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2 JEPPE AAKJÆR:

kaldes „Liusjord“ (Lysjord = Blusjord). Ogsaa Krej- 
bjærg og Balling Kirker har deres Blusjorder. 1 Hind
borg kaldes det „Bluseng“. Om Dølby hedder det 
(1674), at for et Stykke Jord: Blusjord, skal Fæsterne 
holde Kirken med Brød og Vin, „saa og aarligen for
skaffe et godt fuldkommen Blus udi fornævnte Dølby 
Kirke“. Om Brøndum Kirke hedder det (1694): „Mads 
Pedersen i Rettrup holder vedlige et Lys paa Alteret 
af et Stykke Jord paa Rettrup Mark i Stangagerfald“. 
Om Volling hedder det (1705): „Kirkelysene holdes af 
Kirkens Jorder, nemlig det ene Lys af 2 Agre i Stavns
agerfald — — det andet Lys holdes af 2 Agre østen 
for Kirken“. 1 Jebjærg var de (1674) nærved at komme 
i Vildrede med, hvor deres Blusjord var henne, hvad 
der afstedkom en bekymret Skrivelse fra Provsten. 
Heri hedder det: „Lys til Kirken (i Jebjærg) holdes 
altid vedlige af en Gaard liggendes i Tustrup By, 
som hører velb. Otto Friis til Astrup til----------- . Til
samme Oaard skal ligge noget Blusjord, hvoraf Ly
sene skal holdes; men hvormeget det er og hvor det 
ligger paa Marken er ingen af Sognemændene, nu 
levendis, bevidst; men det vil gamle bedagede Folk 
vidne, at Kirkelysene er holdt af samme Oaard, saa 
længe de kan mindes; der tales uden Tvivl noget 
om samme Blusjord for udi Kirkebogen, som kan 
efterses“. — At de dog reddede Stumperne og fik 
Lys paa Stagen ses af næste Meddelelse (1704), hvor 
det lyder: „Af Blusjorden holdes forsvarlig Lius paa 
Alteret af Niels Christensen i Jebjærg og Chr. Niel
sen i Tustrup“. Een Gang til gav denne Smule Jord 
Anledning til megen Sindsbevægelse; det var under 
Udskiftningen af Jebjærg Bys Jorder (1785); da skri
ver Provst L. Hasse i Breum: „Denne Jord laa lige
som det øvrige adsplittet over hele Marken, men Hr. 
Etatsraad Lassen (Astrup) erhvervede et Udtog der-
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over fra Landmaalingsarkivet, hvorefter det blev be
regnet og under en samlet Sum udvist paa ét Sted“. 
— Men nu begyndte de to Tingstude og Etatsraader 
Chr. Lange paa Eskjær og Alex. Rosenkrantz de 
Lassen til Astrup en vild Kamp om denne Kirkejord; 
en hel Pakke Dokumenter er lagt tilside om Fejden; 
saa det var ikke altid, at Blusjorden indskrænket sig 
til at tænde Fredens milde Lue paa Alterbordet; hyp
pigt vakte den Lidenskabens Ild i begjærlige Naturer; 
det vil vi høre mere om, naar vi nu forlægger vore 
Undersøgelser fra Landsbyen til „vor Kjøbstad Skive“.

Kjøbstæderne i gamle Dage laa jo altid i en Krans 
af Agre og Udmarker, der kunde ha en betydelig 
Udstrækning. Alle Byens Borgere drev gjennemgaa- 
ende Landbrug, fordi Forretningerne var for smaa til 
at føde en Familie. Disse Jorder, der ligesom Bonde
jorden dreves i Fællesskab, kan for Nutidsforskere 
være et slemt Filteri at hitte ud af. Jeg haaber, at 
det efterfølgende skal gi et lille Bidrag til Klarlæg
gelse af Skives Bygrænse for en 2—300 Aar siden.

Første Gang jeg finder Byens Blusjord omtalt er 
Aar 1578. Da siges der, at sidst var det en Jacob 
Eskissen, der havde Blusjorden i Værge; nu er det 
hans Enke Katrine Sørensdatter, som sidder inde med 
den. Da havde den sin Plads paa begge Sider af 
Nørreport. 4 Agre øst for Vejen, de tre nordenfor, 
den fjærde sønden for Højen ved Møllestedet. Her 
maa være Tale om Skovmøllen, der hundrede Aar 
senere var ude af Funktion og kun brugtes nu og da 
af Byens Feldberedere. Det hedder videre om Blus
jorden, at der er „5 Læs Eng“ til Jorden og 5 Agre 
vest for Vejen. Nøjagtig paa samme Maade beskri
ves Jordstykket 1595, da det gaar over til Præsten 
Chr. Kjeldsen. Men det maa ikke være al den Blus
jord, Kirken ejer, for 1596 omtales i Regnskaberne

1*
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Blusjord, „liggendes paa Skivehus’ Mark“. En 60 Aar 
efter — i April 1660 — fortæller Regnskaberne, at 
Præsten Mester Jacob Fabers Hustru Maren Hans
datter Wandall har faaet Blusjorden, „Skive Kirke 
tilhørende, som er Markmandstoft, hvilken er ind
stenet, saavel og noget Jord norden paa Braad, som 
illigemaade er indstenet“. Saa er vi saa meget klogere. 
1676 indsender Præsten Niels Nielsen Krog en Klage
skrivelse, hvori det hedder: „Et Stykke Jord: Blusjord, 
som har ligget til Præsterne og hvoraf de gav 1 Td. 
Korn og 84 Sk., er bleven bortfæstet af Christen 
Stictskriver til Jens Jebjerg i Skive ved Jacob Fabers 
Opladelse“. „Kirkejorden er saadan, at en Mand kunde 
holde moxen sit hele Hus med Kornet af det alene“. 
— Skivehus har tilbageholdt 12 Td. Korn i 9 Aar 
= 108 Td., til Præsten. — Kapellanen faar 50 Rdr. 
af Præsten, endskjønt de skulde ind ved Stolestader; 
han maa forrente 400 Rdl. for sin Præstegaard, fordi 
der ingen Residens er, enskjønt det er befalet, at Byen 
skulde bekoste den. Han har Kopskat, Stockheste, 
Consumption; mens en Præst paa Landet er fri for 
sin egen Person og blot gir 2 Sid. af hver i Familien. 
Krog maa gi’ for sig selv og hver Person i sit Hus 
over 6 Sid. Han har haft store Udgifter i sin Kalds
tid : som Bryllup, KJøbenhavnsrejser etc. og stor Gjæld 
gik han ind til, da han kom til Kaldet.

Naar Hr. Krog siger, at Skive ikke har nogen 
Præstegaard, er det jo rigtig nok. 1 en Taxation over 
Byens Ejendomme (1661) hedder det: „Sognepræsten 
i Skive har efter Ordinansen ingen Residens, og der
for har maattet kjøbe en gammel Oaard at bo udi, 
som er noget brdstfældig, som ligger til Algaden og 
kan gjælde 200 Sletdalere“. Præsteboligen laa paa 
Hjørnet af Tinggade og Adelgade, der hvor nu Suur- 
balle har Forretning; der finder vi den under Bran-
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den 1715; midt i 18. Aarh. boede Præsten i Nøne- 
gade (omtrent hvor nu Sallinghus ligger*).

Men tilbage til Blusjorden. 1682 gaar den over 
til Præsten Lauritz Breth; om det sydligste Stykke i 
Markmandstoft hedder det, at det er „noget surt 
Jord og fuld af Væld“; om den nordre Blusjord 
— „en Fladning Jord kaldet Braad“ — siges der 
(1728), at den ligger indstenet ved Skivehus’ Jord, 
som er næstsøndenfor, og Bækken imellem Krabbes
holms Ejendom, kaldet Felling, norden og østen der
for; Diget ved Alvejen (o: Landevejen) vesten derfor.

I 1753 byder Werner Rosenkrantz, der ejer baade 
Krabbesholm og Skivehus, 400 Rdl. for Blusjorden 
nord for Byen. Han havde den ogsaa en Aarrække, 
men saa kom Skivepræsten Hr. Wind og krydsede 
endnu engang Herremandens Planer. Herom faar vi 
fyldig Besked i en Skrivelse fra 1771, hvori Sagens 
Historie er opgjort saaledes:

„Her er lagt til Kaldet nogle Jorder, Blusjorder 
kaldet, som ere Skive Kirke tilhørende, hvor af den 
største Del ligger Norden Byen, imellem de tvende 
Herregaarde Skivehus’ og Krabbesholms Marker og 
skilles fra den sidste ved en Vandrende. Udi denne 
Fladning Jord kan saaes omtrent en halv Snes Tøn
der Byg; langs Norden samme Agerjord ligger lidet 
Eng, hvorpaa kan avles 1 */a til 2 Læs Hø, som jeg 
haaber ved Guds Velsignelse at se forbedret, om Gud 
under mig noget at leve. Den mindre Del af denne 
saakaldte Blusjord er Sønden Byen beliggende og 
bestaar af 3 Td. Bygland; denne Blusjord, særdeles 
den Del Norden Byen, har undertiden været med 
Misundelse anset af sine paagrænsende mægtige Na-

♦) Indtil 1539 boede Skive Præst i Resen; kun Kapellanen 
boede i Skive. Den første Præst, der flyttede til Skive, hed 
Mads Daugbjerg.
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boer; og som det har været Forandringer undergivet 
i forbigangne Tider, bør jeg til Efterkommernes Op
lysning her meddele, hvad mig om disse Jorder er 
bekjendt. — Blusjorden skal ved et Mageskifte være 
kommet til Skive Kirke i Stedet for andet Jord, som 
af Kirkens blev lagt under Skivehus Slot i Følge aller- 
naadigste Mageskifte-Brev af 7. Decb. 1652. Her paa 
har disse Jorder fra gammel Tid af været bortfæstet 
af Kronen for aarlig Afgift: P/2 Ørte Byg og */s 
Mk. i Penge indtil Aar 1667, da det ved nyt Fæste 
saaledes blev forandret, at i Stedet for denne Afgift 
skulde den fæstehavende Borger eller anden læg Mand 
forsyne Skive Kirke med behøvende Voxlys. Endelig 
blev efter Kong Chr. 5’ allernaadigste Befaling af 18/;, 
1682 samme Blusjorder imod Voxlysenes Vedligehol
delse tillagt og forundt daværende Sognepræst Hr. Lars 
Breth i Fæste, fornemmelig af den Aarsag, at Præsten, 
som skal gjøre Sognerejser til Anexet Resen, ellers ej 
haver Jord nok til at holde sine Heste paa, og som 
det var Hans Majestæts Villie, at disse Jorder i Efter
tiden ingenlunde skulde tages fra Præsten, blev de 
og ved paafølgende Landmaaling tilmaalt Byen og 
matriculeret under sammes frie Kjøbstædjorder. Siden 
den Tid har disse Skive Kirkes Blusjorder af samme 
Aarsag og paa samme Vilkaar ej været bortfæstet til 
nogen anden end som Skive Kirkes Sognepræster, 
der alle, Præst efter Præst, har haft dem.

Et kgl. Reskript af ,!'/5 1753 befalede ved Vacance 
i Præstekaldet disse Jorder at stilles til offentlig Auk
tion og tillod Hr. Geheimeraad Werner Rosenkrantz 
at blive højstbydende paa Jorderne, Kapitalen at staa 
i Skivehus og Renterne falde til Kirken.

1 denne Forfatning var det ved min Ankomst 
(1766) jeg søgte allerunderdanigst Kongen om at be
holde disse Blusjorder efter mine Formænds Exempler,
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og da der var indhentet Erklæring paa min Ansøg
ning fra Stiftets høje Øvrighed, Hr. Stiftsbefalingsman
den og Hr. Biskoppen, blev Jorderne mig forundte 
veden allernaadigst kgl. Kancelliresolution af ,5/h 1766 
med samme Vilkaar, som mine Formænd have haft 
dem i Brug, nemlig den sædvanlige Indfæstning til 
Kirken: 8 Rdl. og bestandig at forsyne Kirken med 
Lys paa Alteret.“ — Hr. Wind fortæller videre, at 
„Præsten i Skive oppebærer aarlig af Krabbesholms 
Ejere 1 Td. Rug og 2 Td. Byg in natura, „som skal 
være et Vederlag for Tienden af de 2de Bøndergaarde 
Sønder- og Nørskov-Hoveder, som blev ødelagt udi 
Kong Hanses' Tid, og hvoraf Niels Høeg, Lensmand 
paa Skivehus, oprettede denne Sædegaard, som siden 
af Rigens Raad Enikty Krabbe til Østergaard, er op
bygget og givet det Navn Krabbesholm. Udi min 
Bevaring er intet Dokument, hvoraf jeg dette kan be
vise, ej heller kan jeg efter Undersøgelse opdage 
nøjere Adkomster og Beviser. Men udi Stiftskisten er 
mig sagt, noget der om skal findes, dersom det ej 
af Ilden er fortæret, som jeg befrygter“.

En ikke ubegrundet Ængstelse; thi 1726 brændte 
Viborg By og Domkirke med Stiftskisten og uende
lige Skatte af uerstattelige Dokumenter til disse Egnes 
ældste Historie.

Forresten har det nok i Hovedtrækkene sin Rig
tighed, hvad Præsten fortæller om Krabbesholm og 
dens Oprindelse; i Danske Atlas fra samme Tid for
tælles det næsten med de samme Ord, saa man kunde 
være fristet til at tro, at dette Værk har været Præ
stens Kilde; eller er det omvendt? — Langt tidligere 
omtales dog Krabbesholms Forhold til Skive Præst i 
en utrykt Skrivelse fra 25ll2 1718. Nævnte Aar maa 
Fru Johanne Sophie Kaas, Enke efter Frantz Juel, 
forlade Krabbesholm for Ojæld. Forinden faar hun
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Besøg af Præsten og Poeten Chr. Lassen Tychonius, 
der er bleven ræd for sine Indtægter. Han spørger 
nu Fruen, om det ikke var sandt, at Krabbesholm til 
Præsten i Resen aarlig havde ydet 1 Td. Rug og 2 
Td. Byg, „som skal have sin Oprindelse deraf, at de 
tvende Oaarde Synderskov og Nørskov er vorden øde
lagt og deres Jorder Krabbesholm Hovedgaard under
lagt“. Endvidere spørger den bekymrede Sjælesørger, 
om de ikke har givet Præsten aarlig 4 Sletdaler-Kro- 
ner foruden St. Hansdags-Offer til Kapellanen og Fol
kenes personligt Offer?

Fruen bekræfter, at det er rigtig nok med Afgif
terne. Oprindelsen kjender hun derimod intet til. Den 
Gang (1718) havde der dog været Tid til at kikke i 
Stiftskisten, om der havde været noget at kikke efter.

Vi ser, at mens Præsten Wind kalder Gaardene 
Skovhoveder kalder Thychonius dem Skovgaarde; det 
sidste er sikkert det rigtige. 1 et Tingsvidne fra 17. 
Okt. 1539 nævnes som boende i Resen Sogn Jens 
Brun i Sønder Skovsgaard og Niels Christensen i 
Nørre Skovsgaard. Disse Oaarde kan ikke — som 
af Hr. Wind insinueret — være „ødelagt af Kong 
Hans“, som døde 1513. Derimod kan de godt være 
nedbrudte paa Grevefejdens Tid og lagt ind under 
det nyopførte Krabbesholm; maaske har deres Ejere 
deltaget — som de Braarup Bønder — i Skipper 
Klements Oprørsfejde og derved kaldt Hævnen over 
sig. Der har dog vist været en tredje Gaard ad den 
Kant til, der hed Skovshoved-, Adelsmanden Erik 
Eriksen Banner lar sig kalde „til Kokkedal og Skovs
hoved“; hans Datter Magdalene blev gift med den 
Ivar Krabbe, der gav Navn til Krabbesholm. Skovs
hoved har da formodentlig været en mindre Herre- 
gaard ud imod Fjorden, der saavel som de to Skovs- 
gaarde er bleven opslugt af den nye altopædende



BLUSJORD 9

Borg, der rejste sig i Skovkanten ved den blaa Fjord. 
— Da jeg nu er i Gjættehjørnet, lad mig saa frem
sætte endnu en Gisning angaaende Krabbesholm : 
Det er vist aldeles givet, at der sidder adskillige hugne 
Kirkekvadre i Krabbesholms Borggaards Murværk.

Hvor er nu disse Sten kommen fra? 1 de samme 
Aaringer, som Ivar Krabbe byggede sit Krabbesholm, 
nedreves en Kirke her i Salling, nemlig den i Græt- 
trup. Ganske vist gaar den kgl. Ordre af 22. Juli 
1552 ud paa, at Grættrup Kirke med Sten, Tømmer, 
Klokke og andet skal anvendes til Junget Kirkes Byg
ning og Forbedring. Men den Slags Ordrer toges i 
Datiden ikke saa nøje, og hele den nedbrudte Kirkes 
Materialer kunde vel heller ikke gaa i Junget Kirke, 
selv om den har været en Del forsømt. Nej, de to 
Herremænd, Herman Skeel til Jungetgaard og Iver 
Krabbe til Østergaard, kan udmærket ha slaaet den 
bitte Handel om fortrinligt tilhugne Granitsten, der 
har sat tydelige Spor i Krabbesholms alentykke Mure*).

Men for af vende tilbage til Blusjorden, saa syntes 
Præsten i 1795 at faa det hele samlet nord for Byen; 
nævnte Aar mageskifter han nemlig et Stykke i Søn- 
dertoften med Skivehus’ Ejer, Chr. Lange.

Længere skal jeg ikke forfølge Sagen denne Gang.

♦) I og for sig kunde ogsaa Trandum Kirke — nedbrudt 
1554 —ha ydet et Bidrag. Naar dens Døbefont kunde finde 
Vej til Salling (Grove), kunde de gemene Sten vel ogsaa.



Af en gammel Røddinglærers 
Optegnelser.

Ved Højskoleforstander F. Elle Jensen^ Skals.

(Forfatteren af nedenstaaende Optegnelser, Enevold 
Vilhelm Jacobsen, blev født i Fyrkat Mølle ved Hobro 
1818, som hans Fader, der endte som Arrestforvarer 
ved Skærpinggaards Ting- og Arresthus i Hanherred, 
dengang ejede. Ved sin Moders tidlige Død blev 
han optaget i Huset hos sin Faders Ven, Provst Wa- 
gaard i Skelund, efter hvem han var opkaldt. 1 hans 
Hjem forblev han til 1835, da døde Provsten; men 
Fru W. hjalp ham til at komme paa Lyngby Semina
rium ved Grenaa, hvorfra han dimitteredes 1838. 1840 
blev han Lærer og Kirkesanger i Rødding, hvor han 
virkede til 1878, da han tog sin Afsked. Sine sidste 
Aar tilbragte han i Viborg, hvor han levede et til
bagetrukket og yderst regelmæssigt Liv, bl. a. syssel
sat med at skrive sine Erindringer, hvoraf der her 
bringes et Uddrag. E. V. Jacobsen døde 1911, næsten 
93 Aar gammel.)

. . . Jeg maatte derfor1) søge om Plads et andet Sted 
og ønskede nu helst en fast Ansættelse som Lands
bylærer og skrev derom til min Plejemoder, som i den 
Tid boede til Leje i Viborg, og bad hende gaa til da-
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værende Biskop Ølgaard2) for af ham at faa et nogen
lunde godt Lærerembede til mig.

Kort Tid derefter fik jeg Brev fra hende, at hun 
havde været hos Biskoppen, og at han havde sagt, at 
der var et Kirkesanger- og Skolelærer-Embede ledig i 
Rødding i Salling, som jeg kunde faa, naar jeg havde 
Karakter for Sang, men havde jeg ikke det, saa kunde 
jeg ikke komme i Betragtning, da Biskoppen havde 
lovet Stedets Præst at skaffe ham en Lærer, som 
kunde synge, at han ikke som hidtil for egen Reg
ning maatte betale for at opnaa en god Sang i Sko
len og Kirken.

Da jeg havde modtaget denne glædelige Tidende 
fra min Plejemoder, sendte jeg hende min Ansøgning, 
og efter 3 Ugers Forløb kom min Beskikkelse som 
Lærer og Kirkesanger i Rødding i Salling. Jeg rejste 
først i Juli Maaned til Viborg, hvor jeg tilfældig traf 
en meget fornuftig og paalidelig Handelsmand, Jens 
Holst fra Balling, som var Nabosogn til Rødding. 
Han meddelte mig blandt andet, at der ingen Jord
lod var til Lærerembedet i Rødding, at der manglede 
5 Tdr. Byg aarlig i den anordningsmæssige Løn og 
[var] mellem 50—60 Rbd. aarlig at svare til min For
mand, Student Bregenholm, og at Embedets Regule
ringssum var kun beregnet til 300 Rbd.

Denne Forklaring om mit tilkommende Embede 
satte mig i en mørk Stemning, og nu først indsaa jeg, 
hvor uklogt det var, at jeg ikke modtog Provst Col- 
dings2) gode Tilbud, saa havde jeg sikkert faaet med 
Tiden et langt bedre Embede. Efter at have haft en 
Samtale med min Plejemoder om, hvad der var bleven 
mig fortalt om Lærerembedet i Rødding, gik jeg til 
Biskoppen og beklagede mig over, at Embedet, hvor
til han naadigst havde kaldet mig, var efter Angivel
sen meget daarligt aflagt, og bad om at faa min An-
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søgning tilbagekaldt og vente endnu en Tid, indtil at 
et bedre Embede maatte blive mig forundt.

Biskoppen vilde ikke give sit Samtykke dertil og 
gav til Svar: „Deres Kaldsbrev er udstedt, og jeg 
vil raade Dem som et ungt og ledigløst Menneske at 
modtage Embedet, og naar De efter nogle Aars For
løb kan faa en god Anbefaling af Deres tilkommende 
Præst, Hr. Rosendahl, som er en af Stiftets værdigste 
Præster — saa vil jeg love dem et større og bedre 
Embede“. —

Efter at have faaet dette gode Løfte, modtog jeg 
uden Betænkning Kaldelsen, og var end Embedet lille 
paa Indtægter, saa blev min Lykke desto større der 
paa Stedet; thi efter faa Aars Forløb fik jeg som en
ligt Menneske anskaffet adskillige Nødvendigheds-Gen
stande i Huset, og min Gæld, 300 Rbd., udbetalt min 
Broder i Horsens, og saaledes blev denne min første 
og sidste Kaldelse til et fast ansat Lærerembede, ved 
Herrens vise Styrelse, til Lykke og Velsignelse for 
mig og Familie, i fulde 38 paa 39 Aar. (Før sin Af
rejse til Salling overværede Jacobsen en Folkefest i 
Viborg i Anledning af Christian Vlll.s Kroning. Den 
omtaler han og fortsætter derpaa):

Efter endt Festlighed i Anledning af Kroningen 
var min første Tanke at komme til mit beskikkede 
Hjem i Rødding Sogn i Salling, og min Plejemoder 
gav mig Anvisning paa den før omtalte Mand, Jens 
Holst, som straks for et godt Ord tilbød mig fri Be
fordring til Salling.

Det var forøvrigt mærkeligt, at jeg skulde mødes i 
Viborg med denne Mand og en anden ved Navn 
Jeppe Madsen, ogsaa fra Salling; thi de to Mænd var 
paa den Tid de mest ansete af Bondestanden i Salling.

Jens Holst var Gaardejer i Balling og den største 
Landhandler i Salling. Han var fattig opfødt og be-
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gyndte med en lille, ubetydelig Handel med Trævarer 
og Tobak, men ved sit store Handelsgeni med Korn, 
Huder og Uld, drev han det saa vidt, at hans Om
sætning, navnlig med Korn, var større end nogen 
Købmands i Skive, saa at han det sidste Aar, han 
levede, sendte 5 Skibsladninger Korn til England, og 
han var dertil en meget ærlig og veltænkende Mand 
i sin hele Færden blandt sine Medmennesker.

Den anden Mand, Jeppe Madsen, havde ligeledes 
i sine yngre Dage ført en udstrakt Landhandel og 
Kolonialhandel, som Fæster af Nymølle med Færge
fart til Morsø i Rødding Sogn, og havde tillige en 
Filialhandel i Nykøbing paa Morsø; men da jeg kom 
til Rødding i Aaret 1840, havde Højvandet i Limfjor
den Aaret før drevet ham fra sit gamle Hjem Ny
mølle Færgested og til hans Ejendomsgaard, Baads- 
gaard i Krejbjerg Sogn, og var foruden denne Oaard 
paa 10 Tdr. Hartkorn i Besiddelse af flere udestaa- 
ende Kapitaler. Han var vel anset af Høje og Lave, 
og i hans gæstfrie Hjem har jeg som ungt Menneske 
tilbragt mange glade Timer i Selskab med flere Jævn
aldrende, og som endnu i den ældre Alder staar for 
mig i kærlig Erindring. —

Den 10de Juli 1840 kom jeg for første Oang til 
Rødding By, og det Sted, som jeg først søgte til, var 
Præstegaarden, hvor jeg blev meget venligt modtaget 
af Stedets gamle, agtværdige Præstefolk, Hr. Pastor 
Rosendahl og Frue, begge af Alder 65.

Han en født Sønderjyde og hun en Datter af af- 
gangne Byfoged og Kancelliraad Selmer i Skive. Han 
var efter sin Alder meget rask og livlig i sin hele 
Fremtræden, hun derimod mere medtaget og svækket 
af Alderen.

Det var hen paa Formiddagen, at jeg ankom til 
Præstegaarden, og ved Middagsbordet blev der ser-
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veret med Vin, som var sjældent i de Dage, især 
naar kun en Landsbylærer var Gæst. Da Præsten 
havde fyldt Glassene med Vin, bød han mig velkom
men til Rødding, og vilde ønske, at jeg der maatte 
faa Held og Lykke til den ansvarsfulde Gerning, som 
jeg dertil var kaldet, og for sit eget Vedkommende 
vilde han haabe, ved mig at faa en trofast Alderdoms 
Glæde og Støtte, og paa dette gode Ønskes Opfyldelse 
blev Glassene tømte. —

Om jeg i „Et og Alt“ tilfredsstillede hans gode For- 
haabninger til mig, vil jeg ikke rose mig af, men kan 
sige med Sandhed, at jeg stræbte efter at være ham 
til Hjælp med Fattig- og Skolevæsens-Regnskabers 
Affattelse, og som han hidtil ene havde forestaaet som 
Formand i Sogneraadet, og tidt og ofte i de lange 
Vinteraftener forkortede jeg Tiden for ham og mig 
selv ved at oplæse for ham af gode Bøger, som han 
ikke manglede i sit store og kostbare Bibliothek; thi 
han var af de Mænd, som med stor Interesse fulgte 
med Tidsaandens ledende Mænds Meninger og An
skuelser, f. Eks. Linfdjberg, Grundtvig og Biskop 
Mynster m. fl.

Dette at kunde være til liden Gavn og Støtte for 
mine gamle, ærværdige Præstefolk, var mig en kær 
Pligt; thi saavel Præsten som Fruen havde ved en
hver Lejlighed megen Omsorg for mit sande Gavn og 
Bedste, og det ved min første Indtrædelse i deres Hus; 
thi samme Dag jeg kom til Rødding Præstegaard, til
bød de mig fri Kost og Logi, indtil Skoleboligen 
kunde blive saaledes restaureret, at jeg kunne være 
tjent med at tage Ophold der, og der gik omtrent 3 
Uger hen, før jeg flyttede fra Præstegaarden til Sko
len og tog stadigt Ophold. Skolestuen og Lærerens 
Beboelseslejlighed var i et Hus, som var opført Aar 
1818 af simpel Bindingsværk, med to smaa Værelser
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til en Lærer med Familie. Præsten fraraadede at føre 
egen Husholdning, da jeg var ugift, og at tage Kosten 
hos en Bondefamilie vilde han heller ikke -tilraade, 
da de alle var uformuende Fæstere til det gamle 
Herresæde Spøtterup, og deres daglige Kost var saa 
simpel, at jeg ikke kunde være tjent dermed, og af 
den Grund var Præstefolkene saa venlige at tilbyde 
mig Middagsmad daglig ved deres Bord, indtil jeg 
tog anden Bestemmelse.

Med Glæde tog jeg mod deres gode Tilbud og 
sørgede selv for Kosten Morgen og Aften. Til daglig 
Opvartning og Husets Rengørelse anbefalede Præsten 
mig et renligt og ordentligt Fruentimmer paa 70 Aar, 
som havde sit Ophold i et lille Kammer ved Skolestuen.

Efter et Aars Forløb bad jeg Hr. Pastor Rosen
dahl om at sige mig, hvad jeg havde at betale for 
den daglige Middagsmad nu et Aar, og dertil blev 
svaret: „Jeg vil tale med min Kone derom“. Næste 
Dag blev forlangt 20 Rbd., og da jeg fandt, at denne 
Betaling var for liden, da jeg saa ofte havde nydt 
hele Dagens Kost i og fra Præstegaarden, svarede 
han: „Ja, det er et billigt Forlangende, men naar der 
tages Hensyn til, at De saa ofte har været mig til 
Tjeneste med Skriveriet, saa er det nok, og naar det 
ikke var for Familiens Skyld, vilde jeg intet have, og 
De maa med en god Villie vedblive at faa Kosten hos 
os, saalænge De ikke selv fører Husholdning“.

Om Skolelokalet og Lærerens Løn 1 Rødding 1 Salling.
I Skolestuen var paa den Tid faa og smaa Vin

duer og Kampestensgulv, med faste Borde og Bænke, 
som bæres af nedrammede Pæle i Stengulvet, og i 
Mangel af Ventil var Dør og Vinduer meget utætte, 
og Lærerens Beboelseslejlighed var saavel ude- som 
indendørs i Forhold dertil. Den faste Løn til en Læ-
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rer med Familie var reguleret til 300 Rbd. aarlig og 
ingen Jordlod. Deraf skulde jeg udbetale til min For
mand, entlediget Lærer og Student Bregenholm og 
Hustru i aarlig Pension 50 til 60 Rbd. i Penge og Korn, 
alt eftersom Cap. Tax. var høj eller lav, og denne 
Pension maatte jeg udrede i 16 Aar, indtil Biskop 
Monrads Skolereform af 1850 udkom, og som blev 
til Lærerstandens store Gavn i økonomisk Henseende 
og navnlig derved, at den kom ind under Pensions
loven.

Denne Pensionsbyrde var for mig meget trykkende 
at udrede, men for min Formand var den langtfra 
tilstrækkelig; vel fik han og Hustru 20 Rbd af Skole
lærer-Hjælpekassen, men det var ligefuldt utilstrække
ligt, saa at de i 18 Aar maatte søge Husly i Sognets 
Fattighus og gaa i- og udenfor Sognet og samle en 
stor Del af Føden. —

Da jeg kunde indse, at denne Pensionsbyrde uden 
Jordlod vilde med Aarene blive mig altfor besværlig 
at udrede, naar de gamle Præstefolk ikke var mere, og 
som var mig til stor Hjælp og Tjeneste paa mange 
Maader; saa tog jeg den Bestemmelse at ville søge 
det første og bedste Embede, som blev ledigt, og 
til min store Glæde blev Aars i Himmerland vacant, 
og det søgte jeg, da det var anset for et af de bedste 
Lærerembeder der paa Egnen. Havde en god Jord
lod, og Beboelseslejligheden var efter den Tid meget 
god ; men dertil skulde jeg ikke komme, da et haardt 
og langvarigt Sygeleje forhindrede mig i at faa An
søgningen afsendt i rette Tid, og Kaldet blev saa- 
ledes bortgivet til en anden. Da jeg igen blev rask 
og kunde gaa op til Præstegaarden, beklagede jeg 
mig til Fru Rosendahl over, at dette gode Embede 
gik tabt for mig, men hun trøstede mig med disse 
Ord: „Hvem kan vide, hvad det var godt for".
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Disse og lignende Ord udtales ofte tankeløst som 
saa mange andre, men deri ligger dog megen Trøst 
for dem, som føle og kende, at vi har en fælles Fa
der, der med kærlig Haand leder og styrer alt for 
os til Velsignelse, naar vi vil vandre i hans Fodspor.

Ja, det er i Sandhed et lykkeligt Menneske, som 
har et fast og grundet Haab til Forsynets vise Styrelse, 
ham nedslaar Jordens Sorger ej saa let; thi af Gud 
han alting haaber............

Som Husjomfru til Rødding Præstegaard kom 1843 
en Datter af Proprietær Christian Schou til Baadsgaard 
i Fjendsherred3), og med hende blev jeg gift i Aaret 
1844, den 26. Januar, og samme Dag var det Hr. 
Pastor Rosendahls Fødselsdag. Mit Bryllup kom til 
at staa i R. Præstegaard, omgiven af Præstefamiliens 
Slægt og Venner, som af Sædvane gav Møde i An
ledning af Præstens Fødselsdag4).

Den eneste tilstedeværende af min Kones Familie 
var hendes Fader, andre af Slægten var ikke indbudne, 
da vi ikke vilde paaføre de gamle Præstefolk mere 
Ulejlighed og Bekostning end nødvendigt. At Bryl
luppet kom til at staa i Præstegaarden og ikke i min 
Kones Hjem, Baadsgaard, var af den Grund, at de 
gode Præstefolk selv tilbød det, og dette venlige 
Tilbud blev med Glæde modtaget af os, da min til
kommende Svigermoder var meget svag og vilde have 
haft megen Besvær med at overkomme den Uro, som 
slig en Festdag kan fremkalde før og efter i et land
ligt Hus og Hjem............

Foran er det omtalt, hvor uheldigt det gik for mig 
den første Gang, jeg vilde søge at komme fra Rødding 
til et bedre Embede; men efter at have været gift et 
Aar blev jeg stærkt paavirket af min Svigerfader til 
at søge anden Gang om Forflyttelse til et større og 
bedre Embede, hvortil var en god Jordlod, og selv

2
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følte vi ogsaa, hvor trykkende det var at leve nogen
lunde anstændigt i et saa lille Kald og svare Pension 
til Formanden. Lærerembedet i Østerbølle i Himmer
land var bleven ledigt, og dette bestemte jeg mig til 
at søge, men vilde dog først gøre mig noget bekendt 
med Lejligheden og tog i den Anledning til Hessel, 
og min Svoger Elle5) kørte straks med mig til Øster- 
bølle. Dette Embedes Reguleringssum var større end 
i Rødding; men Skolestuen og Beboelseslejligheden 
m. m. til Læreren var meget ringere end i Rødding, 
og Jordlodden var af løs og sandet Beskaffenhed og 
langt fraliggende. Da jeg var kommen tilbage fra 
denne Rejse og fortalte Hr. Pastor Rosendahl noget 
om bemeldte Embede og sagde ham, at jeg havde tabt 
Lysten til at søge efter saa liden Avance, svarede han : 
„Saa skal De heller ikke søge det, men foreløbig blive 
i Rødding; saa skal jeg gøre, hvad jeg kan, for at 
en anordningsmæssig Jordlod kan blive udlagt til 
Skolen, da jeg helst vilde beholde Dem til Sognets 
Lærer i den korte Tid, som jeg kan have tilbage at 
virke her som Præst i disse Sogne“. Dette gode 
Løfte bevægede mig til at blive i Rødding for en Tid ; 
thi jeg vidste, at min gode gamle Præst ikke lod det 
blive ved løs Tale og tomme Løfter, men vilde handle 
med Kraft og Klogskab, og denne min Mening om 
ham blev ikke beskæmmet.

Det varede ikke mange Dage efter min Hjemkomst, 
førend min Præst skrev til Kancelliet angaaende Jord 
til Skolen og lod Collegiet vide, at til Sognets Hoved
skole var ingen Jordlod, uagtet det samlede Hartkorn 
i Sognet, med Hovedgaarden Spøtterup, var 233 Tdr. 
4 Sk. 2 Fd. 2 Alb., og at enhver duelig Lærer, som 
kom til Sognet, søgte saa hastig som mulig Forflyt
telse, saa længe ingen Jordlod var til Skolelærer
embedet etc.
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Collegiet, som ved flere Lejligheder havde lært at 
kende Jyllands største Pengemand, Nis Nissen paa 
Spøtterup, saa godt af Præstens Andragende, at N..N. 
som Ejer af hele Sognet var ene den, som havde 
holdt tilbage, at ingen Jordlod var kommen til Skolen, 
resolverede under 8. Juli 1846, at der skulde uop
holdelig Jord udlægges til Rødding Skole af en dertil 
af Amtmanden som Formand udnævnt Landvæsens
kommission.

Det gik, som Præsten havde forudsagt, at blev 
Ansøgningen approberet af Cancelliet, vilde det sætte 
Nissens Sindsstemning i stort Oprør og Harme; thi 
da Skrivelsen blev ham sendt, satte han en stor Trumf 
paa, at det ikke nogensinde skulde ske i hans Tid, 
han var Ejer af det hele Sogn, og ham vilde de 
komme til at spørge ad, hvorfra Jordlod skulde komme, 
og i ethvert Fald kunde det ikke ske, før et Hus 
eller en Gaard paa Oodset blev fæsteledig nær Skolen.

Saadan resolverede han som en gammel Aristokrat 
inden for Spøtterups tykke Mure, hvor ingen vovede 
at modsige den rige og mægtige Oodsejer. Han var 
den Gang 75 Aar gammel, rask og rørig, men des
uagtet kom han sjælden udenfor Spøtterups Omraade; 
men nu maatte der søges af alle Kræfter at mod
arbejde en mod ham saa uforskammet Fremgangs- 
maade at ville tage Jord til Skolen af hans Jordegods 
uden i mindste Maade at spørge eller raadføre sig 
med ham, nej! en saadan Behandling hverken vilde 
eller kunde han taale, i hvad det saa end skulde koste.

Han maatte altsaa ud paa Farten og rejste op til 
Viborg for at raadslaa med sin Procurator, Cancelli- 
raad Møller om, paa hvad Maade denne Sag bedst 
kunde blive annuleret, og bød Overretsprokuratoren 
200 Kr. for paa hans Vegne at møde i Rødding Skole, 
naar Landvæsenskommissionen holdt Møde, for baade

2*
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mundtligt og skriftligt at modsætte sig denne Sags 
Fremme.

Alle disse Rumlerier kunde Nissen godt have sparet 
sig for; thi bemeldte Kommission tog aldeles ingen 
Notits af hans ugrundede Paastande og Truen med 
Proces, „det skulde i saa Fald være med Cancelliet, 
da det er efter deres Befaling, at vi er samlede her ved 
Skolen“, svarede Amtmanden. Kommissionens ende
lige Resolution blev saaledes: „At 6 Tdr. Agerland 
skulde tages fra en Fæstegaard og tillægges Skolen“. 
Denne Kendelse protesterede Nissen imod til det yder
ste, men uden Virkning, den blev ligefuldt approberet 
af Cancelliet, og først da han saa sig overvunden paa 
alle Maader, blev en Husmandslod nær Skolen ud
lagt, som senere er udvidet og indhegnet, til Lærerens 
Afbenyttelse imod at afstaa fra sin Ret til Furage.

Denne til Skolen udlagte Jordlod blev mig straks 
overdraget til fuld Afbenyttelse, og dermed blev et 
længe følt Savn afhjulpen i den daglige Husholdning, 
og dette pecuniære Fremskridt kunde jeg ene takke 
Pastor Rosendahl for.; thi ingen Præst før ham turde 
gøre Anmeldelse derom af Frygt for Nissen, da de 
tydelig kunde mærke, lejlighedsvis, hvor misundelig 
og hadefuld han var paa Præster og Lærere, saa at 
hans Fanatisme imod dem undertiden gik saa vidt, at 
han mod bedre Overbevisning kunde komme med 
denne latterlige Paastand, „at Præster og Lærere 
havde mere at leve af end ham“, — der vel at mærke 
efterlod sig over 5 Tdr. Guld.

Dog kan man i visse Maader undskylde N. Nis
sens hensynsløse Tale i saa Henseende. Han var af 
Naturen egennyttig og gerrig i allerhøjeste Grad, og 
disse Lidenskaber fik Næring hos ham, hver en Gang 
han saa og hørte, at hans Fæstebønder og andre i 
Sognet maatte yde Penge, Korn, Smør og Æg til
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Præst og Degn, da han helst vilde have samlet alt 
i sine egne Lommer............

Det var paafaldende at høre for dem, som nøje 
kendte Hr. Proprietær N. Nissen til Spøtterup, at han, 
der i hele sit Liv havde hadet og forfulgt Præster og 
Lærere og ingen ret Sans haft for Oplysningens 
Fremme og jaget alle fattige bort, som nærmede sig 
til ham om Hjælp og Bistand, var af den ufravigelige 
Mening: „at alle var selv skyldige i deres Fattigdom“ 
— og denne samme Mand kunde dog bekvemme sig 
til at testamentere de fattige i sit Fødesogn, Bilslev 
ved Ribe, 19,746 Rbd., og de fattige i Rødding Sogn 
et Legat paa 13,164 Rbd., og lignende Legater til 
hver af de 5 Latinskoler i Nørrejylland og endnu et 
Legat til Hesteavlens Fremme i Salling. Derfor blev 
han ved Jordefæstelsen æret og priset i høje Toner 
som de fattiges og Oplysningens kærligste og op
ofrende Ven og Beskytter (NB. da han ikke selv 
kunde faa godt af Pengene og ingen Børn efterlod 
sig, og hans efterlevende Hustru fik i Varer og Penge 
over 100,000 Rbd. med sig til Viborg), og det af 2 
Præster og Rektor Olesen i Viborg, som talte ved 
Jordefæstelsen i Anledning af de skænkede Legater 
til Latinskolerne. —

Her har vi et Bevis, blandt saa mange, at Ligtaler 
ere som oftest spækkede med Ros og Lovtaler over 
afdøde, men paa hin store Dag vil Herren drage 
frem for Lyset, hvad hernede er skjult i Mørket.

I et Punkt samstemmede Nissen med den store 
Napoleon, „at Egennytte er Drivfjederen til alle men
neskelige Handlinger, saavel onde som gode“.

Hr. Prop. N. Nissen til Spøtterup Gaard og Gods 
døde d. 29. Juli 1848 og opnaaede en Alder af 77l/2 
Aar. Efter at Spøtterup var solgt, flyttede Enken til 
Viborg og blev der gift med den unge Kancelliraad
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og Overretsprokurator Møller, ög begge vare og bleve 
med Aarene mere og mere gavmilde mod fattige og 
lidende og har skænket til Viborg By et meget stort 
Legat, saa at Nissens mange og store Kapitaler efter 
hans Død er bievne godt fordelte til Trøst og Olæde 
for mange fattige og trængende Mennesker.

Efter hvad som forhen er meddelt om denne Penge
mand, kan man nok forudse, at to saa forskellige 
Karakterer som Nissen og Rosendahl ikke i Længden 
kunde harmonere med hinanden. Begge var de dyg
tige Mænd i deres forskellige Stillinger, men den ene 
var paaholdende og nøjeseende indtil Fingerspidserne, 
og den anden rundhaandet og godgørende ved en
hver Lejlighed. Disse og flere Modsætninger i Livs
anskuelser gav Anledning til mange haarde Debatter 
imellem dem, som boede i eet Sogn, og det kunde 
ikke undgaas, at de ved flere Lejligheder skulde kon
ferere med hinanden om kommunale Sager, da Præ
sten var Sogneraadets Formand.

Saaledes f. Eks. kunde N. Nissen som Kirkeejer 
ikke fordrage den Morgen- og Aftenringning, som sled 
paa Klokken til ingen Nytte. Han tog ingen somhelst 
Hensyn til det religiøse, som er forbunden dermed, 
men saa med et verdsligt Øje paa Sagen og resonnerede 
som saa: „Solen gaar nok sin Gang, enten Degnen 
hænger i Klokkestrengen Morgen og Aften — eller ej, 
og Byens Lærer var naturligvis glad ved at kunne blive 
fritaget for denne byrdefulde Forretning, om det var 
muligt, da han havde omtrent */8 Mil til Kirken“.

Altsaa efter at den Aften- og Morgenringning i 
Dage og Aar havde været ham en Plage at tænke 
paa, naar han fra Kirken kunde høre denne Klokke
lyd — tog han den faste Beslutning, at nu herefter 
skulde denne dumme Klosterskik ophøre, og forbød
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Læreren at ringe med Klokken Morgen og Aften; og 
længe før den Tid havde han forbudet Klokkens Af
benyttelse ved Begravelser etc., medmindre Vedkom
mende vilde betale ham godt derfor.

Denne Despotisme kunde og vilde Hr. Pastor Rosen
dahl ikke i Længden tie til, men indstillede Sagen til 
Cancelliets nærmere Afgørelse, og derpaa svarede 
Collegiet: „At Kirken og dens Klokke var ene til 
Brug og Afbenyttelse ved alle kirkelige Handlinger, 
som fordredes af Sognets Menighed, og Nissen som 
Kirkeejer kunde ikke forbyde Brugen deraf paa tilbør
lig Maade, men var derimod forpligtet til at holde 
Kirken, og hvad dertil hørte, i forsvarlig Stand“. Da 
dette Paabud blev meddelt Nissen fra Præsten, blev 
han højlig fornærmet paa denne, som han strax saa, 
var Angiveren, og for at hævne sig, sendte han Præ
sten i Højtidsoffer 3 Rbd., og da Præsten klagede til 
Cancelliet over et saa upassende Offer af en af Lan
dets rigeste Mænd, blev Nissen paalagt at yde efter 
Loven 2 Rbd., i nuværende Penge 4 Kr., til hver af de 
3 Højtider, som Pastor Rosendahl i flere Aar uddelte 
til Sognets fattige for at vise Nissen, at han ikke 
havde handlet af Egennytte, men vilde kun hævde sin 
lovlige Ret som Stedets Præst.

I Februar 1847 blev Hr. Pastor Rosendahl udnævnt 
til Konsistorialraad og døde samme Aar, den 17de Au
gust, 72 Aar gi. Han var først Præst for Frederiks 
tyske Menighed paa Alheden, og der brændte hans 
Præstegaard 1807 og hele hans Ind- og Udbo, som 
dengang var et stort Tab, eftersom man ingen For
sikring kendte imod Tab ved Ildebrand.

Derfra blev han forflyttet til Rødding i Salling i 
Aaret 1809, og blev der som fungerende Præst i 38 
Aar. I denne lange Embedstid var han altid den
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nidkære og samvittighedsfulde Embedsmand. Hans 
Biskop tilbød ham Provsteværdigheden, men han fra
bad sig denne Bestilling, da han frygtede for at komme 
i Konflikt med adskillige forsømmelige og ligegyl
dige Præster og Lærere, som han kendte og hørte 
megen Tale om, og deraf kunde forudse, at de ikke 
vilde følge den Akkuratesse og Punktlighed med deres 
Embedsførelse og Skoletilsyn, som han fulgte, der 
altid visiterede i Skolerne mindst hver 14. Dag og 
katekiserede med Ungdommen hver Søndag i en af 
Kirkerne hele Aaret igennem.

Heller ikke denne nidkære Mand, Rosendahl, kunde 
undgaa Folks Dadel, fordi han i Ord og Gerning 
fulgte mere den strenge calvinske — end den milde 
lutherske Fremgangsmaade [!] °), men naar man tager 
Hensyn til Datidens Maade at være paa overfor uop
lyste, trælbundne Fæstere, og til Præsten, som mente 
det godt med sin Menighed, saa maa det mildne 
noget paa hans strenge Tale og Irettesættelse, naar 
uværdige Laster tog Overhaand i hans Menighed; thi 
han var i Grunden af et følsomt Hjertelag for sine 
nødlidende Brødres timelige og evige Vel og Bedste.

Han var ingen saakaldt begavet Taler, men hans 
Forkyndelse var fri, uden Støtte af Papiret, som de 
fleste Præster paa den Tid stadig brugte, og han 
talte med en Klarhed i Tanke og Udtryk, som skaf
fede ham mange Tilhørere i- og udenfor Sognet, og 
hans holdte Foredrag var tillige godt gennemtænkt 
og ordnet efter Dagens Evangelium. — Men ikke 
alle Præster gør dem den Ulejlighed med deres Søn
dagsprædiken. — Hr. Pastor Rosendahls Valgsprog var:

„Gør Ret og frygt ingen“!

Efter ham blev Hr. Pastor Niels Brock kaldet til 
Præst for Rødding og Krejbjerg Menigheder. Han
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var Søn af en Student og Almues-Lærer i Simmested 
i Himmerland, og hans Bedstefader var Magister og 
Præst i Als Sogn, som ligger nordenfor Indløbet af 
Mariagerfjord, og denne Præst var en Broder til den 
bekendte rige Grosserer Niels Brock, som var født i 
Randers 1731 og døde i Kjøbenhavn 1802...............

(Efter nogle Bemærkninger om de slesvigske Krige, 
omtaler J. „Slavekrigen“ og fortæller da følgende):

Daværende Præst, Brock, vandrede en hel Nat 
frem og tilbage i sin Dagligstue, iført sit fulde Ornat, 
af Frygt for Slavernes pludselige Komme, og haabede 
at finde hos dem saa megen Ambition [!] at de vilde 
skaane ham og hans Hus for Plyndring, naar de 
saa, hvem han var. — —

Da Nissen var død 1848, blev Gaarden Spøtterup 
et Aarstid derefter solgt ved tredie Auktion til et In
teressentskab, som bestod af følgende Mænd: Olie
møller Schytte fra Horsens, Proprietærerne Vin[djfeldt 
til Lanjdjting, og P. Hagensen til Ullerupgaard i Thy, 
og Niels Breinholdt, Ejer af Lemvigs Mølle, og Revs- 
gaard, Ejer af Vium Mølle i Salling.

Disse 5 Mænd købte i Kompagni Spøtterup, Gaard 
og Gods, Konge- og Kirketiende, for 105,000 Rbd., 
endskønt Gaarden m. m. skulde, efter Nissens Bereg
ning i sit Testamente, have kostet mindst 200,000 Rbd., 
og dette vilde den ogsaa efter al Rimelighed have 
gaaet til før Krigens Udbrud. Men da Slesvig-Hol- 
stenerne gjorde Oprør og blev mægtig støttet af Tysk
land, som havde den kloge Minister til Leder7), og 
Dampskibet Christian 8de sprang i Luften ved Eckern
förde Dagen før Auktionen8), saa kunde det ikke 
andet end vække tunge Anelser for vort saa betrængte 
Land og Rige, og derved blev de bedste og solideste 
Købere til Gaarden betænkelige ved at indlade dem 
paa at komme med et antageligt Bud, og nær var
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det, at Auktionen skulde have været opsat for en Tid, 
men langt om længe blev ommeldte Interessentskab 
dannet, og kort efter Hammerslaget udtraadte Schytte 
og Vindfeldt af Kompagniskabet samme Dags Aften 
mod at faa udbetalt en Sum Penge hver af de andre 
Medinteressenter, og derefter blev Fæstegodset solgt 
paa meget fordelagtige Vilkaar for Fæsterne, og God
set bestod af 40 Gaarde og 26 Huse med Jord til. — 

Derefter begik Fæsterne en stor Daarlighed ved 
strax at udparcellere deres Gaarde til Højstbydende 
fra Nabosognene til stort Tab for Efterslægten; thi de 
faa, som beholdt Gaardene samlede, kom snart til 
Velstand, men de Gaardmænd, som solgte Jordstyk
ker fra deres Gaarde, gik med Tiden i Armod. —

Da Godset var solgt, Hoveriet afløst og en Deling 
foretaget med Interessenterne, blev Niels Breinholdt 
ene Ejer af Hovedgaarden Spøtterup, Nymølle, Gam- 
melhedegaard og Konge- og Kirketiende for en Købe
sum af ca. 65,000 Rbd.

Efter nogle Aars Forløb anlagde han et storartet 
Brændevinsbrænderi, hvortil daglig forbrugtes 24 à 25 
Tdr. Kom, og dette Anlæg skal have kostet ham 
70,000 Rbd. Med nogle Afbrydelser drev han Bræn
deriet adskillige Aar. Nu fik han den Ide at forbinde 
en Gærfabrik med denne Bedrift, og som skal have 
kostet ham over 3000 Rbd., men Planen mislykkedes, 
da den fabrikerede Gær blev for mørk til at gaa i 
Handelen med Gær fra andre Fabrikker, og Vandet 
fik Skylden derfor. Da dette Anlæg ikke vilde lyk
kes for Breinholdt, tabte han Lysten til det hele Ma
skineri, lod det nedbryde og solgte Maskinerne til 
Nykøbing paa Morsø med et Tab af mange Tusinde.

Men Hr. Prop. Breinholdt kunde ikke holde Tan
ken ene ved Gaardens Drift, men maatte have andet 
og mere at spekulere paa, og det blev Spøtterup Sø’s
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Udtørring, som nu skulde holde for og forvandles til 
en frugtbar Eng. Dette Foretagende var til Fordel 
for (jaardens Avlsdrift i Fremtiden (især da Gammel
hede Enge senere hen i Tiden blev fraskilt Spøtterup), 
men dermed gik ogsaa en stor Herlighed fra den 
gamle Hovedgaard tabt, nemlig: Det store Aalefiskeri 
ved Strømhuset og desforuden en Rigdom af udsøgte 
Ferskvandsfisk til enhver Tid af Aaret, som fandtes 
i Søen.

Han lod foretage mange Forandringer ved Borg- 
gaardens ydre og indre Bygninger, som var og blev 
til mere Skade end Gavn. De meget høje og anse
lige Jordvolde mod Syd og Vest lod han sløjfe med 
Jorden og derpaa, mod Vest, opføre tvende Svine- 
stalde, til ingen Pryd for den gamle, ærværdige Rid
derborg. Da Brænderiet blev anlagt i den nordlige 
Fløj, blev Tjener- og Materialkamre, store, massive 
Kælderhvælvinger og noget af Vægtergangene fjer
nede og tilintetgjorte. Ogsaa de andre Fløje maatte 
i denne Ejers Tid undergaa mange Forandringer, hvor
ved en Del af Oldtidsminderne gik tabt, og derfor 
blev Spøtterup fra den Tid kaldet en Studegaard af 
en omrejsende Videnskabsmand, som var paa Spøtte
rup, men saa klart, hvor stor Betydning, Gaarden kunde 
have haft for en Antikvar, naar dens oprindelige 
Skikkelse, som en stærkt befæstet Ridderborg, var 
bleven bevaret og fredet med Sans for Oltidsminder; 
men dette havde Hr. Prop. Breinholdt og Frue ikke 
Spor af, men var forøvrigt meget respektable Folk, 
imødekommende og hjælpsomme ved enhver Lejlig
hed, og savnet af mange, da de forlod Egnen og 
drog til København.

Breinholdt ejede og beboede Spøtterup over 20 
Aar, og i den Tid paadrog han sig en Gæld af flere 
Tusinde ved fejlslagne Spekulationer, som han fik
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vel begyndt, men manglede Taalmodighed og Ud
holdenhed til at gennemføre med den fornødne Orden 
og Akkuratesse.

Han bortforpagtede Gaarden paa 20 Aar til Balle 
(en Sønnesøn af den historisk bekendte Biskop Nicolaj 
Edinger Balle, en Troens Helt fra Rationalismens Tid), 
forhen Mejeriforpagter paa Gaarden Bygholm ved 
Horsens, og forbeholdt sig Rødding Kirke og Gam- 
melhedegaard, som laa paa Spøtterups udstrakte Hede, 
Kjær og Eng. Denne gamle Bondegaard lod han 
nedrive og paa samme Sted opføre en herskabelig 
Beboelseslejlighed og de fornødne Udhuse og gav 
Gaarden Navnet Ny Spøtterup. Denne Ejendom lod 
han fraskille Hovedgaarden Spøtterup og er ca. 8 
Tdr. Hartkorn, og dertil flyttede han med Familie 
Aar 1871.

En Del af Mollerup Sø i Rødding og Krejbjerg 
Sogne tilhørte denne Ejendom, og da han fandt, at 
det kunne blive til stor Fordel for ham at faa denne 
Sø udtørret, saa tog han sig for, uden at opnaa Enig
hed med de tilstødende Lodsejere, at udtørre Søen, 
men som rimeligt var, mislykkedes Planen og endte 
med en Proces, som han tabte, og dette Foretagende 
skulde i det hele taget have kostet ham henved 
30,000 Kr.

Derover blev han saa misfornøjet med at være 
paa Gaarden, at han solgte baade den og den gamle 
Gaard Spøtterup med Kirke, Aar 1875 og drog med Fa
milie til København med en kontant Beholdning af 
140,000 Kr., og derfra drog han, efter nogle Aars 
Forløb, til Verdens største og mægtigste Stad, London, 
i Aaret 1881, hvor hans eneste Søn den Gang var Kom
missionær, og selv blev han Furageleverandør, og i 
dette fremmede Land døde hans Hustru. Han er kom
men til Danmark igen Aar 1894 og købte en Landejen-
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dom nær Kjøbenhavn, og der agter han formodentlig 
at ende sit bevægede Liv.

I Aaret 1857 købte jeg af ovennævnte Breinholdt 
et Fæstehus og et fraliggende Hedeskifte i Mollerup 
By, Rødding Sogn, af Hartk. 2 Fdk., for 400 Rbd. 
Huset blev solgt til Nedbrydning og Toften udvidet, 
indhegnet og beplantet med levende Hegn, som fro
digt voksede til under Savens stadige Brug, og der 
blev med Tiden et tætsluttet Hegn om Toften, som 
var bleven limet og gødet godt; men da jeg ikke 
fandt, det frugtede nok, da Jorden var sandet, saa 
fik den derefter et godt Lag Lermergel, det gav en 
kendelig Forandring til det bedre; nu blev der Over
flødighed af Græs og Korn, og ved min Bortrejse fra 
Sognet blev Toft og Hede solgt for 890 Kroner.

Aar 1858 blev et nyt, anordningsmæssigt Skole
lokale bygget i Rødding By paa det gamles Plads, 
og derved blev Lærerens Lejlighed forøget med et 
stort og rummeligt Værelse, som senere blev delt i 
to, da jeg formedelst Nervesvækkelse maatte holde 
en Hjælpelærer. Men da Bræddegulvet i den ny Skole 
blev anlagt, og det blev tilstoppet med vaadt Ler for 
bedre at konservere Træet, fremkom Svamp af Mangel 
paa Luft, og som udbredtes med megen Hurtighed 
til Vindueskarme, Døre i Skolen og tilstødende Væ
relse, og uagtet der blev gjort alt, hvad der kunde 
gøres for at standse dens Fremgang, saa tog det dog 
en saadan Overhaand, at i Aaret 1887 maatte Sognet 
bygge et helt nyt Skolelokale syd for det gamle og 
med Lejlighed til 2 faste Lærere og 2 Skolestuer m. m. 
og skal have kostet over 7000 Kr.

Men denne Ombygning af Skole- og Lærerbolig 
var bleven til en Nødvendighed, ikke ene for den 
overhaandtagende Svamp, men ogsaa derved, at Ud-
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parcelleringen fandt saa hyppigt Sted, og at der blev 
et Mejeri anlagt paa Spøtterup, og en hel Koloni Fiskere 
fremstod paa Heden langs med Fjorden. Dette til
sammen forøgede Befolkningen af Store og Smaa, saa 
at større Skolestuer var nødvendige efter Nutidens 
store Fordringer i alle Livets Forhold. -—

Aar 1861 døde Hr. Pastor Brocks Hustru, 60 Aar 
gi., almindelig elsket og afholdt som en kærlig og 
indsigtsfuld Hustru og Moder. Samme Aar blev Kan
didat Borch beskikket til Kapellan el. Hjælpepræst for 
Rødding og Krejbjerg Menigheder.

Han var den Oang 24 Aar og vel rask med at 
indføre nye Reformer i det kirkelige Menighedsliv, 
og som kunde ikke andet end vække Misfornøjelse 
iblandt Menigheden, men da en Tid var gaaet, og man 
lærte Manden nøjere at kende, gik det bedre, og de 
fleste kom til at fatte Godhed og Kærlighed til den 
unge Mand, der imødekom alle med et venligt og 
kristeligt Sindelag, og hans Forkyndelse af Ordet bar 
tydelig nok Præg af, at han var overbevist om Sand
heden i Kristendommen, og at denne er, som Biskop 
Balle skriver i sin Lærebog: „Faderens Ord ved Søn
nen til Menneskene, og at den altsaa er i Sandhed 
guddommelig“. —

Med Tiden samlede han en stor Tilhørerkreds om 
sig og holdt om Vinteren Bibellæsning om Aftenen 
i begge Sognets Skoler og opfordrede Egnens Præ
ster til at holde Missionsmøder og andre gudelige 
Forsamlinger. Et Sognebibliothek var før hans Tid 
oprettet i Pastoratet, men Bøgerne var bievne gamle 
og maculerede, og Sognebeboerne trykkede sig ved 
at anskaffe nye og bedre, men ved Kapellanens energiske 
Medvirkning blev Sagen saa godt fremmet, at Biblio
teket kom igen til Live, og mange gode og nyttige 
Bøger blev anskaffede, som blev til Nytte og For-
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nøjelse for Unge og Gamle i de lange Vinteraftener, 
i Stedet for at spilde Tiden til Kortspil og Lediggang. 
Kapellan Borch kom til Østervelling og senere til 
Randlev ved Odder.

I Aaret 1861 døde Hr. Pastor Brock, 76 Aar gi. 
Han var en meget stilfærdig og fredsommelig Mand, 
som efter bedste Evne opfyldte sine Embedspligter, 
men var ikke nogen god Taler, og hans Foredrag 
kunde ejheller tiltale nogen, da han stadig holdt sig 
til Papiret; og dette bidrog meget til, at den 24-aarige 
og velbegavede Kapl. Borch fik med Tiden en talrig 
Tilhørerkreds i- og udenfor Sognene. —

Efter Præsten Brock kom Pastor Brix til Rødding, 
fra Tjele og Vinge Sogne i Viborgegnen. Kort efter 
hans Ankomst til Rødding var Folkestemningen imod 
ham, som viste sig derved, at mange Familier af begge 
Sogne løste Sognebaand til Pastor Kirkeby i Lem 
og Glud i Jebjerg. Pastor Brix kunde ikke godt 
finde sig deri, men søgte lejlighedsvis at bebrejde 
Vedkommende deres Frafald, men derved forfejlede 
han sit Maal; thi Sognebaandsløserne lod sig ikke 
paa den Maade overtale til at komme tilbage til den 
gamle Menighed, men snarere droge flere med sig, 
saa Pastor Brix’s Tilhørerkreds blev stedse mindre, 
indtil han antog sin Søn Harald til Kapellan, da han 
med Aarene følte sig for svag til at udføre sin Præste
gerning i to saa folkerige Sogne som Rødding og 
Krejbjerg.

Denne Kapellan Harald Brix vandt snart som 
Kapellan Folkets Yndest ved den venlige og kærlige 
Maade, hvormed han altid imødekom sine omværende 
i Ord og Tale, og hans Forkyndelse bar Præget af, 
at han var en sand og oprigtig Herrens Tjener, og 
dette skaffede ham mange Tilhørere; men hans præste
lige Virksomhed for disse Menigheder blev af kort
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Varighed, thi efter et Aars Forløb døde Faderen den 
30. April 1877 efter 8 Dages Sygeleje, 61 Aar; han 
efterlod sig 13 Børn ....

11 */2 Aar var Brix Præst i Rødding, og længe før 
den Tid var jeg Formand og Regnskabsfører over 
„de fattiges Kasse“ i Forening med Gaard- og Sogne- 
raadsformand Jens Villadsen, og begge blev vi enige 
om at anskaffe og ophænge en Tavle i Kirken over 
en gammel Egetræs Fattigblok, som den Oang stod 
ved Indgangen til Kirken, og paa den blev malet 
Hbr. 13, 16: „Glemmer ikke at gøre vel og at med
dele, thi saadanne Ofre behage Gud vel“.

Og under dette Skriftsted blev sat følgende Vers:

Hver følge dette Bud, 
Som lier gaar ind og ud. 
Da hindres Manges Nød, 
Som mangle dagligt Brød.

Her Fattigblokken staaer, 
Hver Gave, som den faar 
Af kj'erligt Hjertelag,
Er Gud til Velbehag.

1 Aaret 1877 den 5. Juli blev Hr. Pastor Jørgensen, 
Durup og Tøndering, beskikket til Præst for Rødding 
og Krejbjerg Menigheder og var den 4de Præst og 2 
Kapellaner, som var fungerende Præster i min Em
bedstid paa 39 Aar, og af dem var Jørgensen bedst 
begavet og holdt korte og indholdsrige Foredrag i 
og udenfor Kirken og var en venlig og behjælpsom 
Mand for sin Menighed; men de Familier, som havde 
løst Sognebaand til Pastor Kirkeby, kunde han dog 
ikke vinde tilbage, og dette havde for en Del sin 
Grund i, at han ikke i et og alt samstemmede i eller
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hyldede de grundtvigske Anskuelser og Meninger, 
som paa den Tid blev anset af mange Teologer for 
det eneste rigtige i den kristelige Tro og Lære; og 
de Præster, som ikke vilde følge denne Tidsaand, 
maatte finde sig i at blive tilsidesat af dem i deres 
Menighed, som uden videre Betænkning fulgte med 
Strømmen og troede, at det var en ny Religionslære, 
som blev forkyndt.

Hr. Pastor Jørgensens Funktionstid i Rødding varede 
næppe et Aar, til stor Sorg for hans Hustru og mange 
uforsørgede Børn.

Han følte nemlig til sine Tider en stærk, nervøs 
Hovedpine, som medførte en hidtil ukendt Aands
svækkelse, som ofte forhindrede ham i at samle sine 
Tanker og udføre sin præstelige Gerning, og tilsidst 
blev han saa lidende, at han maatte søge Hjælp hos 
Nabopræsterne. Da denne Hovedlidelse endte med 
en forvirret Tankegang, fik Slægt og Venner ham 
overtalt til at rejse til København og blive undersøgt 
af de bedste Læger, og som alle var af den Mening, 
at hans Sygdom hidrørte fra en Blødhed i Hjernen, 
som var uhelbredelig; og da han kom tilbage fra 
København, gik han helt fra Samlingen, saa der maatte 
holdes Vagt over ham Dag og Nat, indtil han kunde 
komme paa Sindsygeanstalten ved Aarhus.

Den 30. December 1880 afgik han i Naade med 
Pension fra Præsteembedet i Rødding og Krejbjerg, 
men 10 Aar efter kom han fra Aarhus til Familien i 
Skive som helbredet, saa at han kunde tage Time
undervisning i Fransk. Døde i Skive 1895 efter et 
kort Sygeleje, 71 Aar gi.

Efter Jørgensen kom Præsten Sodermand9) fra Ribe- 
egnen .... I hans korte Embedstid tiltog Sogne- 
baandsløsen til Præsten Glud i Jebjerg i den Grad, 
at man med Sandhed kunde sige, han var paa den

3
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Tid den egentlige Præst for Rødding og Krejbjerg 
Sogne . . .

Aar 1878 den 2den September indsendte jeg til 
Skoledirektionen min Ansøgning om at blive entlediget 
til Nytaar efter de almindelige Regler, og særlig be
grundet paa Hørelsens Svækkelse og andre Svagheder, 
som gjorde mig uskikket til Lærergerningen, og at 
den hyppige Skiften med Hjælpelærer i de sidste Aar 
havde vist sig uheldig for Skolens Fremgang i det 
hele, og af den Orund ansaa jeg det til Skolens Tarv 
at fratræde det mig betroede Embede. Efter at min 
Huslæge, Schov i Skive, og Sogneraadet havde anbefalet 
mit Andragende, blev det mig fra Kultusministeriet 
under 11. Decbr. samme Aar meddelt, at det ansøgte 
var bevilget fra 1. Januar 1879 at regne, og at min 
aarlige Pension var fastsat til 859 Kr. 33 Øre.

Dernæst blev jeg af Skoledirektionen konstitueret 
som Lærer i Vakancen fra 1. Januar til min Eftermands 
Kaldelses-Datum, som indtraf den 27. Februar 1879, 
og fra den Tid ophørte først min Funktionstid som 
Lærer og Kirkesanger for Rødding Sogn i Salling 
efter et Tidsrum af godt 38 Aar, og var privat Lærer 
henved 2 Aar, altsaa i Skolens Tjeneste 40 Aar at regne.

NOTER

9 Fordi han havde opgivet en Huslærerstilling paa Horsensegnen.
2) Jacobsen var 1838—39 Huslærer hos Provst Colding, Ørsted, 

som havde tilbudt at skaffe ham et godt Embede, om han 
vilde blive et Aar længere hos ham.



AF EN GAMMEL RØDDINGLÆRERS OPTEGNELSER 35

:{) Christen Skou, Ejer af Baadsgaard (1822—55, f i Viborg 1870. 
Gift med 1) Marie Rafn (f 1845), 2) Ane Margrete Mølsted 
(f 1882). Skou var Medlem af Viborg Stænderforsamling. Stæn
dervisen har om ham følgende Vers:

Naar Christen Skou som Proponent 
sin Sag vil ret plædere, 
han læser ganske excellent, 
mer tør han ej ris’kere.

’) Jacobsens Hustru, Petrine, f. Skou, døde 1869.
5) Forpagter, senere Ejer af Hessel ved Hvalpsund, H. C. Elle 

(t 1902).
ß) Jacobsen har aabenbart ikke været rigtig klar over Forskellen 

mellem Protestantisme og Calvinisme. Som bekendt er Cal
vinister saavel som Lutheraner Protestanter.

7) Jacobsen tænker vist paa Bismarck, der imidlertid først 1861 
kom i Spidsen for Prøjsens Styrelse.

8) Maa bero paa en Misforstaaelse. Efterretningen om Kampen 
kunde umuligt naa op til Salling paa een Dag.

”) Hans Navn var Sodemann. 1885 blev han forflyttet til Veg- 
gerby-Bislev.

Efterskrift. (Se S. 15 ff.) Dansk-Amerikanen Peter 
Hagensen, hvis Farfar — der ogsaa hed Peter — var 
Bror til Nis Nissens Hustru, har meddelt mig nogle 
Smaatræk, som her anføres:

„Min Familie var i Besiddelse af meget gammelt 
antikt Sølvtøj, der var kommen fra Spøttrup, saaledeshar 
jeg en vældig massiv Sølvpotage-Ske, der bærer Nissens 
Navn og Aarstallet 1797. Min Bedstefader var et Side
stykke til Svogeren, og Sagnet siger, at Nissen havde 
givet min Bestefader Peter Hagensen, GI. Ullerup- 
gaard i Sennels i Thy, paa den Betingelse, at han alle 
hans Dage skulde vedblive at sige a istedet for jeg. 
Om dette passer, ved jeg ikke, kun at Bedstefader sagde 
a til hans Død, uagtet han omgikkes en Mængde

3*



36 F. ELLE JENSEN:

Embedsmænd og førte stort Hus. Han stammede fra 
Votborg paa Mors. De gamle Storbønder dér var lige- 
saa stolte som Adelen. — Et Træk ved jeg om Nissens 
Nærighed, som skal være sandt. Naar han gik ude 
i hans Mark og kom til en Kokasse, strøg han den 
med en Pind op i et Hjørne af hans lange Frakke 
og bar den saa hjem til Møddingen. — Jeg ved ikke, 
om det er Dem bekendt, at Nissens Enke, som 
blev gift med Kancelliraad Andreas Møller i Vi
borg, levede i mange Aar i den gamle aristokratiske 
Oaard paa Hjultorvet, omtrent som „den skotske 
Kvinde paa Tjele“. Ægteparret boede i hver sin Del 
af den lange Bygning, uden at se eller tale med hver
andre. Hun levede i en Fløj inde i (jaarden, og hen
des Kalkuner og Høns optog al hendes Tid — det 
blev hendes Poesi. Det varede jo nemlig ikke længe, 
inden hun fandt ud af, at Møller kun havde giftet sig 
med hende for hendes Penges Skyld. — Jeg var i Lære 
i Viborg i fire Aar og besøgte Møller flere Gange. Fru 
Møller var da død for længe siden.“

Ved Jeppe Aakjær.



To Viborgansigter.
1. Naar Byen er bøs.

DE, som bestandig priser de „gode gamle Dage“ 
paa deres egen Tids Bekostning, skulde — lige

som Manden i H. C. Andersens „Lykkens Galoscher“ 
— bare for en eneste Nat skubbes ud paa Gaden af en 
af vore Kjøbstæder, saadan som de var for ét eller 
to Hundrede Aar siden. Han skulde nok faa sin 
Lyst styret. Det var især Retssikkerheden, der var 
saa ringe; ingen Mand var sig sikker om Liv og 
Lemmer. Det siges fra Helsingør, at dér dræbtes i 
16.—17. Aarhundrede daglig et Menneske. Nu var 
det en meget udsat By paa Grund af de mange frem
mede Søfolk, der ustandselig trak fra og til.

Saa galt var det næppe andre Steder, men galt nok. 
— Jeg skal her anføre en Skrivelse, som er ført i 
Pennen af en Borger fra Viborg, nemlig Skives tid
ligere Byfoged Jens Kjerulf, der tilbragte det meste 
af sit Liv i Viborg som Prokurator; han gir Aar 1717 
et alt andet end flatterende Billede af Stiftsstaden i 
følgende Brev til Rentekammeret:

„Højgunstige Patroner!
Som der aldrig har været saa grove Insolatier 

med Vold, Overlast og Slagsmaal nu i 22 Aar,
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jeg har været Procurator i Viborg, som nu paa 
nogen Tid, som passerer paa Gader, i Huse og paa 
Marker moxen (næsten) paa mordiske Vis, fordi der 
ikke følger Straf paa, efter Lov og Ret, besynderlig 
paa en Aars Tid eller halvanden, og fattige Folk nyder 
ingen Repressalier, ja tit og ofte ikke ringeste af deres 
Omkostninger, fordi de ikke for deres Fattigdom har 
Middel til at holde saadanne Trætter ud imod Sag
volderen. — Der gik en Mand ud uden for Byen paa 
Viborg Grund og saa til sine Tørve og Lyng, om det 
var tørt; strax ad Vejen dér kom 2 store Mænd med 
Bøsser og Kaarde og slog ham, at han blev liggende 
der længe for et dødt Menneske; de førte ham hans 
Vest af med Sølvknapper udi, og der udi en Skriver
tavle indlagt i Sølv; den Sag blev stævnet udi, som 
man kunde det bevise. Sagen blev forsøgt, og de 
maatte give Manden 200 Rdl., men om Kongen fik 
noget, ved jeg ikke.

Der løb en Kvinde ind i en Mands Hus i Viborg 
i Mandens Fraværelse og slog et lidet Drengebarn 
paa 8 Aar, drog ham om paa Gulvet, slog ham med 
en Kjæp og traad ham paa hans Bryst, at han forvinder 
det aldrig, dette skete af Børne-Trætte; der blev stæv
net i Sagen, og Manden kunde ej holde det ud med 
Trætte, saa faldt det, og hverken Kongen eller Bar
net fik noget, ej Manden for sin Omkostning.

For en Aarstid siden var der en Mand paa Raad- 
stuen, hvor de holder Ting, og der Tinget var afhol- 
den, var der en Karl, som holdt Manden fast, stille 
tiende; og Byfogden og de otte Mænd og andre gik 
neder, og den anden havde ingen Winde (Vidne) eller 
Sucors (Hjælp); fornævnte Karl slog Manden saaledes 
med Huller i Hovedet, at han var blodig i Ansigtet 
og Hovedet, at ingen kunde se hans Ansigt for Blod, 
og han kunde næppe vinde ned af Raadstuen; han
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tog hans Kaarde fra ham med Sølvgreb; den fik han 
aldrig igjen. Der blev og stævnet i Sagen, Manden 
formaaede ikke at føre Sagen ud, og saa faldt det, 
og hverken Kongen eller Manden fik noget for den 
gruelige Vold og Overlast.

Og nu sidste Snapsting var en fattig Person fra 
Kjøbenhavn, søgte om Condition, som var en smuk 
Karl, han blev slagen fordærvet muligt af Aarsag, at 
han ikke vilde lade sig narre til at være Soldat for 
en Proprietær-Bonde; han fik ingen Forsvar, fordi han 
havde ej Midler at udføre sin Sag med, ej at ligge 
og fortære af; han var hos mig, beklagede sig, men 
jeg kunde ej hjælpe ham uden saavidt mit eget Em
bede var angaaende; thi Penge at udlægge for nogen 
i Proces har jeg ej Raad til; havde han haft Forsvar, 
kunde de skyldige kommet til at betale deres Volds
bøder og andre Bøder, om Retten skulde have sin 
lovlige Gænge, hvoraf Kongen kunde ha faaet sin 
Del efter Loven, og den fattige sit.

En Borger her i Viborg gik fra én sin Ven og 
hjem til sit Hus, og han var noget beskjænket, og 
derfor lod Manden, som han var hos, sin Søn og samme 
Mands egen Brodersøn gaa med ham, og de alle 3 
blev ilde slagen, men de unge undkom og Manden, 
som var beskjænket, blev saaledes slagen i Hoved, 
Ansigt og paa Kroppen af 3 Personer, at han laa 
daanet paa Gaden i sit eget Blod og siden ej kunde 
gaa hjem uden Hjælp, og dog man fik vel at vide 
Personerne ved Vidner, hvem det gjorde, gik det hen 
under Blaanen, saa Kongen fik intet, og jeg tror vel 
ej Manden, der fik Skaden, fik noget, og satte dog 
en stor Del hen paa Processen. Saa gaar det med fat
tige Folk, som ikke har Middel deres Sager at udføre. 
Og samme Mand ganske intet havde gjort dem imod en
ten i Ord eller Gjærninger i nogen Maader, det nogen ved.



40 JEPPE AAKJÆR:

lligemaade er en Handskemagersvend ilde slaget 
for kort Tid siden af 3 Personer uden Aarsag; den 
Sag staar endnu under Proces, men Personerne har 
intet at udføre det med, og derfor gaar det nok med 
den Sag, som med de andre.

Endnu er her en Mand, som mente, han gik til 
sin Ven paa et Værtshus og først drak 1 Peel Vin 
og saa en anden, og havde et Barn med sig og var 
gaaet derind uden Kaarde, Kjæp, Handsker eller Hat, 
fordi det baade var nær, til med holdt Værten for 
sin Ven, og som Værten og andre Godtfolk var i 
Stuen, var der og en Fremmed som af Overmod vilde 
jage ham fra Bordet, som han sad, kom der Ord 
imellem dem og derefter holdt denne Fremmede og 
Værten sammen og hug og slog hannem hver med 
sin Kaarde paa Hovedet og Krop, at han forvinder 
det aldrig og har moxen hugget hans Øre af, saa 
det er stor Ynk at se hans elendige Tilstand, og 
han havde intet at værge sig med, imod tvende 
Kaarder, uden blotte Hænder og et bart Hoved. Den 
Fremmede rømte strax, den fattige Mand, som fik 
Skaden, sidder med Hustru og 6 smaa Børn, han 
stedse har lagt paa sin Seng siden 1. Oktober. Sagen 
staar under Proces; hvorledes det vil afløbe, faar man 
at se. Manden er fattig og har lidet at drive Sagen 
med. Derfor Gud bedre, hvor det vil gaa ! Mig syn
tes det var godt, om Deres kgl. Maj. allem, lod By
fogden nyde en vis Del af saadanne Bøder om Aaret, 
som han har ingen Løn, paa det han kunde ta sig 
Sagerne des ivrigere an, at fattige Folk kunde haand- 
hæves og forsvares desbedre ved Dom og Ret; og 
maatte det allem, behage Deres kgl. Maj. at jeg saa
danne Sagers Bøder maatte inddrive og derom bog
holde, saa skal D. kgl. Maj. og de fromme Herrer 
mærkelig se og fornemme, D. Maj.’ Interesse skal være
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fremmet og de fattige haandhævet, saavidt Syn og 
Vidner sig strækker og Sigtelser, hvor ej fuldkommen 
Vidner haves, og paa den Maade at Fattige ej enten 
maatte trues eller lokkes til deres Skade og Kongen 
til Afgang i sin Interesse, hvorpaa jeg ervarter (venter) 
de fromme Herrers gunstige Resolution paa D. Maj.’ 
Vegne, som jeg forbliver Deres Ekcellencers og samti. 
høje deputerede Herrers allerydmygste Tjener.

Viborg, 15. Okt. 1717.
J. Kierulff.

P. S. Der har været mange og fast ubeskrivelige 
saadanne Sager paa nogle Aars Tid, saa der vilde 
meget Papir (til) at skrive dem paa, og for de Naader 
D. kgl. Maj. beviste mig forgangen Aar skal jeg det 
allerunderd. aftjene og mere i andre Maader end dette, 
om jeg lever; saa haver jeg og de fromme Herrer 
ganske ydmygelig at betakke for de store Naade-Vel- 
gjærninger, som de mig og min fattige Hustru beviste 
forgangen Aar (o: at vi kom sammen i Ægteskab), 
hvorover nogle blev skamrøde i deres Ansigter, som 
havde forsoret, at det aldrig skulde ske, om det end 
skulde koste fem Hundrede Rixdl.“

Om Prokurator J. Kjerulf kan der læses mere i 
Skivebogen for 1917 S. 50—53, samt i „Kjærulfske 
Studier“ (S. 282—86) af Slægtens Historiograf C. 
Klitgaard.

Jeppe Aakjær.
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2. Naar Byen er glad.
RA Hr. Sagfører, Branddirektør I. S. Møller i Ran-

A ders fik jeg engang i Forsommeren 1909 tilsendt 
nedenstaaende Vise i Manuskript. Visen er skrevet 
med hans Bedstefaders, afdøde Prokurator Hammers
højs Haandskrift, og den er funden blandt hans Pa
pirer, men den er ikke forfattet af ham. Hr. Møller 
oplyste, at hans Bedstefader opholdt sig i Viborg fra 
1805 til 1815 og kendte alle de i Visen nævnte Per
soner. Deres Navne havde min Meddeler glemt; men 
han huskede, at Hammershøj ofte havde talt om den 
Opsigt, Visen i sin Tid vakte i Viborg.

Skønt den navnløse Forfatter ikke hører til Digte
kunstens Stormænd, og skønt hans Vise med sine 25 
Vers falder en Smule langstrakt ud, fortjener dette 
gamle Skriftstykke sikkert at frelses fra fuldstændig 
Forglemmelse.

Visen fører os tilbage til de Dage, da Folk endnu 
kunde more sig ved at samles ved en Flaske Vin — 
eller mange — og slaa en Aften ihjel ved Bægerklang 
og Visesang. De Rahbekske Drikkesange stod den 
Gang i fuldt Flor, og end ikke den Heibergske Vise 
var helt glemt. Hvem huskede ikke „Indtogsvisen“ 
med dens berømte Strofe: „Ordener hænger man paa 
Idioter“, og hvem havde glemt hans „Laterna-magica
Vise“ :

Komme hvo, som komme kan, 
komme, Mand og Kvinde! 
Skønne Rariteter man 
her hos mig kan finde!

Huskede man ikke længer alle Versene, saa mindedes 
man dog i hvert Fald Melodien — som vi mindes 
den endnu, skønt vi er bleven 100 Aar ældre.

Da Viborgforfatteren skal skildre Oildet hos Poul 
Valther paa den store Plads med de mange Gaarde,
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finder han ingen bedre Melodi til sin Vise end den 
gamle landskendte; og en mørk Aften i Aaret 1809, 
maa vi tænke os de kendte Toner klinge ud over Plad
sen udenfor. De lystige Oæster synger følgende Vise:

Laterna Magica,
forevist i Aaret 1709 i Venneberg i Sverig.

Synges efter sin egen velklingende Melodi.

1. Her vi see den store Plads 
Med de mange Gaarde;
I den ene er der Stads
For en liden Horde.
Det hos Poul Valther er;
Giver Agt Enhver især

:!: Hvad der her paserer. : :

2. Sognefogden Terkil Vraae
Sig til Gaarden skynder;
Ved hans Bryst Lovbogen laae, 
Dog er han en Synder.
Barmen hans er fuld af Vee, 
Det man tydelig kan see 
Af hans ene Øie. :j:

3. Efter ham Pors Danielsen
Ind ad Døren træder;
Han af Vinen er en Ven, 
Derved han sig glæder.
Han og Loven har hos sig,
Efter den han rettelig

: : Sognefogden dømmer.

4. Jonas Byrielsen vi seer
Ind ad Døren triner.
Fastendes han sjelden leer;
Men naar han seer Viinen
Bliver han om Hjertet fro,
Er hans Glas og Pige tro;

: : Dem han aldrig glemmer.
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5. Hist vi see Svend Frandsen gaae 
Med sin store Mave;
Han til Gildet lader staae, 
Viin gad han og have.
Men hvad er det, som han bær? 
Det jo Dokumenter er

:|: Om en andens Ære. : :

6. Nu vi see Niels Lydersen 
Rank og lige spanker.
Han og til Poul Valther hen 
Gaaer i dybe Tanker. 
Han og Dokumenter har, 
Som skal gjøre Sagen klar,

:|: At hans Mand har vundet. :j:

7. Hist Claus Thorsen kommer frem, 
Hoppende som Skaden. 
Vittighed i hvert et Lem
Viser han paa Gaden.
Han og har et Bundt Papir 
Hvorudi kun liden Ziir

:|: Af hans Viid sig røber.

8. Seer I ham med Buxerne
Hen til Døren haster?
Ind ad den med een, to, tre 
Benene han kaster.
Noget bær han; hvad det er, 
Jeg just ei kan sige jer

:|: Thi han løb saa fage. : :

9. Nu i Gildegaarden er 
Gjæsterne da kommen, 
Og enhver af dem især 
Griber udi Lommen; 
Thi imod al Gildeskik 
Skal betales hver en Drik

:|: Der af Flasken tages.

10. Sognefogden kræver først 
For en ængstet Mave, 
Det, som slukke kan slig Tørst,
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Gad han heist og have. 
Hver og Een da drikke sin
Snaps og Gias og Flask og Viin; 

:|: Rask det gaar med Flasken. :|:

11. I to Timer eller tre 
Lystigen de drikke.
Ingen her maa Slunter see, 
Det sig sømmer ikke. 
Lidt Molest gjør Terkil Braae, 
At Enhver det skal forstaae,

:|: At han er den Første. :j:

12. Helt ustyrlig han sig teer 
Mod al Skik og Orden;
Snaps og Glas og Flask og meer 
Danser flux til Jorden,
Naar han med en vældig Haand 
Og med Kraft og Vid og Aand 
Slaaer sligt til en Side. :|:

13. Mine Venner, giver Agt, 
Nu fra Gildegaarden 
Gjæsterne med al der’ Magt 
Haster uden Orden.
Først vi ham med Buxerne 
Rask og ædrue monne see

:|: Længe før de Andre. :|:

14. Seer I Jonas Byrielsen 
Vred i Hu at komme? 
Terkil Braae blev ei hans Ven, 
Saadan gaaer det Somme.
See, hvor lange Skridt han ta’r, 
At man ei skal blive vaer,

:|: Vinen ham har slaget.

15. Nu Pors Danielsen vi seer 
Hjem sig at begive.
Det er næsten ikke meer 
End hans Ben er stive. 
Dog det med ham kan gaa an, 
Da han er en saadan Mand,

:|: Der forstaaer at drikke :j:
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16. To paa een Gang kommer ud, 
Lad os dem betragte.

i See, Svend Frandsen glad i Hu, 
For ham Vinen smagte. 
Og dernæst Niels Lydersen 
Hvor mon de sig agte hen?

:|: Derom maa vi spørge.

17. Men see hist til disse To, 
De har jo en Synder,
Er det ei Claus Thorsen? jo! 
Han med Gang begynder; 
Han det ei udføre kan 
Mellem dem han som en Mand

:|: Maae sig lade lede. : :

18. Til Raadhuset see vi dem 
Hen med ham at trække; 
Da han kom paa Salen frem, 
Maatte han sig brække. 
Byens Tjener tacteviis
Med en Kost af Birkeriis

:|: Smukt ved Claus da feier.

19. Claus i megen Hu og Hast 
Fra Raadhuset vender.
Da han skilt var fra sin Last, 
Han sin Synd bekjender.
Andre Folk, der staaer paa Luur, 
Seer ham ved en Haugemuur

:|: Sine Synder skrifte. :|:

20. Men hvor blev vel Terkil Vraae? 
I Poul Vallhers Stue.
Der han spanker som Høgen graae 
Og som en kronet Due.
For at vise, han er Mand 
Hentes Nogle, som der kan

:|: Spille Instrumenter.

21. Han med Glæde lytter paa, 
Hvor Musikken lyder; 
Skjøndt han den ei kan forstaae,
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Han ved den sig fryder. 
Nu paa Kryds og nu paa Qvær, 
Stundom Kakkelovnen nær.

;|: Stundom midt i Stuen. : :

22. Endelig i Vinduet
Han sin Krop da slænger. 
See engang, betragt ham ret, 
Hvor han Munden vrænger. 
Nu man seer den aaben staaer, 
Tungen ud af Halsen gaaer.

:|: Har man vel set Magen? : :

23. Efter Folk han raaber stærk, 
Vrænger Mund og griner. 
See engang det Drengeværk, 
See hans Drengeminer.
Alle holder han for Nar; 
Men den Sag er Soleklar, 
Han er Narren ene. :|:

24. See Fru Birthe hvor hun hen 
Op ad Trappen triner.
Hun dog ynder ham som Ven, 
Hun og seer hans Miner. 
Hun da siger: kom min Dreng, 
Hjem og læg Dig i Din Seng 

:|: Det sig bedre sømmer. :j:

25. Flere Glas jeg ikke har 
Nu til min Lanterne. 
Kan I skaffe mig et Par, 
Viser jeg dem gjerne,
For det, som I her har seet, 
Jeg af jer ej meer begjer 
End en Sølverdaler. :j:

Spørgsmaalet er nu: hvem handler Visen om? 
At Laterna magicaen er bleven „forevist i Aaret 1709 
i Venneberg i Sverig“, betyder jo, efter hvad Hr. Møller 
oplyser, aabenbart, at Visen er digtet og sunget 1809
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i Viborg. Men hvem er de optrædende? Hvem er 
Terkil Vraae? Hvem Poul Valther? osv.

At Terkil Vraae indtager en fremragende Stilling i 
Samfundet, bliver man straks klar over. Han betegnes 
som Sognefoged, han bærer Lovbogen ved Barmen 
(Vers 1), og det er ham om at gøre at vise, at han 
er den første i det glade Kompagni. Hvis man gør 
ham fra Sognefoged til Byfoged og husker paa, at 
Byfogden i Viborg den Gang hed Thomas Wissing, 
altsaa bar et Navn, hvis Forbogstaver var de samme 
som dem i Navnet lerkil Vraae, faar man en ret vel 
begrundet Formodning om, at det er denne Viborgs 
Førstemand i de Tider, der her sigtes til. Thomas 
Wissing var virkelig en meget mægtig Mand her i 
Byen for 100 Aar siden. Allerede i 1785 var han 
bleven udnævnt til Byfoged, 1786 blev han desforuden 
Raadmand, 1793 Herredsfoged og Skriver i Fjends- 
Nørlyng Herreder, 1805 blev han Byens Borgmester. 
Han var stor Ejendomsbesidder, og han drev det til at 
blive Justitsraad — den Gang en ret fin Titel. Da 
han døde 1811, 30. April, var han 52 Aar; i 1809 
har han altsaa været omtrent 50. Hans Hustru Ellen 
Cathrine Friis var død 1807, og Enkemanden, der 
var barnløs, søgte sin Trøst ude af Huset.

Hvor? Hos Poul Valther. — Viborg synes den 
Gang ikke at have haft nogen Klub; det fik den først 
1834. Paa Gæstgiverierne og Værtshusene kom en 
Mand i Thomas Wissings Stilling næppe undtagen paa 
Embeds Vegne. Skulde Godtfolk ud og more sig, 
var de henvist enten til privat Selskabelighed eller til 
Sammenkomster som dem, Visen skildrer os : de sam
ledes hos en eller anden Privatmand, hos hvem de 
kunde faa de fornødne Drikkevarer; men enhver be
talte for sin egen Fortæring (Vers 9). Værten for 
denne Privatklub — for ikke at sige Smugkro —
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boede paa den store Plads med de mange Gaarde 
(Vers 1). Enhver Viborgenser vil herved tænke paa 
Nytorv. Værten kaldes Poul Valther. Da Terkil Vraae 
betyder Thomas Wissing, er det maaske ikke for let
sindigt sluttet, at Poul Valther skal betyde Peter Valeur, 
velmeriteret Apoteker i Viborg fra 1798 til 1829 med 
Filialapotek i Skive fra 1800 til 1810. Peter Valeur 
var i 1809 38 Aar gammel. Han havde været gift med 
Elisabeth Kirstine Jespersen Hassing, men var bleven 
skilt fra hende, og i 1807 havde han ægtet Anna Roed- 
sted, en Ungmø paa 19 Aar.

1 dette Hjem er det, Gæsterne samles. Forhaa- 
bentlig er Husets Frue gaaet i Seng, inden Terkil 
Vraae og hans Bande kommer; og ønskeligt vilde det 
være, om hendes Soveværelse laa i en af Apotekets 
mest afsides Fløje; thi Banden er baade lystig og 
støjende.

Banden? Hvem taler om Bande? Det er jo Byens 
bedste Borgere, der samles her til en uskyldig Skæmt: 
Der er nu f. Eks. Pors Danielsen. Han og Loven hos 
sig har, hedder det i Vers 3. Han er altsaa ogsaa af 
de lovkyndiges Lav. Lad os se — hvem kan det 
være? 1 1803 blev Overauditør Peter Dinesen udnævnt 
til Herredsfoged og -skriver i Middelsom-Sønderlyng 
Herreder, og da han havde været her et Aar, blev 
han tillige udnævnt til Raadmand. Han var gift med 
Sofie Margrethe Egberg og var i 1809 omtrent 47 
Aar gammel, altsaa kun et Par Aar yngre end sin 
Borgmester, Thomas Wissing.

Pors Danielsen efterfølges af Jonas Byrielsen. Det 
er en munter ung Mand — at sige naar han ser Vinen. 
Da bliver han af Hjertet fro, er sit Glas og Pige tro 
(Vers 4). Han synes altsaa ikke at være gift endnu, 
men kun forlovet. Skulde det ikke være Jørgen Bager, 
fra 1805 (da Wissing blev Borgmester) Raadmand i

4
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Viborg, i 1809 omtrent 34 Aar gammel, endnu ikke 
gift med Sofie Selmer, den Gang omtrent 24 Aar.

Saa kommer Svend Frandsen med sin tykke Mave 
og en Dokumentpakke „om en andens Ære“ (Vers 5). 
Han er aabenbart ogsaa Jurist, men ikke Dommer, der
imod Prokurator. Oven i Købet Landsoverretspro- 
kurator. Hans virkelige Navn er Kaptajn Søren Fogh 
(død 1817, 47 Aar gammel).

Derpaa endnu en Dokumentbærer, Niels Lydersen. 
Ogsaa han er Landsoverretsprokurator, han hedder 
Niels Lykke (død 1834, 52 Aar).

Endvidere Claus Thorsen, ligeledes med et Bundt 
Papir under Armen (Vers 7) og ligeledes Prokurator 
ved Landsoverretten. Hans rigtige Navn er Christian 
Thisted. Han fandtes 1836 druknet i en Tørvemose, 
59 Aar gammel.

Endelig ham med Bukserne (Vers 8 og 13). Skulde 
det monstro ikke være Prokurator Peter Buxlund, som 
havde staaende Konstitution paa at udføre Thomas 
Wissings By- og Herredsfogedforretninger i denne 
stærkt optagne Embedsmands hyppige Forfald. Ganske 
vist drager Buxlund med sin Familie just 1809 til til
bjerg i Rinds Herred. Men Visen kan skildre en Be
givenhed fra tidligere Aar; eller Buxlund kan have 
vedligeholdt Forbindelsen med sine gamle Soldebrødre 
i Viborg.

Saa er det glade Selskab endelig samlet. Er min 
Gætning af Navnene rigtig, bliver det saaledes et helt 
Collegium juridicum, der mødes her i Apoteker Valeurs 
Hus paa Nytorv. Det er Borgmesteren og hans to 
Raadmænd samt fire Prokuratorer; — saa vidt jeg ser, 
mangler af de da fungerende Overretsprokuratorer kun 
tre: Juel, Bastrup og C. Møller. De syv Samfunds
støtter giver sig i Lag med deres velsignelsesrige Virk
somhed med Snaps og Glas og Flask og Vin, og
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inden ret mange Timer er gaaede, er Flaskerne tomme 
og Gæsterne fulde. Borgmesteren er bleven ganske 
ustyrlig; han fejer hele Anretningen ned paa Gulvet. 
Og hans kære Ven, Raadmand Bager, er kommen i 
Krigshumør og vender sin Harme mod selve Byens 
Borgmester. Kun en af Soldebrødrene gaar ædru 
hjem, det er Peter Buxlund. Resten vakler hjem, som 
de bedst kan; den vrede Raadmand stolprer af §ted 
med lange Skridt, hans Kollega Peter Dinesen begiver 
sig hjemad, stivbenet og mægtig fuld. Men tre af 
Prokuratorerne har endnu ikke faaet nok af Aftenens 
Glæder. Kaptajn Søren Fogh og Niels Lykke tager 
den stærkt medtagne Christian Thisted i Armene og 
trækker af Sted med ham op paa Raadhuset, det 
nuværende Musæum. Dér gør Thisted Skandale, og 
Raadhustjeneren faar travlt med at feje op efter ham. 
Da han slipper fri for sine Kollegaer og kommer ud 
paa Gaden, maa han atter vende Kallunet, til Fryd 
for de sene Nattevandrere.

Imens sidder Justitsraad Wissing tilbage paa Apo
teket. Han har beholdt Valpladsen og teer sig som 
Sejrherre. Han faar fat i nogle Musikanter, og mens 
de trakterer Instrumenterne, tumler han om i Stuen, 
til han faar det fjantede Indfald at lægge sig hen i 
Vinduet og række Tunge, raabe og grine ad de forbi
passerende. Tilsidst maa han hentes hjem af (den 
ubekendte) Fru Birthe, der synes at være fortrolig 
med Scener som de her skildrede.

Med hvilken Tryghedsfølelse kunde ikke den gode 
Stad Viborg imødese Morgendagen. Den ganske Ma
gistrat og fire af Landsoverrettens Prokuratorer havde 
været ude at fornøje sig. Hjem var de Gudskelov 
alle komne — „aber fragt mich nur nicht wie!“

Et Fremskridt er der dog gjort i de hundrede 
Aar, der er gaaet, siden Visen blev digtet. En Borg- 

4*
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mester, der drikker sig fuld, smider Flasker og Olas 
i Dækket og hænger sig ud ad et Vindue, raabende, 
grinende og vrængende ad Folk paa Gaden; et Selskab 
af Prokuratorer, der løber og stimer omkring i Byen 
og ender med at gaa op og brække sig paa Raadhus- 
alen, — det taales dog ikke mere i vor Tid. At dens 
viborgske Laterna magica for 1809 har fremvist Virke
lighedsbilleder, behøver man ikke at tvivle om. Der
for faar den Værdi som et Vidnesbyrd om Datidens 
Kultur — eller Ukultur.

Georg Saxild.



Sallingsk og forlandsk Hedenskab.
Ved Gudmund Schütte.

FUR med sine vidt synlige Bakker og sin navnkun
dige Rødsten har ydet et forholdsvis anseligt Til

skud til de landskendte Myter fra det nordlige Jylland. 
Øen er kendt for sin Rigdom paa Sagn om Bjærgfolk, 
og dens Rødstenmand kappes i Ry med Dagbjærg- 
manden og Bulbjærgmanden.

Salling med sin tammere Natur har ikke opnaaet 
at skabe mytiske Figurer, hvis Ry er trængt ud over 
Sysselgrænsen. Her findes ingen Bakkehøjde anselig 
nok til at fremkalde en Skikkelse som Furs Rødsten
mand; her findes intet vidtstrakt, fortroldet Hedestrøg 
som Troldhede i Hardsyssel og ingen stor Sø, hvis 
Nøkke kræver Menneskeofre saaledes som Æse ved 
Esrum i Nordsjælland.

Dog viser Salling sig ved nærmere Eftersyn ingen
lunde at være helt fattigt paa mytiske Overleveringer. 
Stoffet derfra ejer en vis Ejendommelighed, som røber 
en tydelig Modsætning til det mere østdanske Præg 
i det himmerlandske Hedenskab.

Mine Iagttagelser støtter sig, foruden paa Materialet 
hos Evald Tang Kristensen (E. T. K.) og Folkeminde
samlingen, væsentlig paa Meddelelser fra Mogenstrup- 
boen Esper Brogaard, kaldet Morsingbo, som atter 
delvis bygger paa Minder fra sin Moder, Johanne
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Espersen. Med Hensyn til Esper Brogaards Medde
lelser maa det tilføjes, at der er en skarp Forskel paa, 
hvad han har fra sin Fader og fra sin Moder. Faderen 
synes at have haft en stærk Tilbøjelighed for at digte 
etymologiske Myter, som ingen Forbindelse har med 
Oldtiden og højest røber, at der i visse Almuekredse 
har holdt sig en Tilbøjelighed for mytiserende Spe
kulation. Moderen derimod synes at have levet i en 
Verden fuld af ægte hedenske Forestillinger. Paa 
enkelte Punkter mener jeg ogsaa at have kunnet fast- 
slaa, at hendes og Espers Meddelelser stadfæstes ved 
Sammenligningsstof fra Egne udenfor Danmark. Naar 
saaledes Johanne Espersen kender en ond Aand Dagel, 
der sættes lig med Djævelen, da møder samme Figur 
os jo tydelig i den plattyske Ed, som gav Valdemar 
Atterdag hans Tilnavn: „der Dage“. Og en af Esper 
omtalt Nisse, Hakkelsemanden, dukker op i en Hekse
proces fra 1686 som den onde Aand Hackenmay, der 
atter lader sig følge tilbage til den vestfalske Høstaand 
Hackel Mai.

Under saadanne Omstændigheder mener jeg, at 
Sallings Hedenskab har Krav paa at blive fremstillet 
i sine Hovedtræk. Hvis man paa tilsvarende Maade 
vilde sammenstille Billeder af andre danske Egnes 
Hedenskab, vilde man derved sikkert kunne fremskaffe 
et værdifuldt Stof til Sammenligning og gensidig Op
lysning om Troslivets Vækst.

I. De enkelte mytiske Væsener.

/. Himlens og Krigens Gud Ti.
Den gamle nordiske Gud Ti, Tirsdagens Herre, 

har paa dansk Grund kun efterladt sig Minder i Sted
navne som Tislund og Tisvilde, derimod ikke i tydelig 
udtalte Myter, hvor han optræder med Navns Næv-
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neise. Dog findes der ialfald ét Sted, hvor vi ligesom 
skimter ham i Baggrunden, og det er netop i Salling. 
Der fortælles, at paa et Sted, de kalder Tis Enge, 
staar der et Træ med tre Orene, men det er saa for
færdelig stort, saa det ser ud, som det var skyfæst. 
Der er spaaet af, at der skal de tre danske Konger 
binde deres Heste, naar Slaget er saa haardt, at der 
er ikkun tolvaars Drenge og Kvindfolk til at kriges. 
Nogle siger, at det er Kongerne af Danmark, Norge 
og Sverrig, der skal binde Heste ved Træet. Se E. T. K., 
„Danske Sagn“ II, G 344, jfr. Register.

Pladsen for Tis Enge kendes ikke, saa man kan i 
og for sig godt tænke sig, at der her tænkes direkte 
paa den mytiske Figur Ti. For Fuldstændigheds Skyld 
maa jeg dog ogsaa fremsætte den Formodning, at der 
kunde tænkes paa Engene fra Hakkelkær og ud til 
Nørrevejle (Astrup Vig), thi den gennemløbende Bæk 
kaldes æ „Te Rinne“.

Træets Art nævnes ikke, men i en Række tilsva
rende Sagn andensteds kaldes det en Tjørn. Ved en 
Tjørn binder Holger Danske Hest i Viborg Sø og i 
Nordmanddalen, smst. 334, 337. Tornen i Søen ved 
de „viede Bjærge“ (Viborg) vokser stadig op igen, 
selv om den skæres ned, 347. Den maa sikkert for
bindes med en Overlevering hos Resen, VI, 135: Paa 
Furlands Marker er en tæt Torn, en saakaldt hellig 
Torn, hvilken Øboerne ærer i den Orad, at ingen 
nogensinde har vovet at afrive den mindste Kvist, og 
om een vilde gøre det, vilde det anses for ugudeligt, 
løvrigt findes Tornen over hele Danmark som hellig 
Vækst, især mod Pest; en saadan Helletjørn findes 
bl. a. paa Tjørnehøj ved Gørlev, se Nørreslet, „Løve 
Herreds Beskrivelse“ S. 29*).

*) Umuligt er det ikke, at Tor(n)um Sogn i Salling kan have 
faaet sit Navn efter en hellig Torn.
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Denne hellige Tjørn, der knyttes til Krig og Folke- 
død, er velkendt fra oldnordisk Hedenskab. For ifølge 
Prokopios „Goterkrigen“ II, 25 plejede Nordboerne i 
6te Aarhundrede e. Kr. at udsætte Krigsgudens Ofre 
for en kvalfuld Død og kaste dem ind i Tornekrat. 
Det er derfor maaske næppe nogen Tilfældighed, at 
Strandtornens eneste Voksested ved Skive Fjord, den 
høje, stejle Skrænt: Hoveds Bakke eller Bredhoved, 
ligger i Sognet Tise, som vel maa tydes Tis-vidr, 
„Guden Tis Ved“, eller Tis-vé, „Tis viede Sted“.

2. Solmanden Kryk, Solkonen Krøb 
og hendes Elsker Dagel.

Johanne Espersen, som til sit 63de Aar aldrig har 
været udenfor Salling, har fortalt sin Søn Esper Bro- 
gaard en Myte om Solfolkene. „Dengang de troede 
paa Afguder, da troede de, at Solen var en Gud. 
Naar den gik ned om Aftenen, gik de Folk, der var 
med Solen, ind for at spise og drikke. Det var en 
Mand og en Kone. Manden hed Kryk og var en 
sølle Stakkel, og altid frøs han, naar han ikke var i 
Nærheden af Solen. Hans Kone hed Krøb eller Krøf ; 
det var saa møj en fæle Kælling.“ — „Hvorfor det?“ 
spurgte Esper. — „Jo, for hun vilde hore, og naar 
hun ku se sæ Haw te’et, saa list hun ind til Dagel, 
og saa glemt hun alting. Naar de saa skulde afsted 
igen, kom Kryk og gav ondt af sig, men saa fløj den 
Slemm paa ham og varmet hans Krykker, som han 
sagde, og naar han saa havde givet ham en ordentlig 
Lining, saa sagde æ Dævel: „Nu kan du vel nok 
nære dig en bette Stød!“ Dagel bor ved Solens Ned
gang, dvs. ved Nedgangen til Helvede. Han har et 
Hesteben; han har faaet det ene af Helhestens.“

Esper hørte som Dreng ofte Ordet Dagel nævnt 
som Navn paa Hestens Avlelem. Han spurgte engang
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sin Moder om Aarsagen til dette sære Navn. Hun 
svarede: „Føj, Dreng! sig ikke saadan noget Snak!“ — 
„Er det da saa slemt?“ — „Ja, for det er jo Navnet 
paa den Slemme selv.“ — „Mener du æ Dævel?“ — 
„Ja, Dagel æ de samm som æ Dævel og saa den 
evige Ild. Nævn aller hans Navn, for han kan komm, 
får vi aner ’et.“

Hvis Dagel var gammelt i Sproget, maatte det sna
rest komme af et oldnordisk Dakl; det kunde da hænge 
sammen med det Navn, der indgaar i Dakbjærg, en 
Højde ved Moss Sø. Dakbjærg er et af de Steder, 
der er rigest paa Sagn om Højfolkenes Dansen; des
uden gaar der Sagn om Natravne og Forbrand. Se 
E. T. K., „Danske Sagn“, Register under Dakbjærg.

Men det er rimeligere, at Dagel, som sagt, er 
samme Ord som Valdemar Atterdags plattyske Ed 
„der Dage“, hvoraf han fik sit Tilnavn. Det vilde 
da være en mytisk Figur, som er naaet til Salling fra 
Nordtyskland, rimeligvis i ret sen Tid. Hakkelseman
den eller Hackenmay = vestfalsk Hackel Mai er et 
andet Eksempel paa Overførelse af nordtyske mytolo
giske Forestillinger til Salling.

Skildringen af Dagels Gærninger og Navnets nu
værende Brug synes nærmest at tyde paa, at vi har 
at gøre med en fallisk Dæmon eller Gud som den 
oldnorske Vølse.

3. Ilclaanderne Ilder og ?ls.
Johanne Espersen plejede, naar hun bagte, at bruge 

en Signeformel, der lød omtrent saaledes:

Ilder og As! (lad saa det endes), 
at Brødet bages og ikke brændes!

Hendes Søn Esper Brogaard husker ikke Ordlyden 
af det indklammede Stykke. Men da det skulde rime
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paa „brændes“, og da sidste Linjes B.-Stavrim viser, 
at første Linje maa have haft Vokalstavrim, kan Rim
ordet ikke godt have været andet end „endes“. Saa- 
ledes er der næppe Tvivl om, at det indføjede Stykke 
træffer det oprindelige Indhold temmelig nøje. Om 
Ilder og As vides intet yderligere; men det synes, 
som om Johanne Espersen har været særlig fortrolig 
med Elementaraander for Sol og Ild, jfr. Nr. 4.

Under Aalestangning mente engang en nulevende 
sallingsk Fisker, at hans Lyster var forgjort; han maatte 
hjem og „swing en öwer æ Ild“, fortæller Esper 
Brogaard.

4. Lokke Legemand.
Lysvæsenet Lokke Legemand er kendt i Salling 

som andensteds. Man bruger dér bl. a. det gængse 
Udtryk om den varme Sommerlufts Sitren i Synskred
sen: Lokke saaer sin Havre. „Hvorfor det?“ spurgte 
Esper Brogaard sin Moder, Johanne Espersen. „Snak 
it om ham!“ — „Hvorfor det?“ — „Jo, det wa da 
en grimme jen. De wa den Slemm å så den evige Ild“.

5. Lygtemanden.
Eksempel paa, hvordan Lygtemanden leder Folk 

vild, kendes fra Lime, E. T. K., „Folkeminder" VIII, 
115. 1 Roslev er der en kaad Kone, der beder ham
kysse hende bagi, E. T. K., „Sagn“ II, J. 22.

6. Himmerlands Tyr.
En Tyr dyrkedes af Kimbrerne i 2. Aarhundrede 

før Kristus. Han kom til dem med Ravhandelen ad 
Søvejen og stammer ned fra den galliske „Tyr med 
tre Traner“, Minotauros paa Kreta, Moloch i Fønikien 
og Apis i Ægypten. Hans malmstøbte kimbriske Bil
lede erobredes af Romerne i Slaget ved Vercellæ Aar
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101 før Kristus og førtes i Triumf gennem Roms Gader. 
Han fremtræder som Hovedgud paa Bundstykket af 
den sølverne Offerkedel, der fandtes ofret ved Gunde
strup i det himmerlandske Herred Aars, fordum Ve
ster Hornum Herred („Horngudens Hjem“?). Ejen
dommeligt nok er Herredets Vaabenskjold den Dag 
idag et Tyrehoved; maaske er det et Tilfælde, men 
det ligner ialtfald en Tanke. 1 Nabosyslerne Ommer 
og Aabo er den vilde Jægers Navn Odinsjæger, Oens- 
jæger, blevet til Hornsjæger, se Feilberg under Odins
jæger; ligesom han paa Fyn er bleven til Pallejæger 
ved i sig at optage den stedlige Sagnhelt, Palnatoke, 
er det rimeligt, at hans midtjyske Kendingsnavn gen
spejler den himmerlandske Horngud. Forresten kender 
Vest Himmerland et Sagn om, at Sandflugt opstaar 
ved to mandhvolme Tyres Slagsmaal, E. T. K., „Al
mueliv“ V, 803, „Skattegraveren“ 1885, 265, men det 
er vel nærmest blot en Overførelse af det tilsvarende 
Sandflugtssagn fra Tisvilde paa Sjælland.

I Salling, ligeoverfor Himmerland, synes der at være 
levende Minder om Tyreguden. Folk paa Østkysten 
fra Tise til Mogenstrup bruger stundom Talemaaden: 
„Kan 1 høre Himmerlands Tyr?“ Der siges oftere, 
med Tilknytning til den største himmerlandske Gaard 
lige overfor Salling: „Kan 1 høre Hessel Tyr?“ Ken
dingsnavnet „Hessel Tyr“ tillægges ogsaa særlig store 
Aal, der drages op af Fjorden. Det sidste minder om 
en mystisk Gedde paa Møen, kaldet Djævlejætten, 
Geddekongen eller Søbjærgsgedden ; den tænkes skabt 
med Tyrehoved. Hvordan det hænger sammen dermed 
er vanskeligt at efterspore; men muligt er det ialtfald, 
at der er en Sammenhæng med Tyregudens Dyrkelse. 
Om Folkeoverleveringen vedrørende Himmerlands Tyr 
se iøvrigt min Afhandling „Eskjærs Mytologi“ i Skive
bogen 1924, 1 ff.
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I Pojdal ved Vile i Salling spøger en hovedløs 
Tyr, og en hovedløs Stud skræmmer Mænd, der vil 
rane Guld fra en Høj i Aasted. Ofte spøger en Tyr 
eller Stud i sallingske Stalde. Men alle disse Væsener 
er dog vel snarere Landvætter og Husvætter end Af
spejlinger af den himmerlandske Tyregud. Se under 17.

7. Rødstensmanden paa Fur, en Genspejling 
af Hier paa Hlésey.

Det kendte Sagn om Kong Volmers Tanke, J. Saml. 
1 R. I, S. 418, E. T. K., „Folkeminder“ VIII, 259, 
„Brage og Idun“ 11, 311, fortæller, hvordan Kongen 
en Dag glemmer, hvad han tænker paa, og hvordan 
en Straffefange vinder sin Frihed ved at skaffe ham 
det at vide igen. Først drager Fangen til Dagbjærg- 
manden, men han henviser til Bulbjærgmanden, og 
denne henviser atter til Rødstensmanden paa Fur som 
den skrappeste af dem allesammen. Forinden Rød
stensmanden vil aabenbare Kongens Tanke, kræver 
han tre Sandsagn. Fangen siger, at aldrig havde han 
set saa fast et Hus, som hans var, — det var hulet 
af en Sten. — Ja, det var sandt nok; men der maatte 
nok en Sandhed til. — Nu havde han rejst saa langt 
omkring, sagde Fangen, men aldrig havde han set 
saa meget Guld og Sølv paa ét Sted som i hans 
Hus. „Ja, det er ogsaa sandt“, sagde Trolden, men 
han vilde have nok en Sandhed endnu, det var saa 
den tredje. — Da sagde Fangen, at vel havde han 
rejst vidt omkring, men aldrig havde han set saa 
lille en Mand med saa stort Skæg. Dermed var Rød
stensmanden tilfreds, og han aabenbarede saa, at Kong 
Volmer havde tænkt paa, hvornaar Danmark, Norge 
og Sverige skulde forenes til ét Rige; det vilde ikke 
ske i hans egen Tid, men i hans Datters. — Et 
Sagn af ganske samme Type findes i Lejrekrøniken.
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Kong Sne ønsker at vide, hvad Død han vil faa, og 
han sender Rød over til Jætten Læ paa Læsø for at 
opspørge det. Læ kræver de tre Sandsagn, og Rød 
siger da: 1. at han aldrig havde set tykkere Vægge 
end Væggene i hans Hus; 2. at han aldrig havde 
set nogen med flere Hoveder og færre Husfolk; 3. at 
han aldrig skulde komme der igen, hvis han slap 
levende derfra. Derefter spaaede Læ om Kong Snes 
Død for Lusebid.

Fortællingen om de tre Sandsagn og Spaadommen 
er uden Tvivl et omldbende Folkeæventyr, men naar 
den netop knyttes til Læ paa Læsø og til Rødstens
manden, er det sikkert et Tegn paa, at de to er ud
trykkelig jævnstillede og tilhører een og samme gamle 
mytiske Klasse. Ogsaa synes der at være Forbindelse 
mellem Navnene Rød og Rødstensmanden, omend de 
er forskellig fordelte, idet Rød er det spørgende Sende
bud, medens Rødstensmanden er den adspurgte Bjerg
mand.

1 norske Sagn kendes Læ som Hlér paa Hlésey 
og gøres til en nordisk Folkestamfader. Vi tør da 
formode, at hans Kammerat, Rødstensmanden, har været 
en Herre af lignende mytisk Rang.

8. Frugtbarhedsgudinden Hærn.
Snorre fortæller i „Oylfaginning“ c. 36, at Frugt

barhedsgudinden Freyja bl. a. har Tilnavnet Hörn. Det 
er vel en Omlydsform af det Ord, der paa Tysk hedder 
Harn og vil sige „Urin, Ajle“, altsaa Gødningskraf
tens Gudinde. I Sverige og Danmark hed hun Hærn. 
Hun har en svensk Helligdom ved Navn Härne-vi, 
og til hende viedes uden Tvivl ogsaa Midtpunktet for 
et af Sallings Herreder, Hærnburg, nu Hindborg; det 
er vel samme Navn som Sognenavnet Herborg i 
Hardsyssel.
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Hovedadgangsvejen til Hærns sallingske Helligdom 
var ad Hjerk Nor, og Navnet Hjerk skrives i ældre 
Tid Hernich, det vil sige Hærn-vik, „Gudinden Hærns 
Vig“; se herom Svend Aakjær i Skivebogen 1924 . . .

Der kendes ingen Sagn om Hærn. Det eneste 
Minde om hendes Dyrkelse kunde maaske være Tale- 
maaden: „Harre Gud og Hjerk Præst, hvilken af 
de to kan bedst?“ E. T. K., „Ordsprog og Mund
held“ 503.

„Harre Gud“ er nok tilsyneladende kun et Ord
spil for „Herregud“; men da Harre er= Hargæ, dvs. 
hedenske Helligdomshøje, er der ialtfald en Mulighed 
for, at der her skjuler sig et Minde om Kappestriden 
mellem Herredshelligdommen Hargæ og Naboherredets 
Helligdom Hærnburg samt dets Havneplads, Hærnvik.

9. Frugtbarhedsguden Frey.
Der er ingen synlige Spor af Frey i Salling og 

paa Fur. Derimod ligger paa Naboøen Mors Sognet 
Frøslev. Dets centrale Plads paa Øen kunde nok tyde 
paa, at det har været en Helligdom.

10. Tordenguden Thor.
At den folkekære Tordengud har være dyrket i 

Salling og paa Fur turde være en Selvfølge. Dog 
har han ikke efterladt sig noget Minde i Byerne af 
Sognerang; det nuværende Sogn Torum hed tidligere 
Thomum, er altsaa afledet af Plantenavnet „Torn“. — 
Derimod findes der i Grønning Bakker et Sted, som 
kaldes Thordal, og som vel nok har været en Thors
helligdom. Paa Naboøen Venø findes en Thorsodde. 
Og ifølge Esper Brogaard bruges endnu i Salling den 
Talemaade om Tordenen: „Nu ager Thor sine Skud- 
tørv hjem“.
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Baade i Salling og paa Fur har Tordenvaabenet 
Skikkelse af et forstenet Søpindsvin, en saakaldt Se- 
bedeje, se Blinkenberg, „The Thunder Weapon“. 
(Navnet Sebedeje er hebraisk, stammer fra Torden
sønnernes Fader, Zebedaios, Marc. 3, 17). Denne Tros
form stiller Salling paa lige Fod med de Dele af Jylland, 
der ligger Syd for Mariager Fjord og Nissum Bredning; 
derimod er den i Modsætning til Opfattelsen i Ty, Vend
syssel og Størstedelen af Himmerland, hvor Torden
vaabenet ligesom paa Sjælland og Fyn er en Stenøkse.

11. Dødsguden Odin, Wojnsjægeren.

Asernes Overgud, Dødningeføreren Odin, har i 
Salling sin mest fremskudte Helligdom mod Vest paa 
dansk Grund, nemlig Sognebyen Oddense, i Folke
munde kaldet Wojns. Lidt længere mod Vest, i Rød
ding Sogn, har der ogsaa været to Høje ved Navn 
Wonshyww, E. T. K., „Sagn 111, 333.

Om Wojnsjægeren fortæller Ole Mønsted fra Hul
bæk i Hardsyssel lige mod Grænsen af Fjendsherred : 
Han har sit Navn fra en stor Herregaard inde i Salling, 
der hedder Wojns, E. T. K., „Sagn“ II, C. 28. For
resten tilføjer Ole, at Wojnsjægeren kun færdes i visse 
Egne, saasom Salling og Nord-Fjendsherred, mens 
han er ukendt længere inde i Landet: her har han 
ikke haft hans Vandring, og her ved de ikke noget 
af det; men henne i de Egne, hvor han boede, dér 
hører de ham ikke sjældent.

Ligesom Sognebyen Wojns af Ole kaldes en 
„Herregaard“, saaledes er Wojnsjægerens Egenskaber 
i Sagnet aldeles regelmæssig overført paa de mest ilde 
omtalte Herremænd. Dette er et fællesdansk Træk: 
Oldsagnsfigurer som Palnatoke og historiske Personer 
som Abel og Valdemar Atterdag har i Folkemindet
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kun kunnet holde sig ved at smelte sammen med 
denne Levning af Hedenskabet.

Volmer Lykke paa Orinderslev Kloster (f 1657) 
i sin Egenskab af vild, djævelsk Rytter røber endnu 
Forbindelsen med Odinskikkelsen. Han er aabenbart i 
sidste Instans en Genspejling af Sjællands Volmer hin 
Onde, dvs. Valdemar Atterdag; men denne skjuler i 
sit Navn atter en Genspejling af Odin eller maaske 
hele to: Volmer kaldes ogsaa Vollermand, dvs. „Død
ningmand“, jfr. Odins Tilnavn Valfader, dvs. „Død
ningfader“, og „hin Onde“ er sagtens en snorlige 
Fortsættelse af Odin ligesom Stavelsen On i „Onsdag“ 
= „Odinsdag“. Om Volmer Lykke fortælles, at han 
fik Lov til at tilegne sig saa megen Jord, som han 
kunde omride og indgrøfte, mens Præsten stod paa 
Prædikestolen; han red da afsted i vanvittig Fart, 
mens en lille sort Djævel kastede Grøft efter ham. 
Volmer havde ogsaa Odins Troldmandsnatur: var 
haard mod Kugler og kunde se Ting, der foregik 
andre Steder. Efter Døden rider han nogle Gange 
om Aaret op til sin Oaard, saa det gnistrer af Hestens 
Hove. Jfr. E. T. K., „Sagn“ VI, 1, 515-520.

Et vildt natligt Ridt tillægges ogsaa andre sallingske 
Herremænds-Gengangere: Hr. Christensen (□: Christen 
Linde) paa Kærgaardsholm rider, saa Ilden slaar ud 
af Hesteskoene, E. T. K., „Almueliv“ II, 157; Justits- 
raad Lange paa Eskjær galloperer ved Gaasemosen, 
E. T. K., „Sagn“ IV, 594, Skivebogen 1924, 11; Kam- 
merraad Grønbæk paa Eskjær ved Mogenstrup Skel, 
smst. 1924, 11.

En kørende Herremand spøger paa Eskjær, se smst.
At ride paa Hest eller age i Karet er over hele 

Danmark en Forret for Gengangerne af Herremænd 
eller lignende Standspersoner. Et særlig klart Eksempel 
paa Typen „den vilde Hær“ ved Herregaarde haves
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paa Kongstedlund i Himmerland, hvor en Kong Mag
nus skal have boet: Dødningerne kommer ridende 
paa hovedløse Heste ved Juletid til Store Mogenshøj, 
hvor der brænder Lys, se Dansk Folkemindesamling 
1906/134. 31/10. 1921. Bondespøgelser og Hekse 
fremstilles aldrig saaledes ridende. En Gaardmand, 
der har myrdet en Aftægtskone og en hardsysselsk 
Kræmmer, rider saaledes efter sin Død fra Fængselet 
paa en Kæp, se E. T. K., „Almueliv“ V, 451, og det 
er velkendt, at Heksene normalt ikke kender anden 
Hest end Kæppen eller Kosten, der maa agere Kæphest.

12. Helhesten ved hedensk Helligdom, Kirke, Tinghøj 
og Herregaard, samt andre Herregaardsvæsener.

Sammen med Herregaardens vilde Jæger hører 
ifølge Sagens Natur Helhesten; jævnfør den sorte 
Rytter, der kommer ridende fra Toustrup Tinghøj, 
siddende baglænds. E. T. K., „Sagn II“, J. 56.

Ligesaa ofte optræder Helhesten paa egen Haand. 
Sin mest oprindelige Skikkelse viser den vel sammen 
med andre Spøgelsedyr paa Hørgaards Bakke nær 
V. Hærup, E. T. K., „Sagn“ V, 41, idet vi tør gaa 
ud fra, at her skjuler sig en gammel „Hørg-gaard“, 
dvs. Helligdom; jfr. Helhesten ved Thyholms Sejers
kilde, som vel er „Sejderens Kilde“, „Troldmands
kilden“*). Fra den hedenske Helligdom er Springet 
ikke langt til den kristne Kirke; i andre Egne fortælles 
oftere, at Kirken er bygt over en levende Hest, som 
er ofret for at blive dens Vare, dvs. Værneaand. Vi 
møder Helhesten paa Brøndum Præstegaardsmark,

*) Ordet hörgård bruges iflg. Sv. Aakjær i Sønderjylland om 
et Stengærde. Desuden forekommer dér den usammen
satte Form hörre, „Stenhob“, = oldn. hôrgr, „Stenhob, 
Helligdom“.

5
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E. T. K., „Sagn“, H, 162, og en hvid Helhest færdes 
i Hulvejen mellem Torum Kirke og Præstegaard, 
smst. V, 200. Fra Herregaarden Eskjær kender jeg 
følgende lakoniske Fortælling: Helhesten slog tre Slag 
paa Trappen, og det lille Barn i Vuggen døde; det 
var Skik at ledsage Ordene „tre“, „Slag“ og „Trappen“ 
med Tramp i Oulvet. Endvidere meddeler Esper 
Brogaard, at Naboerne var kendt med Helhestens 
Færden baade ad Mogenstrupkanten og ad Tisekan- 
ten, se Skivebogen 1924. P. Chr. Krog i Tise for
tæller, at Staldkarlen en Aften traf en løsgaaende 
Hest i Eskjær Stald; han vilde sætte den i Baas, men 
alle Baase var optagne. Han bandt den da med en 
Orime, men næste Morgen hang Grimen tom; det er 
en velkendt Sagntype, som ellers i Salling optræder 
ved Stude. — Til Bøndergaarde synes Helhesten i 
Salling ikke at være knyttet; derimod er i andre Egne 
af Jylland oftere Heste bleven nedgravet levende for 
at blive Gaardenes „Varer“, se E. T. K., „Sagn“ Vil, 
1799 ff.

Som Kirkevare maa Helhesten i andre Egne af 
Landet kappes med Kirkelammet eller Liglammet, men 
det synes ikke at optræde i Salling.

Som Herregaardsvæsen er den rytterløse Helhest 
næppe egentlig typisk i Salling. Mere typiske er tre 
andre Væsener: Lindormen, Jomfruen og Hunden. 
Der kan være noget, der taler for, at de danner en 
fast afgrænset Trehed, thi i Eddaens Fortælling om 
Helge Hjørvardsson siges der, at hans Fylgjer viser 
sig i Form af en Troldkvinde, der rider paa en Ulv 
og har Orme til Tømmer; her har vi altsaa: (Lind)- 
ormen, Jomfruen og Hundens Frænde Ulven, og vi 
skal nedenfor se, at der mellem Herregaardens Jomfru 
og Hund er et staaende „Forhold“. Der er ikke 
noget i Vejen for, at Eddaheltens Fylgje-Trehed har
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kunnet finde Fortsættelse netop i Herremændenes Sam
fundsklasse. Hvis det stadfæster sig, er det et ganske 
interessant Eksempel paa Oldtids Arv.

Ved Vester Hærup i et Markskel gaar en Præst, 
en Jomfru, en lang Hund og en So med 5 Orise, 
E. T. K., „Sagn“ V, 41. Er det et Kompagni af 
samme Art som Helges Fylgjer? Jeg kan kun stille 
Spørgsmaalet.

Vi skal nu gennemgaa Trehedens enkelte Medlem
mer hvert for sig.

13. Lindormen som Øvætte, Kirkevætte, 
Herregaardsvætte.

Paa Oldnordisk hedder Lindormen Linnr, paa 
Gammeldansk Lind. Den er et gammelt Ømotiv og 
Borgmotiv ; Øen tænkes omslynget af Havet, og Borg 
sidestilles med 0, paa Orund af den omgivende Borge
grav.

Midgaardsormen favner Midgaard. En Lindorm om
giver Jarledatteren Thora Borgarhjorts Jomfrubur paa 
Gulland. Sidstnævnte Sagn fordobler Ømotivet, da 
Oulland er en 0, og Borgen egentlig ogsaa en 0. Der 
er tillige et Kvindemotiv: Lindormen passer Borgen, 
saa længe Kvinden er derinde; jfr. Ormen og Kvinden 
blandt Helges Fylgjer.

Lindormen som Øvætte eller Halvøvætte er yderst 
udbredt i Danmark. Den findes paa fire Lindholme, 
nemlig i den østlige og vestlige Limfjord, ved Samsø 
og i Isefjorden ; dernæst paa Lindø ved Tyholm, i 
Lindbjergene paa Øen Holmsland, i Lindhøj paa Lundø; 
endvidere paa Gøl, Møn, Bogø og paa Ristinge Hale 
paa Langeland. Uden Tvivl kan vi stedfæste Sagnet 
ved alle Øer med Navnet Lindholm, altsaa f. Eks. 
ved Bandholm og Næstved; sagtens ogsaa ved Borgen 

5*
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Lindholm i Skaane, en gammel Fundplads, og paa 
Øen Linderum i Lillebælt.

Indenfor vort særlige Omraade har vi Lindormen 
som Øvætte paa Fur: paa dens Hoved hviler Øen, 
E. T. K, „Sagn“ 11, 105. Den er yderligere knyttet 
til Rotholmen i Hvalpsund, idet den staar der og ta
ger imod Nordmanden, som har manet Rotterne der
over, smst. 106.

I danske Sagn optræder Lindormen tillige aldeles 
typisk ved Kirker, f. Eks. ved Lindknud og Lindum. 
Den fældes af en Tyr, som til det Øjemed opfødes 
med Sødmælk. Se E. T. K., „Sagn“ II, E 40—84. 
Af denne Sagntype synes der mærkeligt nok ikke at 
være Spor i Salling.

Som Borgvætte optræder Lindormen i Danmark 
knap saa ofte, men dog netop flere Gange i Sallings 
Nabolag. Saaledes findes den f. Eks. paa Stubber- 
gaard i Hardsyssel, Thiele, 2. Udg. II, 290, og en 
eneste Lindorm strækker sin Krop under Højris og en 
anden Gaard samt Lørslev By paa Mors ifølge Esper 
Brogaard. Kvindemotivet optræder i Vestjylland : naar 
der ikke længer er en Kvinde paa Gaarden, vil Lind
ormen vælte den, se „Morsø Folkeblad“ 2I/g 1907. 
Ganske tilsvarende lyder de sallingske Sagn. Der 
ligger en Lindorm udenom Spøttrup, fortælles der i 
„Mikkel Skrædders Historier“, S. 3; det er Borgtypen 
fra Thora Borgarhjorts Jomfrubur. En Lindorm ligger 
helt udenom Astrup Vig. Den ligger under Astrup 
med sin Hale, og Hovedet henne under Lævverbakke 
sønder paa fra Gaarden. Naar den trækker Halen til 
sig, saa søkker Astrup, og saa flyder Eskjær, og saa 
brænder Nørgaard, E. T. K., „Sagn“ II, E 33—34. 
Kvindemotivet kommer frem: saa længe der er en 
ordentlig Kone paa Astrup, kan Lindormen ikke komme 
til at bide sig i Halen, smst. 35.
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Den stadige Forbindelse mellem Lindorm og Kvinde 
er værd at lægge Mærke til: Orm og Kvinde som 
Helges Fylgjer; Lindorm om Thoras Bur paa Gulland; 
Lindorm, der passer paa Herregaardskvinde i Vestjyl
land og i Salling.

1 Himmerland, Ommersyssel og Vendsyssel er ofte 
en Hugorm bleven nedgravet levende for at tjene 
som Vare for Bøndergaarde, E. T. K., „Sagn" Vil, 
1806—1808, men denne Skik synes ikke at kendes i 
Salling.

14. Jomfruen eller den hvide eller graa Dame 
som Herregaardsdis eller Præstegaardsdis.

Om Herregaardskvindens Følgeskab med Lind
ormen se ovenfor.

En Jomfru eller Dame spøger ifølge Naturens Or
den paa enhver ordentlig Herregaard samt ogsaa i 
Præstegaarde, f. Eks. paa Hostrup, Astrup, Eskjær, 
Keldgaard, Østergaard, Hegnet og i Fur Præstegaard. 
Jomfruen varsler Død paa Hostrup, E. T. K., „Folke
minder“ VIII, 612; en Pige paa Astrup boler med en 
Hund og indemures, E. T. K., IV, 855; ligesaa en 
Jomfru paa Østergaard, smst. 851—853; ligesaa paa 
den fynske Herregaard Nielstrup, „Skattegraveren“ 11, 
781 ; jfr. paa Kølbygaard i Ty, Fru Anne Sø, som 
har en lille sort Hund hos sig i Sengen, Dansk Folke
mindesamling 1906/23, 1337; 1917, S. 28 (se nedenfor 
under 15). Jomfruen øver Barnemord paa Hostrup, 
E. T. K., „Folkeminder“ VIII, 361, paa Astrup, „Sagn“ 
1183, 1184, paa Keldgaard, V, 1227, paa Østergaard, 
IV, 854; Mette Tougaard kaster Barneliget for Hun
dene paa Astrup, II B, 1183, 1184. Jomfruen færdes i 
Haven paa Astrup, Skivebogen 1924, 25; i Fur Præste- 
gaardshave, E. T. K., „Sagn“ V, 1350, 1367.
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Man vilde maaske paa Forhaand synes, at Motivet 
„den lokkede Jomfru“ var noget saa menneskeligt og 
dagligdags, at det vilde være urimeligt at se noget 
særlig mytisk deri. Alligevel turde et mytisk Element 
ganske sikkert foreligge. Ligesom Herregaardskvinden 
paa den ene Side følges med Lindormen, saaledes 
har hun et faststaaende utugtigt Forhold til Herregaards- 
hunden. Vi føres derved tilbage til Treheden hos 
Helges Fylgjer: Orm, Kvinde, Ulv. Det kan tilføjes, 
at den forførte Jomfru i Bøndergaarde har en ganske 
anden Maade at optræde paa; det er f. Eks. et typisk 
Træk for hende, at hun jordes i et trebundet Skel og 
bliver til en Natravn.

16. Hunden Pojfod som Herregaardsvætte 
og Kirkevætte.

En Hund med Madskaal er nylig funden i Ginne- 
rup i Ty, nedgravet under Tærskelen i et Hus, som 
sikkert har været et Høvdingebo. Her har vi haand- 
gribelig Oldtidens Tro paa Hunden som Husvætte i 
fornemme Hjem.

Et Væsen ved Navn Pojfod, dvs. „Laaddenfod“, 
boer ifølge Lærer Breum som Hund eller Kalv i 
Astrup Port og er Gaardens Vætte, Skivebogen 
1924, 17. (En hovedløs Mand, Pojfod, boer i Tou- 
strup Tinghøj, E. T. K., Sagn V, 174). Udenfor Sal
ling forekommer han som „Fanden“ paa Understed 
Kirkegaard i Vendsyssel, smst. li G, 234. Ordet „poj- 
fodet“ kendes iøvrigt i Fjends Herred, i det nordlige 
Hardsyssel og i Aarhus-Egnen, se Feilberg.

Som Hund optræder Vætten paa Astrup, E. T. 
K., „Sagn“ IV, 855, Skivebogen 1924, 17, paa Es
kjær, „Sagn“ IV, 623, 551, paa Østergaard, IV, 
851—853; paa Kærgaardsholm, Dansk Folkeminde
samling 1684. 1906/281, i Hem Præstegaard, E. T. K.,
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„Sagn“ VI, 1083, i Rødding Præstegaard og Kirke, 
V, 648, VI, 628, paa Hvidbjærg Kirkegaard, Dansk 
Folkemindesamling, 1639. Herregaardshunden er vel
kendt udenfor Salling; det turde være overflødigt at 
nævne Eksempler, se E. T. K., „Sagn“ VI, 606 ff.

Om Hunden paa Eskjær fortæller P. K. Jensen: 
Denne sorte Hund var Lange, hvormed menes Justits- 
raad Lange, der ogsaa optræder som vild Rytter, E. 
T. K., „Sagn“ IV, 593. Tilsvarende fortæller Nanna 
Reedtz om Forpagter Værum paa Kalø, at han druk
nede og gik igen som en sort Hund, der blev 
manet og pælet ned, V, 535. Der siges paa Broby, 
at Peder Oxe gaar igen som en Hund; en Pige reder 
Leje til den hver Nytaarsmorgen og faar Sølvpenge 
af den derfor, se Dansk Folkemindesamling 413. 
1906/23. 742. 30/9. 22. bl. 4—6, St. 7-9.

Hunden boler med Jomfruen paa Astrup og Øster- 
gaard, og udenfor Salling paa Nielstrup, har vi hørt 
i St. 14.

Om Astrup Hunds djævelske Kunster fortælles 
af Lunningbokonen Ane Dorothea Pedersdatter, E. 
T. K., „Sagn“ VI, 654. En Hovbonde fra Vester 
Grønning skulde have Prygl af Astrup Herremand og 
blev smidt ind i et Kammer, men blev glemt derinde. 
Hen paa Natten kommer der en sort Hund flyvende 
ned af Skorstenen, og der stod et Bæger paa et Bord 
derinde — dér sætter Hunden sig paa det og gør 
det halvt fuldt af Penge til Herremanden. Bægeret 
blev jo ikke fuldt, og saa fløj Hunden op igen gen
nem Skorstenen og gav hvert Brøl saa stort. Den var 
nu henne en lidt og kom da igen og gjorde Bægeret 
fuldt. Da Bonden næste Dag fortalte dette, blev Herre
manden ræd og gav ham Fribrev og Gaard for at 
tie stille. En lignende Historie fortælles om Kær- 
gaardsholms Hund, Dansk Folkemindesamling, 1684,
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1906/28 I. Om Fru Anne Sø til Kølbygaard i Ty for
tælles, at hun har en lille sort Hund i Sengen; den 
brækker hver Morgen en Guldmønt op til hende. 
Dansk Folkemindesamling 1342. 1906/23. 1337; 1917, 
S. 28. En Hund mødes i Eskjær Skov med en Mand, 
der har Cyprianus, E. T. K., Sagn“ VI, 551. En Pudel 
hjælper Hem Præst, som er klog paa at vise Tyve
koster og deslige, E. T. K., „Sagn“ VI, 1083.

Hunden er i Salling afgjort et Privilegium for Herre- 
gaarde og Kirker, hvad ogsaa Esper Brogaard stad
fæster. Det forekommer nok paa Fur, ifølge Maren 
Nielsen, ligesom i Nebsager ved Horsens, ifølge Ras
mus Antonsen Kavben, at levende Hundehvalpe er 
nedgravet for at blive en Bondegaards Varer, E. T. K., 
„Sagn“ VII, 1793, 1794, hvad der nøje svarer til Old
tidens nedgravede Hund under Dørtærskelen i Gin- 
nerup. Men ellers optræder Hunden paa Fur og i 
Salling ikke som Bondegaardsvætte, saaledes som den 
stundom kendes i østligere jyske Egne og paa Øerne. 
Sikkert er det, at Herregaardshunden har sine typiske 
„fornemme“ Vaner, som i Salling og andensteds aldrig 
kommer tilsyne i Bøndergaarde: den boler med en 
Jomfru og skaffer Herremanden Penge paa uhøvisk 
Vis. Derved røber den sin Ejendommelighed som 
Standsvætte.

16. Hakkelsemanden som Bondegaardsvætte.
Bondegaardens Vætte kendes ifølge Esper Bro

gaard mest under Navnet Hakkelsemand; det findes 
ogsaa i Ty. Navnet kommer naturligvis af, at han 
høres skære Hakkelse om Natten, løvrigt lader dette 
Væsen sig følge tilbage til Egne udenfor Danmark.

1 Aaret 1686 foregik den sørgelig kendte Proces 
mod Heksene „Tise Trolde“, som efter at have siddet 
i Eskjær Fangekælder blev brændte Sydvest for Breum
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Præstegaard. Den ene af de to stakkels Kvinder, 
Ane Madsdatter, tilstod, at den onde Aand var kom
men til hende ved Puushøj i Sønder Tise under Nav
net Puus, sommetider som en Dreng, sommetider som 
en Hare. Navnet Puus er slet og ret en Fordrejelse 
af Puk, dvs. en Vætte. — Interessantere er dog et 
Udsagn af Mette Madsdatter, om hvem det vidnedes, 
at hun, omskabt til en Kat, var med i den Rode af 
Hekse, der plejede at samles ved Vikilde (Breum 
Kilde). Hun tilstod, at for en 20 Aar siden kom 
Fanden ind til hende i en Kats Lignelse og spurgte, 
om hun vilde tjene ham, hvortil hun svarede nej. 
Siden overumplede han hende saa tit og ofte samt 
lokkede og smigrede for hende, saa hun sagde ja, 
og han svarede, at hun skulde forsværge Daab og 
Kristendom, som hun og omsider gjorde. Og sagde 
han til hende, at han skulde kaldes af hende Hacken 
May, hver Oang hun vilde ham noget. Her har vi 
aabenbart den gamle Navneform for Hakkelsemanden.

Et videre Spor af denne „Djævel“ er det nylig 
lykkedes mig at finde. Hos Mannhardt, „Baum- und 
Feldkulte der Germanen“, skildres det, hvordan man 
i Vestfalen og andre Egne af Nordvesttyskland dyrker 
en Frugtbarhedsdæmon ved Navn Hackel Mai eller 
Herkel Mai. Hackel vil sige „Hakkelse“, og Mai 
er det latinske Maanedsnavn, som vi kender fra 
en anden mytisk Forbindelse: det mimiske Optog 
med Majgreven. Dyrkelsen af Hackel Mai finder 
Sted ved Afhøstningen, især ved Indkørslen af det 
sidste Neg.

Underligt er det, hvordan denne vesttyske Dæmon 
er naaet helt hen til Sailingland. Meget er der jo 
ikke at genkende af hans oprindelige Skikkelse. Det 
tydeligste er Navnet, men det levner jo ingen Tvivl. 
Og saa giver Mettes Tilstaaelse os et værdifuldt Vid-
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nesbyrd om, at Dæmoner som Hackel Mai ikke bare 
var afblegede Skygger, der mekanisk fremmanedes 
ved en sædvanemæssig Høstceremoni. Det var spil
levende Aander, som aabenbarede sig, talte og dyr
kedes. Og Dyrkelsen fandt Sted ved Offersteder med 
fuldhedenske Navne som Vikilde; vi mindes her, 
hvordan svenske Hekse endnu i 18. Aarhundrede 
holdt Orgier med Afguden Frö, dvs. Frey, paa Blåkulla.

17. Kalven eller Tyren eller Studen som 
Bondegaardsvætte.

For at værne Kvæget mod Sot har man ifølge 
Maren Nielsen paa Fur brugt at nedgrave en levende 
Kalv indenfor Døren til Kostalden, E. T. K., „Sagn“ 
VII, 1793. Raadet er almindelig brugt, kendes f. Eks. 
fra Ommer Syssel og Vejlekanten, smst. 1795, 1796. 
Man nedgraver ogsaa en død Ko, Djursland, smst. 
1800, eller brænder en levende Stud, Varde Syssel, 
smst. 1798.

Studen spøger som overtallig i en sallingsk Stald, 
E. T. K., „Folkeminder“ VIII, 100; ligesaa paa Herre- 
gaarden Hostrup, smst. IV, 164. En hovedløs Stud 
skræmmer en Mand, der graver efter Højguld ved 
Aasted, „Sagn“ 1, 602. En hovedløs Tyr spøger i 
Pojdal ved Vile, smst. V, 221.

Den nedgravede Kalv svarer vel til den Gaardbo, 
der andensteds ofte i Kalveskikkelse plejer at gække 
Gaardens Folk, E. T. K., „Sagn“ 11, B, 162 ff. Dette 
Gækkesagn om Kalven er nu ganske vist ikke afhjemlet 
i Salling, men derimod har vi Typen den løse Stud, 
jfr. E. T. K., II, B, 174 —179. En enkelt Gang op
træder den gækkende løse Stud paa Herregaarden 
Hostrup; men som Helhed turde Kalv eller Stud være 
ligesaa typisk for Bondegaarden som Hunden for 
Herregaarden.
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18. Soen som Retterstedvætte.
En hovedløs So færdes ved Retterstedet Ravns

bakke, E. T. K., „Sagn“ V, 43. Den viser sig ogsaa 
henad Jebjerg til, Il H, 109. I Vinde Skov gaar en 
hovedløs So med 12 Orise til Rakkestennen, Dansk 
Folkemindesamling 1636; Navnet viser hen til et 
Rakkersted, altsaa Rettersted.

Dette Utyske grasserer over hele Landet, men da 
det i Salling synes at indskrænke sig til Retterstedets 
Nabolag, turde vi heri skimte dets oprindelige Natur: 
Retterstedsvætte.

19. Natfavnen.
Natravnen, som er Sjælen af en Selvmorder eller 

nedgravet Misdæder, forekommer en enkelt Gang ved 
Vile, ifølge en Meddelelse fra Nautrup.

Den er ikke stærkt udbredt som i Himmerland, 
men synes snarere i Almindelighed ukendt, hvad og
saa Esper Brogaard og Søren P. Øgaard stadfæster. 
I Vile kan den tænkes indført fra Mors, hvor den skal 
være kendt ifølge Feilbergs Ordbog. Ihvertfald er 
den kendt i Ty (Agger).

20. Bjærgfolk, Puslinger.
Om Bjærgfolks Færden findes de sædvanlige Sagn: 

hvordan de „affenserer" ind i Menneskenes Huse, 
lever med i Dagliglivet, fortrædiger eller hjælper, stjæ
ler fra Naboer og slaas; hvordan de fordrives og 
hævner sig, naar Staldens Ajle løber ned til dem, osv. 
meget fyldige er disse Sagn paa Fur, men de inde
holder, saavidt jeg kan skønne, ingen særlig ejen
dommelige Træk.

21. Mooren.
Moor eller Maar er en jysk Biform til Navnet Mare; 

den nævnes f. Eks. af Lærer T. Kristensen i Rønslunde
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ved N. Snede, E. T. K., „Sagn“ il, F. 76, jfr. Feilberg. 
Paa Eskjær har min Broder, og jeg i vor Barndom 
kendt Mooren som en rynket Kælling, der boede i 
en Kløft mellem Skoven og Haven. Jeg har selv drømt 
om hende.

Marekors brugt mod en Hests Mareridt omtales 
i Jebjerg. Dansk Folkemindesamling.

Synderligt rigt synes Forestillingen om Mareridt ikke 
at være udviklet i Salling. Der forekommer saaledes 
næppe Eksempler paa den kendte Fortælling om, 
hvordan Marenaturen hæfter ved Børn af en Kvinde, 
som er krøben baglænds gennem en Horseham i Fan
dens Navn. Dette stadfæstes af Esper Brogaard.

1 Folkeminder eller i trykte Samlinger kendte jeg 
til Dato intet, der svarede til min Barndoms Forestil
ling om Mooren og hendes Slægt. Men hos Evald 
Tang Kristensen, „Folkeminder“ VII, S. 79, Nr. 10, 
er jeg omsider truffen paa en Fortælling „Det stjaalne 
Svin“, som minder stærkt derom. Deri hedder det, 
at der i Eskjær Skov boede en urgammel Slægt af 
enøjede Væsener, altsaa Kykloper efter græsk Opfat
telse. Kvinderne havde kun et Bryst, der sad midt 
under Hagen. Den sidste af Slægten var en Kvinde, 
som havde ægtet en Mand af den almindelige Slags 
og var bleven Moder til en Bande Røvere; de boede 
sammen i en Hule i Skoven. Med dem indgik saa 
en Karl fra Seide Makkerskab; men siden stjal de et 
Svin fra ham. For nu at faa det igen, lavede han den 
Komedie at lade, som om Røvernes nys afdøde Mo
der gik igen, og paa den Maade lykkedes det ham 
at skræmme dem og faa fat i Svinet. — Denne gamle 
„Mör“, der bor i en Hule i Eskjær Skov og optræder 
som Skræmsel, synes mig at minde ikke saa lidt om 
det skrækindjagende Uhyre Mooren, hvis Bolig var i 
Kløften mellem Eskjær Have og Skov. Naar hun
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skildres som Kyklop, er det sikkert et Laan fra om
løbende europæiske Eventyr; men selve Forestillingen 
om den urgamle Slægt i Eskjær Skov kunde nok tyde 
paa Ælde. En Skovegn som den ved Eskjær kan 
nok tænkes at have været et Gemmested for Sagn om 
den Slags overnaturlige Væsener.

22. Harer, Katte, Tudser = Hekse.
Haren er en staaende Sjæleform for Heksen. Maa- 

ske kommer det deraf, at Heksenes vante Stævneplads 
var den gamle hedenske Harg. Ganske vist lyder de 
to Ord i Folkemaalet forskellig, nemlig henh. hår og 
har (jfr. Sognet Harre), men en blot Adklang er 
mere end tilstrækkelig til at faa Ordene til at flyde 
sammen. Som Hare optræder en Heks i Otting, E. 
T. K., „Sagn“ Vil, 273. Tre Troldharer sidder om
kring Maren Skade i Aasted, og den ene slikker hende, 
indtil hun faar læst sit Fadervor, smst. 41. Hun for
tæller ogsaa, at Maren Ræv og andre Hekse kunde 
gaa paa Bakkesiden som Mennesker og saa lige med 
ét synke i Jorden og løbe derfra som Harer, 899.

Mette Madsdatter viser sig paa Heksestævne ved 
Vikilde som Kat, se under Nr. 16.

1 Brøndum optræder en Heks som en Kat, en anden 
som en Tudse. Dansk Folkemindesamling 1638, 1639.

Mads Peter Christensen i Vester Grønning fortæl
ler, at Heksene skulde samles St. Hans Aften ved 
Breum Kilde østenfor Orinderslev Klosterkirke, inden 
de skulde afsted til Troms Kirke. Dér skulde de 
danse, og der sad een og spilte paa et gammelt Heste
hoved. Naar de havde gode Katte, kunde de ogsaa 
ride paa dem derover. Derfor mærkede Folk i Nabo
laget altid deres Katte i deres Øren, for naar de var 
mærkede, kunde Heksene ikke tage dem. E. T. K., 
„Sagn" VII, 304. Ved Breum. Kilde drak Tise Trolde
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med den Slemme af et Sølvbæger, smst. 305. Der 
siges ogsaa, at de mødtes med ham i Tise ved Pus
høj, hvor han kom til dem i Skikkelse af Drengen 
Pus, d: Puk, Vætte.

Breum Kilde hed tidligere Vikilde, dvs. „den viede 
Kilde“. Pushøj er Pukshøj, dvs. „Vættens Høj“. 
Udenfor Salling mødes Hekse ved Gildsig, „Offer- 
gildemosen“, og i Smørdalen, dvs. „Pladsen, hvor 
Offeraltret smøres med Blod“. Altsaa i Salling som 
andensteds viser Heksene sig som Arvtagersker efter 
det hedenske Præsteskab.

23. Nedgravning af levende Ofiervæsener.
Paa unavngivet Sted i Salling skal en Dreng være 

bleven nedgravet som Offer for at forebygge Havets 
Indbrud, Dansk Folkemindesamling 1624. 1906, 1. 1
Flovtrup Drengshøj skal en Dreng være nedgravet 
som Pestoffer, E. T. K., „Sagn“ IV, 1778. Samme 
Pestoffer skal være bragt paa Fur, østenfor Kirke- 
gaarden, Thiele 2. Udg. 11, S. 63. Om Nedgravning 
af levende Hundehvalpe og en levende Kalv paa Fur 
fortælles hos E. T. K., „Sagn“ VII, 1793, 1794. Det 
synes, som om denne barbariske Offerskik har holdt 
sig længst paa Fur.

II. Samlede Iagttagelser.
Levningerne af Hedenskab i Salling og paa Fur 

stemmer med almindelig dansk Skik deri, at de kun 
i ringe Grad rummer Spor af de høje Guder.

Det er muligt, at i Kampsagnet fra Tis Enge skim
tes Himmelguden og Krigsguden Ti under Navns 
Nævnelse, men sikkert er det ikke.

Af Frey er der intet Spor tilbage i Salling, af Thor 
blot en Talemaade om hans Køren med Skudtørv,
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af Odin Mindet om Wojnsjægerens vilde Jagt og om 
hans „Herregaard“ Wojns (Oddense).

Paa Kysten mod Himmerland kendes den gamle 
kimbriske Oud, Himmerlands Tyr.

Sjælevæsenernes Zoologi synes den samme som 
andensteds i Danmark, men Afgrænsningen er paa
faldende fast, snarest fastere, end den mangensteds 
kendes fra andre Egne af Landet: Helhesten optræder 
særlig ved Kirken, Lindorm og Hund særlig paa Herre- 
gaarden, Kalv eller Stud i Bondegaarden, So ved Retter
stedet; Heksen viser sig som Hare, Kat eller Tudse.

To Gange boler Herregaardshunden med Herre- 
gaardsjomfruen ; et lignende Træk kendes fra Ty og 
Fyn. Denne Forestilling er maaske noget, der nær
mest hører til Vestdanmark.

Et afgjort vestdansk Træk er det, at Torden- 
vaabenet i Salling er et forstenet Søpindsvin, en saa- 
kaldt Sebedeje, opkaldt efter Zebedæi Sønner, „Torden
sønnerne“ (Marcus Evangelium, 3, 17). Paa dette 
Punkt staar Salling i skarp Modsætning til Genbosyslet 
Himmerland, der her som i en hel Række andre Træk 
slutter sig til de danske Øer. Saavidt jeg kan skønne, 
savrfer Salling følgende østdanske Træk, der alle 
kendes fra Himmerland: 1. Tordenvaabenet opfattet 
som en Stenøkse; 2. Kvinden (Slattenpatte), der for
følges af Wojnsjægeren; 3. Kirkelammet, dvs. et ned
gravet Lam, der er ofret for at blive Kirkens „Vare“; 
4. Varulven; 5. Fortællingen om, hvordan Varulve
naturen og Marenaturen opstaar ved, at en Kvinde 
kryber baglænds gennem en Hestehud i Fandens Navn 
og siden føder Varulve eller Marer; 6. Natravnen, 
bortset fra et eneste Eksempel i Nautrup, der turde 
skyldes Overførelse fra Mors; 7. Fortællingen om, 
hvordan en Gaards Indbyggere nedmanes i Dybet til 
Straf, fordi en udklædt So har faaet Nadverens Sakra-
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mente, og hvordan de nedmanede Aander saaledes 
bliver til Gaardboer (i Oaardbo Sø etc.); 8-9. Grav
sagnene om Kong Dan og Kong Skjold, der er særlig 
udbredte i Himmerland og Ommer Syssel, se Axel 
Olrik, „Danmarks Heltedigtning“ 11, 236; i Ommer 
Syssel stedfæstes ogsaa det sjællandske Sagn om Hag- 
bard og Signe. Som Nr. 10 kan tilføjes, at Salling 
ogsaa savner det typiske himmerlandske Spøgelse 
Knarkvognen. At Kirkelammet, Varulven og Nat
ravnen savnes i Salling, stadfæstes af Esper Brogaard 
og Søren P. Øgaard; naar Jeppe Aakjær i Esper Tækki, 
S. 36, lader Varulven optræde ved Breum Kildes 
Heksesabbat, er det, som han selv indrømmer, en 
digterisk Frihed. Sagnet om den udklædte So, der 
nedmanes, kendtes af Johanne Espersen, men ikke 
med Stedfæste i Salling.

Til Gengæld for de østdanske Træk, der savnes, 
ejer Salling Overleveringer om Dagel, Solmanden 
Kryk, Solkonen Krøb, Ildvæsenerne Ilder og As. 
Meddelelsen om dem alle skyldes Johanne Espersen. 
Dagel skal være Navn paa Hestens Avlelem, hvad 
der kan tyde paa en fallisk Dæmon eller Guddom; 
iøvrigt genfindes Navnet paa Nedertysk som der Dage. 
I Salling og Ty kendes ifølge Esper Brogaard en 
Nisse ved Navn Hakkelsemanden; han nævnes i en 
Hekseproces fra 1686 som Hackenmay og viser sig 
derved at gaa tilbage til den vestfalske Høstaand 
Hackel Mai.

Vi har ovenfor ved Skive Fjord iagttaget et Skel 
mellem øst- og vestdansk Type; det træder særlig 
tydelig frem ved Udbredelsen af de forskellige Former 
for Tordenvaabenet. Forskellige Træk synes at tyde 
paa, at det vestdanske Omraade har sine særlige For
bindelser direkte til Nordtyskland og Nederlandene. 
I den Retning peger den sallingske Dagel = der Dage,.
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og sallingsk-tylandsk Hakkelsemand, Hackenmay = 
vestfalsk Hackel Mai. Et tilsvarende religiøst Sted
navneled af sydvestlig Oprindelse er vistnok „Pyt“, 
brugt — „Offerbrønd“. Det er det latinske puteus, 
der først overtages i flanderske Navne som Krekelpyt 
og dernæst breder sig til det sydlige og vestlige Jyl
land; jfr. Fruepøt ved 0. Løgum og Brudepøt ved 
Vejle, begge med Sagn om Kvinders Nedsynken, E. 
T. K., „Danske Sagn“, 111 1727—78, 1736—37; end
videre Smørpøt ved Skadst Herredsting og ved Bøv- 
ling = „Offerbrønd“.

Naar det vestdanske Omraade her røber Forbindel
ser sydvestpaa, maa en saadan Omstændighed dog 
ikke tydes som Tegn paa, at det nævnte Omraade 
skulde være mere „tysk“ end det østdanske. Det øst
danske er nøjagtig ligesaa „tysk“; thi fra Tyskland 
stammer en stor Del af de mytiske Figurer, som udgør 
dets Ejendommelighed overfor Vestdanmark. Hele 
Modsætningen ytrer sig deri, at hvert af de to Omraa- 
der søger Næring fra forskellige tyske Egne.

Hermed har jeg tilendebragt min Skitse af Sallings 
og Furs Hedenskab. Den tør vistnok gælde som Vid
nesbyrd om, at der trods de gamle Overleveringers 
Hensmuldren dog endnu kan være noget af Værdi 
at finde ude i Landsbygderne, saaledes at det ved flit
tig Eftersøgen kunde være muligt at tegne et Billede 
af vört Hedenskabs særlige Afskygninger i de forskel
lige Egne af Landet. Det maa da haabes, at denne 
Prøve maa give stedkendte Mænd Lyst til at tage Op
gaven op, hver paa sit særlige Jagtrevir. Men det 
maa ske snart, inden de sidste Rester af det svindende 
Hedenskab synker i Graven uden Sang og Klang.

6



HelligkilcLen.
(„Æ Hellekjell“.)

aadan kaldtes i sin Tid en lille Kilde, som spillede
en vis Rolle i min Bamefantasi. Den var belig

gende i Vester Lyby Hede lidt Vest for Skive—Glyng- 
øre Landevej, omtrent ret ud for, hvor 9 km-Stenen 
nu staar.

Dens Vand havde Lægedomskraft, naar det stil
tiende blev hentet Set. Hans Aften. Til mine Barn
domserindringer knytter sig Fortællinger om de mange, 
der var bleven helbredet ved en Set. Hans Nat enten 
at vaske sig eller drikke af dens Vand, alt efter Syg
dommens Natur.

Jeg har selv en Erindring fra ca. 1871 eller 72 
herom: En af mine Farbrødre, som boede i Otting, 
havde faaet daarlige Øjne, og da han var født i mit 
Barndomshjem i Lyby, kendte han jo Kildens helbre
dende Virkninger. Jeg fik det for mig ansvarsfulde 
Hverv at hente en Flaske Vand til ham en Set. Hans 
Aften. Jeg var den Gang omkring Konfirmations
alderen. Udstyret med en Topotflaske til at tage Van
det i traskede jeg om Eftermiddagen til „Foerkjer“, 
en Tørvemose tæt derved, hvor hele Byen den Gang 
skar Tørv. Denne Tørvemose spillede ogsaa en vis 
Rolle i min Barndomstilværelse. Her samledes saa
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at sige hele Byen, straks efter at Foraarsarbejdet var 
tilendebragt, for at skære eller ælte Tørv. De fleste 
havde medbragt Middagsmad og Melmad; og til Maal- 
tiderne samledes man saa i større Flokke; bagefter 
var der altid rigeligt med kaade Løjer: Springen Buk, 
Kraftprøver af forskellig Art, især Bryderlag og Længde
spring over Tørvegravene, og det hørte altid til Dagens 
Orden, at en og anden vovede for langt et Spring 
og plumpede i.

Jeg sled gerne som Dreng med at trille Tørv ud, 
blot jeg kunde faa Lov at komme med. Foruden 
dette morsomme: at være med blandt Byens Ung
dom, var der ogsaa andet ved Mosen, der tiltrak 
mig, nemlig dens rige Fugleliv. Ænder, Terner, 
Bekkasiner i alle Arter var der et Mylder af, og saa 
især Brushønsene. Jeg husker tydeligt, hvor jeg var 
optaget af disse morsomme Fugle, naar de i Snesevis 
samledes paa Skoggerpladserne, og Hannerne med 
den brusende Krave om Halsen opførte vildt Slags- 
maal for Hunnernes Skyld. — Altsaa: jeg var trasket 
til Faarkjær Set. Hans Aftens Dag med min Topotflaske 
for at rejse og skrue Tørv. Jeg var meget optaget 
af den forestaaende Begivenhed. Eftermiddagen skred 
saa langsomt, og jeg syntes slet ikke, Solen sank mod 
Nordvest; før den var nede, maatte jeg jo ikke komme 
til Kilden. Endelig forsvandt den bag Stine Bødkers 
Hus, og jeg begyndte min ansvarsfulde Gang, spej
dende til alle Sider for at undgaa Folk. Lykkeligt 
fik jeg Flasken fyldt og erlagde min Tribut ved at 
kaste nogle Kobberskillinger i Kilden; uden dette 
Gebyr hjalp Vandet ikke. Jeg skal her tilføje, at en 
gammel Husmand i sin Tid altid rensede Kilden en 
Gang aarlig straks efter Set. Hans uden andet Veder
lag end de Mønter, han fandt paa Bunden; som Regel 
var det kun Kobbermønter, nu og da en Firskilling, 

6*
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og kom det meget højt, et Markstykke. Jeg kom 
lykkeligt hjem med Vandet, men maatte dog nu og 
da bøje af fra Vej og Sti for at undgaa Folk. Næste 
Dag gik jeg til Otting med Vandet og fik en Mark 
(33 Øre) af min Farbror for min Ulejlighed (et stort 
Beløb i de Tider).

1 den første Tid, efter at jeg var bleven voksen, 
kom jeg om Efteraaret nu og da forbi Kilden, naar 
jeg gik paa Jagt. Der var god Jagt i Heden, og i 
Mosen og Dammen ind mod Landevejen var det ofte 
godt med Ænder og Bekkasiner.

Et Minde fra sidst i Halvfjerdserne maa jeg have 
med. Vilhelm Birkedal skulde tale i Lem Set. Hans 
Aftens Dag; min Fader og en anden Mand fra Lyby 
spændte sammen og kørte til Lem. Det er den eneste 
Gang, jeg har hørt denne Mand. Hvad han talte om, 
har jeg forlængst glemt; men hans store Veltalenhed 
(saadan syntes jeg) og stoute Skikkelse staar endnu 
sikkert præget i min Erindring.

Da vi om Aftenen kørte hjem, og vor Vej faldt 
tæt forbi Kilden, gjorde jeg en Bemærkning om den; 
Manden, som kørte sammen med min Fader, sagde 
saa: „Ja, si’en ham Klør Syv haa’ wott i’en, skal æ 
Wand jo ett haa’ wott godt. De’ Klør-Syv-Mogh 
haae’ di ett ku’ faatt aa’en si’en." Klør Syv var en 
omløbende, forhutlet Stakkel, som jeg kun mindes af 
Navn, og som der fortælles om tog sig et regulært 
Bad en Set. Hans Aften i Kilden. Den Aften har 
Vandet næppe været helt klart bagefter; ellers var det 
som oftest sølvklart.

Saa var jeg borte fra Egnen nogle Aar. 1 1884 
var jeg igen kommen tilbage og byggede mig et 
Mejeri ijebjerg. Sommeren derefter, altsaa 1885, gik 
jeg Set. Hans Aften ud til Kilden for at se, om der 
endnu vilde komme Kildegæster. Den laa den Gang
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endnu uberørt af Kulturen, saa vel som nærmeste 
Hede, Mose og Dam. Jeg gik lidt ud i Heden og 
satte mig paa en Lyngtue, dog saa langt fra Kilden, 
at eventuelle Kildegæster ikke kunde generes af mig. 
Jeg sad ikke ret længe, før den første kom; lidt senere 
endnu en og atter en, og endelig kom der en Vogn, 
som holdt stille paa Landevejen, og to Personer steg 
ud og gik hen til Kilden.

Dette var mit sidste Set. Hans-Besøg ved „æ Helle
kjell“.

1 mange Aar havde jeg ikke været paa Stedet. 
Fra Landevejen, hvor jeg nu og da kom forbi, havde 
jeg set, at Kulturen havde brudt Vej til den. 1 Aar i 
Pinsen, da jeg atter kom cyklende med Landevejen, 
søgte jeg hen til Stedet; alt var forandret, Heden op
dyrket, Dammen og Mosen udgrøftet og drænet, Kil
den udtørret; kun en enlig Sivbusk viste Stedet, hvor 
den havde rislet.

Jeg har siden talt med Ejeren, der fortalte mig, 
at da de regulerede og opdyrkede Heden i Nærheden 
af Kilden, fandt de i en lille Forhøjning i Terrænet 
tæt under Overfladen en Del smaa Gange, hvori der 
flere Steder laa forkullede Rester af Brænde og Grene. 
Dette tyder paa, at Kildegæsterne har haft Ildsteder, 
og muligt har der været Kildemarkeder, hvad jo var 
almindeligt ved mange af disse Kilder.

Jeg kom til at tænke paa, om det nu ogsaa var 
helt rigtigt, at Kildens Spor saadan ganske udslettedes. 
Kunde Nationalmusæet ikke, i Lighed med hvad der 
sker med gamle Kæmpehøje, frede Stedet, sætte et 
beskedent Stakit om og en Sten med det kendte 
„F M“ under en Krone?

Et Stykke Kulturhistorie vilde paa den Maade 
værnes til Efterslægten.

Esper Andersen.



Møllerkongen Jens Feldingbjærg 
og hans Slægt.

Jeppe Aakjær.

I. I Trevad Mølle.

DE gamle Vandmøllers Saga er ude. Dermed for
svinder et Stykke Landsbypoesi af den reneste 

Art. Fra Møllen gik der Radier ud til hvert Hjem 
i Sognet, ja, i den fjærne Fortid: til mange Sogne. 
Fra dens sivrandede Dam lød Frøkvækket forunder
ligt betagende i de groende Majnætter, naar Fuldmaa- 
nen gled over den arkede Storhimmel; og Møllen selv 
med dens Brummen og Summen, dens evigt drejende 
Axler og Kværnsten og Vandets døvende Fald fra det 
uhyre Hjul bag Bræddervæggen — hvor fyldte det os 
ikke som Smaa med Forbavselse og nyfigen Drenge
glæde!

Min Barndoms Mølle var den i Trevad. Det var 
aldrig vanskeligt at faa mig afsted med Maltposen, 
om end det var et drøjt Stykke Arbejde for en ni 
Aars Purk, især om Vinteren, at bære Posen den lange 
Vej over Snedriver og frosne Bakker. Men man fik 
jo Erstatning for Møjen, naar Møllen var naaet, og én 
fik Lov til ret at mætte Øjet og Fantasien med al den 
drejende Mystik, lige fra det vældige Vandhjul, der 
var -det største Vidunder, jeg som Dreng havde set, 
til det mindste lille Sold, der laa og fimrede og tim-
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sede Melstøv fra sig i en eller anden forborgen Krog 
af Æventyrværket. Og naar man gik hjem, laa alle 
disse Herligheder og groede i ens Fantasi, mens det 
duftende Mel i Maltsækken varmede ens Ryg helt ind 
til Marv og Ben.

Men nu synger Trevad Mølle som de fleste af 
dens Brødre paa det sidste Vers. Men før den ganske 
synker i Jorden, vil jeg gjøre et Par Rids til dens 
Historie, skjønt det meste af den er dreven bort paa 
Vinden sammen med det sejlende Mel.

Hvor gammel den er, kan ikke siges; som rigtig 
ældgamle Mennesker har den glemt sin egen Alder. 
Men i 1415 var den ihvertfald til, for da nævnes den 
som tilhørende Aunsbjærgmanden Jens Nielsen. Kan
ske er den bygget under Valdemar Atterdag, der gjorde 
ret meget for Mølledriftens Opkomst i sit Rige.

Ved Aunsbjærg blev den nok endnu et hundrede 
Aar, men saa kom Reformationen og vendte op og 
ned paa alting, ogsaa paa en Kiste, der gjemte Skjødet 
paa Trevad Mølle. En Præst ved Domkirken i Vi
borg, „ærlig Mand Hr. Christiern Tygissen“, slaar sig 
for sit Bryst og jamrer ynkeligt i den Anledning. Men 
Bønderne gjorde i de Dage (1537), hvad de vilde, om
trent som i vore Dages Rusland, og Kværnstenene 
løb snart avet og snart forkert i Trevad Mølle. Chri
stian 2den havde ogsaa haft Fingre i den nogle Aar; 
og i det næste Aarhundrede var den som oftest Kro
nens. I 1663 tilhører en Del af Trevad By Estvad- 
gaard, men Trevad Mølle er Kronens Pantegods; Møl
leren hedder da Chr.. Christensen. Møllen selv er 
uden Avl, og „fast ganske øde“. Da en ny Matrikkel 
ansættes i 1682, hedder det om Trevad Mølle, at den 
ligger sønden for Byen og beboes af Thomas Lar
sen, Ejeren er Johannes Haas paa Giøl. „Udi samme 
Mølle er en Overfaldskværn, hvis Sten er brede: 2’/i«
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Alen. Vandet til samme falder af Naturen og har sin 
Begyndelse udaf et Kjær med nogle Kildespring; kan 
ej male udi stor Tørke og ej heller i megen haard 
Vinter, formedelst Mangel af Vand. Haver ellers tem
melig Søgning. Til denne forbemeldte Mølle ligger 
et lidet Stykke Jord. Nok en indelukt Toft ved Mølle
dammen, som Mølleren Th. Larsen udi Brug haver. 
Hvilken Bymændene ham bevilger og af hans For
mand udaf Byens Fædrift er indtagen, hvorudi By
mændene ere lige Lodtagere; bestaar af 12 smaa Agre“.

Møllens Skæbne gik ud og ind ; Navnene paa 
Mølle-Ejer saavel som Mølle-Lejer skifter bestandig 
indtil hen i Midten af 18. Aarhundrede. Da kommer 
der en Mand til Trevad Mølle, der tør betegnes som 
et ret enestaaende Exempel paa Driftighed og Frem
gang blandt den Tids Bøndersønner. Han hedder 
simpelthen jens Jensen og efter sin Fødeby Sønder 
Feldingbjærg lar han sig kalde Jens Feldingbjærg. 
Der er han født 2:,/7 1724.

Hans Forældre var Fæstere; Faderen hed Jens 
Trogelsen (født 1687, død 1767), Moderen Mette Mads
datter. Jens Feldingbjærg dukker op i Trevad Mølle 
omkring 1750, dog blev han først Møllens Ejer nogle 
Aar efter. D. 10. Oktober 1748 henter han sig en 
Kone fra Nørgaard i Søby; hun hed Maren Olesdatter 
og hendes Far var Ole Christensen; men hun døde 
efter det første Barn, Ole Jensen, der senere blev 
Ejer af Bregendal i Fly. Men 3. Novb. 1751 er Jens 
Feldingbjærg atter i Brudeseng, denne Gang med 
Cathrine Jacobsdatter Brøndum, hvis Far var Deg
nen i Søby, Jacob Jørgensen Brøndum. Om Jens 
Feldingbjærg har faaet Penge med Konerne eller hvor
dan han er kommen til dem, ved jeg ikke, men 1756 
kjøber han Trevad Mølle og betaler den kontant med 
850 Rdl. Dermed grundlagde han det Møllerdynasti,
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som fortsattes et godt Stykke ud over lians Død, ja, 
som vi senere skal se, kan spores den Dag i Dag.

Trevad Mølle var under sin Omtumlethed kommen 
i Hænderne paa nogle Skiveboere. 1719 ejedes den 
af Anne Larsdatter Winde, men da Jens kjøbte den, 
tilhørte den en Række Arvinger af Familien Soindt, 
der var spredt over det halve Jylland; der var Anne 
Marie Christensdatter Svindt, gift med Præsten Michael 
Feld i Vammen; der var en Knud Svindt fra Aalborg, 
en Jørgen Svindt fra Løgstør, en Peder Svindt fra 
Skive osv. De var glade ved at komme af med Møl
len til Jens Feldingbjærg, der var saa heldig at kunne 
betale det, den kostede. Men Jenses Selvejer-Glæde 
fik dog hurtigt et brat Stød. Hvad er en Mølle uden 
Vand? En Dag i 1759 gik det meste af Møllevandet 
fra ham.

Naar en Fjandbo i gamle Dage anførte sin Oaards 
Størrelse til saa og saa mange Tdr. Land, kunde man 
tit høre Sallingboen spottende korrigere: „Ja, det er 
da saa, nær do haar æ hjemm hwer Krumm!"

Fjandboens Jord har virkelig til Tider haft slemme 
Føjtelyster. Sandflugten var én af denne Landsdels 
værste Farer.*) Store Strækninger af Øst-Fjends Her
red (saaledes Fusagers og Rosgadrds Marker) laa 
udyrkede hen i Midten af 18. Aarhundrede paa Grund 
af Sandflugten. Og nu var Jens Feldingbjærg pludse
lig kommen i Vinden for de lunefulde Sandflugts- 
Agre i Vester Børsting Mark.

Jens klager sin bitre Nød til Autoriteterne. Han 
har næsten mistet alt, hvad han „møjsommelig med 
Slæb og Arbejde har forhvervet“. Han kjøbte Møllen, 
siger han, for en Del Aar siden, da den var i sin

•) Det stod forresten ogsaa alt andet end godt til i det nord
vestlige Salling helt ind i det 19. Aarhundrede.
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Kraft, men nu er den bleven ramt af „tvende ulykke
lige Hændelser“ :

1) en Dam ved Vittrup Mark, hvorfra han har 
haft en Del af sit „Maalevand“, er nu aldeles borttørret.

2) en Sandflugt fra Børsting Byes Ager har al
deles tilstoppet de Vandaarer, hvoraf Mølledammen 
skulde vedligeholdes og havde sit Udspring, „saavel- 
som den Bæk, deraf til Mølledammen skulde flyde“, 
saa Vandet i min Mølledam, der tilforn har været 
henved 2 Alen, „nu kun er 1—2—3 Kvarter (lige for 
det dybeste Sted, lige for Værket)“, saa der ikke kan 
males uden ved Regnvand.

Han ber om Ret til at bygge en Vejrmølle, for at 
Bønderne dog kan faa malet i deres Nærhed.

Og Tingsvidner bekræfter Rigtigheden: Sandflug
ten fra Børsting Mark synes ikke at være til at stoppe. 
Bækken er omtrent forsvunden. Vandet blev henne 
for et Aars Tid siden. Der blev opkastet en Rende 
for at møde Sandet, men til ingen Nytte (ä2/t0 1759).

Men Jens Feldingbjærg maa vel ha faaet Hullet 
stoppet, for hans Pengepung synes ikke at ha taget 
nogen større Skade. Snart begynder han at møde 
paa Ejendomsauktionerne og overbyde alle andre. 
1771 kjøber han 12 Td. Htk. i Søby for 1270 Rdl. ; 
og Jens betaler med den blanke Skilling trods Vand
mangel og Sandknog. To Aar efter kjøber han af 
Handelsmand Chr. Nyboe hele Vridsted By — 31 
Td. Htk. — for den Sum 1450 Rdl.! Tænk paa 
det, 1 Vridsted Mænd, højere anskreven stod ikke 
alle jeres Gaarde tilsammen i det Herrens Aar 1773. 
Der sker da altsaa nogle Fremskridt i Løbet af 
halvandet Hundrede Aar. — Den rige Møller, — som 
han nu maa kaldes — er stadig om sig; snart har 
han Jordegods i hvert andet Sogn i det hele Herred. 
1776 laaner han en arm Præst i Vroue, Mathias Holm,
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250 Rdl. og faar Pant i hele hans „Udbesætning“: 
Kreaturer, Avl og Avlsredskaber, og Præsten lover 
ham 4 pCt. Renter til næste Snapsting. 1785 erhverver 
han sig Vroue-Resen Kirketiende for en bitte Skilling 
paa 3300 Rdl., og baade Fly og Vridsted Konge- og 
Kvægtiende havnede omsider i Jens Møllers rumme
lige Buxelommer. I 1785-89 ejer han 16 Bønder og 
5 Husmænd, og hans Formue opgjøres til 4000 Rdl., 
hvoraf han svarer 20 i Skat. Ikke just nogen urimelig 
Skatteprocent!

I Slutningen af Halvtredserne maa han ha mistet 
sin 2den Kone, men uforknyt gifler han sig tredje 
Gang 22. Juli 1762 med Ane Pedersdatterha Skalm- 
strup Mølle. Hans forrige Kone var jo ogsaa en Mølle
datter; og da Børnene voxede op, søgte han ogsaa 
saavidt muligt at faa dem anbragt ved Vandmøller. 
Det lykkedes ualmindelig godt; der var vist kun én, 
den ældste — Ole Jensen — der gik Ram og Mølle 
forbi; han fik Oaard i Egebjærg, som han senere om
byttede med Bregendal, hvor hans Slægt sidder endnu. 
Af Ole Bregendals Halvsøskende fik Jakob Jensen 
(Feldingbjærg) Søby Mølle; Catrine Marie blev 27/4 
1780 gift med Jens Thornasen, Ejer af Høgild Mølle; 
en yngre Bror, Jens Jensen, blev :"/lo 1785 gift med 
en Enke Kirsten Nielsdatter *) i Neder Balling Mølle; 
en Søster Catrine blev 16/4 1794 viet til Mads Jacob
sen i Vium Mølle; den yngste af Søskenderne: Peder 
Jensen fik efter Faderen Tre vad Mølle. — Saaledes 
sad nu gamle Jens Feldingbjærg selv i Midten som en 
Møllernes Konge, mens alle de dumrende Mølleværker 
hakkede og pulsede rundt om ved Synsranden. Men 
Jens var ved at blive gammel nu; forlængst kunde 
han ha holdt Sølvbryllup med sin tredje Kone; da

') Begravet -•> 10 1804, 48 Aar gi.
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opsatte han (2% 1794) sit Testament og delte sine 
Grunker mellem Børnene. Og der var nok at dele 
af, og Jens Feldingbjærgs Formue har sikkert lagt en 
solid Grund til hundredaarig Velstand i adskillige 
Hjem baade i Salling og Fjends Herred. Catrine i 
Vium Mølle maa ha staaet hans Hjærte nær, for hun 
kom til at arve lige med Brødrene, hvad først blev 
lovfæstet 1857. Peder Jensen fik Møllen i Trevad for 
2100 Rdl. og frit Ophold til Forældrene. „Og saa- 
længe jeg lever forbeholder jeg mig at vejlede min 
Søn Peder Jensen i Raad og Daad, hans Ejendoms
ret til Møllen i sin Tid uforkrænket“. Jojo, den Gamle 
vilde nok vide, hvem der slog Kværnen i Gang! 900 
Rdl. synes at ha været Delingskvotienten mellem Ar
vingerne, men saa var der Kirke- og Konge- og Kvæg
tiender baade her og der, saa der var ingen smalle Steder.

Sine sidste Dage levede Jens Feldingbjærg og Ane 
i Vridsted; her døde han 1797, 73 Aar gi. Hustruen 
Ane Pedersdatter overlevede ham i 15 Aar; hun 
jordedes i Vridsted ,!/fl 1812, 71 Aar gi. Men da var 
hendes Søn Mølleren Peder Jensen forlængst gaaet 
forud for hende. — Levealderen blev herefter ikke 
lang i Trevad Mølle. Peder Møller var 1795 bleven 
gift med Ane Marie fra Søgaard i Daugbjærg, en 
Datter af Enevold Nielsen. Hun fødte ham tre Børn, 

Jens, Enevold og Anne Marie; den sidste kostede 
vistnok sin Mor Livet; Peder sad nu Enkemand indtil 
sin Død, der indtraadte i Efteraaret 1803. Et stort og 
broget Skifte findes efter ham, som fortæller om be
tydelig Velstand i Møllen paa hans Tid. Hver af 
Drengene tillagdes der 3600 Rdl.; Halvparten til bitte 
Anne Marie, som var sendt til Slægtningerne i Neder 
Balling Mølle*).

♦) Hun blev -s, |0 1819 gift med Jens Christensen Goul i 
Hem, der da var 29 Aar gi.
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Hele Omegnen synes at ha laant Penge af Peder 
Møller fra 2 Rdl. til 300. Nu blev der drukket tæt 
ved hans Henfart; 37 Potter Brændevin paa selve 
Begravelsesdagen !

Møllen blev købt til Sønnerne for 6300 Rdl. (ca. 
20,000 Kr. i vore Penge). Da Jens Pedersen voxed 
op, fik han Møllen; han hentede sig en Kone i Hjelm 
Mølle; hun hed Johanne og var en Datter af Hofman 
Christensen-, hun døde imidlertid strax efter Oifter- 
maalet, 21 Aar gi., efter at ha født en Datter Ane 
Marie. Barnet blev baaret til Daaben samme Dag, 
som Moderen begravedes, 21. Okt. 1827.

Jens Pedersen giftede sig senere med sin afdøde 
Hustrus Søster Maren Hofmandsdatter. Ret længe 
overlevede han ikke dette Ægteskab; 11. Marts 1838 
døde han, kun 411/8 Aar gi. Ane Marie Jensdatter 
og Enken Maren tillægges hver ligemeget: 1000 Rdl. 
Et Aar efter, 2l/, 1839, gifted Maren Hofmansdatter 
sig med Esper Christensen fra Sevel; hun var da 30, 
han 31 Aar gi. De havde to Sønner, født i samme 
Aar: Jens født 9. Jan. 1840 og Chresten Espersen 
(f. 28. Nov. 1840), der senere overtog Møllen og som 
lever den Dag i Dag. Kræn Møller er stadig en for
trinlig Fortæller, der i Fortiden har skjænket mig mangt 
et muntert Motiv fra Livet i det gamle Fjends Herred.

II. I Bregendal.
Ovenfor saa vi, at Møllerkongen Jens Feldingbjærgs 

ældste Søn, Ole, blev Ejer af Bregendal i Fly. Lad 
os da se, hvad Skæbne han faar dér; men først et 
Par flygtige Rids af denne Gaards Historie.

Der gaar Sagn om, at Bregendal har ligget gjemt 
i den Dal mod Nordøst, hvor nogle høje Bregner 
bryder frem af Skraaningerne, og det skulde saa for-
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klare det ydmyge Efterled i Gaardens Navn*); men 
saalænge nogen husker og kan gjøre Red’lighed for 
sig, har Bregendal ligget højt og ensomt paa Bakkens 
Top som Falken, der bygger sin Rede paa den øverste 
Gren; og før Udskiftningstiden, da de øvrige Fly 
Gaarde klumped sig i ét Filteri omkring Flæskjærdam, 
mens „Udflytter“ og „Opmark“ osv. kun var Ud- 
driftsjord, maa Ensomheden og Afstanden mellem 
denne Gaard og de øvrige ha været imponerende. I 
dens Historie adskiller den sig dog kun glimtvis fra 
de andre Gaarde. Dens Beboere var hyppigst Fæstere, 
der ikke sad altfor fedt ved det; én eneste Gang var 
den dog en kort Tid Sæde for gammel dansk Adel, 
en havareret Ætling af de Kaas’er, som vi skal høre lidt 
om. Thi de øvrige Beboere, af hvilke den første, der 
høres om, en Isak Andersen, nævnes saa tidligt som 
1482, kan ikke komme i Betragtning under dette flygtige 
Ridt over Bregendals bakkede Jorder. — Frederik den 
2den havde ogsaa haft Gaarden; hvad har/zcz/z ikke haft 
af Jordegods for at skille sig af med det igjen til 
højstbydende; her var det Kansleren Niels Kaas til 
Taarupgaard, der 1578 fik Bregendal af ham imod 
andet Jord. Men Bregendal har sikkert ikke lagt Be
slag paa mange af de kostbare Tanker, hvormed denne 
gamle Niels styrede Danmarks Land og Rige.

Der hvørmer med Navne for Bregendals Gaardsled 
som Lokesæd en Højsommerdag. Vi fæster os kun 
ved et enkelt. Det er ogsaa en Kaas, endda en Dame 
med det mærkelige Navn Thale. Hun kom dertil fra 
Grønkjær, hvor hun havde haft en tysk Kaptejn Johan 
Anrep at trækkes med. Han var hendes anden Mand. 
Han boede en Aarrække paa Rosborg, „som han 
havde for hans Bestillings Skyld"; og hans Bestilling

') Flytningen skulde være foregaaet Aar 1800.
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var at exercere med Landsoldaterne paa disse Egne i 
Trediveaarskrigens Tid. Da han ikke kunde svinge 
Hasselkjæppen længere, lagde han sig til at dø hos 
Thale paa Orønkjær omkring 1634; han ligger be
gravet i Feldingbjærg Kirke. Saa flyttede Thale Kaas 
til Bregendal, vistnok 1642. Det gav strax Anledning 
til, at de lo af de øverste Stole i Fly Kirke blev fejet 
rene for Bønder, saa de og deres Koner blev fôset 
ind i Korskirken, mens Thale og hendes „Jomfruer“ 
bredte sig paa de tømte Pladser med deres umaade- 
lige Fiskebensskjørter. Andet Minde end denne lille 
Rangstrid om de bedste Pladser i Fly Kirkekor ved 
jeg ikke, at den høje Dame har efterladt sig.

Thale holdt Stillingen en Snes Aar, men 1660 gaar 
Bregendal over til en Ingeborg Kaas som en faderlig 
Tugt og Revselse af Ivar Kaas, fordi Datteren havde 
giftet sig under sin Stand med en ufri Mand Mikkel 
Jensen Ravn. 1683 er den atter bleven en Fæste- 
gaard. Præsten Anders Paaske skriver da om dens 
Forhold:

„Der er intet Eng til Bregendal uden nogle smaa 
Enge norden Gaarden, hvorpaa kan avles — naar 
Gud ellers tilgifter god Afgrøde — 4 Læs. Fædrift 
er temmelig god til Bregendal, besynderlig naar det 
er en vaad Sommer. Hede kan de faa deres Lyng 
udi og saamange onde Tørve, som de nogenledes 
sig kan med behjælpe“. De maa la male ved Staarup- 
gaards Mølle, og deres Træfang maa de hente paa 
Viborg Hjultorv eller i det 6 Mile fjærne Funder. — 
1 de hundrede Aar inden Jens Feldingbjærgs Slægt 
rykker ind paa Gaarden, var den beboet af Fæstere. 
Der var først en Jens Pedersen Bregendal, der om
kring 1730 afløses af Peder Nielsen Bregendal*), der

*) Gift med Anne Jensdatter.
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gjennem Sønnen Jacob Bregendahl blev Stamfar til 
en berømt Linje, som endog har faaet sit Navn i 
Danmarkshistorien. Jacob Bregendahl fødtes 1732 og 
synes at ha været et uroligt Gemyt, der tilbragte megen 
Tid paa Flyttelæsset. 1755 træffer vi ham paa Ørslev 
Kloster, som han havde i Forpagtning en Aarrække. 
Her holder han 2215 1764 Bryllup med Jomfru Marie 
Elise Hertzberg fra Strandet. Aaret efter optræder 
han som Forpagter af Oxholm paa Øen Gjøl. Fra 
1775—90 driver han Aarhus Vandmølle, men gaar 
fallit og flytter til een af Sønnerne, Præsten i Skjør- 
ping Albert Philip Bregendahl, hvor han dør 1813, 
80 Aar gi. Præsten Albert Br. blev samme Aar for
flyttet til Skive, hvor han steg til Amtsprovst; senere 
kom han til Hovedstaden; men her klarede han den 
ikke saa godt; et anonymt Brev til hans Foresatte an
gav, at de i hans Værge beroende Obligationer, til
hørende Frelser-Kirkens Friskole, ikke fandtes i hans 
Besiddelse. Det kom til retslig Undersøgelse, og Pastor 
Bregendahl mistede sit Embede ved en Højesterets
dom. Sindslidelser formørkede hans sidste Leveaar; 
han døde lfi/9 1835. Han var Far til Overretsassessor 
Lavrids Nørgaard Bregendahl, der sad som Folke
tingsmand for Viborg og Fjends Herred fra 1848—72 
og i 11 Aar var Tingets Formand. Endnu lever der 
Efterkommere af denne Gren.

Stamfaderen Peder Nielsen maa ca. 1764 ha af- 
staaet Bregendal til Peder Povlsen Mørk, gift med 
Ane Pedersdatter, formodentlig en Datter af Peder 
Nielsen. En Søster til Peder Povlsen giftes 1779 med 
Ole Vistisen, Søndergaard i Vroue. Ret længe sad 
Peder Mørk ikke paa Bregendal, før Jens Felding
bjærg i Trevad Mølle tilhandlede sig Gaarden til Fordel 
for sin ældste Søn Ole Jensen, der snart kaldes Ole 
Møller, efter sit Fødehjem i Trevad, snart Ole Fel-
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dingbjærg, men hyppigst Ole Bregendahl efter Gaar
den, som han fik Skjødet paa 1783.*) Peder Povlsen 
flytter nu ind i Oles Gaard i Egebjærg. 1 1789 hedder 
det om ham, at han er Ejer af 1000 Rdl. og har været 
Selvejer i mer end 10 Aar. Han dør i Egebjærg som 
Sognefoged 1821.

Nu skal vi høre lidt om Ole Bregendahl og hans 
Efterkommere. Han blev da født i Trevad Mølle 1749 
som ældste Søn af Jens Feldingbjærg og dennes første 
Hustru Maren Olesdatter, — der som vi saa — kom 
fra Nørgaard i Søby. Her i Møllen gik Ole til sit 
25. Aar, saa drog han ned til Søndergaard i Søby 
og hented sig en Kone Ane Olufsdatter; det var 2. 
Febr. 1774; Ane var da 30 Aar, hendes Forældre var 
Ole Søndergaard og Mette Marie. Oles Far kjøber 
saa Gaard til dem i Egebjærg, hvor de boede fra 
1774 til 1782; der blev født dem et Par Sønner, mens 
de var i Egebjærg: Ole og Jens, men da vi ikke se
nere hører om dem, maa de være døde som smaa. 
1 Bregendal, hvorhen de altsaa flyttede 1782, kom 
der yderligere 5 Døtre: Mette Marie (f. 1782), Mette 
Catrine (f. 1783), Cathrine, Maren og Ane (død 
ugift 1812).

Ole har næppe haft det mere end jævnhen, før 
Arven efter den rige Mølleri Trevad. Ved Mandtallet 
i 1789 foreviste han sit Selvejerskjøde paa Bregendal 
af I6/f> 1783 lydende paa 7 Td. 6 Skp. 1 Alb. Bonde
skyld: hans øvrige Formue angav han til 200 Rdl., 
„hvoraf han svarer Formueskat“. — Oles Far døde 
jo 1797, og det er da nok for hans Penge, at Bre
gendal foretar det lille Hop fra Dalen til Bakketop
pen, hvor det ligger den Dag i Dag. 1 en Bjælke

*) Han bor der dog allerede 19. Nov. 1782, da han har en 
Datter Mette Marie til Hjemmedaab paa Bregendal.

7
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over Indgangsdøren i det gamle Stuehus, som brændte 
1897, saa man Aarstallet 1800 samt Ole Jensens og 
Hustrus Navnetræk. Det er naturligvis et Dokument af 
nogen Vægt, men mere synes jeg den Kjendsgjærning 
vejer, at Ole Bregendahl allerede 1794 lod sin Oaard 
„sætte i“ den nyoprettede Brandkasse, den Gaard, der 
da toges Syn over, er saavidt jeg kan forstaa, den 
samme, som stod paa sin Bakke til for ca. 30 Aar 
siden (Se Skivebogen 1922, S. 69—70).

1 1806 fik Ole Bregendahl sin Datter Mette Ca
trine gift med en Søn fra Skalmstrup Mølle, hvorfra 
Oles Far jo havde hentet sin tredje Kone, Ane. Oles 
Svigersøn hed Peder Laursen (født 1777). Sagen er 
dog lidt mere indviklet end ved første Øjekast. Fly 
Sogns gamle rynkede Kirkebog faar ligefrem et 
Skjær af Romantik, naar den Side 297 fortæller om 
Ungkarl Peder Laursen fra Skalmstrup Mølle og Pigen 
Mette Catrine fra Bregendal, som 20. Juli 1806 mødte 
hos Præsten og begjærede Tillysning til Ægteskab; 
paa samme Dag og i samme Time mødte ogsaa 
Enkemand Chr. Laursen fra Skalmstrup Mølle og 
Pigen Maren Olesdatter Bregendahl nøjagtig i samme 
Ærinde som de to foregaaende. To Brødre giftes da 
samme Dag med to Søstre. Dobbeltbrylluppet stod 
i Bregendal 17. August 1806. Besynderligt, at der 
ikke er bevaret Frasagn om saadant et Skrald i den 
dengang høje, nybyggede Gaard. Hvad har ikke de 
smaa Hyrdedrenge rundt om i Dalene haft at titte paa 
den Dag, naar man mindes lidt af Fortidens brogede 
og muntre Brudeskarer! — Chr. Laursen kjørte efter 
endt Gilde hjem til sin Mølle med sin Brud, men Peder 
Laursen blev i Bregendal.

Om Foraaret 1807 gaar Ole Bregendahl og Hustru 
paa Aftægt. Han forlanger 12 Fag Hus, indrettet efter 
sit Forgodtbefindende; fri Foder til 3 Køer og 10 Faar,
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som de udtar af Gaardens Besætning; desuden: 5 Td. 
Rug, 5 Td. Byg, 2 Sider røget Flæsk, 2 O1 Æg og 
100 Rdl. aarlig i Penge; 4 Læs Lyng, 30 Læs Hede- 
tørv, det er deres lldingsbrand; til Oles yngste ugifte 
Datter Ane biir der bestemt to Sengs Klæder, „samt 
anstændig Bryllupskost og Tæring efter Egnens Skik 
og Brug“, eller ogsaa 40 Rdl. samt hendes Dragkiste, 
Klæderskiste og Gangklæder, dertil: 2 Sølvbægere, 6 
Sølv-Spiseskeer, 6 Sølv-Theskeer, 1 Ko og 8 Faar! 
Hertil i rede Penge: 1000 Rdl.! Saa Ane drog ikke 
nøgen af Gaarde. Disse Penge skal udbetales hende, 
naar bemeldte Ane Olesdatter „bliver givet og kommer 
i Mands Værge“! — Lignende Summer maa Peder 
Laursen afstaa til de øvrige Søskende og til Ole selv. 
Alligevel har han faaet Gaarden til smaa Penge.

Livet gaar sin Gang i den høje nye Gaard paa 
Bakken; det er rige Folk, der bor der; der kommer 
tre smaa Piger; Sølvet hober sig op paa Kistebunden; 
alt synes at forjætte en lys Fremtid. Men Slangen 
lurer under Løvet! Aar 1812 var katastrofalt for 
Bregendal og dens Beboere. „En smitsom Sygen“ 
— hvilken har jeg ikke kunnet faa oplyst — slog ned 
over dem og mejet dem bort. Ligesom de gik i Flok 
til Bryllup, gik de nu ogsaa i Flok ind i Døden, de 
unge med de gamle. — Fly Sogns Kirkebog er ført 
utroligt sløsevornt i dette Aar, men saameget synes 
dog at fremlyse af dens gulnede Blade, at først paa 
Aaret 1812 dør baade Ole Bregendahls Hustru og 
hans yngste Datter, 27 Aar*) (begge hed de Ane Olufs- 
datter), og i Begyndelsen af Maj samme Aar dør Peder 
Laursen (33 Aar), hans Hustru (29 Aar) og Ole Bre- 
gendahl (63 Aar gi.); de begraves alle tre samme Dag, 
12. Maj 1812.

) Døde i Trevad Mølle 21/4 1812.
7*
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— Ogsaa Ole Bregendahls anden Datter i Skalm- 
strup Mølle var død før Faderen. Tilbage af Slægten 
sad nu kun tre Smaapiger fra 4!*/.l til 3'4 Aar gi. Lige
som Frøer i Enge var de saa smaa, at de kunde 
dukke sig under Dødens vilde Le. Den ældste, Ane 
Marie, var hjemmedøbt 22. Sept. 1807. Hun skulde 
føre Bregendahl-Linjen videre. Men i 12 Aar maatte 
nu Gaarden over paa fremmede Hænder. Rettens 
Folk kom og registrerede; det fyldte godt i den tykke 
Protokol. Først var der gamle Oles Liggendefæ : bl. a. 
150 Sølvknapper a 1 Rdl. Stykket, et Par Sølvsporer 
til 10 Rdl. osv. osv. Og saa var der Konge- og Kirke
tiender, der vejede godt til i Arvesækken; Kobberup 
Sogns Korn- og Kvægtiende, erhværvet 1792, repræ
senterede alene 3000 Rdl. Men det rigtige Sølvtøj 
laa dog alligevel i de unges Gjemmer. Skal vi kigge 
ind i „Skjænken“, mens Rettens Folk rasler med Nøg
lerne: Her staar to Sølvbægere, ét til 20, ét til 23 Lod, 
8 Sølvspiseskeer, tilsammen 44 Lod ; en Sukkerskaal til 
22 Lod, et Par Sølvspænder, et Stenkrus med Sølv- 
laag til 35 Rdl., et Sølvlommeuhr, 3 Hovedvandsæg, 
en Merskumspibe til 8 Rdl.; det glimter, det glimter! 
— Videre: en rød Saffians-Tegnebog med 106 Rdl. i 
Bankosedler. Og saa er vi inde i Fruens Kammer 
med Bunker af Stads; derimellem 8 Par Sko og to 
Par Tøfler. Og saa en Del Bøger, men kun gude
lige; „Den Bedendes Kiede“ træffes her som paa de 
fleste Bondehylder dengang og senere. Jeg har selv 
faaet mine første Barnestryg for de græsselige Bøn
ner og „Hjærtesuk“ i denne Bog. Nu staar den og
saa paa min Hylde som et af Barndommens støvede 
Torturredskaber.

Men videre! Vi gaar ud i Stalden. Bregendal var 
den Gang en Gaard paa godt 8 Td. Htk. Hvad 
havde den nu af Besætning? Jo, her er den: 13
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Køer, 5 Studekalve, 2 store 5 Aars Plovstude, 10 andre 
Stude, 58 Faar med 33 Lam, 3 Oalte og 1 Orne, 4 
Bistader. (Hestene synes ikke at være noterede). Der 
var i 1812 lagt: 24 Td. Rug, 12 Td. Byg, 36 Td. 
Havre og 1 Td. Boghvede. Oaarden med dens Jorder 
vurderes til 9000 Rdl. Men ved 3. Auktion 1. Juli 
1812 blev den tilslaaet Børnenes Værger Niels IVos- 
gaard fra Feldingbjærg*) for 14,100 Rdl. Men Asses
sor Peter Friis, Lundgaard, „som var gaaet ud af den 
varme og trange Stue et Øjeblik“, kom ind og gav Ondt 
af sig; efter noget Mundhuggeri tog de fat paa en Frisk; 
højeste Bud faldt nu paa Branddirektør Dinesen, som 
bød 14,700 Rdl. paa „Handelsbetjent“ Chr. Skous 
Vegne. Skou stammede fra Sundstrup ved Virksund, 
hvor han fødtes 1789. Han havde Bregendal i 10 
Aar, derpaa ombyttede han den med Baadsgaard i 
Staarup; i 30’erne blev han Stænderdeputeret for disse 
Egne, hvor han ogsaa handlede en Del og delte In
teressen mellem Vælgerne og Studene; egentlig fore
trak han vist som oftest de sidste. Han var gift med 
Catrine Marie Ravn; der kom flere Børn, mens de 
sad paa Bregendal; i 1822 afhændede han Gaarden 
til en Peder Bloch; da han havde siddet der i to 
Aar, maatte Gaarden til Tvangsauktion. Nu blev der 
igjen Chancer for de ægte Bregendalere af Jens Fel- 
dingbjærgs Stamme. Det havde jo nok været en 
Skuffelse for mange, at Oaarden gled ud af Slægtens 
Hænder hin Julidag i 1812. De tre Smaapiger var dog 
for Spæde til at føle Skuffelse. Dem tog Niels IVos- 
gaard med sig til sit Hjem i Feldingbjærg. Og 1824 
eller 25 vender den ældste Ane Marie tilbage til Føde
hjemmet ved sin Mands Søren Mogensens Side. Han 
kom fra Tastum, men stammede — langt ude — fra

♦) Han var Morbror til Peder Laursen.
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Sønder Resen*). Søren Mogensen døde 2/3 1849 af 
Brystsyge (56 Aar gi.) Hans Hustru overlevede ham 
i en Menneskealder; hun døde i Bregendal 15. Febr. 
1887, 79 Aar.

1 et gammelt Vers i Folkemunde om Orunkerne 
(maaske en i Fjendetid nedgravet Skat) dér paa Oaar- 
den hedder det:

En Skok og en Dægger, 
tølv Skier og en Bægger 
skal findes i Brejendal, hvor det saa legger.

1 Ole Bregendahls Tid laa det i solide Læddiker 
og Ojemmer; af et Avertissement fra Søren Mogen- 
sens Tid **) ser vi, at Bregendahls Rigdomme ogsaa 
sommetider laa og flød paa Landevejen; det hedder 
nemlig: „Paa Vejen fra Bregendal i Fly Sogn til Skive 
er tabt en Læderpose med vedhængende Signet. 1 
Posen var 50, mest hele, Specier“.

50 Specier — det var i de Tider ingen Klatskil
ling. Hvor maa den ulykkelige Søren ha revet sig i 
Haaret, da han opdagede Tabet.

Efter Søren Mogensen fulgte Sønnen Per Bregendahl, 
dér fødtes 7. April 1829 og døde 21. April 1906***). Han 
er Far bl. a. til Forfatterinden Fru Marie Bregendahl 
og Bregendals nuværende Ejer, Søren Bregendahl. — 
Per Bregendahl har staaet Model til adskilligt i min Digt-

*) Stamtræet ser saaledes ud paa Fædrene Side: Søren Mo- 
gensens Far var Mogens Nielsen (f. 1743, død 1801); 
hans Far: Niels Mogensen (f. 1711, død 1779); hans 
Far: Mogens Resen (f. 1660, død 1748); hans Far: Anders 
Mogensen i Resen, (begravet 1719).
Fødegaarden i Resen ejedes 1720 af en Bror til Mogens 
Resen, som hed Peder Andersen.

**) Se bl. a. Randers Avis 15/» 1832.
***) Han var gift med Anna Kathrine Cristensen fra Volling.
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ning saavel som i Datterens. Han var en ru og kantet 
Personlighed, der ikke var naadig at ha til Fjende. Han 
kunde dog ogsaa til Tider være meget lun. Her bare 
et eneste Exempel: Bregendal lagdes i Aske ved Bag
ning 1897. Mens det klinkbrændte, kom Tastum Degn 
farende; han gik hen til Per og hilsede med det alvor
ligste Aasyn. Per slog ud med Haanden og sa’ med 
Skælmen i Øjenkrogen: „Ja, Petersen, De maa und
skyld, men i Daa kan a ett wal byd Dem indenfor!“

Den østerrigske Forfatter Peter Rosegger fortæller 
etsteds om en Bonde, hvis Hjem brænder, at da han 
et Øjeblik havde beskuet Ilden, bøjede han sig ned 
og tog en Olød, hvormed han fik Ild paa sin Pibe. 
— Det har været en Aandsfrænde til Per Bregendahl; 
hans Uforstyrrelighed er bleven et Ordsprog.

Nu da jeg slutter, falder det mig ind, at de Gamle 
der i Egnen talte om en Vise, digtet om én af Bre- 
gendals mange Anna’er. 1 Visen blev hun kaldt Skjøn- 
Anna. Hvis det nu havde været i min grønne Ungdom, 
da jeg Aften paa Aften sad og hørte paa den gamle 
Visesanger Mads Bærs i Vinggaard, vilde jeg sikkert 
ikke ha opfordret ham forgjæves, saa meget mere, som 
han havde kjendt Ole Bregendahl. Men han har nu 
hvilet paa Fly Kirkegaard i snart 50 Aar. Men skulde 
ikke en anden af de gamle i en forborgen Krog 
af deres Erindring ha bevaret en Rest af den Vise 
og ville gjøre mig meddelagtig i deres Viden?

For at hjælpe dem lidt paa Oled skal jeg anføre 
et Par Vers, som jeg har faaet opstøvet; det ene er 
fra Fjends Herred og lyder:

Skjøn Anna, Skjøn Anna, hvor har du din Forstand,
at du skulde tage Jens Bregendahl til Mand!
Jens Bregendahl, Jens Bregendahl, hvi kom det i dit Sind, 
at du skulde tage den trolovede Kvind? — —



104 Jeppe aakjær:

Det kunde jo tyde paa, at Visen gaar tilbage til 
ca. 1700, da Jens (Pedersen) Bregendal sad som Fæster. 
Det næste Vers har jeg fundet i Salling, det lyder:

Nu mærker vi alle, at du har vundet Sejr, 
nu behøver du ikke at løbe om Lejr (Læder) 
hos Skomager, Feldbereder, Skrædder i den By; 
bliv hjemme hos Skjøn-Anna, hun lærer dig at sy.

Men Visen havde mange flere Vers og blev sun
get i Lyby Sogn for 20—30 Aar siden af en Mand, 
der nu ligger under Mulde.

Jeppe Aakjær.



En Bondeprokurator.
Jeppe Aakjœr.

Naar man fra Skive tar over Sydsalling med Vejen, 
der render om ved „Hwolm Kro“ (o: Kjær- 

gaardsholms Kro), passerer man i det sydlige Hjørne 
af Hem Sogn en slynget Dalsænkning. Her ved 
et stort Vejknæk, hvor der endnu dybest nede gaar 
en Bæk, laa i Fortiden, ja, næsten lige op til vore 
Dage, Kraarup Mølle; den har staaet i alle de tid
ligere Udgaver af Trap, da den vist er saa gammel 
som selve Methusalem, men i sidste (4de) uafsluttede 
Udgave, der lige er begyndt paa Salling, er den strøget 
sammen med saa mange andre Vandmøller, „som haar 
mist dje Moling“, takket være de smaa vimse Hus
møller eller den altbesejrende elektriske Kværn. Her i 
Krarup Mølle boede i Midten af 18. Aarh./ens Møller 
og hans Kone. Anne. De havde en hel Rævl Børn, 
hvoraf et blev døbt Niels Hendrik Møller*}, født 1747.

*) En Bror— vistnok Flokkens ældste — var Tømmermesteren 
Jens Krarup Møller, født 1739. Han „war en villere Kaal 
te æ Yws“ og ogsaa ellers en anset Borger i Skive, hvor 
vi træffer ham blandt de „eligerede Mænd“, den Tids By- 
raad. Han har bygget en Masse Gaarde baade i Skive og 
udenfor, bl. a. Vridsted gamle Præstegaard (1777) (nu to 
Gange nedbrændt), og det Nye Shioehus, som Justitsraad 
Chr. Lange lod opføre 1792—94. Jens Møller døde i Skive, 
87 Aar gammel, 1826; hans Enke, Johanne Møller, født 
Juul, døde, 63 Aar gi., 1827. — Andre Sødskende af Hen
rik Møller var Søren, f. 1748 og Anne, f. 1751. Desuden 
Chresten Møller, der vistnok blev Ejer af Fødehjemmet.
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1 sin pure Ungdom var han Herskabstjener hist 
og her paa Salling Herregaarde. 1763—66 tjente han 
Ejeren af Østergaard, Chr. Kjerulff, men efter hans 
egen Opgivelse var han i fremmed Brød allerede om
kring 1760. En kortere Tid tjente han Herskabet paa 
Jungetgaard, mens Hofjunker Holger Sehested var 
Ejer (1766 — 68), fulgte maaske med Sehested bort til 
andre Egne og dukker en halv Snes Aar senere op 
som Tjener hos Orev Adam Fr. Trampe paa Krab
besholm, der var en af de faa Herremænd, han tilsyne
ladende alle Dage stod sig godt med; — med de 
øvrige Sallingjordegodsejere var han hyppigst paa Krigs
fod. Thi i disse bevægede Tider, da det gamle Bonde
samfund slog Revner, finder vi ham altid som Bøn
dernes juridiske Hjælper og Talsmand. Han havde 
forset sig paa Udskiftningen; skjult eller aabenbar vil 
vi altid finde ham i Oang med et eller andet Muld
varpearbejde, der skal lægge denne Reform Sten i 
Vejen. Han praler af, at han har bragt Udskiftnings
planen til at strande i Harre (1777); han er vældig 
paa Spil i Lille Torum (1784), i Øster Lyby (1785), 
overalt, hvor man vil bruge ham og hans usammen
satte juridiske Bagstræb.

Som sagt havde han en mægtig Velynder i Grev 
Trampe. Paa Krabbesholm optræder han som „Fuld
mægtig“, maaske en Slags Husforvalter. I en Annonce 
i Viborg Samler 24. Juli 1780 hedder det — — — 
„ved Døden afgangen Jomfru Charlotte Amalia 
Bevére, som conditionerede hos mit høje Herskab, 
Højvelb. Hr. Orev von Trampe til Krabbesholm 
for Françoise hos Komtesserne. — H. Møller, Fuld
mægtig.“ — 17. Juli 1782 udnævner Oreven denne 
sin Lakaj til Birkedommer og Skriver i Resen Birk. 
Det var just ikke nogen fed Forretning. Amtmanden 
anslaar Embedet til 20 Rdlr. om Aaret, men Møller
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havde nu for Alvor faaet Porten aaben ind til Juriste
riet og vidste at benytte sig af sin Stilling til at lade 
sin Praas skinne. Salling kogte i disse Aaringe af 
Processer og Retsskandaler, og de kunde næsten alle 
føres hen enten til Møller eller til Prokurator P. Lund 
paa Skivehus.

Vi skal her dvæle ved en eneste, den, der drejer 
sig om Udskiftningen af Lille Torum.

Jeg har liggende for mig et gammelt bleget Do
kument fra 4. August 1784, hvor Landinspektøren 
Ditlev Flor, med en Haandskrift, der endnu røber 
hans oprørte Sindsstemning, fortæller om de Chikaner, 
han Dagen i Forvejen har været Ojenstand for under 
sin ansvarsfulde Ojærning med at tildele Torumboerne 
de Lodder, der skulde tilhøre de enkelte Slægter i en 
uoverskuelig Fremtid. Han skriver:

„Da jeg den 3. August havde indkaldt Ejerne i 
Liid Thorum for at efterse de afsatte Lodder, meldte 
sig Hr. Birkedommer Møller paa Jens Meisens og fle- 
res Vegne, men da jeg ikke var overbevist om, at 
Jens Melsen oar Ejer, fordrede jeg Fuldmagten forevist, 
hvilket han ikke vilde eller [ikke] kunde; og at jeg der
til var berettiget, viser Forordn. § 30 med øvrige nære 
Orunde, og da overøsede han [Møller] mig med alle 
hans medfødte Grovheder i alles Overværelse, og 
hvis alene Ligemænd og Fornuftige, som kunde be
dømme Sagen, havde været tilstede, vilde jeg anset 
det som en Hunds Gjøen i Lænke, men da saa mange 
Bønder var hos, hvis Indsigter man ikke kan fordre 
at strække sig langt og ved en saadan Mands Opfør
sel, som dog er Dommer i Landet, tror sig ganske 
berettiget til at fornærme mig i mine vanskelige Em
bedsforretninger, saa er jeg højst beføjet at klage og 
fordre Erstatning. Hans Grovhed eller rettere Ond
skab gik saavidt, at han kaldte Ejerne til sig, hvor-
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iblandt Hr. Quistgaard til Jungetgaard, og spurgte, om 
han var fornøjet, og da han dertil svarede Ja, sigtede 
han til Hr. Qu.’ Rigdom og adskillige Gange ganske 
fattelig lod sig forlyde med, at jeg havde føjet de Rige.“

— Flor ved med sig selv, at han har en god Sam
vittighed, som ikke tog „Gager i mit Embede, ikke 
for at rose mig deraf, thi det var en ussel Ros, da 
det er min Pligt; men jeg kan forevise mange, som 
haver bedet mig i deres Enfoldighed, og jeg haver 
afvist. Men nedrige selv tænker altid nedrigt om an
dre. Min Konge haver aflagt mig tilstrækkelig; jeg 
trænger til ingens, og besudlet Rigdom tænker jeg for 
vel til at eftertragte. Mit Arbejde og mit vigtige Em
bede, som er mig betroet, haver jeg forrettet med 
Flid, Troskab og efter de mig betroede Indsigter; jeg 
kan fejle, har muligt ofte fejlet, men aldrig med For
sæt, og Ret og Retfærdighed har aldrig været mig av 
Øjnene; naar jeg behandlede de Personers Vel, hvis 
Ejendomme vare mig betroede. Sandheden selv og 
de Retskafnes Vidnesbyrd kan jeg opbyde. Skal da 
én, hvis Ære ikke kan være ham kjærere end andres, 
skal denne være berettiget ved tvetydige og halve 
Ord offentlig at beskjæmme andre, og er den mindre 
en Æreskjænder, end den Lovene kalder saaledes; 
skal denne være straffri, naar hin maa undgjælde?“

— Han ber om Møllers Afstraffelse, og at det maa 
paalægges ham herefter, „naar han berettiget møder 
for nogen, da at opføre sig, om han kan, anstændig 
og uden Fornærmelse“. (Skive, 4. Aug. 1784).

Saa fdiger en Række Erklæringer fra dem, der hin 
Dag var tilstede og overværede de bevægede Begiven
heder. Søren Salling, Jungetpræsten, synes at ha været 
den bedste Iagttager; han skriver:

„Den 3. August d. A. (1784) var jeg ved Forsam
lingen i Lil-Thorum, hvor Hr. Birkedommer Møller
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efter foregaaende Anmodning og Overtalelse mødte 
paa Jens Fogeds og fleres Vegne ; Lodsejerne var for
samlede hos Jens Jensen i Lil-Thorum, og Hr. Birke
dommeren kom ind, da Kortet over Lil-Th. laa udbredt 
paa Bordet. Birkedommeren spurgte, om det var ham 
tilladt at se deri, hvortil Hr. Landinsp. Flor meget 
hastig svarede: Nej, og spurgte om han — Birke
dommeren nemlig — havde her noget at forrette; 
hvortil Birked. hidsig svarede: Ja. Landinspektøren 
æskede Fuldmagt, Birkedommeren svarede, at de 
Mænd var tilstede, som havde kaldet ham til at for
svare deres Sag, og anden Fuldmagt behøvede han 
ikke. Derpaa lod den nu opbragte Birkedommer falde 
adskillige dels horde (!) dels uhøflige Ord mod Hr. 
Landinspektøren. Ogsaa den næstfølgende 13. Aug. 
var jeg ved Aastedmøde i Lil-Thorum. Hr. Birkedom
mer Møller mødte som forhen paa deres Vegne, som 
havde antaget ham. Saasnart Forretningen var be
gyndt, tog Hr. Ring (o: Amtmandens Fuldmægtig) den 
enfoldige Jens Foged for sig og tilspurgte ham. Birke
dommeren sad en Tid ganske stille, og da han vilde 
tale i Jens Fogeds Sag, vilde man ikke tillade ham 
det; men blev ved at tilspørge Jens Foged: „O, ja, I 
har ham allerede i Fælden, se til, I faar ham bedre i 
den!“ Derpaa blev Hr. Ring opbragt. Sagde til Birke
dommeren, han maatte vide, her var ingen Borgerstue 
m. v. Birkedommeren var ogsaa opbragt, kaldte der
paa Hr. Ring nogle Gange: Deres Excellence. Endelig 
gik Birkedommeren ud med de Ord til de Vedkom
mende: „I haver med Bønner og grædende Taarer 
bedet mig forsvare eders Sag, og nu jeg er kommen, 
forbyder man mig at tale, og 1 taler selv. Jeg agter 
ikke at være eders Nar".

— De'Klagende fulgte ham, men med den fore
gaaende Erklæring, at de havde overdraget Møller deres
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Sag, fordi de som enfoldige Bønder ikke forstode at 
forsvare dem selv. Endelig lod Hr. Ring Birkedom
meren med de Klagende kalde. De kom, og ved jeg, 
at Birkedommeren under den hele Forretning ikke 
fornærmede noget Menneske, saa længe jeg var nær
værende; af det, som siden efter passerede, da Com
missionen var ude paa Marken at bese de Klagendes 
Lodder, ved jeg intet, thi jeg var i Forvejen hjemrejst. 
At saaledes er tilgaaet, som jeg her har anført, skal 
jeg altid vedgaa.

Junget Præstegaard, 10. (?) Aug. 1784. Søren Salling.“
De øvriges Dom over Møllers Adfærd er skrappere: 

Chr. Lange, Eskjær, er meget indignert; han vil ha 
set Møller „meget grov saa vel i Tale som uanstæn
dige Gebærder og Lader“.

Saa snart man 13. Aug. havde været ude paa Mar
ken, kjørte Flor hjem, „for at undgaa mere Grovheder 
af Birkedommer Møller og tilstedeværende Bønder, 
som alt var nu bleven opbragt imod ham, da de saa 
Birkedommer Møllers Adfærd, mulig de da mente, de 
kunde ogsaa; da jeg hørte en af dem sagde paa 
Marken, at Djævlen maatte stødes i Landinspektøren, 
siden sa’ Hr. Birkedommer Møller, at Landinsp. havde 
delt Liid Thorum partisk og som en stor Nar, som 
jeg og mange hørte. — Det er unægteligt, at naar 
slig en Person maa have Tilladelse at møde ved Ud- 
skiftningscommissionen og øve slige Grovheder, maatte 
enhver ærekjær blive bange for at lade udskifte, da 
han haver roset af, at have foraarsaget, at Harre 
By ikke er bleoen udskiftet, endskjønt at Planen var 
lagt.“ Eskjær, 30. Aug. 1784. C. Lange.

Peder Nissen til Spøttrup hørte Møller „ofte med 
forunderlige Komplimenter“ kalde Fuldmægtig Ring: 
„Deres Excellence“. Ogsaa den ene af de tre klagende 
Mænd var meget grov og uhøflig mod Landinspek-
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tøren. Han havde ogsaa hørt Møller sige om Flor, 
at han havde delt Torum Mark „dumt og partisk, ja, 
som en stor Nar, ligesom han havde raabt : „Se, hvor 
han glor paa mig, ligesom han vilde æde mig“. Møl
ler havde hævdet, at saadant var det delt, at Selv
ejerne Niels og Jens Jensens Gaard, der før Udskift
ningen var bare 700 Rdl. værd, nu maatte sættes til 
1800 Rdl., mens Jens Jensen Fogeds Gaard er forhæftet 
med 500 Rdl., og nu intet værd, mens den „i forrige 
Seculo kostede 100 Sid. i Specier“.

Hvem kan nu mere afgjøre, hvor Retten ligger i 
disse gamle skimlede Stridigheder? Men hvor sinds
oprivende har det hele ikke formet sig, før af dette 
vilde Kaos opstod det Samfund, hvori vi nu lever!

Henrik Møller havde mange Fjender, men ingen, 
som han gjennem et langt Liv blev ved at forfølge 
saa trofast og samvittighedsfuldt som Herredsfoged Ole 
Selmer*) i Skive. Efter mange drøje Sammenstød 
tabte Selmer omsider Taalmodigheden og affattede (5. 
Decbr 1789) følgende Skrivelse til Kongen:

„Her i Egnen boer en Birkedommer Henrik Møller, 
som foruroliger samme; han agerer nogle ubetydelige, 
dog af det Slags Sager, som ikke andre vil have; 
skjønt endog dertil uskikket. Hvad han mangler i 
Forstanden, vil han oprette ved Grovheder og Trudsler 
og derved, da han er stærk og stor, gjøre sig frygtelig. 
Han er ofte mulkteret og har betalt Bøder for hans 
uanstændige Forhold og grove Skrivemaade, som burde 
have tjent ham til Afsky og Advarsel, dersom han 
ikke var saa forhærdet, at intet hjælper“.

14. Septbr. 1789 kom han ind i Retten i Skive, hvor 
han den Dag intet havde at gjøre, og for at kritisere 
begyndte han en Slags Protocollation; Selmer dikterede

•) Herredsfoged 1779—1822; døde i Skive 1822, 76 Aar gi. 
Hans Hustru Kirstine, f. Knudsen, døde 71 Aar gi. 1826.
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ham en Mulkt paa 2 Lod Sølv. Nu var han rolig 
lidt, — „men straxen derpaa begyndte han med en 
græsselig Larmen, slog med Hænderne, stampede og 
sparkede i Oulvet, brugte en uforskammet Mund, paa 
en uanstændig og foragtelig Maade begegnede mig, 
støjede og imellem andet raabte en 3 Gange til mig: 
O, vær naadig, Hr. Byfoged!“-------saa enhver kunde
skjønne, at han vilde gjøre Nar af baade Ret og Fo
ged. Selmer maatte flere Gange standse Retten. Møller 
var nu borte en Time, men kom tilbage med nyt 
Spektakel, raabte: „Hr. Byfoged, hvad har jeg gjort! 
Har jeg fortjent Mulkten?" Blev stadig værre. Ud
strakte Armen med knyttet Næve, „hødede og truede 
ad mig: Han skulde vise mig, hvor David kjøbte Øllet; 
jeg havde nok ikke faaet mine Øjenbryn klippede, men 
han skulde klippe dem“, — „saa alle af hans skræk- 
somme Forhold og Aasyn kunde skjønne, han havde 
Ondt i Sinde og enten da eller senere vilde overfalde 
mig med Hug og Slag“ — alt mens Selmer sad paa 
Dommersædet. — Der blev optaget Forhør af alle, som 
havde overværet denne Oprørsscene — det var jo 
selve Revolutionsaaret ; intet Under, at Møller da og
saa fik Lyst til at gi en Marats Rolle. — Møller for
langte følgende Spørgsmaal (der jo bare var nye For
nærmelser) besvaret af Vidnerne:

„Hvormange retfærdige Domme Selmer har af
sagt; hvormange Lispund Smør fordret dette Aar, 
hvormange Aal fra Pulsvaadene; hvormange Sild, for 
at Bønderne maa drage under Is?“ — „Om Byfoged 
Selmer er døv eller tunghørende?“ — „Er By foged Sel
mers Øjenbryn ikke overmaade latterlig store?“ — 
Sættedommeren Overgaard fra Holstebro kaldes af 
Møller „den pantsatte Sættedommer“. Ogsaa 17. April 
var han grov i Retten, larmede og kaldte Byskriver 
Svejstrup for „en Flegel“.
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„Formodentlig har saadant et Foretagende været 
Møllers udtænkte og attraaede Ønske, da han var 
usædvanlig før og stærk og havde hans Kammerat 
Lars Offer Hansen med flere af hans Anhang ved 
Haanden, men jeg kjender Underdommernes Skæbne 
for nøje til, at jeg skulde vove dette. Michael eller 
den Overengel, der han kivedes med Djævelen og 
talede om Mose Legeme, turde ikke fremsætte Bespot
telses Dom, men sagde: Herren straffe dig! [Judas 1, 9j. 
En Byfoged Brockman n skal have vovet fra Retten at 
lade udsætte en grov og næsvis Foged; Herskabet skal 
have taget Fogdens Parti, og Følgen blev, at Byfog
den maa udholde mange Processer og Chikaner“. — 
„Men allernaadigste Konge! skulde det komme i Brug, 
at Dommerne saaledes skal begegnes for deres Domme 
og Kjendelser, eller derfor have Prygl af de misfor
nøjede Parter og paa en saa skammelig Maade of
fentlig for Folket paa Domstolen forhaanes og be
spottes, da bliver det en Farlighed at være Dommer 
og en ulykkelig Tilstand for Staten“. — Saalangt den 
krænkede Byfoged Selmer. Stiftamtmanden anbefaler 
Sagsanlæg mod Henrik Møller, og Sagsanlæget kom.

Vi gjør et lille Udpluk af Vidneførslen: Alle er 
enige om Møllers utilstedelige Adfærd og „hans stærke 
Spanken over Gulvet“, mens Dommeren sidder paa 
sit Sæde. Hans Udtalelser om Byfogdens Øjenbryn 
har alle faaet fat i, den lød: „Byfogden havde nok 
ikke faaet sine Øjenbryn klippet i Dag, men han — 
Møller — var ikke bange for ham, om saa de var 
dobbelt saa lange“. Da han sa : „Jeg skal vise Dem, 
hvor David kjøbte Øllet!“ slog han ad ham med Haan
den, og „viste Birkedommer Møller (da) et meget 
vredt Aasyn eller Udseende, saa at man let kunde 
blive forskrækket for sligt et vredtseende Ansigt“. — 
Vidnet Barner turde ikke sige, „at der var voldelig

8
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Overfald at befrygte, da Vidnet har set en stor Del 
Mennesker, som, naar de var i Affekt at gjøre sig 
meget grum til, men ellers ej være saa farlige“. — 
Baadsgaard troede derimod nok, at Møller havde 
Ondt i Sinde mod Selmer, „da meste Parten hver 
Gang han møder for Retten eller kommer i Tingstuen, 
kan man lettelig se, at han vil gjøre det værste imod 
Stedets Dommer, han nogenlunde kan“.

Selmer er hverken døv eller tunghør, men han 
vil „gjærne høre Ordene én eller to Gange“. — An- 
gaaende Selmers meromrørte Øjenbryn, da „erkjender 
Vidnet (Barner) sig for ringe til at dadle og gjøre 
latterlig, hvad Naturens Herre selv har dannet“. Men 
skulde Vidnet endelig ha en Mening om den Ting, 
saa kunde han jo ikke nægte, at Hr. Byfoged Selmers 
Øjenbryn ikke var af den mindste Slags, men om de 
var tre eller fire Gange saa lange som andres, „det 
vidste Vidnet ikke, da han aldrig havde maalt dem 
imod nogen andens".

Og P. Mikkelsen siger diplomatisk, „at Byfoged 
Selmers Øjenbryn er store, men ikke latterlig store“. 
Han tilføjer om Birkedommeren : „Møller er ikke meget 
fredelig“, mens Chr. Andreasen siger, at Møller og 
han har tjent i Gaarde sammen, „da var han fredelig 
nok“. — Saa blev der spurgt Møller, med hvilken 
Begrundelse han hin Dag blandt al anden Uforskammet
hed midt i Retten havde kaldt Retsskriver Svejstrup for 
en Flegel. Møller svarede, at „han har kjendt Svej
strup fra Ungdommen af, men ikke til noget Ondt“. 
Svejstrup er hans Ven; derfor „har jeg ofte frit spø
get med ham ligesom han med mig“. Han har ingen 
Fornærmelse haft til Hensigt med dette Udtryk.

Naar Henrik Møller turde tillade sig en saadan Op
træden mod Embedsmænd i Funktion, er det næppe 
sandsynligt, at han har været synderlig blid heller mod
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andre. En farlig Fjende havde han faaet i en Skive- 
Borger, Bager Flindt, gift med en Datter af Lars 
Juul, Fuldmægtig ved Skive Amtsstue, hvorfra han 
flygtede for at unddrage sig Følgerne af et betydeligt 
Underslæb. Denne Flindt skildres som en Prygl, der 
om mulig var ligesaa excentrisk i sin Opførsel som 
Birkedommeren selv. Saaledes skal han en Dag ha 
kjørt Kone og Børn igjennem Skive Gader paa „en 
Skravvogn“ med en saadan Ilfærdighed, at Konen 
kastede det ene Barn ud af Vognen, før hun selv 
„saa vær’løs“ sprang ud med det andet. Selv dratted 
Flindt i sit Fuldskab af Vognen udenfor Brændevins
brænder Viibes Vinduer. Viibe klager paa den uro
lige Bager, at han i hans Hus har ituslaaet ham Glas, 
Ølstobe, Lysestager, Flasker fyldte med Brændevin, samt 
sparket „Spejlene“ ud af hans Døre, hvad den iforvejen 
haardt belastede Svigerfar har maattet erstatte. Saa 
der var vel nok Ka’lfolk ogsaa i Datidens Skive!

Møller tilføjer, at baade Flindt og Kone er ødsle 
og lar Forretningen passe sig selv. Med denne far
lige Mand fik Møller et ubehageligt Sammenstød. Han 
fortæller, hvorledes han 11. Marts 1794 er bleven 
overfaldet af denne tossede Bager i sit Logis i Viborg 
og trakteret med ærerørige Ord ; „og paa Hjemvejen til 
Skive samme Dag skal Flindt dels have udskjældt, 
dels „sukket“ sine 2 Hunde efter ham og jaget efter 
ham i fuld Galop ventelig i den Hensigt for at den 
vælige Hest, Citanten (Møller) red paa skulde løbe 
løbsk og styrte Citanten fra sig, ligesom Flindt og 
saaledes skal have forfulgt ham lige til Skive By, 
skjønt han forsøgte at ride af Vejen for at undgaa 
Hr. Flindts voldsomme Overfald, hvorved Citantens 
Hest skal være saaledes forredet og beskadiget, at 
han deraf ikke kan vente sig videre Oavn“. Det var 
dog kun en ringe Hvirvelvind før Stormen.

8*
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— Thi nu samler en stor Tordenblaane sig over 
Henrik Møllers Hoved. Birkedommeren anklages (1794) 
for Embedsforsømmelser og andre Misbrug. Store 
Synder kom der just ikke for Lyset i den endeløse 
Sag, der løber for Retten i næsten ti Aar; men gan
ske ren Halm i Støvlerne har en selvraadig Herre 
som Henrik Møller naturligvis heller ikke. Hans Ulykke 
blev det, at han til alle sine øvrige Fjender nu ogsaa 
føjede selve Stiftamtmanden i Viborg, den almægtige 
Niels Sehested til Rydhave. Som vi saa ovenfor, 
var det Grev Trampe til Krabbesholm, der 1782 havde 
gjort Møller, der ikke havde Spor af Examiner og vel 
næppe kunde regnes for andet end Grevens Lakaj, 
til Birkedommer i Resen; hertil lagdes 1785 Birke
dommerembedet i Højslev; én af Møllers Formænd i 
dette sidste Embede var Grovsmed ; med dette i 
Erindring skulde man ikke synes, det maatte være 
saa vanskeligt at komme til at glimre i denne Post. 
For Møller vilde det dog ikke lykkes.

Efter at være bleven husvild paa Krabbesholm, 
kom han til at bo i Gaarden Halskoo. Den skildres 
i Midten af 1790’erne som en frygtelig forfalden Hys- 
ling. — Naa, Stiftamtmanden havde indledet Klage 
imod Birkedommeren og suspenderet ham fra Embedet. 
Der anføres som Grund, at han uden Tilladelse var 
rejst til Kjøbenhavn for hos Regjeringen at klage over 
sine Overordnede. Imens skulde hans „Ven“, By
skriver Svejstrup i Skive føre Sceptret i hans Tvilling
rige. Til Underretning for vedkommende meddeler 
han før Afrejsen, at Protokollen for Resen Birk kan 
søges „hos min Søster i Skive, og for Højslev i mit 
Hus (i Halskov)“. Møller hængte sig aldrig i For
merne. — Fra den Periode kjendes en Skrivelse fra 
Møller til Stiftamtmanden, der indeholder mange gif
tige nu tildels uforstaaelige Hentydninger. Skive var
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paa dette Tidspunkt fuldt af offentlige Skandaler, 
hvoraf den værste var det store Underslæb ved den 
nylig ophævede Amtsstue. Møller kjendte selvfølge
lig al denne Raaddenskab paa sine Fingre og stikler 
ustandselig paa de implicerede Personer for selv at 
vinde en Chance, naar Vandet er bleven tilstrækkelig 
mudret. Møller undres højligen over, at Stiftamtmanden 
kan forfølge en Uskyldighed som ham. Han skriver 
(13. Marts 1794):

— „Hvad Hensigt Deres Højvelb. har haft dermed 
kjender Gud ... og Gud bevar mig fra at tænke, 
langt mindre at sige, at jeg dermed skulde vejledes 
til at bide paa Kroge, hvormed enten mine Ord ej 
skulde staa til troende eller og at jeg derved skulle 
smøres i Selskab med Byfoged Selmer eller Procura
tor Quist, som Rygtet siger, den første dølger og den 
anden forsvarer Lars Juul*). Befaler ellers, vældige 
Herre! at holde den Partie, gratulerer jeg!“

„Brevet fra Etatsraadinden (A. de Lassen?) var dateret 
Astrup; naar hun var i Skive og logerede i Juuls 
Gaard med Familie hos Konen i Huset, og Manden 
Lars Juul var i Huset og laa netop, hvor Hunden 
Svartz plejer at ligge“.

— Lutter forblommede Insinuationer saavelsom det 
følgende:

„Hofmann, endskjønt det var aftalt med Roedsted, 
er en Hofmann og tager Sag mod en Kristen, som 
havde bedraget en Jøde 1000 Rdl. fra, naar den første 
er hans Ven. — Selv vil jeg være udenfor, for at see, 
hvem der stjæler i Kortet.

*) Om denne „Sekretær“ og hans Flugt for at unddrage sig 
Følgerne af sit Forhold til Amtsstuekassen, vil der blive 
adskilligt at fortælle, naar jeg engang udreder Traadene 
angaaende den fallerede Amtsstue i Skive.
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Kan jeg med Kunst forjage Juul ved min Broder 
Jens Møller, Tømmermand, til Sevel Præst, er alting 
frelst og en besynderlig Omstændighed skal naadige 
Herre da see! Jeg spaaer, at naadige Herre selv vil 
give sin Haand til Kongen for Morsleths*) Cassa.

Resten skal jeg nu sige siden om 5 Dage.“
Til Kongen skriver han for at afvæbne sine For

følgere bl. a.:
„Denne bekjendte Byfoged Selmer har ikke med 

alle sine Kunster synderlig kunnet bevirke noget ondt 
imod mig, skjønt han tilsidst havde til Hjælpe-Støtte 
den for Deres Maj.’ Højesteret saa navnkundige Pro
kurator Peder Lund fra Skivehus — — som nu da 
endelig ved Døden er afgangen [1791J, indtil Hr. Kam
merherre Sehested blev Deres Maj.’ Stifts og Befalings
mand over Viborg Stift og til Uheld for mig: min 
Øvrighed“.

„Jeg kjender ham fra Ungdom af, da jeg har tjent 
hans endnu levende Far Hr. Kammerherre Holger 
Sehested i Holstebro, da Hofjunker paa Jungetgaard“; 
hans Mor kommer han hos endnu; han har en An
befaling fra dem.

Sehesteds Erklæring angaaende Bager Flindt er 
„hadefuld, urigtig og usanddru“. „Dette Menneske, 
Bagger Flindt i Skive, er netop en af de Mennesker, 
som for en Del har ødelagt Deres kongl. Maj.’ Cassa 
ved Skive Amtsstue, da han, Flindt, er Fuldmægtigen 
Lars Juuls Svigersøn, som er gaaet fallit, saa at den 
brave og gode Amtsforvalter Morsleth derved er ud
sat fra sit Amtsforvalter-Embede og Brød“.

„Allernaadigste Konge! Ræk mig Deres Haand, 
at jeg maa blive kjendt af anden Forhold end Selmer 
og hans Tihængeres Memorialer og min Fjende Stifts-

') Den sidste Amtsforforvalter i Skive.
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befalingsmand Sehesteds Erklæringer; mit usle Leve
brød paa 70 a højst 100 Rdl aarlig tragtes efter, mit 
Helbred er svækket ved mine Modstanderes Forfølgelse, 
og Alderen tiltager; de faa Skillinger, jeg i min Ung
dom i 25 Aar har erhvervet, er borte, jeg er nu en 
fattig Mand med Kone og 4 smaa Børn, den ældste 
6 Aar gammel“.

Møller ansøger nu om „at komme for Deres konge
lige Majestæt selv", for der at forklare, hvor ilde han 
forfølges af Byfoged Selmer og Stiftamtmand Sehested 
------- „uagtet han i Vidners Paahør har lovet ikke at 
ville tilføje mig noget ondt“.

— „Ja, han erklærer aabenbare Usandheder imod 
mig, hvilke jeg saameget, jeg kan, skal lægge for Deres 
Maj.’ Øjen“.

Han ved ingen Aarsag til denne Forfølgelse.
„Give Gud, det ej var udi den Henseende for at 

styrte mig fra mit usle Leve-Brød, og derimod at 
hjælpe hans Favorit, Hr. Byfoged Selmer i Skive“, 
som i 13 Aar har tragtet efter at komme Møller tillivs. 
„Aarsagen vil jeg lade være umeldt, da den, som ser 
i de skjulte Ting, derfor paa hin Dag skal dømme os“.

Paa disse Insinuationer svarer Byfoged Selmer paa 
Stiftamtmandens Opfordring (24. Maj 1794):

------ „Det er kun Daarekistesnak, at jeg attraar Møl
lers usle Levebrød, som deres Højvelb. skulde under
støtte; fornuftigvis vil ingen tro dette, som ved, at hans 
Birkedommer- og Skrivertjeneste ved Højsleo Birk er i 
et fremmed Amt, som jeg hverken ønskede eller vilde 
faa, og at Birkedommer- og Skrivertjenesten ved Resen 
Birk er af saa ubetydelig Indkomst, at jeg ikke derfor 
vilde rejse 50 Gange om Aaret til Tinget, da jeg ikke 
er dristig nok til hjemme i mit Hus i Tingprotokollen 
at anføre, at Retten er sat og holdt med videre. Hvor 
længe mon Loven vil tillade, at (en) Justitsbetjent —
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paa hvilke Undersaatters Liv, Ære og Oods for en 
Del beror — skal være til med 20 Rdl.s Indkomst. 
For den Herlighed at kunde kalde sin Gaardskarl 
eller Skopudser til Birkedommer, ved saadanne Per
soner at vanære Domstolene og holde Bønderne til 
Lydighed, kunde nok Herlighedsejeren tilforpligtes at 
forskaffe hver af deres Birkedommere i det mindste 
200 Rdl. i aarlig Løn.“

Ved Møllers Skudsmaal er det jo bleven bevist, 
at han har været Tjener. Men det er imod Re
scripts af 12. Febr. 1771, hvori det hedder, at ingen 
Domestique eller Betjent, som med personlig Opvart
ning har gaaet sin Herre til Haande, maa for Frem
tiden til noget offentligt Embede blive foreslaget og 
brugt.

— Møller har (6. Maj 1794) bebrejdet Byskriver 
Svejstrup hans Opførsel under Møllers Kjøbenhavns- 
rejse, bl. a. har han næsten skræmt hans Kone fra 
hendes Forstand. Det er til denne Skrivelse, der sig
tes med disse Ord fra Svejstrup til Herredsfoged 
Selmer:

„Siden velbemeldte Mands Hjemkomst fra Kjøben- 
havn har han nok ikke maattet have fiin Meel paa 
hans Mølle, siden Kinder og Rygge her i Byen skal 
vidne om det Orove, hvortil een hos sig stedse havende 
Ridepisk skal være ham saare behjælpelig------- . Han
sendte mig dette søde Noer i min Sygdom (o: M.’ 
Skrivelse) — men Svejstrup kom i „saadan Lunge
bevægelse ved at betragte det“, at han helt kom sig“.

Møller synes saaledes at være bleven desperat. 
Mens han var i Kjøbenhavn, blev der efter Højslev- 
boernes Sigende slet intet Ting holdt (saaledes sprang 
man over 22. April 1794).

Men det var saamænd ikke bedre før Møllers Tid ; 
da kunde det hænde, at Højslev Birketing sattes ud



EN BONDEPROKURATOR 121

af Funktion halve Aar ad Gangen, „naar ej noget ved 
Retten har været at fremme“ — eller kanske, naar 
Grovsmeden havde godt at bestille i Smedien.

Den konstituerede Dommer Th. Wissing tog nu 
heller ikke Embedet mere højtideligt, end at han 
skriver 25. Novbr. 1794: „En ulidelig Tandpine for
byder mig at drage imorgen til Højslev Birkething“.

— Møllers Domicil Halskov var saa at sige ikke 
til at bo i. Møller har tre Tjenestekarle, — men dengang 
Birkeherren Kondrup, Staarupgaard, ejede den, maatte 
han afstive Vesterhuset med Træstøtter. Nu truer det 
jammerlige Hus med at rasle ned over Møllers Bæster.

Daværende Ejer af Staarupgaards og dermed H. 
Møllers Birkeherre var fra 1794—1804 Proprietær 
Bagge Lihme. Det synes ikke — hvad heller var 
at vente — at han og Møller har levet i noget absolut 
idyllisk Naboforhold. Engang har Lihme høstet 
Møllers Byg paa Lille Halskov, tilmed umodent, og 
er kjørt ind paa Ageren med Heste og Vogn og ha 
ført det hjem til sin Gaard. Paa Vejen kom Møller 
til, næppe i det blideste Humør; Lihme var dog heller 
ikke god at ta Bagsko op paa; han truede med at 
la den desperate Birkedommer arrestere; Møller slap 
ved at gaa hjem og hente sin Kaution. Dommeren 
havde angrebet Herremanden med en Fork og tær
sket hans Heste med Skaftet. — Saavidt ses, gjaldt 
det Møllers Korntiende, som han ikke havde betalt. 
Omsider tog Lihme Halskov, efter at Møller havde 
boet der i 8 Aar.

26. Oktober 1796 dømmes Møller ved sit eget 
Birketing i Højslev for Embedsforsømmelser; de var 
at spore allerede 1789, da han havde skrevet paa et 
forkert Stykke Stempelpapir; i 1794 havde han som 
sagt uden Tilladelse indskibet sig med Kjøbenhavn 
som Maal for at sladre til Kongen om Sehested. Han
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har ikke villet udlevere sine Embedsbøger til den kon
stituerede Dommer og var derfor bleven idømt 60 Rdl. 
i Bøde; uafladelig har han taget Udsættelse i Sagen, 
og han har brugt fornærmelige Udtryk imod Stift
amtmanden; han er traadt anmassende ind i Sessions
stuen, han holder Ret om Søndagen eller slet ingen Ret 
Desuden anklages han for egenmægtig at ha flyttet 
Birketinget fra Højslev Birk til Skive, „saa der ej 
vidstes, hvor denne liden Jurisdiktion holdtes“, samt 
„forledet Almuen til derudi at deltage“. — Alt dette 
anføres med stor Tungefærdighed af Møllers Aktor 
Prokurator Quisi fra Skive, men det bestrides ikke 
mindre ivrigt af Defensor, Raadmand og Prokurator 
Klein til Rosborggaard. Han siger i sit Indlæg af 
31. August 1796:

„Iblandt alle de publique og befalede Sager, jeg 
har kjendt i en Tid af 20 Aar, jeg har frekventeret 
Retten som Prokurator, har jeg ikke kjendt, nogen 
saa redelig, retskaffen Embedsmand som Birkedommer 
Møller paa saa gyselig en Maade er bleven forfulgt“.

Hvad det angaar, at han kan ha sprunget en Ting
dag over, da sker det samme ved Birkethinget i Ørslev 
Kloster. Der holdes der ogsaa kun Ret, naar der 
sker noget at holde Ret for.

Klein fortsætter:
— De mange Forfølgelser og Aktioner imod Møller 

— har nedtrykket og foruroliget baade Møller og 
Kone, „saa de begge paa en Tid næsten har været 
berøvet deres Sinds Kræfter“, og stadig har Mindelse 
af det.

Defensors Medfølelse vandt dog ikke Dommerens 
Øre; Birketingsdommen ligefrem solder i Bøder, der 
helt tar Pippet fra H. Møller: 446 Rdl. skal Møller 
udrede til den konstituerede Sætterdommer Wissing; 
200 Rdl. idømmes han til den graadige Haj, Aktor
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Quist. Tilsammenlagt løb Bøderne op til 850 Rdl. 
— Nu kunde Suspensionen hæves, „hvis det med 
denne Dom maa have sit Forblivende“.

Nej, nej! Møller vil ta sin Chance ved Lands
tinget, og denne Overret skjærer da ogsaa Bøderne 
godt ned (22. Marts 1799). Hajen maa hjælpe sig 
med 100 Rdl.; Sætterdommeren med 240, hvad der 
jo ikke var at misunde ham for 3 Aars Stedfortræden, 
selv om Retten under Suspensionen var bleven flyttet 
fra Højslev Kirkegaardsdige til Viborg Raadstue. Men 
Møller vilde ind for selve Højesteret, og det bragte 
ingen kjendelig Nedgang i Mulkterne. Dommen faldt 
10. Okt. 1800 og gjentar hans forrige Synderegister, som 
værdsættes til 462 Rdl. i Bøder, deraf 320 til Kongens 
Kasse og 75 Rdl. til Højslev Sogns Fattige. Det var 
mere end en skikkelig Bondegaard kostede i disse 
Tider. Den arme Birkedommer var totalt ruineret! 
Rettens Folk rendte ham ustandselig paa Dørene med 
Udpantning, de var der 28. Juli 1800, de kom igjen 
10. Decbr. s. A. Alt Møllers Habengut kommer under 
Auktionshammeren, den Dyne, han selv laa paa, ikke 
mindre end hans svagelige Kones og hans nu syv 
Børns Sengeklæder. Hans to brave Brødre Tømrer 

Jens Møller og Ejeren af Fædrehjemmet Chr. Møller 
gaar paa Auktionen (2. Decbr. 1800) og kjøber det 
meste af hans Møbler og Sager for at la det staa og 
vente paa ham, til han selv kommer til Krylt og kan 
indløse det. Her paa Auktionsbordet finder vi bl. a. 
de juridiske Værker, hvormed han havde sat sig i 
Respekt hos de Salling Bønder; her er 12 Stykker 
gamle Forordningsbøger i Papirhæfter, her er Clausens 
Registre og „Rothes Rescripter i 2 Tome“, godt at 
ha ved Haanden for en Bondeprokurator; den højere 
Kultur er repræsenteret af „tvende gamle Læseselskabs 
Bøger om komiske Romaner — den brune Mand
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kaldet“. — Ak, — „de komiske Romaner“ og „den 
brune Mand“ — alles ist væk, væk, væk! Møllers 
Tanker leger engang om Limfjordens fede Sild, „hvoraf 
ingen er at faa i fersk Format, men tørre maa man 
ha dem“. Den stod sikkert hyppigst paa „tørre Sild“ 
i den nu graanede Birkedommers Spisekammer. — 
Faar vi snart Bøderne indfriede? spørger hans Plagere. 
Før kan Suspensionen jo ikke hæves.

Ved én Lejlighed paastaar Møller, at han har af
betalt 70 Rdl.; han kan dog ikke finde Kvitteringen; 
saa maa han vente. 1803 staar endnu 395 Rdl. ube
talt af Møllers Bøder; men samme Aar har han vidst 
at skaffe Kaution for Summen; saa kravler han atter 
op i sin Birkedommerstol, og nu ses det, at han ikke 
er en Kjærne mindre krasbørstig, end han altid havde 
været. Som faa fyldestgjorde han hele sit Liv Digterens 
Fordring, „at man altid bør holde Galden flydende“.

Aaret efter, at han atter var kommen i Embedet, 
finder vi ham engageret i en Hestehistorie, der om
handles i et Par Skrivelser, som skal anføres.

En Hans Andersen, Smed i Skive indsender 7. Juli 
1804 denne Klage til Kongen:

„Byfoged Selmer har frapantet mig en Jærnbismer 
og en Pude for en Hest paa Græs i fygge (o: ifjor) 
Sommer, jeg aldrig har haft . . . Og er det mig lige- 
meget, hvorledes de skalter eller valter med Græsnin
gen paa Skive Byfælled, som Byfogden og de elige- 
rede ser igjennem Fingre med, at Landmanden driver 
baade med Hest, Fæ, Faar og Gjæs offentlig og frit, 
lader Justitsraad Lange som Ejer af Skivehus bortføre 
og afgrave Skive Bys Fælled, tager Penge af en Land
mand for at græsse Kreaturer paa Byens Fælled, og 
derved indvikler mere Landmanden og giver ham Ret
tighed, han aldrig har haft, med mange flere besyn
derlige Omstændigheder, jeg baade dette og mere ikke
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vil melde et Ord, alene den gode Byfoged og de agt- 
bare eligerede Mænd vil lade mig være uforrettet efter 
en Bye-Rygte om min Hest, de aldrig skal bestaae, 
og saaledes for Uret exerquerer mig. Ventelig har 
Byfogdens bekjendte store Myndighed ikke regnet 
det saa nøje, hvad han øvede imod mig, som han 
ved, der hverken har Evne eller Magt til at paatale 
hans Uretfærdighed.

Allernaadigste Konge! Jeg er en fattig Mand, der 
med Kone og Børn ikke kan taale, at han saaledes 
behandler mig og frapanter mig mit Gods for Uret. 
Jeg bønfalder allerunderdanigst, at min Sag maa komme 
for Lyset“------- men „uden at min Sag maa føres
paa slet Papir“ kan Sandheden ikke komme for en 
Dag. „Og ihvorvel min Modstander Byfoged Selmer 
er stor og de eligerede mange, har jeg den Tiltro til 
min høje Øvrighed, at denne min underdanigste Sup
plique for sin Retfærdigheds Skyld recommenderes til 
allernaadigst Bønhøring“.

De eligerede Mænd svarer, at „Bæstet“ er Birke
dommer Møllers; faar de 4 Mk., er det dem det samme, 
hvis det er. „Det er dog besynderligt, at Hr. Birke
dommer Hendrich Møller ikke kan lade Folk være i 
Ro“, thi „det er bare Løgn, hvad vi beskyldes for. — 
Det var jo et stort Kneb, naar én kunde bruge og 
græsse en anden Mands Hest og paa den Maade 
slippe Betalingen, thi Ejerens Navn staar ikke brændt 
paa Hesten; og skal vi have saadan Ulejlighed for 
vores Embede uden Betaling, saa ville vi ikke være 
eligerede Mænd længere“.

Smedens Ansøgning er affattet paa „slet Papir“, 
„skjønt Hans Smed ejer selv Gaarde eller Huse i 
Byen, holder Heste og Vogn og er baade Trommer
mand, Bødker og Smed.-------Hans Smed kan hverken
læse eller skrive selv“.
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Koncipisten har ikke underskrevet; „derfor anser 
vi det for en Skandskrift. Saavidt vi kan se af Skrif
tet, har Chirurgus Zetlitzes Tjenestekarl Jens Michel
sen skrevet vedhæftede Skrift, og vi kan vel vide efter 
hvis Concept“ (o: H. Møllers). 11. August 1804. W. 
Kieldsen. G. Krogh. Jens Møller. Brogaard.

Det er altsaa kommen dertil, at Birkedommer Møl
lers egen Bror maa ta Parti imod ham.

Ogsaa denne Sag maa afgjøres ved Retten. Møl
ler føler Grunden vakle og sender da ved Sagens Be
gyndelse Byretten følgende for hele hans Skrivemaade 
karakteristiske Skrivelse, hvori han endnu engang 
prøver at spidde sin gamle Modstander, Herredsfoged 
Selmer. Møller begynder med at haane Prokurator 
Hiersing, der i Hans Smeds Sag er bleven Sætter
dommer; han gratulerer ham til dette Hverv og fort
sætter: „De behøver nu ikke enten at ta Pen, Blæk 
eller Koncepter med, thi alting er paa Byfogdens 
Kontor. Kan De nu, Hr. Sætte-Dommer, overstrøe By- 
og Herredsfoged Selmers bekjendte Politi med Sand 
saa smukt, godt og kjøn, som Byfogden selv lod gjøre 
for hans i denne Sag udvalgte forrige Dommer Pro
curator Quistes Gade og Stenbro (som næsten er 
ukjørlig), da S. T. Hr. Kammerherre Kaas fra det 
Danske Cancelli den 25. Juli d. A. var her i Byen. 
Saa maatte og ville mange ønske, at de var i Hr. 
Sættedommerens Sted, de kom da aldrig til at trænge, 
naar de ellers havde ingen Mangel for noget“.

— „Ja, saadan kan han (Selmer) indbilde Bønder, 
hvor god Mand han er, og de fleste i Skive By, saa 
og de, som ikke tør, ikke vil, ikke kan driste sig til 
at sige ham Sandheden; ved de ikke, Hr. Sættedom
mer, at der er en Del paa Landet, som er bievne 
ham vår i hans sande Skikkelse“. — „Nej, det bedste 
er det, at Byfogden kan faa skrevet for intet, thi han
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er som bekjendt for Gud og hver Mand, som er bleven 
ham vår, en egennyttig og gjerrig Mand, og det tør 
jeg sige ham lige i Øjnene, thi han har oppebaaret 
al min Indkomst, imens han var konstitueret og be
holdt det Hele tværtimod det Danske Cancellis Reso
lution, som tillader mig det Halve“. — „Hvem der 
bider Næsen af sig selv, skjæmmer jo sit Ansigt“.

Møller taler om Selmers „Nøgenhed som Politi
mester“; M. vil gjærne hviske noget til ham. „Da 
skal han faa at vide det, som han tror andre og ingen 
er bleven vår: at han ser igjennem Fingre med Po
litiet og endda vil afstraffe“ Hans Smed.

Selmer er bleven saa vred, fordi Møller har revet 
ham Prokurator Quist i Næsen. „Herre Gud“, hvorfor 
nu saa vred over det! „Quist er ingen uærlig Slave. 
Han er ej heller en Michel Kaarup, som angav hele 
Egnen for Brændevinsbrænden og Kroeri paa Landet 
Quist fik ej, heller har han Kaarups Have med Frugt
træerne udi, thi den kjøbte Byfogden og har den 
endnu, at sige det meste deraf.

Frugter besmitter, det ser vi af Eva-Æblet! Men 
hvem er bleven det vår? Procurator Quist er ej heller 
en Hr. Simonsen, som tjente Hr. Byfogden, som lod 
Extra-Skatter-Papirer flyve ud af Vinduet; han rømte, 
og der blev lyst efter ham. Quist er ej heller som 
denne Simonsen — Byfogdens (forhen i Hukom
melse) Fuldmægtig, som var ellers Vidne tilligemed 
Gravers Baadsgaard, der for Byfogden begge brugtes 
som Vidner imod mig. Han Gravers Baadsgaard er 
og hensovet paa Viborg Mark, kan ingen Ting mere 
i dette Liv.

Quist han er ej heller som Controlleur Torstensen, 
der tog Niels Kuskes Smør, fordi han var Landpran
ger, og Byfogden Hr. Selmer forsvarede Landpran
geren saavel, at Controlleuren Hr. Torstensen hængte
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sig selv, og i den Forretning maatte Byfogden med 
— inden Controlleuren kunde komme til sin Hvilested.

Dersom jeg havde skrevet, at Byfogden lignede 
saadanne hendøde og endnu i Hukommelse hendøde, 
rømte (og druknede, saasom han ved Skive Broe, paa 
Hovedet staaende, imens afgangne Ole Rønberg levede, 
der skal have været meget for at slaaes og yppe 
Klammeri) og hængte, saa kunde jeg nogenlunde be
gribe: at Byfogden havde haft Aarsag til at blive 
vred.

En anden Gang vil jeg ligne Byfoged Selmer med 
Beskrivelse over Liniamenter efter de store Personer, 
hvorefter hans Sønner er opkaldte, saasom Printzerne 
Ferdinant H. Emil — alt for at rekommandere mig“.

„De eligerede betydelige Mænd, der har Indsigt i 
Loven, saasom Gregorius Krog, Jens Møller og Wisti 
Kieldsen, de fik endog forrige Aar en Skriver til den 
4.“ (Brogaard?) „Skal de 8 Mænd hensigter til, at 
gjøre Hexeri eller blind Allarm, har jeg slet intet imod 
dette at sige, da jeg kjender ligesaavel Byfoged Sel
mers Cabaler som hans slette Politi, jeg aldrig vil 
tale et Ord om og er mig uvedkommende, naar han 
vil skjøtte sig selv, betale mig, hvad han er pligtig, 
og ej regjere mere eller mindre, end hans Embede 
strækker sig, da enhver dermed kan, om ikke har 
saa dog faar nok at gjøre og skrive om i disse kriger
ske Tider, uden selv at oprejse Krig imellem Himme
len og Ingenting".

„Hr. Byfoged, døm! om én uden Skyld og Brøde 
havde kommet ind i Deres Hus og borttaget ud af 
Deres Hus for 2000 Rdl., vilde De ha taget det vel 
op? — Har De ikke exerqueret Hans Smed for 10 
Mk.? Dem kan han ligesaa lidt undvære, som De, Hr. 
Byfoged, de 2000 Rdl. Og nu vedbliver De, Hr. By
foged, at fare fort; det er menneskeligt at fejle, men
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djævelsk at blive ved ! — Det sidste, Stævningen inde
holder, er Sagførernes Salarium. Ha! Ha! Det er ele
gant, snu! Ja! kunde Byfogden erhverve sig noget 
her, nu han ingen Udgifter har til Skriveren, da var 
det herlig, ja, ja, det var priseligt! Men han den gode 
Mand skal faa andet at vide, inden det sker. — Men 
nu et Par Ord i en anden Tone: — Hr. Byfoged, sig 
nu i Protokollen: at denne Sag imellem Hans Smed, 
Dem og mig er afgjort, saa vil jeg sige det samme, 
og dermed er den Disputte og Sag tilende. — Og 
sker det ikke, saa skal Byfogden se og flere blive vår, 
hvad for 2de Politimestre Kongen har af os. Jeg 
truer ikke, men jeg beder i Tjenesteberedvillighed, lad 
det bero, som sagt: tilendebragt. Adieu til nærmere 
Samtale, Hr. Byfoged ! og med al Respekt og Rekom
mendation hos Dem, Hr. Sættedommer. — Skive, 11. 
Okt. 1805. H. Møller.“

Alle H. Møllers giftige Ord og Trusler tiltrods gik 
Sagen ham dog imod. For deres Forhold til Hesten 
idømte Sætterdommer Hiersing Hans Smed 8 Dages 
Vand og Brød og Henrik Møller en Mulkt paa 20 Rdl. 
Det anføres, at Henrik Møller ikke er Prokurator og 
har derfor ingen Ret til at skrive Klager med Navns 
Underskrift.

Midt i al den juridiske literhed og Barskhed, i 
hvilken vi altid er vant til at se ham, er det næsten 
velgjørende at finde hans Navn i en Kirkebog, hvor 
han 20. August 1811 staar optegnet som Forlover for 
Ungkarl Jens Nielsen Møller fra Hvidbjærg — for
modentlig hans Søn *) — og Pigen Mette Kathrine 
Kjærgaard i Fly. 1 1794 havde han hele syv Børn, 
formodentlig har han da Efterkommere her i Salling

♦) En anden Søn, Chresten, dør i Skive 1817, 22 Aar; en 
Datter, Ane, dør 1829, 32 Aar gi.

9
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den Dag i Dag. — I 1812 tilbyder han paa en lille 
Billet én af sine Døtre, „en smuk og net Pige“, til en 
Kaptajn Møller, Taarupgaard.

H. Møllers sidste Leveaar var præget af en for
bitret Kamp for at bevare de Brødsmuler, som den 
karrige Skæbne endnu havde forundt ham. De smaa 
Birkers Tid var ude; med Bøndernes Selveje blev det 
umuligt at opretholde det uretfærdige System, som 
disse latterlig smaa Birkeretter dækkede over. Den 
selvstændige Bonde faldt ind under de almindelige 
Jurisdiktioner, hvor Dommerens akademiske Opdragelse 
gjaldt som større Garanti for en retfærdig Lovtydning. 
Herude i Nordfjends-Herred tørnede da den alder
stegne Birkedommer sammen med den ganske unge 
Herredsfoged og Kammerjunker Carl von Biilotv. 
Vi hører i en af H. Møllers sædvanlige Klagesange 
fra 1817 om store formentlige Forurettelser. Kammer
junkeren har tilladt sig at gjøre Execution for ubetalte 
Skatter paa Staarupgaard, ogsaa de Auktioner, der 
vanked hos Selvejerbønderne, lagde Bülow Beslag 
paa. Møller græder: „Jeg har altsaa slet ingen Auk
tioner hos Bønderne, saa mit lidet Levebrød betydelig 
vil blive formindsket, formedelst denne høje Adels
mands Tilkomst. Herre Gud! Han skulde komme 
frem og vil spise mit lidet, saaledes forkortede Leve
brød, som har været Birkedommer i 36 Aar, mulig 
10 Aar før Kammerjunkeren blev født, men han har 
endog begyndt at suspendere mig fra mit Embede 
og vil have endnu en Fortjeneste, som jeg ikke tror, 
han har nogen Hjemmel paa: at exerquere for Skat
terne paa Staarupgaard i Højslev Birk.“ Han anraaber 
Stiftamtmanden om at hjælpe ham til at faa en Exe- 
cutionsresolution, „da jeg nok skal forrette mit Em
bede, uden at jeg behøver saa indsigtsfuld en Mand, 
som Hr. Kammerjunker Bülow er i sit Embede“. —
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Der forsøges et Forlig mellem Parterne, men ingen 
kan komme afsted med den gamle stridige Knark paa 
den synkende Skude; der bydes ham 7—8 Td. Byg 
— o: Dommerkornet af Højslev Sogn og endda en 
Slump til; nej, vrisser Møller, han vil blive nød
lidende med Kone og fem uforsørgede Børn, om han 
gik ind paa det! „Og som jeg nu har været Birke
dommer og Skriver i 32 Aar, saa ønskede jeg intet 
hellere end at blive det til min Dødsdag ved de Men
nesker, jeg er yndet af“. Men enfin! byder man ham 
200 Rdl. i Afstaaelse, saa skal han ta sin Afsked 
„og være fornøjet i den korte Tid, jeg har at leve 
udi, da jeg er 72 Aar gammel og derover“ (13. Juli 
1818). Men saa meget vil Bülow ikke ofre paa Sa
gen, og nu føjer han haanligt til, at Højslev Birk 
kun bestaar af et Par, højst 4 Huse. Og det var 
jo „ikke megen Allarm værd“. — Saadan gik Birke
dommer Møller glip ogsaa af den Lammesteg.

Oammel og forbitret døde han — i Krig til det 
sidste — 29. September 1821. Saasnart han havde 
lukket sine Øjne, var man ikke sen til at inddrage 
de to usselt smaa Birker, der havde givet kummer
ligt Brød til disse Egnes sidste Birkefoged. Aaret 
efter døde hans gamle Dødsfjende, Herredsfoged Ole 
Seltner. Der stod, mens de levede, en Larm af dem, 
som af et Par haarde Møllestene, der er skruet alt 
for nær sammen. Selmer havde jo Overtaget, fordi 
hans Embede var det fineste; men som Naturbegavelse 
er der ingen Tvivl om, at H. Møller var ham langt 
overlegen. Kun Skade, at Møller satte disse Evner 
ind i en gold Reaktion mod Tidens frugtbareste Idéer. 
Tilsyneladende elskede han Striden for Stridens egen 
Skyld og saa for den Lybskskilling, den nu og da 
kastede i hans fedtede Hat.

9*



Om Braarup.
Jeppe Aakjær.

DET er nu 6 Aar siden, at de gjæve Mænd derude 
paa „Skyiv Hiedmark“ med deres Skolelærer 

J. K. Simonsen i Spidsen bortkastede dette under
vægtige og langstrakte Navn for det korte, historiske 
Braarup.

Enhver Bestræbelse for at gyde nyt Liv i gamle 
danske Navne maa paa Forhaand møde Anerkjendelse, 
og her, hvor Navnet Braarup er løftet som et gammelt 
irret Klenodie lige op af Undergrunden, maa det jo 
gaa i os alle som brej Smør. Det kan jo heller ikke 
andet end smigre os herude i Nørrevejle, at vort Exem
pel fra 1918 har haft saa gode Virkninger.

Og Braarupnavnet er saa historisk afhjemlet som 
vel muligt og retfærdiggjort af de bedste Dokumenter.

Besynderlig nok er Aaret 1546 intimt forbundet 
med baade Nørrevejle og Braarupnavnet. Nævnte Aar 
mødes en Række Herremænd paa Stranden ved Jenle 
for at skjære Lyd mellem en Del Lodsejere, der var 
kommen i Krammelurris om Fiskeriet i „Nørrevejle“, 
som Astrup Vig kaldtes i de Tider; og samme Aar 
kommer Hans kongelige Naade Christian den Tredje 
i Pludderbuxer og Fjerbaret her til Skive fra Stubber- 
kloster og bliver saa kontent med Byens Indbyggere, 
at han lar Oaardene i det gamle Braarup ride ned om 
Ørene af Fæsterne, og med en højkongelig Haand-
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bevægelse forærer han det fattige Skive hele Mole- 
vitten, Enge, Marker, Heder, — lige til Skjelhøj!

Braarup findes dog nævnt et lille Aarhundrede 
tidligere. 1 den ældste Danske Arkivregistratur 1. 
B. S. 226 hedder det 1462: „Det Boel i Brørup i 
Skive Sogn, som Biskop Knud i Værge haver, det var 
Nis Jensen Benvapens rette Oods og var ham skjødet 
af Fjends Herreds Ting af Terkel Persen, og havde 
det i mange Aar“. — Knud Kobsen, (eller Mikkelsen) 
nævnes som Bisp i Viborg allerede 1456 og dør om
kring 1500. Paa hans Tid har Braarup altsaa tilhørt 
de Viborg Bisper, og det gjorde det ogsaa nok ved 
Reformationen; men ved den store Omvæltning i alle 
Forhold, der minder noget om de Tider, som vi nu 
sidder midt i, gik det meste af Bispegodset over fil 
Kronen, og saadan er Kongen vel kommen i Besid
delse af den lille By ved den store Bro over til det 
grønne Salling Land. Om der var to eller tre Oaarde, 
da Kongen lod dem nedbryde, er Kilderne lidt uenige 
om; ligesom det ogsaa nu mer end 400 Aar efter er 
umuligt at sige, hvor Byen laa. 1 Nærheden af Broen, 
men dog i klog Afstand fra Aaens stadige Oversvøm
melser, har det nok været. Dokumentet, der er ud
stedt 9. Februar 1546*) har kun dette: „Paa det at 
vor Kjøbstad Skive maa og kan saa meget desbedre 
blive forbedret og ved Magt, have (Vi) undt og 
tilladet — — at Vor og Kronens den lille By Brorup 
By, udenfor fornævnte Skive liggendes, maa og skal 
nu afbrydes og ødelægges, og hvad Jord, Ager, Eng 
og anden Ejendom, som dertil haver med Rette hørt

*) Ved Skrivefejl er dersom oftest sagt 1540 eller 1545; men 
Jydske Tegneiser paa vort Rigsarkiv, der er den samtidige 
Kilde, har S. 283: „Tirsdagen næst efter vor Frue Dag, 
Kyndermisse (□: 9. Febr.) 1546“.



134 JEPPE AAKJÆR:

og ligger til fornævnte Brorup By — — desligeste 
Brorup Kjær, som tilforn har været under Hov og 
Horn til deres Fægang, skal herefter denne Dag være 
og blive hos Vore Undersaatter, Borgmester, Raad- 
mænd og menige Borgere i fornævnte Skive“ — til 
evig Tid! —

Man klattede ikke med det den Gang, men Evig
heden var ofte af en sørgelig Korthed ; ogsaa her paa 
det „ødelagte“ Braarups Jorder; hvad der kommer let 
gaar let, og Skive passed ikke mere end jævnhen paa 
den kongelige Gave; de efterfølgende Konger maatte 
ofte sætte et grimt Ansigt op og true Inbyggerne med 
at ta Jorderne fra dem igjen, hvis ikke de opførte sig 
som artige Børn med, hvad de var blevet givet. Saa 
solgte de bort af Jorderne, saa forurettede de de 
ubemidlede, saa kom de i endeløse Processer med 
Omgivelserne, mest den Tids brøsige Herrer paa Estoad- 
gaard og Skioehus. I en saadan Proces med Oberst 
Werner Parsberg om et Stykke Jord ude i Braarup 
Eng 1695, oplyses det, at det kongelige Gavebrev, 
der skulde løse Knuden, er ligesom forsvunden fra 
Jordens Overflade. Først mange Aar efter kom Do
kumentet atter for en Dag; en afskediget Soldat, der 
drev omkring og tiggede, havde faaet det viklet om 
sit Pas som Omslag!

— I 1670—80’erne var det offentlige Liv i Skive 
frygtelig korrumperet; de værste Skandaler med Tyveri, 
Uredelighed og Kassemangel hørte til Dagens Orden. 
Paa dette Tidspunkt har een eller anden af de Ledende 
i en snæver Vending grebet dette Pergamentsbrev og 
syet det om nævnte Pas, og mens Sagen om Byens 
Rettigheder gik til højeste Instans, og Advokaterne 
var i Færd med at kradse hinandens Øjne ud, gik en 
luset Betler fra Dør til Dør med det Dokument i 
Brystlommen, om hvilket hele Postyret drejed sig, og
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som i Virkeligheden repræsenterede hele det nuværende 
Braarup og endda en god Slump til. Jeg har haft 
dette Dokument i min Haand. Det er frygtelig skjol
det og plettet af Sved og Snavs; men engang var 
det en Konges Gave til en lille arm By, som ved 
samme Dokument skulde komme lidt til Krylt efter 
lange Tiders Staaen i Stampe. At samme By smed 
med dette Dokument som et Barn med sit Legetøj, 
skjønt dets daglige Velvære i en udstrakt Grad var 
knyttet dertil, hører til den menneskelige Tragikomedie*).

Braarups Forhold til Skive By er en yderst ind
viklet Affære og vilde, selv for en dreven Arkivmand, 
kræve Maaneders Studier, om det tilfulde skulde ud
redes. Udskiftningen, foranlediget af Chirurgus Geor- 
geus, paabegyndtes i April 1801 og bragtes først 
til Afslutning 13. Juli 1829. Intet gik i Galop derude 
paa Hedemarken, uden Blæsten og de for dens Luner 
vandrende Agre, naar de lige havde modtaget For- 
aarssæden i deres golde Skød.

Det kan jeg huske fra Slutningen af Halvfjerdserne, 
naar jeg som en Størrisknægt skulde rende til Skive 
med et Stykke Smør for mine Forældre, at der ofte 
stod saadan en Puls over Marken derude. Og naar 
man saa kom ind paa Torvet og ned til Smørhandler 
Nielsen, jog han en lang Søger med blanke Tænder 
i Smørret og bed tre Gange i det, før han med Finge
ren skjød det ned i Hullet igjen; hvis han beholdt 
Smørret i Munden, var Topnoteringen sat for den 
Dag; men spytted han det op af Kjælderhalsen og 
sa’, at der var Sand i det, op at Jeg maatte skamme 
mig, en stor Dreng, der ikke kunde bære et Stykke 
Smør uden at tabe det i Vejstøvet, saa listed jeg bort

*) Enkeltheder om nævnte Proces kan læses i min Artikel i 
Skivebogen 1913, S. 124-33.
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med Bitterhed i Hjærtet; for Smørsmager Nielsen til
lod intet Forsvar; og der var altfor meget Smør i 
Datiden, der trængte til et Forsvar. Men jeg havde 
ikke tabt mit Smør, men heller ikke taget mig til
strækkelig i Agt for Hedemarkens flygtige Landbrug, 
hvis Biprodukter følte en sær Dragning til Foraars- 
smørret i mit Knudeklæde.

Hvor var det en drøj Vej den Gang, i ens Fars 
Støvler, fra Skjelhyw til Gammelgaard ! Midtvejs boede 
en gammel Kjælling, der bar det lidet poetiske Navn 
Skid-i-Kjån, — et Navn, der formodentlig ogsaa stod i 
Forhold til den Tids vanskelige Smørtilvirkning, der 
tit maatte gribe til de foragteligste Midler for at op- 
naa blot et taaleligt Resultat.

Men sjældent har jeg set saa høj en Himmel og 
sjældent hørt saa klare Lærketriller som over disse 
flade, sandede Marker. Meget kan ha forandret sig 
herude paa denne omtumlede Grund, men disse to 
himmelske Goder ejer Hedemarken, nu Braarup den 
Dag i Dag som for Hundreder af Aar siden, uafhæn
gigt af Landmaaling og Højesterets-Processer og 
kongelige Skjøder.



Den gamle Præst i Jebjærg.
Af Jeppe Aakjær.

DEN 27. September 1925 døde Pastor emeritus
Niels Kr. Glud i Jebjærg, næsten 91 Aar gi. Han 

fødtes i Vildbjærg 3. Januar 1835, hvor hans Far 
Hans Jacob Glud den Gang var Præst*). 1 1854 blev 
han Student fra Randers; theologisk Kandidat blev 
han 1860 og to Aar efter Kapellan hos sin Far, som 
fra Vildbjærg var kommen til Jebjærg allerede 1843. 
Da Faderen blev for gammel og svækket til længere 
at kunne bestride Embedet, blev Niels Kr. Glud 
hans Afløser; det skete 1. April 1873, og først 1920 
maatte den gamle Kraftkarl bede om en naadig Af
løsning. Regner man hans Kapellan-Tid med, sad 
han da ved Embedet i Jebjærg i 58 Aar, saa det er 
intet Under, at hans Menighed gjentagne Gange, og 
nu sidst ved hans Ligfærd, benyttede Lejligheden til 
at takke ham for lang og tro Tjeneste. Som en af 
hans Fortjenester anføres næsten altid i de faa Bio
grafier, der existerer af ham, at han 1881 underskrev

') Se Skioebogen 1924, Side 46—48.
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Askooadressen, som bl. a. kræver Præstefrihed. Om 
Gluds Præstevirksomhed er jeg ikke kompetent til at 
udtale mig; disse faa Mindeord skal kun være viet 
hans rent menneskelige Egenskaber. Den gejstlige Side 
af hans Virksomhed har forud haft talrige Skildrere*).

En mærkelig livsbevæget Præst var han, denne 
gamle Herre med de lidt jomfrunalske, sært urolige 
Bevægelser.

Han havde staaet Fadder til det allermeste af det, 
der skete i Midtsalling, saavidt det havde noget med 
„Aand“ at gjøre. Allerede som Kapellan hos sin Far 
træffer vi ham Søndag 23. Maj 1870, da han holder 
Tale til Skytterne, der samme Dag fik en Fane for
æret af Kvinderne.

Skyttesagen nød hans største Bevaagenhed, tiltrods 
for at det faldt lidt svært af forbinde hans spinkle, lidt 
abstrakte Figur med denne Sags larmende Hurra-Pa
triotisme og Riffel-Drabelighed. Den 28. Juni 1875 
finder vi ham i „Skive Avis“, hvor han har indviklet 
sig i en Polemik med én, der kalder sig „Isia“, om 
hvad den mundkaade P. Bojsen havde sagt ved Bo
strup Kro. Den 26. Juni 1879 taler han ved en Grund
lovsfest i Otting. Her bringer han første Gang paa 
Bane, hvor ønskeligt det var, om man fik et stort 
Forsamlingshus midt i Salling.

1. April 1881 bliver det bestemt, at det skal ligge i 
Jebjærg; Glud er selvfølgelig den drivende Kraft, som 
allerede har faaet tegnet en Del Aktier. Torsdag d. 
3. November samme Aar indvies Huset, som er tegnet 
af Tømrer Kr. Kjærgaard i Jebjærg. Det er næppe 
muligt at finde et mere monstrøst Skabilken, skjønt

•) Se især Skive Folkebl. ■1I/12 1914; samme Blad 1915; samme 
Blad 1925; l0 1925 (mellem disse Artikler en hel Række 
af Forskj'. fra Oluds Menighed). Højskolebi. *,l/io 1925 osv. 
— Olud har efterladt én eneste Bog: 14 Prædikener (2. 
udvidede Opl. 1923), anmeldt i Sk. F. *•»/,, 1923.
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80-enies Forsamlingshuse er fæle ind ad en Kant. 
Men den Side af Sagen har sikkert ikke trykket Glud, 
der aldrig røbede stor æstetisk Interesse. Han har 
triumferende henvist til, at det som Forsamlingssal 
var den største i Salling — det kunde rumme 600 
Tilhørere — og var bygget for knap 9000 Kr. Var 
der saa ikke al god Grund til at lovsynge Herren! — 
1 en Menneskealder sad Glud som Foredragsforenin
gens selvbestaltede Formand; i det skrumlede For
samlingshus, der nærmest lignede en kæmpemæssig 
Hølade eller Kreaturstald, kom ikke saa faa Berømt
heder, dog faa af allerførste Klasse, thi Glud taalte 
ingen Udskejelser fra de ægte grundtvigske Meninger, 
og hans Honorar gik sjældent højere end Aftensmaden 
og en Tikronerslap som Hjælp til en Tredjeklasse. 
Han har næppe selv nogensinde taget en rød Øre 
for de Hundreder af Foredrag, som han holdt for et 
godt Ord rundt om i Landet. Han fik ogsaa oprettet 
en Læseforening, der heller ingenting kosted; mange 
af Bøgerne forsvandt ligesaa stille. Glud var henrykt 
for den store Kjærlighed til Bøgerne. „De vil sandelig 
gjærne læse mine Bøger. Jeg har sandelig sommetider 
fundet dem helt nede paa Himmerland!“ Folk holdt 
saa meget af dem, at de beholdt dem som deres 
egne. Der kunde maaske indvendes lidt imod Prin
cippet, men Glud straalede over Succes’en. — En 
Aand som hans var som skabt for Højskolen. 22. Juni 
1884 var der Møde i hans Forsamlingshus om Op
rettelse af en Højskole i Jebjærg. Aksel Akselsen 
blev den foretrukne Forstander; der tegnedes strax 
4000 Kr., og 3. Nov. s. A. kunde Skolen indvies med 
5 Talere og ca. 50 Elever. — Glud var i disse Aar 
en lykkelig Mand; alt, hvad han pegte paa, sejrede, 
og skjønt Tiderne var yderst sløje alle andre Steder, 
stod de tunge sallingske Snørepunge altid gabaabne,
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hvor Gluds overbevisende Veltalenhed gik i Bre
schen for Idéen. Naar han i de Dage gik igjennem 
sin By, spændstig og rank, svippende efter Tidsel
hovederne med sin Spanskrørsstok, altid i sort sid 
Skjødefrakke, men med lette vippende Bevægelser, 
lignede han mere en springsk Dansemester end en 
værdig Sjælehyrde. Han holdt ogsaa af at ta Tale- 
stolens Trin i Dansehop; ogsaa ved hans Foredrag, 
selv de religiøse, var der noget uvornt og hoppende, 
som for de uindviede kaldte Smilet frem. Der var 
noget af Egernets Uro over ham, naar han talte. Det 
var, som om Hovedet sad paa en Gummihals; det 
virrede hid og did, som Graabynkens Hoved virrer for 
Sommervinden. Hans Betoninger var de særeste af Ver
den. Hans Foredrag spækket med jydske Gloser og 
Munterhed. En Tale om Josef i Fly Forsamlings
hus, der egentlig ikke var andet end en humørfyldt 
Gjenfortælling af Biblens Text, endte han med det 
Spørgsmaal til sine Tilhørere: „Tykkes 1 saa ikke, 
bitte Folkens, at det er en meget knøw Historie, den 
om den bitte Josef?“ — 1 en Juleprædiken i Jebjærg 
Kirke slog han helt over i jydsk Bondemaal: „Saa 
som de ligger i Sengen, saa lig paa jen Gaang saa 
gir Josef Marie et bitte Put og siger: Mari! Do ska 
op! Der er en Engel herind’! Vi ska astej te Ægyften!“

Hans Sagafortælling paa Jebjærg Højskole var meget 
festlig, men ikke fri for en vis Blodtørst. Han rejste 
sin Haand paa Kant som et Sværd, og førte den i 
Tanken som en Forskjærekniv hen over Ofrets Hals: 
„Ki!“ sa han: „saa rullede Hovedet fra ham“! Han 
lo selv som en kaad Dreng. Den poetiske Side af 
de gamle Sagn havde derimod en mindre god Frem
stiller i ham.

Han var en Ildtilbeder af Grundtvig og havde alle 
hans Værker staaende paa sin Hylde i slemt tilrøgede
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Bind; saa ogsaa de saa ud, som havde de været en 
Sviptur paa Himmerland.

Den unge Mand eller Kvinde, der vilde vinde Pa
stor Olud med det samme, skulde bare gaa til ham 
og bede om Lov til at laane et Bind af Grundtvigs 
Verdenshistorie. Det elektriserede ham formelig; man 
fik Bogen med en flot Haandbevægelse og et stort 
Foredrag oven i Handelen. — Vi havde en Gang her 
paa Gaarden en Pige, der ærlig talt var lidt forskruet. 
Hun havde hørt en Del om den folkelige Præst i 
Jebjærg, og var dristig nok til at søge ham i hans 
spartanske Ungkarlerede, et snævert Hummer med 
kummerligt Lys, som kom ind fra Gaardsiden. Pige
barnet kom en Søndag hjem med Grundtvigs „Brage- 
snak“, „Nordens Mythologi“ og „Optrin af Kjæmpe- 
livets Undergang i Norden“. Dem havde hun laant 
af Pastor Glud; det var da en herlig Præst! „Ja, og 
sikke hvor han har kunnet ramme din Smag paa 
en Prik! Dem vil du skam faa megen Fornøjelse af“. 
— Da Pigen flyttede, laa Bøgerne lige saa jomfrue
ligt urørte, som da de kom. Jeg maatte saa sørge for, 
af de atter fandt tilbage til deres Ejermand. — Højt 
op i Firsaarene blev der ved at være noget overgivent 
og kaadt over ham. Kom han paa sin Bys Gade ind 
blandt en Drengeflok, kunde han ikke dy sig for at 
fare hen og gribe den mindste ved Armen og med 
Stokken løftet truende i Vejret raabe til Purken: 
„Du trænger sandelig til en Dragt Klø“! Drengene 
kjendte allesammen Turen, som gjentog sig, hver 
Gang de mødte den gamle Præst; og de lo lige 
skøjeragtige begge Parter.

Med Pastor Kr. Glud* har Sailingland mistet sin 
sidste Idealist; alle dem af hans Art, han gjennem 
Tiderne har opammet, er forlængst gaaet forud for 
ham. De, der fulgte ham til Graven, har han maaske
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baade døbt og konfirmeret, men de delte med ham 
hverken hans Lykketro eller hele hans øvrige sang
vinske Verdensopfattelse. Derfor har hans Liv ingen
lunde været spildt. Salling og vi alle har haft god 
Brug for alt det Solskin, der er straalet ud fra den 
gamle Præstegaard i Jebjærg, der blev redet ned af 
unænsomme Hænder for et Par Aar siden, efter at 
den og Olud ligesom kappedes om, hvem der kunde 
blive ældst. Præstegaarden fik Patriarken Jacobs Alder, 
da han sa’: „Faa og onde vare mine Dage“, og nu 
da Olud ikke mere havde nogen at kappes med i 
Aar, er ogsaa han bleven træt af Livets forfængelige 
Leg. Men de to, Præst og Præstegaard, klædte hin
anden og burde aldrig ha været skilte. — Man kan tit 
ha saa ondt af de gamle Præster, som man jager ud, 
naar de mest trænger til Kakkelovnsvarmen og alt det 
Gamle og Tilvante. — Der var en Konge, der sa’, 
idet han citerede Job: „Jeg vil dø i min Rede!“ Men 
de fleste gamle Præster maa dø udenfor Reden, langt 
borte fra den Ranke eller den Abild, som de selv har 
stammet.

Jebjærg Præstegaard var en Bygning, der vilde ha 
været en Pryd for enhver jydsk Landsby; den mindede 
én om god gammeldags Kristendom, om en Høst 
kvæld, hvor en hvidhaaret Præst sad ved dens kalkede 
Mur i Aftensvalen og nynnede en grundtvigsk Strofe, 
mens Bedeslagene fra Kirketaarnet gav Gjenlyd mod 
de hældende Lervægge. Og Verset, han nynnede, var 
Grundtvigs: „Kirkeklokke“ —:

„Lifligt dog det klinger helst om Høsten
i den stille svale Aftenstund; 
gjennem Jorderig gaar Himmelrøsten, 
kalder Sjælen til sin Hvile ind.

Kirkeklokke! naar tilsidst du lyder 
for mit Støv, skjønt det dig hører ej,
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meld da mine kjære, saa det fryder: 
Han sov hen som Sol i Høst gaar ned.“

— Jeg vil haabe, at den Salme er bleven sunget 
over den gamle Præsts Grav. Han var selv i al sin 
Færd en Klokketone over det grønne Sallingland.

Han var ugift og havde intet Afkom, og hans Art 
og Stamme vil dø med ham. — Jeg har vel knap 
nogensindet trykket hans Haand; men er det ikke 
ofte det paa Afstand, der skjænker os mest Glæde — 
Stjærnerne, der er Symbolet paa al Fjærnhed ; Møllen 
histovre paa den anden Side Aaen? — Glud var og
saa saadant noget fjærnt, der berigede én, bare fordi 
han var til, — som Lærken, naar den stiger mod 
Morgenens Sky, eller ved Kvæld sænker sig mod den 
dukkede Tue med foldede Vinger, ligesom i enfoldig 
Tak for en skjøn og naaderig Dag.



Egnens gamle Tingsteder.
Jeppe Aakjær.

MAN har gjort sig mange Anstrængelser — ogsaa 
for denne Egns Vedkommende — med at ud

finde, paa hvilke Steder de Gamle holdt deres Ting. 
For Tiden efter 1688 har man dog vidst nogenlunde 
Besked; og nu er der ogsaa kommen Lys i Sagerne 
for den ældre Tids Vedkommende, idet man i den 
gamle ærværdige Stiftsbog paa Landsarkivet i Viborg 
er stødt paa følgende haandskrevne Oplysninger, der 
stammer fra ca. 1680:

I Fjends Herred holdtes Herredstinget om Tirs
dagen „to Bøsseskud Norden for Smollerup Kirke“*). 
Højslev Birketing, der kun omfattede Højslev Sogn, 
holdtes ved Siden af Højslev Kirkegaard om Onsdagen. 
Lundø Birketing, hvis Retskreds kun bestod af Lundø 
Sogn, holdtes om Lørdagen ved Lundø Kirkegaard. 
Ørsleo Kloster Birketing, omfattende Ørslev Kloster 
Sogn, holdtes om Fredagen ved Ørslev Kloster Kirke
gaard.

Saa kommer vi til Skive og Salling.
Skive Byting holdtes paa Torvet om Fredagen for 

Skive By alene. Resen eller Krabbesholms Birketing 
holdtes om Onsdagen ved Siden af Resen Kirkegaards-

*) Svend Aakjær havde altsaa Ret i de Formodninger, lian 
fremsatte desangaaende i Skivebogen 1916, S. 97—99.
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dige. Dets Omraade var kun Resen Sogn. Hindborg 
Herredsting holdtes om Mandagen midt mellem Hem 
og Hindborg. Rødding Herredsting holdtes om Lør
dagen øst for Vejby. Spottrup Birketing om Fredagen 
ved Rødding Kirke. Harre Herredsting holdtes om 
Fredagen ved Tinghøje midt mellem Roslev og Tou- 
strup. Furlands Birketing holdtes om Fredagen ved 
Øens Kirke. Aasted Birketing ogsaa om Fredagen 
ved Siden af Aasted Kirkegaard. Nørre Herredsting 
afholdtes om Tirsdagen „strax søndenfor Breum By“. 
— Saa har vi været Ringen rundt. Det er altid rart 
at faa en Besked, der ikke kan disputeres om. Og 
den gamle tunge Skindbog fra det 17. Aarhundrede 
staar nok til troende. [Stiftsbog Nr. 2, Side 553.] Nu 
ved vi altsaa, hvorfor de Tise Trolde blev levende brændt 
paa Breum Hede, fordi her var Østsallings Rettersted, 
Raonsbak med alle dens uhyggelige Attributer: Stejlen 
og Galgen med de raslende Benrangler, de skrigende 
Ravneflokke og de stejlende Heste i Maaneskinnet, naar 
den ensomme Rytter mødte Gjenfærdet, mens Sejrværket 
slog 12 henne i den skumle Klosterkirke.

1688 kom den store Retsreform, hvoraf Christian 
den Femtes Danske Lov var det store og dybt gjen- 
nemgribende Resultat. Denne Reform søgte at centrali
sere vort Retssystem og ta Livet af en Hoben af de 
smaa Birker m. m. Nu samledes det meste af Sallings 
Ret ved Bostrup Tinghøj ; Fjends Herreds fik Plads 
paa det gaadefulde Punkt Bøgeshøje oed Koaldersted 
ret østen for Krogsgaard i Mønsted Sogn. Med hvilken 
Motivering man henlagde Tingstedet til det mest af
sidesliggende Punkt i Herredet, kan nu ikke oplyses; 
men Fjandboerne maatte traske til Tinge i Kvalder- 
sted (eller Krogsgaard) i deres store Lovringtræsko 
gjennem næsten et Aarhundrede, indtil Viborg By 
tog dem til sig (1779).

10



146 JEPPE AAKJÆR:

Sallingboerne havde det for saa vidt bedre, som 
deres Tinghøj i Bostrup dog laa nogenlunde midt i 
Distriktet; men da de havde Dommer fælles med 
Skive, viste det sig i Længden alt andet end bekvemt.

Det stakkels kuldskjære Bymenneske, der bestred 
Dommerembedet, skulde milelangt ud i Landet og 
„sidde paa Høj“ i al Slags Vejr; tit blæste en Hvæl- 
knog ind i hans Dommerparyk, eller Tordenbygen 
spyede i hans Protokol. Der er Syn for Sagn i den 
Justitsprotokol, der endnu er bevaret fra den Gang, 
da Salling Ting holdtes under aaben Himmel. Jeg 
tænker, at Dommeren tit har hakket ligesaa meget 
Tænder, som den Stakkel, han dømte fra Ære, Liv 
og Gods. Det viste sig komplet umuligt at faa de 
arme Bønder til at gjøre deres Skyldighed og bygge 
deres strænge Dommer en „Tinglade“. Nej, ikke om 
han saa kneb dem med alle de gloende Tænger, der 
raslede i hans Lovbogs Paragraffer, kunde han faa 
dem til det! Da maatte Regjeringen forbarme sig over 
ham og flytte hele Molevitten ind til Skive By. Det 
skete allerede i 1727; og dér har Salling Ret da hygget 
sig siden.



Fra Kjæltringtiden.
Jeppe Aakjær.

NU kunde Overskriften mistydes, saa den Enfoldige 
troede, her var Tale om Gullasch, visse Bankfolk 

eller andre blandt „de Swar’“; men i min Barndom 
dækkede Kjæltring-Betegnelsen strængt taget kun én 
Ting, nemlig Taterne og Omløberne. De findes jo 
nuomstunder kun i Kirkebøgerne og saa i gamle Folks 
Fortællinger. Men i Fortiden var denne Egn særlig 
vel forsynet med denne Folkerace. Ja, der maa ha 
været noget ved Skiveegnen, som særlig har tiltalt 
dem, for her er Racen ualmindelig sejglivet. Om alle 
Spirerne endnu er uddøde, ved jeg ikke ganske, men 
for en halv Snes Aar siden levede her endnu Kjæl- 
tringer. Det var just ikke, fordi der blev dægget for 
dem; der blev endda til Tider faret ualmindelig haardt 
frem imod dem; men helt uddø vilde de ikke. Kjæl- 
tringerne er vore Indianere; deres Stilling i Befolk
ningen, deres Færd og Handlinger minder i det smaa 
en Del om de jagede Rødhuder i det fjærne Vest. 
Nu da de er borte og forvandlede til bar „Historie“, 
kan det ha sin Interesse at samle alle Trækkene om 
denne forkomne Race, der havde valgt sin Stilling 
uden for det ordnede Samfund ; men dér maa jo ingen 
være; og med salte Pisk og „Kat“ og Kagstrygning 
og Bøddelens hvinende Svøbeslag blev de pisked 
indenfor, saa godt det nu lod sig gjøre.

10*
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Hvis man blader lidt i Kirkebogen for Nørre-Re- 
sen her i Salling i Tiden omkring 1780—1800, vil 
man se, at det hvørmer med Tatere der i Sognet, 
ægte og „uægte“ (mest det sidste); gamle forhærdede 
Omvankere, som har forsømt Altergangen*); ureger
lige Tatertøse, som har ladet sig „beligge“ og nu 
kommer hjem til Sognet med Resultatet. — 1819 Iaa 
Natmandshuset norden for Vinde og ejedes af Hans 
Mortensen. Hvilken Byrde, det var for et Sogn, faar 
man et Begreb om ved et Andragende, som fra Fat
tigkommissionen for Resen og Skive i 1835 indsendes 
til Amtmanden. Det ses da, at der paa dette Tids
punkt lever i Natmandshuset følgende Personer: en 
80-aarig Kone med en Datter, der har fem uægte 
Børn! Endnu en Datter, der var Krøbling; en Slægt
ning til den gamle Kone — Mads Rakker (60 Aar); 
desuden et Kvindfolk med 4 Børn, der alle havde 
sluttet sig til Rakkerslægten. Disse 14 Personer fik 
af Kommunen aarlig ialt 75 Rdl. 5 Mk., 8 Td. Rug 
og 8 Td. Byg, desuden Klæder, lidebrændsel osv. 
Det var den Gang mange Penge; som de siger „en 
ganske enorm Byrde for denne Kommune, der til 
samme Pris kunde ha en vel aflagt Skolelærer“. — 
Hvor længe de har haft Rakkere i Resen og Vinde 
ved jeg ikke; heller ikke, naar de ganske forsvandt; 
men en rationel Undersøgelse vilde vel nok kunne 
bringe dette paa det Rene. Før Resen ser det ud til, 
som det er Dølby, der maa huse „Rakkerpakket“; i

*) Med hvilken Alvor, Kj'æltringerne tog denne Akt, vidner 
en Fortælling fra Vesterbølle, hvor Gywr og hans Viv 
boed med Kirkegaardsdiget som Husets Bagside. En Søn
dag, da Parret skal til Alters, kommer Kjællingen i Døren 
og raaber: „Oywr, no ringer æ, Fanden glow mæ, anden 
Oaang; no ska do komm!“ Saa maatte Patros jo op af 
Fjerene og haraus.
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en Præsteindberetning fra 1683 hedder det om denne By, 
at her bor bl. a. : „Karen Sprækker, Flaakonen med 
sin Datter Mette, en slem Hore; 3 Gange besoven; 
tigger og nærer sig syndig“. Endvidere i samme By 
„Mette Starup og Jens Starup, stærke Tryglere, hver 
har faaet en Horunge“ (naa, Jens ogsaa!). Endnu om 
Dølby: „Hos Niels Nielsen i Øxenvad: Maren Laurids- 
datter med to Horeunger“. 1 18. Aarh. udviser Kirke
bogen, at Slænget er trukket hen mod Resen. Om
kring 1760 -70 nævnes her disse celebre Personer: 
Natmand Chr. Jensen og Hustru Elisabeth med flere 
Børn; hyppigt er det Tjenestefolk fra Krabbesholm, 
der maa agere Faddere; næppe nogen attraaet Æres
bevisning. Som saadan nævnes Podemesteren (d. e.: 
Gartneren) Gregers og Forrideren Niels, Ane Stuepige, 
Mikkel Skytte, Chr. Skovfoged „af Gaarden“ osv. Det 
myldrer med Tatere; hyppigt er der jo noget i Vejen 
med dem; de trænger næsten altid til at blive „ab
solverede“, saa for det ene og saa for det andet. Saa 
er Chr. Natmand stukket af fra Kone og Børn uden 
at ha søgt Herrens Bord i flere Aar, saa har Chri
stoffer Natmands brune Viv ladet sig friste til „Kog
leri i at vise igjen for nogle Tyvekoste, som var bort- 
staalen i Vinde“ (1773).

— Naar Taterne holder sig saa nær til Skive, har 
det jo nok sin Aarsag deri, at Byen kan gi dem Ar
bejde med at feje Skorsten eller rense Vandhuse. Det 
sidste regnedes jo for uærligt og mærkede sin Mand. 
Landsbyerne havde endnu ikke den Art Huse (mon 
de har dem allevegne endnu?); de sad ydmygelig 
bag Hushjørnerne. Slet saa naturligt kunde Kjøbstaden 
jo ikke te sig; de maatte ha én til at tømme deres 
„Huse“. Men den Mand existerede ikke indenfor Byens 
Porte, som enten kunde trues eller tigges til at række 
Haand til sligt. — Jeg har saamænd haft Karle her
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paa min Gaard, som har været besat af samme fixe 
Idé. Saa lange og uudryddelige kan Fordommes 
Rødder være!

1 Skive var Natmanden omkring Aarhundredskiftet 
den Jens Hansen Pibhytt fra Vinde, som 1780 raged 
sig til saa læsterlige Klø af Herremanden paa Skive
hus, fordi han under sit ansvarsfulde Hværv med at 
rense det militære Vandhus paa Skive Torv var kom
men for stærk i Vinden for denne exalterede Person. 
Denne Fejde mellem Herremanden og Natmanden 
kunde nær ha bleven Skive en dyr Spas*). Vel var 
der flere Natmænd at ta af i Resen og Vinde; men 
jævnlig sad de i Tugthuset; der røg de ind for det 
allerringeste, de Stakler; og hvem skulde saa ta deres 
Skrup af alt det „uærlige“ Dagværk, som man plagede 
sig med paa de Tider!

Hvor lidt der skulde til, for at en stakkels Kjæl- 
tring skulde ødelægges for Livstid, ser vi paa en an
den af Resen Rakkere, nemlig Christoffer Christoffer
sen. 1 1776 og 1781 blev han indsat i Viborg Tugthus 
en kortere Tid for lidt Tyveri og Betleri. Nu var 
han saa paa Frifod og kom her til Resen, hvor han 
gifted sig med Natmandsdatteren Else Jensdatter.

Men en Aftenstund 16. August 1786, da han gik 
og stumled omkring ude i Egeris, sneg han sig ind 
i Chr. Pedersens Storstue og nappede et Par Heste
dækkener, et Skjørt, nogle Aal samt en Jærn-Møggreb. 
Det er rørende at se, at Bonden har holdt saa meget 
af sin Møggreb, at han gir den Plads i sin Stadsstue. 
Den var jo da ogsaa af Jærn, hvad en Møggreb sjæl
den var i disse Tider. Naa, den sorte Tater var nu

*) Se Skioebogen 1919, S. 68 ff. Der har jeg skildret Slagets 
Oang i sine Enkeltheder; det minder næsten om visse 
„Kampscener“ i Peder Paars.
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ikke længe i Besiddelse af dette Klenodie, for samme 
Aften attraperes han hos Konsumsionsbetjent Herman 
Andersen inde i Skive med Aal og Møggreb og hele 
Herligheden. Og det var Betjenten jo ikke længe om 
at opdage, at der var noget Firre ved dette her, at 
Tater-Stoffer gik og stoltserede med en Jærnmøggreb. 
Haraus i Arresten med Stoffer! Vægteren Steffen Maas (!) 
og den strenge Rets øvrige Notabiliteter havde, Oud 
bedre det, let Spil overfor denne „Natmandsknægt“, 
som de kalder ham. Brøden var vel ikke ligefrem 
samfundsrystende — Kosterne blev vurderede til 2 
Rdl. og 17 Sk.’ Værdi. Men Tyven var jo en Tater, 
saa Sagen var i og for sig alvorlig nokj ihvertfald 
for ham. Præsten Fr. Wind vilde øjensynligt gjærne 
hjælpe ham en bitte Krumme, han attesterer, at han 
har talt med ham og haft ham ved Alterbordet med 
andre Kristne, sidst 29. Januar dette Aar i Resen Kirke; 
„deraf ses“, siger Præsten, „at han ej er den hellige 
Nadvers Foragtere“.

Præsten fortsætter: „Jegved ej, hvad han harernæret 
sig af, siden han kom ud af Tugthuset, thi den Slægt 
er omvankende udi hele Landet, og derfor kan jeg 
ej heller give noget Vidnesbyrd om hans Forhold. 
Han er gift med Else Jensdatter; om Konen har jeg 
ej hørt noget Ondt.“

Hans Defensor — Ingerslev — siger undskyldende: 
At Stoffer har betiet er uomstødeligt, og „at Arrestanten 
er af Natmandsfolk og af den Aarsag ikke kan for
tjene sin nødtørftige Underholdning, tror jeg, burde 
formilde Straffen, endskjønt ingen Lov taler derom“.

Nej, det er sandt; en Tater vilde ingen ha i sit 
Brød ; ingen nok saa ussel Person vilde arbejde sam
men med ham eller spise ved samme Bord; ikke desto 
mindre var det dem strængeligt forment at bede om 
en Almisse. Aktor, den samvittighedsløse Henrich
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Møller, havde ingen humane Anfægtelser; han svang 
Lovens Tomahawk over den ulykkeliges skurvede Ho
ved. Hvad staar der ikke i Danske Lov 6—17—33: 
„Befindes han anden Gang med ringe Tyveri, da 
mister han sin Hud paa Kagen og brændis paa sin 
Pande“. — Men Aktor citerer som en Skjælm, for Lo
ven siger ikke Pande, men Ryg-, her er Tale om at 
indbrænde Bogstavet T, d. e.: Tyvsmærket; men det 
gjør dog Pokker til Forskjel, om Mærket indbrændes 
i den blottede Pande eller imellem Skulderbladene 
under Klæderne; det indsaa dog selve den gamle 
barbariske Lov. Defensor finder, at „Tyvsmærket i 
denne Sag er upassende“. Jeg gad vide, om dette 
frygtelige T i Loven fra det 17. Aarh. paa dette Tids
punkt var mer end et dødt Bogstav. — De Love, 
efter hvilke der dømmes, er jo gjærne smaa hundreder 
Aar bagefter Kulturen og Samfundsfølelsen. Det er 
det, der gir Nævninge-Institutionen dens dybe og 
skjønne Berettigelse. Nævningerne er jævne Mænd, 
hvem ingen Lærdom har gjort rasende; de staar med 
deres Fødder i Nu;t, hvorfra de, om fornødent, skal 
afparere Lovens rüstne Sværd, ført af en forbenet 
Juras Knokkelhaand. — Men der var mer end hundrede 
Aar mellem Tater-Stoffer og vore Nævninger, saa 
dømte den gamle, vilde Lov ham — en Mand i hans 
bedste Aar, der havde stjaalet for lidt over 2 Rdl. — 
til at kagstryges (det vil sige: faa sin Hud slidt af 
sig med Svøbeslag), dernæst at arbejde i Jærn i Kjø
benhavns Fæstning sin Livstid og have sin Hovedlod 
forbrudt til Kongen. Det sidste skulde hans ophøjede 
Majestæt næppe blive fed af, thi Tater-Stoffers „Hoved
lod“ indskrænkede sig formentlig til et Halmleje i 
Resen Kjæltringhus.

Hvilken Afstand, der altid har været mellem Loven 
og Hjærteme, derom vidner en anden Historie fra
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Datiden, som jeg nu skal fortælle. Den 16. Juni 1802 
kom der til Ludvig Jensen i Hindborg vankende en 
fremmed, ukendt Tiggerske — Kirsten Jensdatter; hun 
fik Lov til at ligge i hans Lade om Natten; der fødte hun 
saa et Drengebarn og gik hendes Vej med det, uden at 
det blev meldt til Øvrigheden. Saasnart det blev op
lyst, fordredes Bonden straffet; det er tilmed Aktors 
Mening, at Ludvig Jensen bør bøde af sin yderste 
Formue. Ludvig beder mindelig for sig, han er syg 
og sengeliggende, en Krøbling, „som gaar ved tvende 
Krykker------- kan næppe trække Kroppen efter sig.
Da han sidst var i Politiforhør, maatte han kjøres 
baade hen og hjem“. At det Kvindemenneske fik 
Natteleje hos ham, det var af bar Medlidenhed; selv 
laa han i Sengen uden ret at vide, hvad der foregik. 
Den dødssyge Kvinde kunde han da ikke jage bort; 
han meldte strax det passerede til Provst Ravn. Han 
har aldrig hørt, spurgt eller vidst, at sligt skulde mel
des andre Steder, og som syg og sengeliggende Krøb
ling kunde han jo ikke anholde hende. Han tigger 
Retten om at blive fri for Straf. Oud skal være hans 
Vidne, at det ikke har været hans Hensigt at gjøre 
noget Ondt, „og skulde han have syndet, saa var det 
imod hans Vilje og Vidende“. — Herredsfoged Sel
mer vilde egentlig gjærne fri ham; han indrømmer, at 
den syge og fattige Krykkermand har øvet en Barm- 
hjærtighedsgjærning, som i og for sig fortjente Ros, 
men, men . . . Loven ligger ved hans Haand, og Lo
ven kan ikke bøjes (se 6—13—29). Krykkermanden 
maa under Taarer punge ud med 6 Rdl. i Bødestraf.

Men hvad skal man mene om et kristent Samfund, 
der lar Røveren rende, men straffer Samaritanen!



En skummel Gaade fra den mørke Hede.
Jeppe Aakjær.

I min pure Barndom fik vi derhjemme i Fødegaarden 
en Karl, Jens Tammesen, som kom fra Haderup 

og var fuld af fantastiske Sagn og Fortællinger fra 
Heden. Ingen var dog saa rystende som den om Blod- 
daaden i Høgild Mølle. Da jeg kom op i Aarene, fik 
jeg Lyst til at lede Begivenheden op i Arkiverne for 
at komme efter, hvormeget Jens Tammesen havde 
overdrevet; det var ikke saa farlig meget, og da den 
ca. 80-aarige Forbrydelse endnu lever i enkelte 
Gamles Minde, mens alle de i Sagen implicerede for
længst er døde, begaar jeg næppe noget taktløst ved 
at meddele denne Bogs Læsere, hvad de gulnede Do
kumenter betroede mig.

Hovedpersonen er Pigen Maren Christendatter, 
som tjente Chr. Jepsen i Daugbjærg. — 3. Paaskedag 
17. April 1843 var hun paa Vej fra sin Fader, Gaard- 
mand Chr. Jacobsen, Høgild, til sin Tjeneste i Daug
bjærg, da hun — efter egen Opgivelse — et Par 
Bøsseskud fra Kongenshus i Alheden blev indhentet 
af en Mandsperson, der rev hende om i Lyngen, satte 
et Knæ paa hendes Bryst og gav hende et Snit over 
Struben. Klokken var da 3 om Eftermiddagen; da 
man fandt hende, laa hun uden Bevidsthed i Lyngen 
ca. 60 Alen fra den almindelige Landevej ad Grønhøj.
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Hun bragtes hjem til Forældrene, men var 1. Maj 
s. A. allerede saa kanter, at hun paany kunde indfinde 
sig i sin Tjeneste. Paa dette Tidspunkt hedder det: 
„Nu er hendes Hals lægt, saa der blot er Spor af 
Knivsbladet, og hendes'Haand er ogsaa bedre, skønt 
Førligheden i den endnu ikke ganske er kommen 
igjen. Derimod er hendes Ængstelighed vedblevet, 
saa hun næsten altid synes at se Personer, som over
falder hende, staa for sig“.

„Gjærningsmanden“ blev aldrig funden. En Hjord
dreng fra Søosi skal ha set en Person stryge over 
Heden, ja, skal endogsaa ha bemærket Spidsen af 
et Knivsblad, der stak frem af Skintingens Veste
lomme (!) men da de skulde til at lede efter gotten 
Svend, var han som sunket i Jorden.

Der gaar et Par Aar; saa spilles Tragediens 2den 
Akt, eller rettere: 1ste Akt gjentoges, med en pinlig 
Nøjagtighed. 10. Marts Kl. 7 om Morgenen 1845 
findes Maren Christensdatter fastpløkret til Mølle
dæmningen i Høgild Mølle — med en spids Kniv 
gjennem venstre Haand. — De mange afholdte For
hør oplyser følgende: Den 9. Marts om Aftenen var 
Maren og hendes Bror Jakob, som nu begge tjente 
Høgild Møller Chr. Frederiksen, gaaet hjem til deres 
Forældre*), hvor der var Gilde. Ud paa Morgenstun
den vendte de i Fællesskab tilbage til Møllen; Jakob 
gik hen for at gi Hestene, mens Maren bankede paa 
Ruden ind til Møllersvenden, for at han skulde aabne 
Døren for hende. Da Mølleren Chr. Frederiksen Kl. 
7 stod og trak i sit Tøj, kom hans 11-aarige Datter 
Maren løbende og raabte, at deres Pige laa østen 
omme bag ved Svinehuset og havde Blod paa Haan
den. Hendes Bror løb nu ud og fandt hende paa

*) Faderen hed Chr. Jakobsen, Moderen Dorthe Jakobsdatter.
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det angivne Sted; han fik hende dajet ind i Stuen, hun 
var omtrent fra Bevidstheden, forkommen af Kulde 
og Blodtab og kunde til at begynde med ikke tale. 
Broderen havde fundet hende med et stort Snitsaar 
over Struben; en lang Kniv med Hornskaft og et 
5*/4 Tommer langt Blad, som nylig var slebet, var 
drevet gjennem hendes venstre Haand ned i den frosne 
Jord med en saadan Kraft, at Jakob havde haft Møje 
med at trække den op. Hun var meget tilsølet af 
Blod, og hendes Haar var revet hende ned om Ho
vedet. — Distriktslæge Hoff i Viborg attesterer, at 
det har sin Rigtighed med Saarene, men tillige, at 
hun er uden Livsfare.

Broderen forklarer, at de gik alene det sidste Stykke 
Vej fra Oildesgaarden; før de naaede Møllen, tog Hunden 
til at gø. „Han kan aldeles intet oplyse, som kan have 
givet Anledning til denne Gjærning, og forsikrer, at 
han ej ved, at hans Søster enten har været Kjæreste 
med nogen eller haft Udstand med noget Menneske“.

„Dommeren begav sig derpaa med Retsvidnerne ind 
i den Stue, hvor den Saarede laa tilsengs og tilsyne
ladende ved sin fulde Samling; men det var ikke 
muligt at faa videre sammenhængende Forklaring af 
hende, end at det havde forekommet hende, at hun 
saa et Menneske ude i Gaarden, hvorover hun blev 
bange og løb ind. Men da hun ej ved at se ud af 
Vinduet kunde opdage nogen, gik hun igjen ud i 
Gaarden, men det er hende aldeles umuligt at erindre, 
hvorledes det tilgik, da en Person greb fat paa hende 
og saarede hende, ligesom det ej er hende muligt 
med Bestemthed at sige, om det er den samme Person, 
der forrige Gang overfaldt hende, eller hvorledes han 
saa ud og var paaklædt, da det endnu var temmelig 
mørkt, den Gang hun blev overfalden. — Forhøret 
indstilledes, da hun var for svag.“
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Møllersvenden Jens Thomassen havde intet mis
tænkeligt hørt eller set, skjønt hans Vindue vendte 
ud mod den Gaard, hvor Overfaldet skulde ha 
fundet Sted.

Ingen har kjendt Maren Christensdatter saadan, at 
nogen kunde falde paa den Tanke, at hun selv kunde 
ha udført Gjærningen. Alle skildrer hende som en 
Kvinde af jævn godt Humør, alvorlig og ikke over
given. Hendes Mor Dorthe siger, at hun ved ikke 
af, at Datteren har Hang til „Griller eller Sværmeri“.

Kniven blev forevist; ingen kjendtes ved den eller 
mente at ha set den før. — Saa begynder Forbryderjagten.

En af’ Deltagerne i Gildet, Jens Pallesens Stedsøn, 
Ole Olesen, havde Kl. 1 om Natten villet gaa ud i 
Gaarden, og han saa da i Gangen en fremmed Person, 
som listede sig bort, langs under Tagskjægget, han 
var i en blaa Trøje, og hans Kaskjet var slaaet ned 
om Ørerne; den Aften havde ingen andre bemærket 
ham, men Dagen efter var han blevet set af Konfir
manterne paa Præstevejen i Nærheden af „Seibæk Aa“. 
De gjorde Anmeldelse, da de kom til Resen, men 
Folk, der gav sig paa Vej, opdagede intet. — Ogsaa 
ved Høgild Mølle var der nok Kl. 2 om Natten bleven 
set en mistænkelig Person. — Det hele opløste sig 
dog i intet. Den 12. Marts 1845 holdtes der Forhør 
i Sagen i Vroue Præstegaard; det hedder herfra:

„Den halotossede Lorentz, som gaar paa Omgang 
i Vroue Sogn, blev fremstillet“; han kjendte vel Maren 
Christensdatter, men havde ikke set hende i længere 
Tid, da han desuden „stadig gaar i den samme hvide 
Dragt, han er iført i Dag, og hele Natten mellem Søndag 
og Mandag har været i sit Qvarter, blev han demitteret“.

Saa gaar Turen til de andre Stakler:
„Da den i Fattighuset boende Ingeborg af Nat

mandsslægten er syg, blev Kniven forevist hende
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hjemme af Sognefogden, men hun havde aldrig set 
den Kniv“.

„Daniel Axelsen, der ligeledes ligger i Fattighuset“, 
havde opholdt sig i Skiveegnen i de Dage, saa var 
han vel ogsaa skudfri.

14. Marts udloves der en Belønning paa 20 Rdl. 
i en Række Sogne til hver, som kan gi nogen Op
lysning; ingen melder sig!

Maren Christensdatter, der nu befinder sig paa 
Viborg Sygehus, bliver efterhaanden mere meddelsom. 
Hun fortæller da, at Forbryderen havde grebet hende 
om Halsen, strax hun var gaaet ud fra Kjøkkenet for 
at hente et Trug til at bære Asken ud i. Hun drister 
sig endogsaa til at sige, at den, der har overfaldet 
hende, muligvis er en vis Anders, Søn af en Pjalte
kræmmer David fra Skiveegnen, som nu og da havde 
logeret i hendes Forældres Oaard, og som hun mulig
vis kan ha fornærmet, da hun for ca. 4 Aar siden 
forklagede ham, fordi han havde gjort sig vaad i 
Sengen. Men Anders har sit Alibi i Orden; det samme 
gjælder en berygtet Person, der betegnes som Skor
stensfejeren i Mogenstrup, og som paa den kriminelle 
Dag skal have været set i Nygaard, Daugbjærg Sogn.

Hen imod Midten af April er Maren saa godt 
som rask; men Retten kan ikke faa nogen Bekjendelse 
af hende; hun kan ikke fortælle dem noget, siger hun, 
da hun i Gjærningsstunden var fra Bevidstheden, for
modentlig ved et Slag i Hovedet, for hun mærkede 
hverken Saarene, eller at man bar hende ind. — Det 
hele er gaadefuldt; Retten begynder øjensynlig at 
nære sine Tvivl om Marens Paalidelighed. En 13 Aars 
Tøs, Ane Marie Lauridsdatter, der ogsaa opholdt sig 
paa Sygehuset, paastaar at ha hørt Maren sige til sin 
Søster Ane, at hun for Guds Skyld ikke maatte sige 
noget, naar hun blev taget i Forhør. De to Søstre
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nægter hæftigt, at noget saadan er bleven sagt. Under
søgelsen løber ud i Sandet, i den tavse Hedes mørke 
Sand !

Da finder vi i den gamle Retsprotokol for 13. 
Septbr. 1845 følgende mærkelige Linjer: „Da Dom
meren havde bragt i Erfaring, at Maren Christensdatter, 
som den 1. Maj d. A. var kommen i Tjeneste hos 
den constituerede Arrestforvarer Christensen, som mis
tænkt for Utroskab, Drikfældighed og Forsømmelse i 
sin Tjeneste Dags Dato skulde hjemsendes, blev hun 
forinden for Retten fremstillet, for om der muligen 
kunde nu af hende erholdes nogen yderligere Oplys
ning om Overfaldet ved Høgild, men uagtet alle 
mulige Opfordringer var det ikke muligt at bevæge 
hende til andet end hendes tidligere Udsagn“. For
høret udsat — for næppe mere at gjenoptages.

Det er nu 26 Aar siden, at jeg en mørk Aften sad 
i Vroue Fattighus og hørte Historien af gamle Jens 
Møller, der som 11 Aars Dreng havde ligget i sin Seng 
i Høgild Mølle hin vilde Morgen i 1845, da de kom 
dajende med den blodige Maren Christensdatter og 
lagde hende i Nabosengen. Han fortalte mig flere 
rørende Smaatræk, som jeg nu har glemt, men som 
er bevaret i min Fortælling: „1 Daalum Mølle“, som 
blev nedskrevet kort Tid efter. Han nærede ingen 
Tvivl om Marens Uskyld, og jeg har heller ikke hørt 
andre udtale Tvivl. Men Øvrigheden nærede den, og 
ingen kan nægte, at Sagen er yderst gaadefuld. Min 
første Meddeler, Jens Tammesen, fortalte altid Begiven
heden saadan, at Pigen fandtes med Kniven gjennem 
begge Haandled; og det er jo klart, at havde det 
været Tilfældet, var hun renset for enhver Tvivl om 
selv at have arrangeret det. Men der er — for kun 
at nævne det groveste — noget højst usandsynligt 
ved, at hun gjennem fremmed Morderhaand to Gange
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skal faa et Snit over Struben, der ikke bringer Død, 
to Gange faa sin venstre Haand naglet til Jorden 
uden større Blodtab. Men hvorfor skulde hun selv 
ha gjort det?

Ja, Kvindesjælen har Dybder, som ingen lodder, 
og denne Maren Christensdatter gik i Graven med 
sammenbidte Læber.*)

♦) Efter en ubekræftet Tradition skal hun paa sit Dødsleje 
ha røbet Hemmeligheden for sin Mand, Anders Jensen, 
som døde i Høgild for en Del Aar siden.
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Gudmund Schütte:
Hedenskab i Danmark (1925) 46 Sider.

Denne lille Bog, der er , en Sammentrækning-af Dr. Schuttes 
larigt større „Hjemligt Hedenskab“^ har bevaret dét større Værks 
bedste Egenskaber: en\livlig Stil og en klar,« fplkélig Æmnebe- 
handling. Dr. Schütte snakker aldrig uden omf men gaar løsqoaa 
Tingene < med en velgjørende Klarhed uden Stænk af Pedanteri. 
I al Korthed faar vi her Besked om alle de overtroiske Puslerier, 
som har fulgt; vort Folk Iigefra dets Indtrædelse i Historien indtil 
vore Dage. Fof.dét er jo det interessante ved "denne lille Bog, at den 
afslører, åt vi i mängt og meget trods.alle Katekismer og megen 
Sälmesang ;.,er gode Hedninger Men Dag, i Dag. , Dr. Schütte 
kan gaa ôg lede alt det Troldtøj frem af Krogene og faa os til 
at smile ad det. Det er mangé dunkle Sager, som . man har faaet 
klaret, naar man har brugt en Aftentime til at læse hans Bog; 
Jeg vil raade enhver fot vort Folks Historie .interesseret Mand 
Og Kvinde til at kjøbe den. Det er en fix lille Bog med flere 
nydelige Billeder, som kaster yderligere Klarhed over det be
handlede Emne. Og vi ejer paa deri? danske Bogmark ikke forud 
noget Værk om den nordiske Xjudéverden/. som kaii anbefales 
hverken til Hjemme- eller Skolebrug; Nu har Dr; Schütte skjænket 
os to : hans store Haandbog fra 1919 : „H jern 1 i gt H e d e n s k a b“ 
(240 Sider, rigt’illustreret), der altid vil søges af de „Videre
komne“, og saa denne sidste: „Hedenskab i Danmark“, hvor han 
ligesom i én lille Flakon har samlet'et Distillåts af det, som han 
ansaa for det væsentligste i den større’Bog. ' z . ?

Denne Aarbogs Læsere’ kjender jo Dr. Séhütte som en sær
egen og interessant Forsker, 7der ( här faäet specielt vo r Egns my
stiske Væsner til at indgaa i et Helhedsbillede til bédre Éorstaaeise 
af vor Folkerace. z ?

. Det synes rimeligt, at mange af de Læsere, der gjæme har 
fulgt .harii gjenneni Aarbögens Undersøgelser, , ögsaa yil drage 
Nytte af hans kyndige Vejledning i dén Bog, han sidst hat udsendt

, Jeppe Aafyær.
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