, skrevet af en Skriver,
der vidste, at naar man skrev „fint“ og gammeldags,
skrev man wadhen og drodhning for Vand og Dron
ning o. lign. De to andre kan have glemt en Streg
over a og o, hvad der vilde gøre dem til *Banlum
og * Bondum. Hele Navnet minder stærkt om det

OM ORDENE SMØR OO VOGN I DANSKE STEDNAVNE

109

sønderjyske Bondelum (ældre Bandelum, Bantlum),
der nok er et oprindeligt * Bandholm. At Endelsen
-holm kan blive til -om, kendes ogsaa ved Middelsom,
Birkom, (ældre Medelsholm, Birkholm), og at den bli
ver -lum kendes fra Sønderholm (Vollerup, Bjolderup S.,
Rise H.), som udtales Sønderlum, ligesom Stoholm og
Dueholm her paa Egnen i de gamles Udtale lyder
[sdoolom, duulom]. Trolig nok er da [bajjlom] et
ældre *Bandlum, d. v. s. * Bandholm, idet handle hed
der [hajjl] i Salling.
Om selve Navnet Bandholm, ligesom antagelig
Bandebjærg og Bandekilde skulde kunne betegne en
viet Holm, har jeg endnu ikke Navnestof nok til at
turde afgøre. Derimod er der paa Bajlumgaards Mark
flere Navne, som jeg skulde tro var hedenske. Gilde
høj er ret almindeligt ud over Landet og minder —
som jeg har formodet i „Dansk Udsyn“ Jan. 1923,
S. 9—11 — om hedenske Offergilder. Torsbæk og
Tors Røgel maa snarest indeholde Oudenavnet Thor.
Maaske minder Aalle Fald, ligesom de ovennævnte
Hov Fald og Harre Fald, om en Aal, et hedensk
Tempel (jf. Alsbjærg i Børsting, Skivebogen 1923).
Der er næppe heller Tvivl om, at Smør Ager minder
om den ejendommelige hedenske Offerskik at smøre
Smør paa en Sten eller Oudestøtte og lade det smelte
af Solen. Man ofrede Smør til Solen eller Frugtbarhedsguden i det Haab at faa rigeligt med Smør igen,
for at Kvæget skulde trives og yde rigeligt. Fornylig
samlede Henrik Larsen („Fortid og Nutid“ IV) ca. 60
Marknavne med Smør- fra Sjælland, i særlig Orad
knyttet til Græsgange og Kvægavlsgaarde („Løser“
og „Boder“), og nedenfor skal jeg nævne, hvad jeg
selv har samlet af den Slags (godt 40 Navne).
Et af de ejendommeligste Hellignavne har vi dog
sikkert paa selve Hjerk, selve „Hærn-Vigs“ Mark, nem-
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lig Vognkilde1). — Især støttet paa det ejendomme
lige Fund af de hellige Vogne ved Dejbjærg (Dødebjærg) i Bølling Herred, mellem ûaardene Skinbjærg
og Vognbjærg, har Dr. Schütte fremsat sin Gisning
om, at Stednavne med Vogn- kunde rumme Minder
om den hellige Vogn, hvori Sol- og Frugtbarhedsguddommen agede rundt og signede Agrene, ligesom
Tacitus fortæller det om Nerthus, Moder Jord.
Denne Gisning forekommer af flere Grunde tem
melig sandsynlig. Dels fordi Fundet af selve den hel
lige Vogn just ved Vognbjærg, i Nærheden af Skin
bjærg, som vel minder om Lysdyrkelse, ved Dødebjærg (Dejbjærg), som minder om Dødedyrkelse eller
Offerdrab, peger i denne Retning. Dels fordi jeg
straks kan føje flere Vogn-Navne til, som ligger i lig
nende Omgivelser. Ogsaa Vilh. la Cour omtaler Sa
gen i sine „Lejrestudier“. Jeg drister mig derimod
ikke til at antage Navnet paa en Eng til Dejbjærglund, Smørpyt, for at have Forbindelse med Smør
ofring.
Tør vi da mon ikke tro, at i Vognkilde blev
Hærns Vogn tvættet? Og at Navnene ved Vium og
Bajlum minder om hedenske Guddommes Dyrkelse?
Mens vi er ved Hærn og Dejbjærg, kan vi og
saa nævne en Trekant af Sogne i et andet Hjørne af
Bølling Herred: Vium, Vorgod'og Herborg. Af disse
Navne er Herborg sikkert det samme som det sallingske Hærnburg, og Nørre Vium er som det sallingske
og flere andre Vium’er en Heim ved et hedensk Vi.
Navnene med -god (ældre -gud) er af Prof. Steenstrup
tolket som hellige, og to af dem, *Wigød (nu Viuf) og
* Ølgud (Ølgod) har sikkert begge „hellige“ Forled,
Vi og Øl (beslægtet med Aal), hedenske Templer.
i) Sagen har jeg kortelig omtalt i min Kronik „Harre, Hjerk
og Hinborg“ i Skive Venstreblad n/io 1922.
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Vi har fire -gud-Byer i fire af Jyllands Sysler: Vorgod
i Hardsyssel, Ølgod i Vardesyssel, Tyregod i Jellingsyssel og Vigød (Viuf) i Almindsyssel. Alle 4 hører
de sikkert hjemme i en gammel Tid, ikke i Heden
skabets sidste Aarhundreder. Foruden disse husker
jeg endnu Luggude, Herredsby i Skåne, som i ældre
Tid skrives baade Løfgud cg Liutgud.
Vi behøver dog ikke at drage helt ud i Bølling
Herred i Hardernes Land for at finde Frænder af den
hellige Vogn i Hjerk. Indenfor Sallingsyssel findes
Navne, der tyder paa en lignende Frugtbarhedskultus,
nemlig i Fjends Herred. Den Egn af Herredet, som
laa nærmest ved Skibsfærdens brede Alfarvej, Limfjor
den, var den store Halvø mellem Hjarbæk Vig og
Skive Fjord. Her førte ogsaa en gammel Adelvej ud
til det gamle Færgested over til Himbrernes Land ved
Virkesund (Virke „Fæstningsanlæg“?), og Halvøens
Stednavne vidner da ogsaa om, at den har haft Be
tydning i Folkevandringstid og rimeligvis ogsaa før.
Heroppe blev Herredets to Lev lagt: Høgers og Øders
Lev (Højslev og Ørslev), her laa den gamle Heim
ved Øren (Strandbredden) Ørum. Her blev da ogsaa
siden lagt et Kloster ved Ørslev. Saadanne gamle
Klostre vil meget ofte vise sig at være lagt paa for
dum hedenske Helligsteders Orund. Det gælder her
paa Egnen baade Orinderslev og Stubberup Kloster
(Stubbergaard); det første ved Vi-Kilden i Breum og
Herredstingstedet for Norehøje (Norre) Herred, det
sidste ved Helligdommen i Sevel.
Paa Valdemar Sejrs Tid ejede Kongen Oods i
Højslev, og han ejede hele Lunø (Lognø), som havde
Navn af Logn eller Lagnus, Lovns Bredning, mellem
Lognø (Lunø) og Lognnæs (Lovns), og hvis nordlig
ste Spids hed Jelsør Odde (nu fejlagtigt Jelsø), fordi
her var Jarlens Ør (Strand).
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Der er Navne heroppe, som tyder paa, at her
fandtes en Tid selve Herredets Midtpunkt, og det er
ogsaa ofte saadanne gamle Herredskærner, som har
tiltrukket Lev, saa de ligger som Skildvagter og pas
ser paa de gamle Tingbyer. 1 Højslev nævnes 1682,
foruden den store Skinnesmose (Skin = Lys?), tillige
Tingvejen, og 1690 nævnes i Ørum Tinghøj og i Ørslev
kloster Galli Ager og Tuts Snap og endelig Vogn
kær. Jeg tolker det saaledes, at her Iaa Tinghøj og
Oalge, her havde Fjends Herreds Thul sin Lund eller
sit Enemærke (Snabe), og i Kæret tvættedes den hel
lige Vogn.
Dette er dog langt fra de eneste Navne, som
minder om hedensk Gudsdyrkelse. Særlig Egnen mel
lem Kloster og Ørum er rig paa Minder. Fra 1468
2 8 har vi et Sandemandsbrev af Fjends Herreds Ting,
som har ligget i Ørslevklosters Arkiv, hvori der mel
des om Markeskel imellem Hald og Nørre Ørum „fra
Vinkel Stage og neder til Helling-Duss (Hellig-Doss
eller Dysse?) og saa øster til den Steen, som der staaer
paa Smørdals Bjærg". Mon ikke „den Steen“ har
været en Smørsten, hvorpaa Smørret blev ofret til
Kvægavlsguden? Valsdal i Ørum kunde som Valsig,
Valbrønde, Valshøj o. fl. minde om Val, „de døde“.
Staldhøj minder uden Tvivl om en hedensk Stall,
et Alter eller en Stolpe, rejst til Gudernes Ære. Vi
kender mange Navne, især med Bjærg og Høj til
Efterled, sammensat med Stald-, Stold-, Staal-: Egestaldebjærg i Volborg H.; Tulestald ved den gamle
Sysselby Almind; Stoldhøj eller Staalhøj ved Jordhøj,
Slangerup S.; Stoldmose, Burkarl, Slogs H.; Stolhøj,
Kongsted, Fakse H.; Stollebjærg og Stollebjærgs Kilde,
Skuldelev, Horns H.; Stoller-Hou, Skyum, Hassing H.;
Staalbjærg, Vind, Ulborg H.; Staalhøj, Asnæs, Ods
H.; Staalshøj, Ulstrup, N. Løgum S., Lø H.; Vistold,
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Aller og Ringstold, Seggelund, Tyrstrup S., S. Tyr
strup H.
For at Læserne bedre kan faa et Indtryk af Vog
nens og Smørrets hedensk-hellige Karakter, beder jeg
Dem age med mig rundt til forskellige af mine „Fund
steder“.
1 Asnæs, Ods Herred, nævnes paa et Udskift
ningskort: Skinnebro, Vognhøj, Staalhøj, Ølsten og
Ølhøj, Frisedysse, Torsnæs og Ornum. Her er baade
Skin, Vogn og Stall, som kan svare til Skinnesmose,
Vognkær og Staldhøj i Fjends Herred. Øl er, som
ovenfor omtalt under Ølgod, sandsynligvis en Frænde
af Aal. Fri (beslægtet med at fri, en Frier, en Frille
„Elskerinde“) er vistnok et Tilnavn til Frø, af ældre
*FrijaR, svarende til *Frijjo, Gudinden Frigg, smign.
tysk Navn for Frø, Fricco? Torsnæs minder maaske
(som Asnæs af Asa-Næs??) om Asa-Thor. Ornum
tyder blot paa, at der har været en Stormands Gaard
i Nærheden, som her havde sit Enemærke; smign.
Gaarden Særmark ved Ørslevkloster.
I N. Løgum Sogn, ved Tingstedet for Lø (Løge)
Herred, laa Smørsig, Staalshøj og Vognshøj. Om
Tingsted og Rettersted minder Gallemose, Gallehede,
Gallepold og Tinggaard ved Løgumkloster (atter et
Kloster paa gammel hedensk Grund !). Navnet Folkeng
minder maaske, ligesom Folkebjærg i Kværs, Lundtoft
H., i Herredsbyen Lisbjærg, og ved V. Møjbæk, Torum
Sogn, om Folket, Stammen eller Hæren, som tillige
var Tingforsamling. Selve Navnet Løge og Løgum
(Lyge-høje, Lyge-heim) indeholder sikkert et Ord Lyge,
Liuge, som ogsaa kendes i norske Stednavne, efter
Prof. Magnus Olsen, om „fredhellige Steder“, vist især
Tingsteder. Saaledes vel ogsaa i Løverbak ved Norre
Vejle, ikke langt fra Astrup.
8
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Ved et andet gammelt *Løgehøje, nemlig Her
redsbyen Løve, Gerslev Sogn, Løve Herred, laa ogsaa
et Vognsebjærg.
Ved et Tingsted i Blidstrup Sogn, Holbo Herred,
laa Vognbæks Kær og Løve Kær, Øllehøj, HelleAasen og Stenkilde-Aasen ved Udsholt By. Øllehøj
og Øllebjærg nævnes ogsaa op til Udsholt Skel paa
Nabobyen Smidstrups Mark, og i Kolsbæk laa Tor
bjærg op til Blidstrup Skel. Paa Ludshøj Mark laa
„Tingstädte“ Mose og Smørmose.
1 Vandborg Sogn, Vandfuld (Vendlefolk) Herred,
laa paa Katkær Mark, lige op til Hove Skel (Hov,
hedensk Tempel) en Vognborre.
I Rise Sogn, Herredsby i Rise Herred, laa Vognsb/ærg og Tollemose (af Thul?) ved Trælborg paa
Søes Mark. Navnet Trælborg er ret almindelig brugt
om Voldsteder og gamle Borgtomter, og paa Rise
Mark laa da ogsaa Neder og Over Borredige. I Sog
net nævnes forøvrigt paa Mejers Kort (ca. 1640) en
Skov Barrit, som har givet Navn til hele Barved
Syssel.
1 Felsted Sogn, Lundtoft Herred, fandtes paa Fel
sted Mark Hellehøj, Hovbjærg, Tullesbjærg og Smørskaal Ager. Paa Søgaard Mark laa Bøddelkrog og
Rakkerdam, der minder om Retterstedet, og ved Tumbøl laa æ Tingsti og Torbjærg. Endelig laa i Traasbøl Vognkær.
1 Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, laa paa Kestrup
Mark Solbjærg og Lysbjærg, Gallebjærg og Stejlebjærg
samt Tollbæk. Paa Sønderballe Mark laa Tollbyg og
Thorsmai (Made-Eng), paa Marstrup Mark Skinnemai,
Vognsholt og Vognslund samt Tollesbyg, der forkla
res som „to Læs Byg“, men snarest er Thulens Bygge
eller Bøge. Husbjærg og Salsbæk minder vel om Stormænds Borge (Hus = Slot, Sal = Herregaard).
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I Ølgod Sogn, 0. Horne Herred, ligger Thorlund,
Vognslund og Frøsig.
Desuden kender jeg Vognlund, Rind Sogn, Ham
merum H., Vognkjær Skov ved Hammel, Hovlbjærg
H., Vognsbjærg Huse, Magleby Sogn, sydligst paa
Langeland, men jeg har endnu ikke undersøgt Mark
navnene paa disse Steder.
Som man ser: Vogn findes ofte ved Herredstinget
(Lø, Løve, Holbo, Rise, Lundtoft Herred) eller Herredsthulen (Rise, Lundtoft, Fjends Herred), og meget ofte
ved Navne af hedensk-hellig Oprindelse, saaledes Nav
nene med Smør-.
Det har fra visse Hold været betvivlet, at der
overhovedet er Spor i vore Stednavne af den gamle
Skik at ofre Smør til Landbrugsguderne for at sikre
sig Kvægets Trivsel og Givtighed. Man har hævdet,
at Smør-Navnene slet og ret havde Hentydning til, at
der ydedes Smør af Engene, eller at Enge og Agre
med dette Navn var særlig fede og givtige. Jeg forstaar ikke ret, at man kan tvivle om, at langt de fleste
af disse Navne har hedensk-hellig Betydning. Skulde
Smørhøj og Smørbjærg have Navn af, at der ydedes
Smør i Landgilde af Højen, eller Smørsten af, at Ste
nen var særlig fed? 1 Virkeligheden en ganske for
nuftstridig Tanke. Efter at Henrik Larsen har frem
draget ca. 60 af disse Navne fra Sjælland og viist,
hvorledes de knytter sig til gamle Kvægavlsbrug paa
Løser og ved Boder, kan man dog ikke nøjes med
en almindelig, ubegrundet Forhaandstvivl, men maa
kunne tro paa, at — bortset fra enkelte Navne som
Smørhullet og muligvis Smørpyt — er disse Navne
snarest givet Stederne, fordi man der har ofret Smør.
Ogsaa her i Syslet er der som sagt enkelte af
disse Navne, og det maa maaske derfor være mig til
ladt til Slut at fremføre nogle af mine Fundsteder og8*
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saa fra andre Egne af Landet for at overbevise Læ
serne om disse Navnes hedenske Art, hvad der især
turde fremgaa af de Omgivelser, hvori disse Fund er
gjort.
Sjælland.

Lad os da begynde med Højby Sogn, Ods Her
red. 1 den store Mark Borrevangen med Holmen
Borre-Stødet, som sikkert i Fortiden var Pladsen for
en Borg, laa Viemose og Aallehøj. 1 Gudmendrup
fandt man den berømte Solvogn i Trundholm Mose
(1682 Truensholm) i Hyffuelehøis Vang, hvad der
maaske kan støtte Dr. Schüttes Gisning om, at Navne
som Hjulhøj og Hjulsø minder om Solens Hjul. Paa
selve Højby Mark laa Tingbanken og Tinghulen, Galle
bjærg og Gall Agre, og endelig — ved Hunnekilde —
en Smør-Aas.
1 Stedstrup, Merløse Herred, laa Højen Smørkuld
ved Torbjærg.
1 Finderup Sogn, Løve Herred, fandtes Smørsten
og Smørbads Agre ved Gall Ager, Skinnerkær og
Vallesbjærg.
Ved Frankerup, Udby Sogn, nær ved Tingstedet
for Ars Herred, fandtes Smør Agre.
Ved Veddelev, Himmelev Sogn, Sømme Herred,
laa ned imod Stranden Løgvang og Smørkilde.
Ved Gørløse, Lynge-Frederiksborg Herred, laa
Smørholmen, Torholm, Stolpeland (Stolpe „Gudestøtte“; Ordet laantes til Litauisk fra Germanerne med
Betydning „hedensk Gudebillede“), Lagaasen (Laghøj
betyder Tinghøj), Hærbakke (jf. Folkebjærg ovenfor)
og Ornum Aas (Ornum er Stormands Særjord).
Ved Vangede, Gentofte Sogn, Sokkelund Herred,
laa Smørstens Aas, Skinneknold, Skinne Agre og
Stolpe Aas.
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Falster.

Ved Bruntofte, Tingsted Sogn, Falsters Nørre Her
red, Iaa Smørkulle og Smørkilde. Paa selve Tingsted
Mark laa Tingstykkerne. Paa Toderup Mark Borre
Mose.
Fyn og Langeland.

Ved Husby, Vends Herred — en „Huseby“ var
en Kongsgaard — laa Frøkær, Smørebæk, Oildekær
(Offergilde) og Løvermark.
Øst for Torø (Guden Thor?), Lunde Herred, laa
Balders Sten ved Smørmosen.
Ved Tranekær Slot paa Langeland laa Borre Sø,
Vievang, Helletoft, Oallemark og Tingmark, og sydøst
for Slottet, ved Botofte By, laa Smørtofte (Smørofring
ved Kvæg-Boden?).
Nørrejylland.

Ved Esby paa Helgenæs (det hellige Næs?), Mols
Herred, laa Herredsbjærg, Tulhallen og Smørdal.
Ved Pindstrup, Marie Malene Sogn, S. Hald Her
red, laa V’bakke og Smørmose.
I Ugilt Sogn, Vennebjærg Herred, fandtes Gaardene Oildeladen og Smørkrog.
Ved Ilsø, Fly Sogn, Fjends Herred, Iaa Torshøje
og Smørmose.
Ved Tise Kirke, Salling Nørre Herred, nævnes
Loverhøj, Smørdalshøj og Smørholm „ved Kors“.
Det skulde vel ikke være det gamle Astrup Kors, som
stod her 1682, for at rense det hedenske Helligsted
ved Tirs Vi (Tise)?
Smørdalsbjærg mellem Nørre Ørum og Hald er
ovenfor nævnt.
Ligeledes Smør Ager ved Bajlumgaard.
1 den gamle Sysselby for Almind Syssel, Almind,
Brusk Herred, laa Vieflod, Syslebjærg, Oalle Fald,
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Thule Stald og Thuleholm, Kongensholm og Smørhøj.
Paa Nabobyens Mark ved Doens laa Frødal, Løvdal,
Kors Agre og Lundagre.
Sønderjylland.

1 Aastrup Sogn, Haderslev Herred, laa Srnørbæk,
Oudsbjærg, Hellevejbjærg og Løsted ved Harsted, som
maaske minder om et Løgested og et Hargsted, Steder
for et fredhelligt Ting og en hedensk Harg?
1 Brede Sogn, Lø Herred, laa paa Brede Mark
Oallemark, Borrehede, Helleskrog (Hellehøjs-?) og
Smørsig. Paa Vollum Mark Tulleshem (Thulens Heim?),
Gallehøj, Aalbjærg og Hovlund. Paa Harres Mark
(Harix af Hargsø?) laa Borrefenne, Smørfenne og
Borreholm.
1 0. Løgum Sogn, S. Rangstrup Herred, laa paa
Hovlund Mark en Smørhøj. At Løgum har Navn af
Løge, „Tingfred“, bekræftes ved Navne paa Genner
og Løgum Mark: Tinghøj og Løghøj. Trælborg min
der vel om Borgtomten.
Ved Rurup, Branderup Sogn, N. Rangstrup Her
red, laa Smørlum (Smørholm) ved Friskær (Fri eller
*FrijaR Tilnavn til Frø?).
1 Burkarl Sogn, Slogs Herred, laa paa Burkarl
Mark Vihøj, Hoveng, Hovmose, Galleblok, Stoldmose
(en hedensk Stall?) og Tulum (Thule-Heim ?). Paa
Jyndevad Mark laa Galleblok, Borrelykke og Smørlykke.
1 Bjerning Sogn, Haderslev Herred, laa paa Errested Mark Smørask (?) og Albjærg, paa Bjerning Mark
Hellebjærg og Hovager.
1 Kværs Sogn, Lundtoft Herred, fandtes det oven
nævnte Folkebjærg ved Smørlee (hvad er -lee?) og
Vibjærg (Tørsbøl Mark).
Paa Skodsbøl Mark. Broager Sogn, Nybøl Herred,
laa Smørager, men ingen andre Spor af Vi eller Ting.
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1 Asserballe Sogn, Als Sønder Herred, laa Husby
toft (Huseby, Kongsgaard), Haglbjærg (Hagelværk,
Pæleværk ved Fæstningsanlæg; jf. Herredsbyen Hauwelbiærgh, nu Hovlbjærg), Aallebjærg og Moorhøj
(af Aal „hedensk Tempel“ og Mord „Offerdrab“, smign.
Morbjærg og Aalhøj ved Laanum, Smolderup Sogn,
Fjends Herred), Lysmose og Smørgrav.
I Notmark Sogn, Als Sønder Herred, laa Smør
holm, Løgbjærg (Ting), Himmelbjærg og Lysmose
samt Unstoft (Odin eller Vogn?).
I Tandslet Sogn, Als Sønder Herred, laa Vibæk
og Smørkær.
Af disse Navne laa 15 ved Helligdom, 10 ved
Ting eller Oalge, 7 ved „Løge“, 2 ved Thul, 4 ved
Thor, 5 ved Skin eller Lys, 1 ved Frø og 1 ved Fri.
Naar hertil kommer det i Danske Studier nævnte
Smørbjærg ved Thorsø, Errindlev Sogn, Laaland, og
Henrik Larsens ca. 60 Navne, saa tror jeg nok, man
vil give mig Ret i, at der er Grundlag for den For
modning, at disse Navne, og altsaa ogsaa dem, vi har
her i Syslet, har deres Oprindelse tilbage i den he
denske Tid.
Soend Aakjær-

Skive Marked.
Af Jeppe Aakjær.

A
—
A
—

war
jen,
kam
sejs

just te Markend drawn,
tow, fir! —
der ett far op ad Dawn,
og sy w — ott og niogtyw!

A kjowt en Helmus for en Skjelling,
— jen, tow, fir ! —
en Bjedsel for en Hawerstjelling,
— sejs og sy w — ott og niogtyw!

— Saadan omtrent begynder en Bondevise i gammeljydsk Løssluppenhed. Og der er ikke Tvivl om,
at de gamle Markeder har faaet det til at synge inde
i mange graa og af Livets Sorger slidte Sind ; de
faa lasede Markedsviser, der endnu kan findes i en
nedstøvet Krog, og som bærer Mærker af, at de har
været i lidt for intim Berøring med den Tids fedtede
Honningkager, er jo da ogsaa en Art Bevis for det
samme.
1 de gamle Almanakker — den ældste danske er
fra 1570 — staves snart Marken, snart Market; det
første siger vi jo overalt i Jylland. Navnet kom
mer af det latinske mercatus, der betyder Handel;
et Marked er altsaa Stedet, hvor der kjøbslaaes; det
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tar ingen fejl af. — De første Markeder var Kilde
markeder, der afholdtes rundt om ved de hellige Kil
der, hvor Folk drog hen, der led af en eller anden
Skavank, omtrent som man nu søger til Badesteder.
Ret nord paa oppe omkring Bulbjærg holdtes der
i gammel Tid et Marked — Lerup Marked — der endogsaa trak Folk fra Skive og Salling til sig. Under
Beretningen om en Færgeulykke ved Hvalpsund i 1689
omtales en Søren Vinde fra Skive og en Chr. Guust
fra Salling, der kom fra Lerup Marked. (Se Skive
bogen 1921, S. 117). Dets Oprindelse skyldtes en
hellig Kilde ved Nedgangen til Fossedalen; her laa
til Tider Ojæster Maaneder ad Oangen, som kvægede
sig ved Kildens Vand. Det samme kjendes fra Karup.
Her kom Kjøbmænd og Gjøglere og slog deres Bo
der op for Kildegjæsterne. Nysgjærrige, der ikke
nøjedes med Kildevand alene, trak efter. Markedet
var kommen i Stand og fik Lov at passere, indtil Spek
taklerne tog Overhaand. Saa slog Regjeringen ned
og spredte det hele for alle Vinde eller begrænsede
Hurlumhejen til en eller to tilbagevendende Aarsdage,
der indgik i Almanakken som Markedsdage.
Regjeringen var tilsyneladende karrig med at gi
Markedstilladelser. I den ældste Almanak, jeg ejer,
én fra 1624 (prentet aff Salomone Sartorio) er der
kun henlagt tre Markeder til Skive for nævnte Aar.
Siden steg dog Tallet.
Et af de største Markeder i Byen var Juleniarkedet; jeg finder det nævnt første Gang 1687, St. Knuds
Dag, 7. Januar: „Hestemarked, saa oc med Korn oc
Træwahre, holdis i tre Dage“. — Da blev der ofte
slaaet nogle gebommelige Slag. Herredsfoged Povl
Fabricius skriver om sine Markeder her i Skive 1697:
„Vel kan jeg ikke nægte, at her jo undertiden fore
falder det, synderlig i Markedstider, hvoraf her er fire
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om Aaret, som Bøder kunde vedhænge; men jeg maa
tie og lade det saa drive igjennem, fordi jeg har hver
ken Raadhuskjælder eller Fængsel*) eller Stadstjenere,
som en Øvrighedsmand, der skulde observere Hans
kgl. Maj.’ Rettighed, behøver og haver paa andre Ste
der. Hvorfor jeg frygter for hvert Marked, at der
skal ske Mordslag eller andet saadant Ondt; men naar
det er vel overstanden, er jeg som den, der slipper
uskadt af et Feltslag.“ Andetsteds siger han, at han
„har paa Markedsdagene to Mand til at gaa rundt og
formane Folk til Fred“ . . . „Markedsfolk er onde at
røre ved, men jeg gjør dog altid det, jeg kan, for
Sabbaten at holde i Ære“. Dette Marked slugte baade
Hellig og Søgn, og til Tider tog Folkefrækheden ren
Overhaand, som hin Julemarked 9. Januar 1776, da
en Markedspøbel var lige ved at jævne én af Borger
nes Huse med Jorden. Da det vistnok er det største
Slag, der har staaet i Skive By, vil jeg her fortælle
om Gangen i dens Hovedtræk; fuld Klarhed er det
dog ikke muligt at skaffe tilveje, da alle Forhørsdoku
menter er borte. Saameget ved jeg dog:
1 Adelgade boede en Mikkel Kaarup og hans
Hustru Karens Jensdatter. De var tilflyttede Byen i
1772, og han synes at ha haft Ansættelse ved Tolden,
i hvert Fald at være én af de Personer, hvis Fag det
var at snage i Folks Brændevinstøj. Det var i de Dage
en grumme øm Byld; Regjeringen var ren ibande til
at slaa ned i Bøndernes Kobberhatte og smadre dem
til noget ubrugeligt Stads, og Bønderne bed igjen og
*) Skive Raadhus, der laa paa Adelgade (omtrent hvor Dr.
Lundh nu bor), trimled over Ende Nytaarsaften, 1686, mens
Folk sad ved deres Byggrød. Om det var et Led i Nytaarsløjerne er ikke oplyst. Skive fik ikke Raadhus igjen
før det, der nu staar, og det stammer jo fra 1846. Se Skive
bogen, 1915, S. 124.
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leverede undertiden formelige Feltslag mod Autorite
ternes Haandlangere. Da Mikkel Kaarup synes at ha
været særlig haard til at ta ved, samlede Hadet sig
til en Tordenbyge over hans syndige Hoved.
Allerede 20. Decbr. 1775 truede nogle Personer
ham med Overfald i hans eget Hus; nogle Sten røg
ind ad hans Vinduer; han gik ud i sin Dør og affy
rede en Pistol imod Angriberne, hvad der afstedkom
et Brandrets-Forhør; med god Orund skjalv Byen altid
for sine Straatage, hver Gang der blev set lidglimt i
Natten. Noget videre kom der dog ikke ud af det
denne Oang. Men Hadet sad og ulmede under Bon
dens Vadmelsvest, og saa kom Julemarked, da hveranden gik omkring i en Branddonner.
Da brændte det for Alvor løs.
Men lad nu „Viborg Samler“ fortælle:
Tretten Døgn efter Begivenheden (det var LynJournalistik i disse Dage!) har den — endda over Aal
borg — faaet Habs i følgende, som de læser med
Kuldegysen i Nabobyen:
„Fra Skive berettes, at sammesteds den 9de hujus*),
som var Markedsdagen der i Byen, havde en talrig
Hob Bønder, forsynede med Plejeler og Prygle, rottet
sig sammen og voldeligen faldt ind i en der boende
Vertshuusmands Mikkel Kaarups Huus, spolerede Døre
og Vinduer, kastede alt Boskabet ud paa Gaden og
traadte det i Splinter med deres Træskoe; de rev nogle
af Kakkelovnene ned og begyndte at ville ha ned
brudt Huset. Manden selv udkom med stor Livsfare,
da han næppe havde reddet Livet, i Fald han havde
faldet i deres Hænder. Konen skal være blevet meget
ilde medhandlet. Aarsagen menes at være denne:
At samme Mand skal have inquireret efter Brændevin
') o: 9. Jan. 1776.
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hos Bønderne deromkring og ladet en Del af dem
indstævne, hvorudover denne oprørske Almue var ble
vet opbragt mod ham. Om de have faaet fat paa
Ophavsmændene vides endnu ikke.“
Af Amtmandens omtrent samtidige Indberetning
ses det, at den angribende Folkestimmel har udgjort
ca. 300 Mennesker, alle rasende som tirrede Gedeham
ser. Der nedsættes en Kommission til Sagens Under
søgelse, bestaaende af de to Thistedmænd Konferensraad Hauch og Landsdommer Steensen; de suppleres
med Aktor, Prokurator Tørslef fra Viborg (25. Marts
1776). Men de Indstævnede gir sjældent Møde. Sa
gen snegler sig frem. To Personer holdes dog fast
som Hovedmænd og sidder hæftede i aarlang Arrest.
Den ene er Fæstebonde Bertel Larsen eller Laursen
fra Balling, den anden Laurs Kølsen, der synes at
ha været Vægter i Skive. Kommissionsdommen falder
9. Novbr. 1778 og dømmer Laurs Kølsen til et Aar i
Viborg Tugthus. Bertel Laursen, der har siddet fængslet
et Aar, faar Lov at slippe med det. Men Højesterets
dommen af 15. Maj 1779 er betydelig skrappere og
udtaler, at de begge maa arbejde i Jern et Aar paa
Kjøbenhavns Fæstning og betale 120 Rdl. i Sagsom
kostninger. Det bliver dem regnet stærkt til Last, at
de ikke har villet udlevere Navnene paa deres Med
skyldige og „har været saa haardnakkede“. Det
hedder desuden i Voteringsprotokollen: „Denne Slags
Forbrydelse er af Concequence — —Lars Kølsen
var Vagt og burde selv ha styret tilrette, men har dog
selv, efter Vidnernes Forklaring, været med ved Op
løbet. Den anden, Bertel Larsen, har forset sig mere,
været i Kaarups Spisekammer og slaaet itu. Hans
Dom bliver dog — 14. Novbr. s. A. — af Kongen
formildet til 6 Maaneder i Viborg Tugthus. Det blev
kort sagt et led Julemarked.
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Mikkel Kaarup kom ogsaa senere i Fedtefadet og
fik Landstingsdom for Uredelighed m. m. Det er 1781.
Han er nu ludfattig. Rettens Folk kommer og panter.
Konen viste paa Ragelset og sa’, at her havde de Syn
for Sagn, hvor fattige de var; de laa i den bare Halm.
4 gamle Jydepotter skreves til 2 Skilling. „I Spise
kamret var der lidet Mad af adskillige Sorter, som for
deres Ringheds Skyld ej kan anføres“. „Saa har de
af Hungers Nød Tid efter anden solgt det, de havde
— ogsaa det af Retten beslaglagte — til Føde".
Da Mikkel laa i Kjøbenhavn „om hans ulykkelige
Skæbnes Tilfælde“, har hun (Konen) af den store Nød,
for ej at sulte ihjæl, Tid efter anden solgt det — saa
ledes en Kobberkjedel med Hat og Piber til en Kjedelfører, der skal bo i Tyskland eller Holsten; men
hvad han hedder, vidste de ikke. Det øvrige var solgt
Markedsdagene til Markedsfolk, og sommetider tusket
bort for Korn og Fødevarer.
Deres Hjem i Adelgade med 8 Fag til Oaden og
Orund og Haveplads vurderes til 60 Rdl., men er
forlængst pantsat til andre. Mikkel er ikke bleven
fed ved sit Angiveri, stakkels Stymper! — Saamøj et
usselt Julemarked det der i Skive, og næppe glemt
lige med det samme.
Der havde ogsaa tidligere staaet Stridigheder om
dette Marked, dog af ublodig Art; mest med Ærke
fjenden, store Søster Aalborg. — Herredsfoged Casper
Rothe, der altid vilde Skive det vel, understøtter (1758)
paa det kraftigste de Skive Kjøbmænds Klage over,
at de „mærkeligen fornærmes i deres Handel af frem
mede Kjøbmænd ved deres Julemarked 3. Januar“.
Regjeringen beder — gjennem en Plakat — de frem
mede om at holde sig paa Maatten; det samme for
kyndes fra Skive Prædikestol. Men Aalborgenserne
bliver røde i Kammen og sværger Hævn; som store
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Søster faar de let Regjeringen omstemt. Rothe maa
frem med ny Forklaring; hans og de Skive Kjøbmænds retfærdige Klagemaal var begrundet i, at Aalborgkjøbmændene kom her paa Skive Julemarked og
bredte sig, opslog deres Boder, „ej alene Kramboder,
men og især Hørboder, hvorved al Næring og Han
del betoges Skive Borgere, der desuden var saa godt
som Vasaller af Aalborgerne“. Var det ikke forsmæde
ligt! Men Rothe følte Grunden vakle under sig; de
lovstærke Aalborgmænd har faaet opsnuset en gam
mel Forordning, der siger saa meget, som at alle og
enhver har Ret til at komme paa meromrørte Skive
Julemarked baade med Kram- og Trævarer, da det er
„et gammelt perpetueret Marked, som fra 1687 allernaadigst har været bevilget“. — Nu gik det endda
saa godt! Præsten udraabte Skives Eneret fra selve
Prædikestolen, Trommeslageren gik rundt i Gaderne
og trommede den lykkelige Tidende fra Regjeringens
Plakat ind i alle gjenstridige Hoveder — og saa maatte
Rothe nu, paa Regjeringens Ordre, allerede et halvt
Aar efter til at blæse Retræte. Nej, det Julemarked,
det var der intet Udkomme med!
Men Herredsfoged Rothe er ikke forknyt. Det
lykkedes ham altsaa ikke at drive de allevegne domi
nerende Aalborgkjøbmænd bort fra sin kjære Stads
hellige Enemærker. Han prøver da en ny Dyst med
en langt svagere Fjende. — Ude i Balling holdt de
gjennem det meste af det 18. Aarhundrede et Efteraarsmarked af en vistnok ganske grumset Oprindelse.
Her sætter Rothe ind med en ny Klage til Regjerin
gen. Vidtløftig fortæller han, at de paa dette Tids
punkt (1758) holder i Skive 4 Markeder aarlig, det er
Julemarked, Pinse-, Bartholomei- og Woldborg-Marked; af dem er kun de to Krammarkeder efter Alma
nakken. Men ude i Balling, en Mil fra Skive, der bry-
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der de sig hverken om Lov eller Almanak, men hol
der et Marked, der „er selvgjort og forbudt efter kgl.
allernaadigst Reskript“ — og det til Skive Bys „store
Fornærmelse“. For det Kram udbyder selvfølgelig
sit Kram til enhver, der bare vil kjøbe det af dem.
Er det ikke harmeligt! Men ved Regjeringen, hvor
dan det hænger sammen med Balling Markend? Ellers
skal den nu faa Sandheden at vide!
Rothe tar sig en Pris af Snusdaasen og fortsæt
ter: Det var Herremanden til Bustrup, Otto von Las
sen med alle de mange Stude; han var selvfølgelig
for stor til at unde det lille Skive sin og Studenes Søg
ning; saa'indgik han 14. Oktbr. 1737 til Regjeringen
med Anmodning om, at Markedet i Balling maatte
lovfæstes; fik omgaaende nej, men blev ved at holde
Marked, som om ingenting var sagt; men da Stift
amtmand Gyldencrone havde taget sig over at kratte
op i Sagen, kom der et regulært Forbud 14. April
1747. — Hvadbeha’! sa’ man ude i Balling; og det
samme sa’ man til alle de efterfølgende Forbud, og
saa til det, den skivevenlige Hr. Rothe skaffed dem paa
Halsen. Først den 19. Septbr. 1800 lykkedes det Re
gjeringen at faa Ballingmarked flyttet ind til Skive og
faa bestemt, at det efterdags skulde afholdes „næste Fre
dag før Michaeli“ (d. v. s. før Mikkelsdag = 29. Septbr.).
Om selve Markedshandlen i Midten af 18. Aarh.
siger Rothe: Med Kram som Silke, Ulden, Linned og
Isenkram kommer i Almindelighed Holstenere og Jø
der, og de kommer ligesaa ofte med tilladte som med
ikke tilladte Varer. Naar disse Folk er færdige paa
Markedet, rejser de ud paa Herre- og Præstegaarde,
og hvad de ikke kan komme af med der, lægger de
af hos Kromænd, Møllere og Bønder, som udsælger det
for dem ved Tid og Lejlighed. — Det kunde jo nok
være kreperligt for en lille Bys Handlende at se paa..

Fra Skive Marked (i 60'erne).
Saavidt vides af Maleren Hans S ni id th, der levede sine Ungdomsaar i Skive (f. 1839, f 1917); hans Far var
Herredsfoged Edv. Philip S. (i Skive 1853—77).
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Tilmed har Skive paa det Tidspunkt ingen Torve
dag, men Prangerne far ud paa Landet og kjøber
Landmandens Varer. Alle tillod sig at træde den lille
Puslingby over Tæerne. Ikke engang Bøndernes ufarvede Vadmel kan man la den ha i Fred; det hedder
1793, at Farveenken Zille Møller anser sig for berettiget
til at møde paa Markederne i Skive og hente Bønder
nes Tøj; men nej, Farver Degn i Viborg vil forbyde
hende det, „saalænge der ingen Farver bor i Skive“.
Engang i 80’erne spurgte jeg en gammel Fjandbo,
hvilke Markeder der holdtes i Skive i hans „Kaaldaw’“.
Han blev vis og synsk i Trækkene som selve Methu
salem, idet han docerede: Se først var der nu Graversdagsmarked i „Massi“ (Marts)*) og Pinsemarked i
Slutningen af Maj; de to Markeder var de Ung’ dje
Handtering. Saa havde vi et Sommermarked (i Juni);
men saa kom jen af dem alvillest; det var Battemémarked (andre sa’ Bettemé — efter Bartholomæus,
24. Aug.); da var det en gammel Skik, te en skulde
ha ny Kartofler til sin Unden, og det Marked skuld
en til for at kjøbe Haahfisk til de ny Kartofler. Det
Marked var mest for de gamle og „æ Knæjt’“. Saa
kom jo Ballemarked (d. v. s. Balling-) i September,
og saa kom Æotpmarked (Rug-) omkring ved samme
Tid Aas; da skulde Sallingboerne til Skive Marked
for at kjøbe deres Sæderug af gotten Fjandboer.
Den gamle har ikke respekteret Julemarkedet,
som dog er i bedste Vigeur den Dag i Dag.
Jeg husker endnu udmærket Battemémarkedets
Haahftsk, en lille Hajart (achantias vulgaris er nok
dens Navn paa Latin), der kom ind fra Vesterhavet
og altsaa trak efter de nye Kartofler. Den laa slængt
•) Efter Feilberg er Gravers; Georgius, hvis Dag falder 23.
April; men jeg tror, at mange af de gamle med Gravers
tænkte paa Gregorius, hvis Almanakdag er 12. Marts.
9
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i broncefarvede Dynger i Torveskarnet hen over Lov
ringerne Træsko og dannede et ramtlugtende Knippe,
som man under Kjørslen sad og traadte i paa Hjem
turen. Ved Middagsbordet overdøvede den enhver
anden sømmelig Lugt. Jeg var ikke forlibt i denne
Markedsskjænk af den gavmilde Battemé alias Bartholomæus; for min Gane smagte den som en Skosaal
dyppet i russisk Tran.
Forøvrigt er Skive Marked gaaet over i Ordspro
gene; det hedder: „Det gaar op og ned ligesom Skive
Marked og Viborg Torvedag“; sikkert en Hentydning
til det bølgede Terrain, der danner de to Byers Grund.
Vi kjender ogsaa et andet Ordsprog : „Skytv Mar
kend er no iløwle den bejst!“ det vil sige: den Han
del, Bonden gjør hjemme — ved sin Bord-SÆzøe —
er den, der skjæpper bedst; aaejow!
Hvis ikke Skive Justitsprotokol fra 18. Aarh. havde
været saa „hullet“ og ødelagt, vilde den sikkert ha
kunnet forsyne Forskerne med mange maleriske Træk
fra den Tids brogede og overstadige Markedsliv. Nu
maa mine Læsere ta tiltakke med et eneste. Men det
handler til Gjengæld om en saa celeber Person som
de nordiske Rigers Methusalem, den danske Søgast
Christian Jacobsen Drakenberg*). Han var altid —
*) Drakenberg er det ældste Menneske, vor Historie ved at
nævne; han fødtes i Norge 18. Novbr. 1626 og døde i
Aarhus 9. Oktbr. 1772 — altsaa 146 Aar gl. I dette Alders
tal er hele hans Adkomst til Berømmelsen; derudover er
han kun bekjendt for de groveste Tilbøjeligheder, en rigtig
Matrostype, altid villig til Slagsmaal og Fylderi. Han var
en Art Snyltegjæst paa flere jydske Herregaarde, saaledes
Allinggaard og Ørsleo Kloster, og han blev ved at gjøre
Haneben til de unge Piger, efter at han var bleven henimod
de halvanden Hundrede! Det hedder i Drakenbergs Levnetsbeskrivning under Aar 1737, at han da 111 Aar gi. blev
gift 24. Oktbr. i Kjbh. med Enken Maren Michelsdatter
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selv op over de hundrede — oplagt til Sjov. Som
en Oubbe midt i Firserne kom han i Slagsmaal med
Tordenskjold, der, naar han var paa Landjorden, ikke
var saalidt af en Sprade. Han fandt, at Drakenberg
— den 80-aarige Matros — gjorde en lidt for skjødes
løs Honnør for hans høje Person og tærskede løs paa
den gamle med flad Klinge; men Drakenberg rev
Kaarden ud af Næven paa Søhelten og slængte den
over et Hustag; til Tak for Daaden blev han sat i
Bøjen paa Wessels Skib „Ormen“. — Sin Alderdom
tilbragte han her i Jylland; meget af Tiden var han
hos Fru Oberstløjtnant Bjerregaard paa Ørslev Klo
ster, som han morede med sine drøje Løjer. Han
maa sikkert ha haft glade Minder fra Fortidens BatteméMarked, som han vilde gi en ny Opfriskning, da han
i 1752 — altsaa endnu bare 126 Aar gammel — be
gav sig over de store Heder mod Syd for fra Allinggaard ved Silkeborg at naa herned til Skive, hvor
nævnte Marked dette Aar begyndte 22. August og
varede i tre Døgn. En eller anden Hensigt har han
jo nok haft med den lange Rejse, maaske at la sig
forevise for en ringe Skjærv (hvad vilde ikke Methu
salem ha kunnet indkassere ved at la sig vise frem
hos Professor Labri!).
Nok er det, Drakenberg tog Logis hos en Enke
(lur ham, den Rad!), hvor der ogsaa logerede en 6—7
tyske Skjærslibere og Olarkræmmere (dem vi med et
Bagge, som døde i Kjbh. faa Aar efter. Men i Viborg
Samler 1774, S. 388—89, siges der, at Maren blev funden
død „uformodentlig“ If7.j 1748 paa Marken i Gimming ved
Randers. — Drakenbergs Alder er der — saavidt vides —
ingen, der har naaet her i Landet; men 1779 døde dogen
Smed paa Tjele — Edvard Kenhoff — der skal være ble
ven 111 Aar gi. Hans Far blev 115, hans Farfar 120 Aar
— saadan fortæller i det mindste „ Viborg Samler“.
9*
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mindre belevent Ord kalder Kjeltringer). Drakenberg
var kommet i Seng som et skikkeligt Menneske før
Midnat, da Olarfolket begyndte at rasle ind med
alle Tegn paa Fuldskab; de støjede, sang og valsede,
hvad der oprørte den søvnige Drakenberg i den Grad,
at han sprang ud af Sengen i det bare Linned, fik fat
i en lang Kniv og bød dem heran alle zusammen.
Det blev et vildt Slagsmaal, hvor den nøgne Olding,
der havde faaet komplet Bersærkergang, gik imod 6
—7 føre Karle, der næppe heller var rene Sinker i
den Kunst at slaas. Drakenberg ryddede hele Bulen;
men én af Skjærsliberne havde været i for intim Be
røring med Drakenbergs Matroskniv. Den var gruelig
gal! Enhver anden vilde ikke ha gaaet fri forSkives
lille nysselige Arrest, thi Skjærsliberen var haardt ramt.
Men Herredsfogden — han hed Dorschæus, men var
ikke saa tosset, som Navnet lød paa*) — han har
sikkert nok kjendt Drakenbergs store Velyndere, baade
Fischer paa Allinggaard og den fornemme Frue paa
Ørslev Kloster; han fik Sagen ordnet i Mindelighed,
saa Drakenberg gav sine fleste Penge til den stærkt
punkterede Skjærsliber og 5—6 Rdl. til den sørgende
Enke, der fik sit Logis skandaliseret. Efter disse An
strengelser pamprede Drakenberg tilbage over de vilde
Heder, renblæst for Kongens Mønt, men stadig med
sine 126 Aar paa Bagen. Da han naaede Allinggaard —
7—8 Mil fra Skive — kunde han jo nok mærke, han
havde været til Battemé-Markend, for det var, som om
alle Skjærsliberne nu havde forlagt deres Virksomhed
ind i Hovedet paa ham ; som hans Biograf siger : han
var saa stiv, saa blaa og krum, at han gik i Seng og
blev der i tre Uger. Drakenberg gjorde nu alting saa
grundigt. Men han var dog endnu „saa møj Kaal“,
•) Betyder: Torsk.
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at han en halv Snes Aar efter fried til Herskabets
Stuepige.
Ak ja, det var nu Skive Markeds Prosa. Vi skal
nu ogsaa høre lidt om dets „Poesi“.
Thi hvad er et Marked uden Viser! Lad mig
da fortælle lidt om vor Markedsvise, denne Litteratu
rens Askepot, der overspringes i alle vore .Litteratur
historier. De fleste anser Markedsvisen for noget saa
lavtstaaende, at det næppe er værd at røre ved. En
lidt ilde og forloren Overlegenhed ! Igjennem Aarhundreder var denne Form for Poesi omtrent den
eneste, der naaede ud til store Dele af baade vor
Borger- og Bondebefolkning. For mit eget Vedkom
mende maa jeg aflægge den Bekjendelse, at uden
Markedsviser havde hele min Barndom været „poesi
forladt“. Den fyldte et tomt Rum og gav Fantasien
Næring, saa den ikke rent sultede ihjæl.
Det meste af denne „Digtning“ er jo — kunstne
risk set — noget forfærdeligt Hø; men det hændte
da ogsaa, at en god Sang gled med i Strømmen, og
den blev alle Dage siddende i ens Minde som noget
uforglemmeligt.
Min Mor var meget sangkjær og havde en ret pæn
Stemme. Inden Morten Eskesens Sangbog omkring
1880 besatte Skolen og Hjemmene og tog Luven fra
alt andet, var hun Hjemmets Forsanger. Hendes Ud
valg af Sange var ikke stort, men de faa, hun sang,
sidder endnu saa uslippeligt i min Erindring. Jeg har
aldrig hørt hende synge en glad Vise og mærkvær
dig nok ingen af de saakaldte „Folkeviser“; det er,
ligesom de kun i ringe Grad har tilhørt denne Egn,
eller de var forlængst sunkne under Mulde.
1 min Mors sparsomme men elegiske Viseskat
var der ogsaa et Par, der skyldtes litterære Navne af
første Rang. Jeg har forhen ikke kunnet begribe, hvor
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hun havde faaet disse Viser fra; nu ved jeg det: Som
ung Pige har hun kjøbt dem paa Skive Marked, naar
hun — sammen med anden Ungdom — var inde for
at sole Stadsen. Det maa stærkt betones: som ung
Pige; thi det vilde være noget uhørt, at en gift Kone
skulde mænge sig med den Flok, der altid stod op
stillet omkring Visesangeren i „Boserups Port“, eller
kjøbe en Vise af den blinde Chr. Poulsen og ta den
med sig hjem. En saadan Uanstændighed maa man
ikke vente af en honnet Kone. Hvor glad hun end
som ung har været for Viserne, — er man gift, maa
den Slags ha’ en Ende!
Til min Mors intimeste Sange hørte H. C. Ander
sens „Det døende Barn“ og Fr. Paludan-Müllers
„Kjære Moder, hvorfor sover du?“ Begge var yndede
Markedsviser i 50’erne, da de solgtes af „den blinde
Mand“ for 4 Skilling. Med „Det døende Barn“ er
jeg bleven sunget isøvn mangen en Kvæld, naar intet
andet kunde dulme den Bekymring, at man var ble
ven revet ud af de endnu Vaagnes Tal. — Den lille
vemodige Sang, der altid blev sunget under strøm
mende Taarer, maa ha faaet noget beslægtet til at
klinge inde i min Mors letrørte Hjærte. Det er jo
en lille Perle af Poesi, denne Sang; den har den gode
Digtnings Guldpræg: Inderligheden, Naiviteten, hvor
Verset ligesom gjør sig selv, gribes af den enfol
digste samtidig med, at det fryder hver varmhjærtet
Kjender.
Det er nær ved at være H. C. Andersens første
Digt, bleven til under de tungeste Kaar, da han —
som knap fuldvoxen Knøs (1826) — levede i Rektor
Meislings Hus i Helsingør, hvor den fattige Out fik
Kost og Undervisning, mens han for Velgjøreres Penge
bragtes frem mod Studentereksamen. Den lærde Rek
tor var ham ingen naadig Herre; hvilke Fortjenester
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Meisling end kan ha haft paa andre Omraader — han
ansaas for en dygtig Oversætter af latinsk Digtning
— mod H. C. Andersen var han intet mindre end en
Bøddel, altid parat til Skjældsord, Haan og Ringeagt.
Ikke den ringeste Sans han røbede for de rige Evner,
der laa i Knop i denne ranglede Drengs Sjæl og en
gang skulde lyse over en Verden. Man kan sidde
og læse sig saa harmfuld over, at en saa afstumpet
og selvgod Pedant gjennem 3—4 Aar har faaet Lov
til at holde dette overfølsomme og gjærende Digterhjærte mellem sine Bjørnepoter. Det er en aandelig
Mishandling, der grænser til det utrolige. Hør, hvad
han selv som ældre berømt Digter skriver om denne
Periode af sit Liv: „Mit Liv i de Dage dykker endnu
frem i fæle Drømme. Jeg sidder da igjen febrilsk paa
Skolebænken, kan ikke svare, tør det ikke; og vrede
Øjne stirrer paa mig, Spot og Latter lyder rundt om.
Det var tunge, bitre Tider; nær havde jeg bukket
under for en Behandling, som altid blev mere og
mere haard, altfor haard. Min Bøn til Gud hver Aften
var at ta denne Kalk fra mig, eller at jeg ikke maatte
opleve næste Dag!"
Men i sine Ferier, naar han kom bort fra sin
Plageaand og besøgte Ingemann eller Øhlenschlæger,
levede den forkuede Knøs op igen, men kun for en
Stund, saa maatte han jo tilbage og begynde den
samme Tortur forfra. Lad os høre endnu et Par Lin
jer: „En Dag kom Rektoren ind til mig; han havde
i Kjøbenhavn hørt Tale om, jeg tror hos Øhlenschlæ
ger, at jeg havde oplæst et Digt, jeg havde skrevet,
nemlig „Det døende Barn“. Jeg saa paa Mandens
Ansigt, hvad der forestod; han fæstede gjennemtrængende sit Blik paa mig, forlangte at se Digtet, idet
han tilføjede, at fandt han en Gnist af Poesi deri,
vilde han tilgive mig. Skjælvende bragte jeg Digtet;
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han læste det, lo, erklærede det for Føleri og udtalte
nu i haarde Ord hele sin Vrede.“
Hvor min Mor vilde ha fundet det en urime
lig og haardhjærtet Vurdering af hendes Yndlings
sang!
Der er faa af H. C. Andersens Digte — her tales
ikke om hans Æventyr — der er bievne saa folkeynde.de. Nu hører man det aldrig sunget. Det er Synd,
for det er saamænd ligesaa frisk den Dag i Dag, som
det var ved dets Fremkomst for næsten hundrede Aar
siden. For deres Skyld, som ikke kjender det eller
kanske har glemt det, skal det anføres her i dets
Helhed:
Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove,
lad mig ved dit Hjærte slumre ind;
græd dog ej, det maa du først mig love,
thi din Taare brænder paa min Kind.
Her er koldt, og ude Stormen truer,
men i Drømme der er alt saa smukt,
og de søde Englebørn jeg skuer,
naar jeg har det trætte Øje lukt.
Moder, ser du Englen ved min Side?
Hører du den dejlige Musik?
Se, han har to Vinger smukke, hvide,
dem han sikkert af Vorherre fik;
Grønt og Gult og Rødt for Øjet svæver,
det er Blomster, Engelen udstrør!
Faar jeg ogsaa Vinger, mens jeg lever,
eller, Moder, faar jeg, naar jeg dør?

Hvorfor trykker saa du mine Hænder?
Hvorfor lægger du din Kind til min?
Den er vaad, og dog som Ild den brænder.
Moder, jeg vil altid være din!
Men saa maa du ikke længer sukke,
græder du, saa græder jeg med dig.
O, jeg er saa træt! - maa Øjet lukke —
— Moder — se! nu kysser Englen mig!
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Den af H. C. Andersens Biografer, der har skre
vet smukkest om ham, H. Schwanenflügel, siger om
dette Digt: „Hvor betagende virker dog ikke dette
3 Strofers lille Digt paa En efter Aars Forløb! Og
hvorfor? Fordi her for første Oang i dansk Literaturs Historie Barnets Tale er optaget som poetisk Ele
ment og udformet med fin Realisme. Vi se, vi høre
dette syge Barn, fangen i skjønne Hallucinationer,
som de før en drømmeløs Søvn kunne drage forbi
vort Øje. Vi gribes af dets naive Ord, fordi det ikke
aner, hvad snart vil komme, fordi det ikke ved, hvad
Død er.“ — Et kvart Aarh. efter (1848) optog An
dersen jo Motivet igjen, denne Gang i Prosa: Æventyret: Historien om en Moder*). Skjønt denne lille
Historie skal være naaet saa langt ud i Verden, at den
endog er yndet Læsning blandt Hinduerne i Forindien,
kan jeg ikke nægte, at jeg synes endnu mere om det
lille Digt, der blev solgt over Lirekassen paa Battemémarkend og sunget af min egen fattige Mor til en
Melodi saa hjærtegribende, at uafvendelig menneskelig
Sorg og Kvide knap nok nogensinde er tolket smuk
kere.
Det andet Digt, der blev nævnt som en af min
forlængst afdøde Mors Yndlingssange: „Kjære Moder,
hvorfor sover Du?“, er den Dag i Dag i Handlen som
Markedsvise (JuL Strandbergs Forlag). Mens Ander
sens Digt skildrede Barnets Bortrivelse fra Moderen,
skildrer det andet Digt den endnu større Tragedie:
Moderens Død fra Børnene. Det blev skrevet af Fr.
Paludan-Müller, da han som 11-aarig — 11. Marts
1820 — mistede sin saare begavede Mor, Aarhusbispen
Jens Paludan-Müllers Hustru Marie Benedicte Rosen*) Vor store Sprogforsker Villi. Thomsen har i 1875, da Dig
teren blev 70 Aar, udsendt denne Fortælling i et Værk,,
hvor Æventyrct er gjengivet paa ialt 15 Sprog.
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stand-Goiske. Fr. Paludan-Müllers Digtning er det
modsatte af populær; i Sangbøgerne vil man kun
finde: „Brat af Slaget rammet“ (offentliggjort første
Gang i Illustreret Tidende 13. Novbr. 1864); men det
kan ikke engang maale sig i Udbredelse med Digtet
til Moderen:
Kjære Moder, hvorfor sover du
paa det haarde Egebord saalænge?
Vil du aldrig niere vaagne nu,
ak, saa græder altid dine Drenge.

Moder! hvorfor er du klædt saa hvid?
Ak hvorfor den gode Fader græder.
Hvorfor kommer vore Venner hid,
altid klædt i sorte Sørgeklæder?
Moder! Rejs dig af din kolde Seng,
træk dig af de lange, hvide Klæder.
Hør vor Broder, — hør den lille Dreng,
som i Vuggen ligger der og græder.

Ser du ej, hvor alle Stjernerne
svinder bort, og Morgenrøden smiler?
Thi du har jo sovet Dage tre,
og endnu i dybe Søvn du hviler.

Kjære Moder, bliver man saa træt,
naar man haver været syg saa længe?
Thi du har jo ogsaa meget grædt,
derfor kan du nok til Hvile trænge.
Derfor skal du sove lidt endnu,
ingen Taare af dit Øje rinder.
Naar du vaagner, o, saa vaagner du
frisk og sund som før med røde Kinder.

Jeg skal dække til din kolde Krop,
at du ret kan faa en rolig Slummer;
og naar du til Slutning vaagner op,
er du fri for Sygdom, Graad og Kummer.
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Skal du ligge i det sorte Skrin,
som i Stuen staar med Laaget over?
Ak, saa kan jo aldrig Solens Skin
lyse ind i Kisten, naar du sover.
Skal du
hist paa
Ak, saa
hjem til

ligge i det Hus af Ler
Kirkegaarden, kjære Moder?
kommer du jo aldrig mer
os, til vores lille Broder.

Nu til Graven, hvor vor Moder bor,
jeg med mine Sødskende vil ile,
og naar lille Broder bliver stor,
skal jeg vise ham, hvor Moder hviler.*)

Naar vi samles da i Himmerig
hos de Engle smaa i Evigheden,
o, saa skal jeg nok fortælle dig,
hvor vi sørgede og græd hernede.

En rigtig god Drengs ægte og inderlige Sorg.
Og de smaa Sprogfejl røber den 11-aarige, tiltrods
for det umiskjendelige, ja, forbløffende Talent. Det
er Vidunderbarnet i Litteraturen; jeg tvivler paa. der
her hjemme kan opvises et Sidestykke til saa tidlig
Modenhed. Og den store Skare, hvem den modne
Digters serafiske Poesi gik højt over Hovedet, stod
omkring Lirekassen og sang under strømmende Taarer den elleveaariges menneskelig-ømme Sørgekvad.
Da vi nu er ved de store Navne, saa lad mig
ogsaa nævne det allerstørste, selve „Skjaldenes Adam“.
Paa Titelbladet af en gulnet Markedsvise fra ubestemt
Tid (ca. I860?), der ligger foran mig, staar de Ord:
„Afskedssang, forfattet af A. Øhlenschlæger. — Beko
stet trykket af Erik Nielsen, N. Felding paa Skindberg
Mark“. (Trykkestedet: Ringkøbing). Det hele er som
*) De var ni Sødskende; den „lille Broder“ er nok den senere
Præst Jens P.-M., som i 1820 var 7 Aar gammel.
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saa meget, der angaar Markedsvisen, indhyllet i My
stik. Samarbejdet mellem Digterkongen og den vestjydske Husmand fra Nørre Felding (havde der endda
været Tale om en Svend Felding), er paa Forhaand
lidet sandsynligt. Digtet er grumme sølle. Erik Niel
sen har formodentlig hyldet Aarestrups skjønne Hilsen
til Øhlenschlæger (Febr. 1834):
Gud denne Digtersjæl beskærme!
En Rus af ham endnu jeg haaber;
thi der er flere Kræfter i hans Bærme
end i de andres Første-Draaber.

Bærme er Sangen; om det er Øhlenschlægers
eller en andens, kan jeg ikke afgjøre. Den er ikke
med i nogen af hans Digtsamlinger; den begynder:
Tungt lyder Bedeklokkens Slag
i Aftenskumringen,
og Bonden fra en virksom Dag
til Hvile stunder hen;
den muntre Fugl har Øjet lukt,
hver Skabning tier nu,
kun Aftenbækkens*) stille Flugt
omcirkler mig endnu.

Det er ikke nogen kongelig, men en StodderStrofe.
Saa fabler „Digteren“ om den Tid da
„mine Ben engang
nedsænkes skal i Muld------ “
Og naar saa Landsbypigerne
ved Aftenrøden her
skal glade samles snakkende
om gamle Hændelser.
*) o: Flagermusen eller Aftenbakken. Den „Fugl“ har den
vestjydske Boelsmand ikke truffet, han tror derfor, der er
Tale om en Bæk!
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Da tale de om Kjærlighed,
den søde bitre Fryd,
og hver fortæller, hvad hun ved,
om elskelig Brudgomsstyr (!)
Da siger de, ak, nær herved
en Digter jordet blev,
der gjorde ingen Mand Fortræd,
men mange Viser skrev.

Og naar da Pigebørnene højt skraalende
„fra Graven haster hjem,
da siger de: Gud glæde Dig
i højen Himmelbo,
sov, gode Digter, sødelig
til Dommedag i Ro!“

Nej, jeg tror ikke, at denne Bærme er Øhlen
schlægers, men nok en almindelig Markedssangers
Førsted raaber.
Hermed er de store Navnes Række udtømt, nu
gaar vi ned til Plebs. Markedssangen har i det hele
langt flere Graaspurve, end den har Nattergale. Og
det er sjælden, man træffer en glad Vise her. Mar
kedsvisen er gjennemgaaende høj Tragik. Hvem hu
sker ikke det fra de ældre Markeder: En Hvirvel af
Karusselier og Livets mest brogede Løssluppethed;
Folk i Handel med høje Næveklask, Folk i Slagsmaal
med andre Nuancer af Klask; Skraal, Hujen, Dans,
mægtige Kølleslag paa Kraftprøvens Tyrestjern — men
henne i et ensomt Hjørne en Flok tungsindige San
gere, der blev ved at gjenta den Blindes Vise, til de
kunde den — søen da! — men naar man kikkede
de bovne Piger op under de blomstrede Hovedklæ
der, saa man, at deres Kinder var stribede af Taarer,
og de graa Sten under deres Fødder var sortprikkede
af den faldende Graad. Det var Alvor dette her; det
var Kjærlighed ud af Vælten; det var Hjalmar og
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Era Skive Marked (i GO’erne). — Af Hans Swidth (?)
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Hulda i 23 Vers, og det midt i bagende Sol, hvor
de syngende Piger af og til fik en Tøraf af en forbiskejtende Korumpe. — Hjalmar og Hulda — er det
ikke som det frygtindgydende Navn paa én af Øh
lenschlægers Tragedier? Hvor gammel mon den Vise
er? Ingen Aarsunge ihvertfald; næppe yngre end
Axel og Valborg, som man nu og da kommer til at
tænke paa ved de agerende Personers højromantiske
Lader og Klemselsanfald. — En veltjent Pige, der sad
paa Bordskiven med breden Bag, kunde i min Barn
dom karte et Pund Uld, mens hun kvad den Vise til
Ende. Men saa var der heller ikke Ørenlyd i Stuen
for nogetsomhelst andet.
„Paa blomsterklædt Bakke sad Hjalmar saa tavs,
thi Afskedens Time var nær—

det er det pompøse Anslag. Hvad er nu Visen? Er
det en Travesti paa den gamle „Kjæmpevise“, noget
i Retning af Weyses „Signelil sad i Kakkelovns Krog,
Taarerne runde saa stride“? Og de fornemme Navne
— Gaarden „Gyldenrandskilde“ og Rivalen Grev Hol
ger Rosenkrans, der lokker Fiskerpigen fra sin i uud
slukkelig Kjærlighed brændende Hjalmar? Eller det
udenvælske Sceneri — er det Napoleonskrigene eller
de et Hundrede Aar ældre Krige under Ludvig den.
fjortende, der fables om? Jeg kan ikke gi Svaret.
Jeg er dog tilbøjelig til at tro, at Visen ikke naar højere
op i Tiden end til den øhlenschlægerske Tragedies
Højkonjunktur. Havde den været kjendt i 18. Aarh.,
vilde Rasmus Nyerup sikkert ha omtalt den. Den er
at betragte som Markedsvisernes Generalnævner, baade
hvad Form og Indhold angaar; den ejer alle Genrens
typiske Træk; den bliver vel intetsteds til Poesi, men
kravler hele Tiden paa Randen af den. Den „elsker“
paa alle fire; sukker og savner og stikker og stønner
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— véd kort sagt at rapse alle Tragediens ydre Virke
midler, men selve den store Virkning udebliver eller
opløser sig i tomme Lader.
Den var i et Aarhundrede Markedsdagens Hymne.
En gammel Hugaf i den prøjsiske Hær kaldte i det
18. Aarh. Luthers Salme: „Vor Oud han er saa fast
en Borg“ — for „Vorherres Dragonmarsch“. Saadan
kunde man vel for en 30 Aar siden kalde Visen om
„Hjalmar og Hulda“ for Bønderpigernes Kjærlighedsmarsch. Den findes i flere Varianter; først den lange
oprindelige paa de 23 Vers, saa dens Aflæggere: „Hjal
mars Længsel efter Hulda“ og „Huldas Klagesang ved
Hjalmars Lig“ osv. Altsammen uskrømtet, tænder
skærende ulykkelig Kjærlighed*).
-------„Nu jeg føler Elskovs Smærte
og er enogtyve Aar —

saadan begynder en anden Vise.
Disse jydske Markeder stod jø vel opført i Al
manakken som Kvæg- og Fæmarkeder; men det var
næsten i ligesaa udpræget Grad Elskovsmarkeder,
Kjærrestmarkeder. At „faa sig en Markedskjærrest“
er endnu et gængs Udtryk. Den unge Knøs fandt
sig en Kjæreste, dansede med hende, gav hende en
*) Efter at dette er skrevet, er jeg gjennem nye Undersøgelser
kommen til den Opfattelse, at Visen om Hjalmar og Hulda
er fra Tiden omkring 1870. — En Prosaberetning hos Jul.
Strandberg begynder saaledes: „Det var en klar og smuk
Sommeraften 1705“------ i Karrebæk, hvor den 17aarige
Hulda er Fiskeren Bents eneste Datter; hun elskes af de
to adelige Herrer Hjalmar Porse og Børge Rosenkrantz.
Gaarden Gyldenrand henlægges til Skjelskjøregnen. Krigs
skuepladsen er altsaa Ludvig den 14des Frankrig. 1904 ud
vides denne højromantiske Prosafortælling [af Julius Strand
berg] til et Opus paa 141 S. Vistnok i Handelen den Dag
i Dag.
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Limonade og et Kræmmerhus „Nik-Nak“*), gik Maaneskinstur med hende i „Anlæget“ og sørgede for, at
hun ved Afskeden fik begges Yndlingsvise med sig
hjem; hun bar den under Kjolelivet inde ved sin Barm.
— Foruden de alt nævnte var der jo saa yndede
Sange som:
„Se Stjærnerne paa Himmelen,
de parres Par om Par“,

eller:
„Paa Fyn der var en Pige,
som elskede en jydsk Dragon,
som der laa indkvarteret
i hendes Faders Gaard — “

eller den i det forrige Slægtled meget sungne — som
to Elskende sikkert ofte har vekslet med hinanden —
der begynder saadan:
„En stjærneklar Aften i Roligheds Lund
spasered blandt Blomster de grønne
jeg tavs af Forundring, stod stille en Stund
og hørte paa Nattergalens Stemme.“

— Det var jo næsten, som opleved én al Mar
kedets Poesi, naar den Vise repeteredes derhjemme
de søgne Aftener.
„Imens jeg spasered og vandred omkring
og hørte paa Herrens Velgjærning,
som skaber saa mange velgjørende Ting
til Fryd for enhver af hans Skabning —

Jeg pludselig hørte en kvindelig Røst,
som sang med henrykkende Stemme —

osv.; ingen af de 17 drivende sentimentale Vers blev
oversprunget.
♦) En lille tør og blasert Kage paa Størrelse med en Toøre.
10
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Men én Sang var der, som omtrent laa i ethvert
Pigekammer; den handlede om Barnemordersken Kri
stine Laursen, der udgir sig for selv at ha skrevet
Sangen, mens hun sad i Fængslet og ventede sin
Dom. Sangens simple og letforstaaelige Livsvisdom
har talt sit Tungsindssprog til Tusinde af medynksomme
Søstre. Den begynder:
„Der gives i Verden Bekymring og Møje
og mange uventede Sorger saa stor.
Se, Ungdommens Glæder er fra mig bortfløjet,
nu lever jeg fængslet som Fuglen i Bur.
Hør nu, mine Venner, betragt mine Ord,
som her i mit Fængsel fra Læberne fo’r.

Hun skildrer nu sit forspildte Liv fra hendes Vugge,
der stod i Bording, til hun paa Sjælland blev forført
af sin Husbond og af ham forledt til den Forbrydelse,
der har bragt hende i Fængsel:
„Jeg Stjærnerne skuer om Natten, som tindrer
højt over mit Hjem paa den vestlige Kyst.
Naar Hjærtet sig gruer, mig blegeste Kinder
bestryges af Taarer, som væder mit Bryst.
Og naar jeg henslumrer i Søvnen saa sød,
jeg drømmer og vaagner i Angest og Nød.“

— Slet ikke noget ueffent Udtryk for en ulykke
lig Kvindes hjælpeløse Fortvivlelse.
Alle disse Viser og mange Hundreder endnu blev
sunget her paa Skive Marked og spredt rundt om i
Hjemmene, hvor de maaske endnu kan findes som
sammenkrympede Blade paa en fjærn Hylde, indtil
Fejekosten en Dag rammer dem og hvirvler dem paa
Møddingen sammen med det Støv, der dækker dem.
— Disse Viser var intet uden Melodien; de taaler ikke
at læses; da falder deres Ubehjælpsomhed og for
krøblede Form altfor let i Øjnene. Tonerne kaster
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et Slør over Forkrænkeligheden, især da naar mange
synger, saa der skabes en Fællesstemning. — Vi skal
nu tilsidst høre lidt om Skive Markeds Visesangere;
de har jo skiftet med de skiftende Tider. Alle havde
de dette tilfælles med Poesiens Stamfar Homer, at de
var blinde, og saa at deres „Poesi“ hyppigst var af
episk Art; den gik Aviserne i Bedene og opholdt sig
helst ved „grusselige Gjærninger". En Vise hedder:
„En ny sørgelig Sang om Stormfloden den 14. Novbr.
1872“, en anden „sørgelig Sang“ handler om den
gruelige Ulykke, som Søndagen den 20. Juli 1862
foregik paa Fjorden mellem Nørresundby og Aalborg,
da 12 Mennesker druknede; en tredje handler om
Karlen, der skjød sin Kjæreste St. Hansaften osv. osv.
Den kjendteste Markedssanger i min Barndom var
Vendelboen Chr. Poulsen, født i Øster Brønderslev
omkring 1820 og vistnok død i Hellevad. Af ham
ligger der en Snes Viser foran mig; de er ofte meget
ubehjælpsomme, men Kunderne maa ha tyktes om
dem, for de havde altid god Afsætning; baade den
Blinde og Konen*), der saa for dem begge, sang,
saa det gjaldede ud over Skive Torv. — Her skal an
føres én eneste af Chr. Poulsens Viser, fordi det er
en Art Selvbiografi, og næppe andre end han selv
har vel fundet det Umagen værd at optegne hans Livs
Data:
En Sang om den blinde Mand fra Hjørring Amt.
Mel.: Der gives i Verden Bekymring og Moie.

En Sang jeg fremfører, og den jeg hensender
Til Alle og hver, som vil høre mit Ord;
Den er om min Skæbne, hvad der mig er hændet;
Fra Barndommens Dage i tungeste Kaar
Jeg daglig maa vandre, i Mørke jeg gaaer,
Og blind har jeg været i tredive Aar.

*) Maren Rasmussen.
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En Sorrig mig ramte, da 10 Aar jeg var,
Min Moder jeg misted’ det selvsamme Aar,
Og kummerligt var det for os og for Fa’er
At miste saa kjærligt et Minde paa Jord,
Men Gud den Alvise han styrer Alt her
For hvad der skal hændes for Enhver især.

See, nu blev min Skæbne, jeg maatte udvandre,
Den Sorrig, som aldrig kan glemmes af mig,
Eiheller den glemmes af min kjære Fader,
Som for mig har sørget ret omhyggelig;
Men Fattigdom trykket min Fader saa haardt,
Derfor han blandt Fremmede mig sendte bort.
Da jeg ud var kommen og var iblandt Fremmed’,
Min Skole jeg fulgte og lærte med Flid,
Jeg takker min Gud, at jeg mangled ei Nemme,
Jeg lærte at læse ret godt i den Tid;
Tre Aar i det Hele i Skole jeg gik,
Jeg takker min Gud, Underviisning jeg fik.

En Dag jeg ved Skolen var munter og leged’
Med Barndomsglæder og Uskyldighed,
Det hændte sig, da var Ulykken tilstede;
Et lisstykke voldte mig saa stor Fortræd,
Foran mig paa Jorden den blev slaget ned,
En Splint deraf sprang i mit Øie derved.

Med Hjemraad de qvakled’ saalænge paa Øiet,
Mit Syn jeg maatt’ miste paa dem begge to.
Et heelt Aar efter til Hjørring blev kjøret,
1 Ugerne fjorten paa Sygehus laae,
Men Alt var forgjæves, ei Raad var dertil,
Hvor gjerne at Lægen kurere mig vil.
Min fattige Fader lod mig saa opdrage,
Jeg blev confirmeret, modtog Daabens Pagt,
Om hvad de mig spurgte, jeg næsten kund’ svare,
Mine Sødskende mig lærte det udenad,
Og derfor jeg takker nu Himmelens Gud,
At jeg haver lært at kjende Guds Bud.
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Mit Navn jeg vil skrive, Christian Poulsen jeg hedder,
Og i Øster-Brønderslev der er jeg fød’.
Vidt rejser omkring og er kjendt mange Steder
Og sælger nu Viser for at tjene mit Brød.
Og lært jeg haver at spille Violin,
Hver søger sin Næring, jeg maa søge min.

Chr. Poulsen var i hans Velmagtsdage en ganske
smuk Vendelbotype med den sirlige graa Skjægkrans
om den kraftige Hage. De udslukte Øjne gav ham
Præg af Tungsind. Det ringlede altid flittigt med
gammeldags „Jenleskillinger“ i Hatten paa hans Knæ.
Te æ Mand jo war blind, det so en war sand,
for det stod aa løs paa en Plaad i hans Pand.

Chr. Poulsens Afløser ved Visesangen paa Skive
Marked blev saa vidt vides de to Brødre Osva og
C. S. Højland, „som begge blev blinde i deres 19.
Aar“. En af dem lever vist i Skive endnu*).
Nu synger Markedsvisen paa sit sidste Vers. Det
er af de Dage, da man bliver modtaget med disse
overstadige Toner**).
„Velkommen, velkommen til Marked i Dag!
Kom med indenfor og drik jer en Klar.
Og vær nu saa god at sætte jer ned,
saa kan I faa alt, hvad Hjærtet begjær.
Ja, lad os nu faa her én, som er god.
Det maa væ’r en Bitter, kan I vel forstaa.
Den ser mig saa rød; er den ikke sød?
Nej, det er nu én af den bedste Kulør.“

Men er vore Bonde- og Kjøbstadmarkeder nu
bievne nøgterne og ikke saa lidt kjedelige og farve
løse, saa slipper Deltagerne jo ogsaa for de moralske
♦) Siden dette skreves, er han dog død [1924].
**) Visen er fra 60’erne. „Forfattet af mig N. C. Sørensen,
Hellevad. (En meget smuk Selskabssang. 4 Skilling).“
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Tømmermænd, der røber deres Nærværelse i den gamle
Markedsvises sidste Vers:
„Se, nu er vi færdig, og alt er forbi,
enhver tar sin Mage, og jeg tager min;
nogle skal i Vest, og andre skal i Øst,
og enhver gaar nu hen, som han bedst har Lyst.
Ja, det skal jo gaa, det kan jeg forstaa,
men jeg skal nok passe lidt bedre paa.
Og hør, lille Stine, vil du være min,
saa skal jeg dog aldrig mer blive et Svin.“

— Denne klædelige Anger har i Fortiden sikkert
staaet malet i mangt et Aasyn Dagen efter „Skyw
Markend“.
Jeppe Aakjær.

Vridsted Kirkes Brand.
Af Jeppe Aakjær.

RIDSTED VAR 1 FORTIDEN en rigtig typisk Hedeby,

ikke blot at den vilde Lyng stod i Krans om
Bymarken til alle Kanter — især da mod Syd og Øst
— men Lyngrisene stod og piskede rundt om paa
Brinkerne inde paa selve Bygaden. Byens Marker var
i det 18. Aarhundrede meget hjemsøgt af Sandflugt;
midtvejs mellem Vroue og Vridsted kan den vej
farende endnu finde den stridbladede, blaaagtige Mare
halm, der engang er bleven nedlagt her for at dæmpe
paa Sandets og Stormens Vrede og Ødelæggelse.
Der har altid været noget æventyrligt mystisk
ved Vridsted som ved alle gamle Hedebyer. Lavt
i Engene mod Vest gaar Aaen og vrider sig som en
Lindorm i bratte Bugter, til hvilke der knytter sig
natlige Sagn om Ellepiger, der overrasker Fiskerne
ved Toggeret om Nattetider. Ved Aaen højere oppe
ligger Egebjerg og Hagebro, Sognets yderste Udlø
bere mod Syd, der alene var værd et helt Kapitel
for alt det, de rummer af Sagn og besynderlige Til
skikkelser. Men Vridsted selv har nok for denne
Artikel. En gammel Herredsprovst, der 1743 sidder
og fortæller om disse Egne, siger om Vridsted:
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„Det hedder Vridsted eller Vridested til en Erin
dring for Tiggebrødrene, at naar de havde besøgt
dette Sted og Kirke, skulde de oride tilbage igjen og
ej gaa længere frem paa den Kant“. — Ak ja, de
gamle kom lettere fra deres Navneforklaringer end
Nutidens unge Forskere med al deres Møje under
Solen! — Provsten fortsætter: „Her var meget at tale
om denne Kirke, men beror ikkun paa Traditioner,
— og Kirkens Bygning, som har været i et Kors og
i Taarnets søndre Oavl øverst oppe er tegnet med et
Kors i Muren, har og en priselig lydende Klokke med
Klokkens indstøbte Paaskrift; af hvad Betydning eller
Bogstaver, har man ikke kunnet komme saa højt op
og nøje erfare. — Der ligger og en liden Høj søn
den for Vridsted By, hvilken kaldes Korshøj, fordi der
har været et Kors af Træ oprejst ovenpaa, med en
Blok hos, hvorudi Gaver lagdes af de forbirejsende“.
— Det undrer derfor Provsten, at „den gode Pontoppidan, naar han nævner baade Vor Frue i Karup
og St. Søren i Rye, rent har glemt St. Ebbe i Vrid
sted! Foruden alt dette haver en vis Herre, nemlig
Hr. Frederik Krag til Stensbailegaard, da han var
Stiftamtmand her i Viborg Stift, sagt engang til
Præsten sammesteds:
„Vid at jeg ligesom mine Antecessorer (Formænd)
er i kgl. meddelte Bestallingsbreve blevet kaldet og
nævnet Proost over Vridsted“.
— „Mon sligt ikke betegner, at der paa dette
Sted har været noget at have Inspektion over!“ —
Men her har den adelige Stiftamtmand nu alligevel
holdt vor Præst lidt for Trekant. Jeg har efterset
Amtmandens Bestallingsbrev af 5. Marts 1695 — deri
er ikke saa meget som en Antydning af en Provst i
Vridsted. Ogsaa for to Hundredaar siden hjalp man
sig kristeligt med Løgn og Tradition, hvor ikke andet

VRIDSTED KIRKES BRAND

153

var Forhaanden. Samme gamle Provst — Barthling
hed han forøvrigt — siger om Karup Aa: „Dens
rette Navn vides snart ikke, uden at i et gammelt
Tingsvidne, som findes i Vridsted Sogn, bliver den
kaldet Avil Aa“. — Det Navn har Jeg ikke set paa
Aaen andetsteds. Skulde nogen anden kjende det,
vilde det være meget interessant at faa det oplyst*).
Den Kirke, som var dens Præsts Stolthed, hvis
Klokke hang saa højt, at ingen vovede sig op til den,
den sank i Orus i Løbet af en eneste Ulykkestime
ved en Ildsvaade, „foraarsaget af en skjødesløs Tjene
stepiges Uforsigtighed — den 26. August 1776".
Det var om Morgenen mellem 7 og 8, at Ilden
kom op i Præstegaarden, hvor Pigen**), der havde
fyret til Brygning under Gruekjedien, havde forladt
sit Arbejde, saa Ilden tog selv og fik fat i en Dynge
Høvlspaaner. 1 et Nu omspændte Luerne alt. Præ
sten Niels Chr. Nyboe var tidlig om Morgenen taget
til lisø for at udtage sin Tiende; 3 Kvindfolk: Pigen,
Præstekonen og Præstens Svigermor var ene hjemme
i Ulykkesøjeblikket; snart kom Folk dog springende
til fra Mark og Fælled, men der var intet at stille op
mod de triumferende Luer; i en Haandevending om
spændte de Præstegaarden med alle dens sex Huse
og begyndte allerede at slikke med Tungerne efter
den lige ind mod Gaarden liggende Kirke. Præstegaardens „Indhus“ l.aa mod Nordvest, nogle af de
andre Huse saa godt som paa selve Kirkegaarden,
„og da Vinden den Tid var rørendes og just des
værre stikkendes paa Kirken“, var. det kun Øjeblikke
om at gjøre at slaa Ild i Taarnet, som laa nærmest
for; efter mindre end en halv Times Forløb dannede
*) Se Skivebogen, 1918 S. 120.
*♦) Forhørene har ikke bevaret hendes Navn, men hun havde
tjent der i Gaarden i 8—9 Aar.
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JEPPE aakjær:

Præstegaarden og Kirken med Taarn og Skib et Ild
hav. — Søren Kierkegaard fortæller om en Ildløs,
hvor Beboerne kun reddede lidklemmen. Ved denne
Kirkebrand reddedes — ifølge Forhøret — foruden et
enkelt Stolestade kun Kirkedøren. Af Præstegaarden
reddedes — en Dragkiste.
Det er, som hørte man Præstens Hulken op af
den gamle Forhørsprotokol. Han var lige kommen
til Kaldet; nu stod han og hans Familie ribbede til
Skindet. Ikke nok, at alt hans eget brændte, men
ogsaa Værdipapirer og rede Penge, som han havde
i Forvaring for andre. Det ser saaledes ud til, at
Bønderne paa den Tid, der ikke kendte videre til
Banker, bar deres Skillinger og Værdier til Præsten
for der at ha’ det i større Sikkerhed end hjemme.
Præstegaardens Bygninger var nu „kun Faldaske“,
ogsaa Kirken bare en ravende Ruin. Tagblyet laa i
udløbende Flager i Tomten, Taarnet havde svære
Revner, saa man hvert Øjeblik frygtede dets Ned
styrtning. Kirkens Ejer, Assessor Friis til Lundgaard,
oplyser, at det vil koste ham 4000 Rdl. at bygge
Kirken op igen; det er han ikke i Stand til at magte
alene, siger han, da han har megen Ojæld og har
haft store Bekostninger paa den Kirke. Saa resolve
rer Kongen, at der maa udsættes Bækkener for Kirke
døren i alle Kjøbstæder, samt Tavlen ombæres i Kir
kerne paa Landet hele Jylland over. Endda er Friis
ikke helt tilfreds. Der gik en gammel hvælvet Kors
kirke ud fra Højkirken mod Syd; her stod de afdøde
Præsters Kister paa Rad; under Branden brændte
de til Smuld, „og Ruinerne er nu (G/|O 1777) lige ved
at styrte ned med Mure og Hvælvinger“. Friis har
nok at gjøre med at faa det øvrige i Stand. Vil de
paagjældende Familjer bekoste Korskirken opført, staar
det dem frit for.
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VRIDSTED KIRKES BRAND

„I vidrig [modsat] Fald lader jeg tilmeldte Be
gravelse fylde med Jord, samt Pladsen sløjfe og sten
pikke". — Der vil ikke blive taget fat paa Kirkens
Gjenopbyggelse før til Foraaret 1778. Det gjaldt jo
om at faa saa mange Bækkener fyldte som muligt. —
Saa var der betydelig mere Skub i Præsten. Allerede
26. April 1777 kan det meldes om Pastor Nyboe, at
nu har han „fire anselige, kostbare Huse næsten
ganske færdige". Ganske vist vil det økonomisk
komme til at svide til ham til hans Dages Ende*),
„da han ikke efter saa stor Ødelæggelse har søgt at
berige sig ved usædvanlig Brandhjælp eller mange
Menneskevenners anselige og frivillige Gaver". —
Dette var sikkert en Finte til Manden paa Lundgaard.
Naar Præsten har været saa heldig med sit Hjems
Gjenrejsning, tar han ikke selv al Æren, men siger:
„Til Ros for Tømrermesteren, den bekendte hurtige
og brave Jens Krarup Møller fra Skive maa man til
føje, at han i 14 Uger har opført bemeldte Bygninger
og den meste Tid kun haft 3 Karle til Hjælp“.
— Lad Nutidens Haandværkere gaa hen og gjøre
ham det efter!
Anden Gang har liden jo for Aar tilbage hjem
søgt Vridsted Præstegaard, men da led Kirken ingen
Mén, thi klog af Skade havde de skubbet sig fra
hinanden.
Men nu ved altsaa de arkivsøgende, hvorfor Vridsted-Fly Kirkebog kun rækker op til Aar 1776.
Jeppe Aakjær.

*) De nye Bygninger kostede ca. 1700 Rdl.
skjænker ham deraf de 60.
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Anm. 1. Af de to navnefyldte Artikler af Aug. F. Schmidt
og Svend Aakjær er kun enkelte mere sjældne Navne medtaget i
denne Liste.
Anm. 2. De to Markedsbilleder S. 128 og S. 142 blev
skjænket mig for nogle Aar siden af Malermester Chr. Gade i
Humlum, et Par Træsnit opklæbet paa Pap. Paa det ene staar
trykt: „Marked i Skive“. Af Schmidt I." Det ser ud, som havde
de staaet i en eller anden Almanak, men skjønt jeg har gjennemsøgt adskillige, har jeg ikke fundet disse Billeder.
Lignende Billeder fra Egnens Fortid vil altid være kjær
komne.

Rettelser. S. 86 staar at Dalsgaard Præstegaard ligger
imellem Taarup Kirke og Knots, skal være Knud.
Den Side 139—141 omtalte „Markedsvise“, som en smart
Markedssanger tillægger Øhlenschlæger, er digtet af den møenske
Præst Chr. A. Lund omkring 1790. Digtet hedder „Landsbykirkegaarden“ og har til Forudsætning Th. Gray’s: „Elegy written
in a Country Churchyard“ (meddelt mig af Arkivar Georg Saxild).

Jeppe Aakjær.

