SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der
er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere
om sponsoratet her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes
til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

SKIVEBOGEN
Historisk Aarbog for Skive og Omegn

28. Bind - 1936

Skive
I Kommission hos Jungs Efterfølger

1936

Udgivet nf

Historisk Samfund for Skive og Omegn.

Redaktionsudvalg :

Dr. phil. Gudmund Schütte, Eskjær, Redaktør.
Provst M. Brandt, Højslev.
Lærer Niels P. Bjerregaard, Skive, Formand.

Skive Folkeblads Bogtrykkeri.

1936.

Indhold.
Side

M. Branöt: Egns-Skikkelser fra Reformationsaarene..........
1
Gudmund Schütte: Salling-Fjends Herreder og vor Grænse
kamp..........................................................................................
70
Gudmund Schütte: Aflivelse af en sejglivet Skrøne................. 124
Agnes Møller: Skolevæsenets Reform i Skive og Resen
Sogne........................................................................................ 127
Niels P. Bjerregaard: ChristianNicolaj Krogh........................... 141
Navneliste............................................................................................. 143

Egns-Skikkelser
fra Reformationsaarene.
Af Af. Brandt.

I. Hr. Tyge Krabbe til Bustrup?)
Forspil.
n Skærsommerdag, Onsdag den 18. Juni 1533, var
der Røre i Danmarks Hovedstad. En talrig
Mængde af nysgerrige var forsamlet foran Indgan
gen til Vor Frue Kirke.2) Man ventede for at faa
den store Stads at se, naar Rigens Marsk, Lensmand
paa Helsingborg, Ridder Hr. Tyge Krabbe til Bu
strup i Salling an
kom med sine to
Børn, den 20-aarige
Søn Magnus og den
19 Aars Rosenblom
me Elsebe, for at
holde deres Trolovel
se i Landets Hoved
kirke, der nu igen
var taget i rettelig
katolsk Brug efter et
helt Aar at have
staaet lukket efter
den svare Vanhelli
gelse, som var overgaaet den ved det l. Vor Frue Kirke paa Reformationstiden.
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vildledte Borgerskabs Billedstorm 3. Juledag 1530.
Det, her skulde foregaa, var nemlig intet alminde
ligt Søndagsbryllup, hvor et Par Borgerbørn først
trolovedes ved at bytte Ringe uden for Kirke
døren og dernæst viedes foran Alteret for saa at gaa
bort som Mand og Hustru. Det var heller ikke et ade
ligt Bryllup, hvor de unge forud var blevet trolovet
ved Fæstensøllet i Hjemmet og nu blot en Søndag
skulde have Vielsen i Kirken. Det var overhovedet
intet Bryllup, men paa rent ud fyrstelig Vis en kirke
lig Trolovelse, endda altsaa en dobbelt. Man havde
derfor Krav paa at kunne vente sig noget ud over
det sædvanlige.3)
Heri blev man ikke skuffet. Et Skue som det,
der nu udfoldede sig, saas der kun sjældent Mage til.
Her kom alle Rigets Biskopper i deres fulde Skrud
— ingen kunde se paa dem, at den Dag ikke var
fjern, da de alle skulde „tages ved Hovedet“ og fra
deres Bispestole sættes et helt andet Sted hen — efter
dem næsten alle de danske Rigsraader, og først da
den lange Række af Adelsmænd med deres Fruer og
Jomfruer langsomt var passeret, kunde Mængden
lukke sig sammen efter det prægtige Optog og storme
Indgangen.
Jomfru Elsebe blev ført til Alteret imellem sin
Fader Rigsmarsken og sin Morbroder Rigsraad Oluf
Nielsen Rosenkrantz for af Aarhusbispen Ove Bilde
højtideligt at blive givet til den allerede navnkun
dige Krigshelt Peder Skram til Urup, der inden
længe skulde vinde sig Navn som „Danmarks Vove
hals“.4) Mange Aar senere nedskrev Fru Elsebe
Skram Erindringerne om denne sit Livs store Høj
tid.5) Rigtignok udnævnte hun ved den Lejlighed en
og anden til Rigsraad, som aldrig i levende Live
skulde opnaa denne Værdighed. Ja, det fremgaar af
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hendes Optegnelser, at visse gode Danemænd maa
være staaet op af deres Grave for at hædre hende.0)
Men alt i alt har det nok været en Festdag, som
mange flere end hun selv mindedes længe.7)
Det var ellers Tider, der kunde have manet til
at fare nok saa stille. Thi naar Blomsten af Dan
marks Adel, 7 Bisper, 1 Abbed og 22 Riddere „for
uden mange flere ærlige Mænd“, kunde deltage i
denne Højtidelighed, kom det af, at der holdtes
Herredag i København i et saare alvorligt Anlig
gende. Det unge Par anede kun lidt om, hvilken Leg
der spilledes op til paa deres Trolovelsesdag.

Den sorte Ridder.
Hr. Tyge Krabbes Livshistorie falder i to Afsnit,
begge rige paa dramatiske Optrin. Det første fandt
sin Afslutning Aaret forud for disse Begivenheder,
da Kong Kristian den Anden den 24. Juli 1532 fra
Norge ankom til København og trods givet Lejde
førtes til Sønderborg Slot som Livsfange. Tyge
Krabbe havde fra sin Gaard Bustrup været Hoved
manden foi' Kongens Fordrivelse 1523. Nu var han
igen blandt dem, som Dagen før Kongens Ankomst
raadslog om at gøre ham til Fange, og som derefter
falskelig lovede Kongen, at han skulde føres til
Flensborg til Samtale med sin Farbroder Kong Fre
derik. Maalet for mange Aars ihærdige og hensyns
løse Bestræbelser var naaet.8) Endelig var den gamle
Ørn sat i Bur.
Det andet Afsnit af Tyge Krabbes Livshistorie
tager sin Begyndelse med Kong Frederik den Førstes
Død paa Gottorp Skærtorsdag den 10. April 1533.
Landet var uden Overhovede i en Stund, da store
Afgørelser stod for Døren, størst af alle, om Dan
mark nu skulde være et katolsk eller et luthersk
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Land. Meget vilde hei- afhænge af, hvem der blev
Konge. Thi Kong Frederik havde ikke opnaaet at
faa sin Efterfølger udnævnt, kun var man bundet til
at tage en af hans Sønner.9) Der var fire, og af dem
hyldedes den ældste, den 30-aarige Kristian, den 8.
Juni til paa sine egne og de umyndige Halvbrødres
Vegne indtil videre at forestaa Hertugdømmerne.
Han kaldtes Hertug Kristian, han var for længst
overbevist Lutheraner, og det var ham, der slutte
lig blev Danmarks Konge Kristian den Tredje.
Han havde dengang intet Ønske om at blive Konge,
derimod tilbød han at deltage i en Formynderrege
ring for den 12-aarige Broder Hans. I det Brev, hvor
ved han underrettede Rigsraadet om sin Faders Død,
raadede han dog indtrængende til fremfor alt at
bringe Kongevalget til Ende snarest. Han vidste, at
Rigsraadet holdt paa Hans, der i 2 Aar eller mere
havde været under katolsk Opdragelse af Tyge Krab
bes Svoger Oluf Nielsen Rosenkrantz som Hofmester.
Ham kunde Rigsraaderne blive Formyndere for. Men
helst vilde de regere alene en Tid først og bringe de
forstyrrede Forhold tilbage til den gamle Orden.
Paa hvilken Side Hovedpersonen i denne Skil
dring vilde stille sig, var ingen Hemmelighed. Ridder
Tyge Krabbe havde for længe siden slaaet sit Visir
ned; hans Rustnings Farve var sort.
Ikke for intet hørte Hr. Tyge til „de Ustyrlige
Krabber“ ; det var ikke alene Sværdet, der blev ustyr
ligt, naar han fik det i Haanden, men cgsaa Pennen.
Allerede 1525, da han trængtes haardt i sit Len af
den fordrevne Konges Mand, den ikke mindre ustyr
lige Søren Norby, beskrev han for Kong Frederik
den Første10) sin mislige Stilling med det saftfulde
Udtryk: „Vi maa æde Kød som andre Hunde“. Bre
vet er skrevet i Fastetiden, saa Ordene kommer fra
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et ægte katolsk Sindelag. At hans Konge ved Mid
sommer Aaret efter11) skulde tage det første per
sonlige Skridt over til Lutherdommen blandt andet
netop ved at bryde Fredagsfasten, kunde han den
gang ikke vide ; troligt nok havde han alligevel skre
vet, hvad han skrev. — Lidt længere fremme i Bre
vet drister han sig endog til at give Kongelig Maje
stæt Raad : „Jeg raader eders Naades Højmægtighed
fuldkcmmelig, at eders Naade lider intet Luthers
Parti i eders Naades Land; ellers befrygter jeg, at
den allersommægtigste Gud skal kaste Hævn og
Vrede i eders Land; Gud allersommægtigste ved, at
jeg raader eders Naade dette af et godt Hjerte og i
en god Mening, og jeg beder eders Naade, at I ikke
tager eder til Mistykke, at jeg skriver eders Naade
saa djærvelig til i denne Sag.“
Det er umiskendeligt, hvis Stemme det er, der
her giver Genlyd. „Med sin mægtige Røst skælvende
af Vrede og Sorg“12) klager den berømte Poul Helgesen over hint Skridt af Kongen: „I Juni Maaned
(1526) begyndte den kirkerøverske Kong Frederik,
den vidtberygtede Tyran Kristian den Andens Efter
følger og Farbroder, ... at æde Kød om Fredagene,
paa hvilke Dage alle Kristne lige siden Apostlenes
Tider have afholdt sig fra Kødspiser. Af dette slette
Eksempel, som tidligere var helt ukendt for Sjællæn
derne, lod mange sig forføre til det onde. ... Men om
det er for evig Tid, at den retfærdige Gud har fun
det sig i disse skændige Handlinger, det maa Efter
tiden dømme om. Jeg for min Del har dog ikke kun
net komme til anden Overbevisning, end at den gud
dommelige Hævn inden kort Tid vil ramme dem.“
Det er ogsaa der, Poul Helgesen fortæller, hvor
ledes han paa St. Hansdag, altsaa i den samme Maa
ned, paa den kirkerøverske Konges Bud af Hr. Tyge
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Krabbe blev hentet op paa Københavns Slot, for at
han i en Prædiken kunde sige sin Mening om Lutheriet. Man havde lovet ham sikkert Lejde, men hvor
ledes holdt man dette Tilsagn ! Han sagde „frit, men
maadeholdent“ sin Mening til begge Sider. Ikke desto
mindre blev han, da han gik ned fra Slottet, overøst
med saa store Forhaanelser, Skældsord og Bagva
skelser af en Hoben larmende og støjende Soldater,
at man nær havde slaaet ham ihjel. De havde nemlig
sat Rigshovmesteren Mogens Gøyes Gøgler, der
sædvanlig gik under Navnet Jakob Nar, ud paa ham,
og han forfulgte ham og hans Ledsager lige til Slots
porten, idet han svang sit Sværd. „Saaledes holdt
den Tids Fyrster deres Ord, saaledes var den Hæder,
man viste gejstlige!“
Hvis der i dette retfærdige Harmesudbrud er
nogen Bitterhed imod Tyge Krabbe, er den sikkert
uforskyldt. De to var i den bedste Forstaaelse med
hinanden, saa sandt som det var Poul Helgesen, der
havde ført Sammensværgelsesbrevet mod Kong Kri
stian i Pennen.13) Kan der tales om, at en Mand som
Tyge Krabbe har haft en Lærefader, har det ikke
været nogen anden end Poul Helgesen, ganske vist
uden noget Ønske om en Forbedring af Kirken ud
over, at Adelen kunde faa sit bortskænkede Gods til
bage.14) Poul Helgesen tilegnede da ogsaa samme
Aar Tyge Krabbe et Stridsskrift mod Luthera
nerne.15)
Kunde Hr. Tyge driste sig til at give sin egen
Konge Raad i dette Anliggende, betænker han sig
langt mindre paa den 22. Maj 1529 at tilskrive den
ivrigt lutherske Kong Gustav Vasa af Sverrig, med
hvem han som Lensmand i Nabolandskabet brev
vekslede yderst fripostigt: „Tykkes mig ganske raadeligt at være ..., at eders Naade vilde afstille det
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2. Vegholm i Skaane, opført af Tyge Krabbe 1530.

lutherske Regimente, som have dog ingen Bestand i
Fremtiden og er imod alle kristne Menneskers Sam
fund; da blev ... alle eders Naades Undersaatter
hulde og tro indtil Døden; det tør eders Naade ingen
Tvivl have paa.“ — Hvoraf man ser, at hvilke Egen
skaber Hr. Tyge Krabbe end var i Besiddelse af,
Fremsynets Naadegave ingenlunde var en af dem. —
Men Kong Gustav pønsede paa ved Lejlighed at give
sin højadelige Nabo Spydigheden med Undersaatterne tilbage.
Nu, da Døden havde — efter Poul Helgesens og
hans Lærlings Mening : befriet Land og Rige for den
Kætterkonge Frederik den Første, som de i et Øjebliks
Uforstand selv havde kaldt ind, giver Tyge Krabbe
Visiret et ekstra Klem ned i et Brev skrevet paa
hans Gaard Vegholm i Skaane den 28. April 1533 til
Norges Ærkebiskop: „Kære Hr. Bisp, er der nogen
Brøst paa Færde enten med de Luthers Præster eller
med andet galent Væsen, kan eders Naade vel imid
lertid finde Raad dertil.“
Hans Sindelag var saaledes udtalt med al ønske-
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lig Tydelighed, og i de bevægede Dage i København
handlede han derefter.
Skranken aabnes. — Juni og Juli 1533.
Samme Dag som Dobbelttrolovelsen fandt Sted
i Frue Kirke, traf de forsamlede danske Raader
tvært imod Hertug Kristians indtrængende Raad den
skæbnesvangre Beslutning at udsætte Kongevalget til
St. Hansdag næste Aar. For valgte man Kong Hans,
kunde man saa nægte hans ældre Broder Del i
Formynderregeringen? Og fremtvang de, som holdt
paa Hertug Kristian, et Valg, blev det Hans., Af
Raadets 50 Medlemmer var 37 til Stede, og af dem
var vel de 26 haardt imod Hertug Kristian, ingen
dog haardere end Hr. Tyge Krabbe. Hans ustyrlige
Mund spaaede i disse Dage, at Hertugen vilde blive
en værre Tyran end den gamle Kong Kristian. Og
naar Malmøboerne snakkede til ham om Kongevalg,
spurgte han dem, om de da vilde have den Hertug af
Holsten, den Nar, som kun manglede Bjælderne. „Jeg
skal være jer Konge nok i Skaane,“ lagde han til.
Ytringer, han bedre havde holdt for sig selv, da de
senere kom Hertug Kristian for Øre og i Forening
med meget andet medvirkede til, at han aldrig vandt
den nye Konges Tillid.
I de følgende Dage kom Kirkespørgsmaalet for,
og det ses, hvorledes Uenigheden indenfor Rigsraadet
tager til fra Afgørelse til Afgørelse. Men Rigsmar
sken holder sig stiv til det sidste.
Den 3. Juli vedtoges den saakaldte Reces, hvor
ved hele Religionssagen blev lagt i Biskoppernes
Haand, men som kundgør sig selv som en Overens
komst imellem to stridende Parter.1«) Alle 37 Raaders Navne er af Skriveren opført foran, men der
var kun hængt 26 Seglklumper ved Dokumentet, og
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da Beseglingens Dag kom, veg yderligere tre tilbage
for at trykke deres Mærke i Vokset.17) Det ser
endog ud til, at de og nogle flere hemmeligt er redet
ud af Byen om Natten, blandt dem Tyge Krabbes
gamle Oprørsfælle Mogens Munk. Alle de høje Rigsembedsmænd havde nu trukket sig tilbage undtagen
Marsken.
Den 13. Juli var Tyge Krabbe selvfemte tilbage
af Raadet om sammen med de 8 Biskopper at be
segle det „Enighedsbrev“, der skulde forpligte Rigsraaderne til „at blive sammen i Lyst og Nød med
Liv og Gods“, og hvis Hensigt var den dristige at
binde Rigsraaderne indbyrdes til ikke at samtykke
nogen til Konge uden det samlede Raads enige Vilje.
Enigheden strakte sig denne Gang endnu kortere ud
over de 37 Navne i Begyndelsen. Den lybske Krønike
skriver18) fortæller livfuldt, hvorledes Tjenere løb
paa Københavns Gader og bar Breve med mange
Segl hængende ved til Rigsraadernes Huse, for at
hver skulde sætte sit Mærke i ; hvad han ikke kunde
se, var, at 24 af Seglene forblev blinde. Dette Brev
blev siden Kristian den Tredjes Hovedanklage mod
Biskopperne, og det var jo heller ingen Nytte til for
Tyge Krabbe, at hans Segl hang ved her.
Endelig var han med til Dagen efter, den 14.
Juli 1533, at dømme Hans Tausen. Folkets Mening
om denne Dom har Carl Bloch givet saa rammende
Udtryk ved sit kendte Billede af Hans Tausen, del
tager Biskop Joakim Rønnov under sin Beskyttelse
mod det Kasteskyts — lige fra Gadens Brosten til
Aalene fra Fiskekonens Kurv — hvormed Menig
mand giver sin Tilkendegivelse Eftertryk. Hvis man
af den store Kunstners Maleri faar den Forestilling,
at Biskoppen — hvis Broder Ejler forøvrigt var gift
med Tyge Krabbes Datter Anne19) — var en garn-
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mel kronraget Munk, stemmer det ikke med, at han
næppe var meget over 40 Aar.20) Men hele Postyret
var i sig selv en Misforstaaelse. Under Trykket af en
3 Gange saa talrig Forsamling af lutherske Udsen
dinge fra Københavns og Malmøs Borgerskaber dømte
de tilstedeværende 17 verdslige Rigsraader Reforma
toren til Forvisning fra Sjællands og Skaanes Stifter
samt Censur, hvor han i ethvert andet Land paa den
Tid uvægerlig var blevet dømt fra Livet.21)
Dommen over Hans Tausen bragte Herredagen
i Opløsningstilstand. De evangeliske Medlemmer af
Rigsraadet forlod hemmeligt Byen om Natten, og
mange af Adelen fulgte deres Eksempel. Ogsaa Tyge
Krabbe rejste nu hjem til sit Len. Det vigtigste, der
var udrettet, var den fordærvelige Beslutning om
Kongevalgets Udsættelse til næste Sommer. Dermed
gravede det gamle katolske Rigsraad sin egen Grav.
Modstanderne af Beslutningen sagde med Rette: „I
vil ikke høre op, før I har drevet et Spil, som vore
Børnebørn vil komme til at undgælde“. Men tilsyne
ladende kunde Biskopperne og Rigsraaderne rejse
fra Herredagen som smaa Paver og Fyrster. Riget
var nu en Adelsrepublik22 ) eller rettere : det var op
løst i lige saa mange smaa Riger, som der var Stif
ter, men uden noget fælles Overhovede.

Rødt vinder. — August 1533 til August 1534.
Hvorledes Tyge Krabbe vilde regere sit Len,
viste sig hurtigt. Biskoppen i hans Stift, den ud
valgte Ærkebiskop, var hans nære Frænde, og han
satte allerede i August 1533 en Forfølgelse i Gang
af Prædikanterne i Skaane Stift. I Slutningen af
Aaret sendte Tyge Krabbe paa Rigsraadets Vegne
Malmø en Afskrift af 3. Juli-Recessen med Paalæg
cm at efterkomme dens Bestemmelser og bortvise
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3. Hans Tausen beskytter Bispen Joachim Ronnov.

de lutherske Prædikanter. Det samlede Borgerskab
svarede 6. Januar 1534 med et bestemt Nej, hævdede
ogsaa i en Redegørelse kort efter „tit og ofte“ ved
Bud og Skrivelse til Hr. Tyge Krabbe og andre
skaanske Rigsraader at have søgt Biskoppens Sam
tykke til at beholde dem. „Men de bedste Svar, vi
finge derpaa, var da, at hvis vi ikke vilde tro paa
deres Kirke, skulde vi blive adspredt og skilt fra
Land og Rige ligesom — Jøderne.“
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Denne Ærkebiskoppens og Rigsmarskens vold
somme Fremfærd fik indgribende Betydning for Be
givenhedernes hele Gang. Malmøs kloge Borgmester,
den indvandrede Westfaler Jørgen Kock, kaldet Jør
gen Mønter, saa, at hvad den kommende Kamp nu
gjaldt, var, om Herremanden eller Borgeren skulde
regere i Landet, og han var fast besluttet paa,
at det skulde være Borgeren. Men skulde dette Maal
naas, maatte der to Ting til, en Fane at samles om
og en Krigsmagt. Fanen fandt han i den fangne
Kong Kristians Navn; det vilde kunne samle Bor
gere og Bønder, og det lykkedes ham at opflamme
Grev Kristoffer af Oldenburg for den Tanke at udfri
Kong Kristian af hans Fængsel. Krigsmagten skulde
Lybæk stille til Raadighed. I Maj 1534 gik Grev Kri
stoffer da ogsaa i Land i Hertugdømmerne som Fø
rer for de lybske Lejetropper, idet han forlangte sin
Fætter, Kong Kristian, frigivet af Fængslet. Greve
fejden var hermed udbrudt, Dystløbet kunde be
gynde. Tyge Krabbe havde selv fremmanet den
Skygge, han frygtede mest af alt. Fra sit Bur kunde
den gamle Ørn begynde at spejde efter, om det Øje
blik virkelig skulde komme, da den igen kunde slaa
ned paa sin Rede, hvorfra ingen havde været saa
virksom for at jage den op som netop den Herre
mand paa Bustrup.
Men at det første Stød rettedes imod Hertug
dømmerne, bevirkede igen, at Hertug Kristian nu
tog det Tilbud om Danmarks Krone, som han hidtil
havde vist fra sig, op til fornyet Overvejelse. Rigs
marsken puffede til Borgmesteren, Borgmesteren til
Greven og Greven igen til Hertugen, saaledes kom
Spillet i Gang. „Modsætningerne var afklaret, Par
tierne var opstillet, Borgerkrigens sørgelige Drama
kunde nu udspilles.“-3) Men at det kom saa vidt, der-
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til var ikke mindst Danmarsk Riges Marsk en sidste
Aarsag.
Et mærkeligt Vidnesbyrd haves fra denne Tid
i et Brev fra en af Kristian den Andens haandgangne
Mænd, den fordrevne Lundske Ærkebiskop Johan
Veze til den romerske Kong Ferdinand om at træde
ind til Fordel for Kong Kristians Børn ved Konge
valget St. Hansdag 1534. Han beretter om Partistil
lingen paa Herredagen 1533. Den ene Del af de
verdslige Stormænd slutter sig til Tyge Krabbe, der
er „Ridder og en meget snild og forslagen Mand.
Han er ikke synderlig rig, men man bør lokke ham
ved gode Løfter ; desuden vil man ved Trusler kunne
drage ham over til sig; thi han var den egentlige
Ophavsmand til Kong Kristierns Fordrivelse.“24)
Ordene om, at Tyge Krabbe kunde baade lokkes og
trues, skulde faa en mærkelig Bekræftelse om end i
et andet Spil.
Foreløbig fik Tyge Krabbe Hast med at samle
Landsknægte og Ryttere i Skaane for nede i Holsten
at ile Hertug Kristian til Hjælp, som han nylig havde
givet saa smukke Navne.24») Næppe var han udski
bet fra Malmø med sine Tropper, før Ilden blussede
bag ham. I de sidste Dage af Maj overrumplede Bor
gerne Slottet og nedbrød den Del af det, som vendte
mod Byen. De gjorde Fanger ved den Lejlighed, men
sine bedste Gidsler havde Jørgen Koch i de adelige
Børn, som søgte Frans Wormorsens Skole, og hvoraf
nogle var Kostgængere i hans eget Hus. Tyge Krabbe
var paa Sjælland, da Efterretningen kom til ham. I
en Fart sendte han Modordre til Tropperne, som var
naaet til Korsør, og vendte hjem til Helsingborg.
Dog, Gengældelsen mod Malmø maatte opsættes.
Thi nu var den Herredag ved at samles, hvor
Kongevalget ifølge Beslutningen forrige Aar skulde
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ske. Tyge Krabbe maatte derfor til København. Nu
vilde man maaske have givet noget til, om man havde
kunnet kaare Danmark en Konge; men det skulde
gaa anderledes. Pludselig den 21. Juni Kl. 9 Aften
viste Grev Kristoffer sig ud for Dragør med en lybsk
Flaade. Stor Forvirring! Og Tyge Krabbe kunde
vente dem hos sig ogsaa. Foruden at Jørgen Kock
vel skulde vide at lede dem herop, havde Hr. Tyge
nemlig paa Herredagen 1533 faaet et tveægget Sværd
lagt i sin Haand: sammen med Biskop Joakim
Rønnov at føre Overtilsynet med Øresundstolden24b).
Igennem Sundet blev de hollandske Købmænd sluppet
ind i Østersøen, og Lybæks Interesse i Forholdene
heroppe var at holde de opdukkende Konkurrenter
ude fra Farvandene og opretholde den nu i Virkelig
heden dødsdømte Forbindelse Hamborg—Lybæk som
eneste Handelsvej mellem Øst og Vest. Altsaa maatte
Tyge Krabbe se at komme bort. Det lykkedes ham
„behændelig“25) at slippe ud af Byen og uden om
Flaaden vistnok om Natten den 21., og allerede den
22. sender han fra Helsingborg Breve ud, at den
skaanske Adel skal møde med Heste og Harnisk, da
han frygter for, at Lybækkerne samme Dag vil give
sig i Land „til de Forrædere i Malmø“.
Han vilde mødes med Skaaningerne, hvor de selv
ønskede, men mente dog, det rette Sted maatte være
Landskrona. Her samlede den skaanske Adel sig da
ogsaa, og herfra sendte Tyge Krabbe i de følgende
Dage sine Nødskud ud i Taagen. Brev paa Brev gik
til Kong Gustav i Sverrig om Hjælp, og nu var ogsaa
den Nar af Holsten god nok. Tiden var kommet, da
Tyge Krabbe maatte tage sit Parti.
For ganske vist, „Modsætningerne var afklaret,
Partierne var opstillet“, men hvem kunde finde Rede
i Forvirringen? Borgerne havde bestemt sig for
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Kristian den Anden, men Jørgen Kock havde dog
først følt sig for hos Hertugen-’Sa). Landsknægtene
kaldte den fangne Konge for „Æblekongen“, fordi
han engang i Svenskekrigens Dage havde maattet
slaa „Klippinge“, hvor han var afbildet staaende med
et stort Rigsæble i Haanden26). Den samme Nødven
dighed kunde hans Fætter Hertugen komme i, og
kom han i. Grev Kristoffer, som var en Halvfætter
til Hertugen, kaldte til Gengæld ham for „Læreren“
som en Spot over hans personlige Væsen. Modsæt
ningen Herremand—Borger var det givne, men
begge Parter var lige klare over, at de for at gøre
sig noget som helst Haab maatte antage sig den
lutherske Sag. Den skaanske Adel havde sikkert paa
dette Tidspunkt i deres stille Sind bestemt sig for
Hertug Kristian. Men hvor skulde en Mand som Tyge
Krabbe gaa hen med sin katolske Overbevisning?
Han havde kun Frihed til at vælge det mindste af to
Onder, og det maatte for ham være det samme som
for dem: naar den katolske Højadel nu engang ikke
kunde beholde Magten, saa hellere en luthersk Konge
i Spidsen for den menige Adel end et luthersk Bor
gerskab. Han kunde kun ikke komme af Sted med at
udføre dette Valg.
Ja, kunde der blot komme Hjælp i rette Tid.
Kong Gustav og Hertug Kristian var gift med to
Søstre og begge overbeviste Lutheranere. Vel ikke
saa meget af nogen af disse Grunde, som fordi
Sverrig ligesom Danmark havde brudt med Lybæk,
vilde den svenske Konge gerne lytte efter Fare
signalerne fra Skaane, men det vilde tage Tid at
komme til Hjælp; saa længe skulde de skaanske
adelige holde sig i fri Mark og ad Grænsen til og
ikke lade sig indeslutte i Landskrona. Havde Tyge
Krabbe laant dette gode Raad Øre, var han ikke
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blevet tvunget ud i det, som nu fulgte; men dertil
var Marsken for selvklog, det plejede jo at være ham,
der gav Kongen Raad. Han lagde sig ind i Lands
krona, og saaledes sad han og hans adelige Fæller i
Saksen.
For første Gang i sit Liv viste Tyge Krabbe sig
nu raadvild.
Han gjorde, hvad man mindst af alt skulde
vente af ham. Efter at København den 13. Juli havde
overgivet sig ti! Grev Kristoffer, forlangte de i
Landskrona forsamlede Herrer den 24. Juli Lejde
for nogle af deres Medbrødre, som de ønskede at
sende ned til Greven. Det blev beredvilligt tilstadet.
1 Spidsen paa denne Bodsgang gik Rigsmarsken.
Han drog ned til København og gav sig over til Grev
Kristoffer. Hvilken billig Lejlighed for „den højt
dannede og idealistiske“28) Greve til at vise et rid
derligt Højsind, som man ellers spejder forgæves
efter i disse Hanekampe! Rundhaandet gav Grev
Kristoffer samtlige de skaanske Herrer fuldstændig
Tilgivelse for alt, hvad de havde forbrudt mod Kong
Kristian og hans Tilhængere. I et Brev til mere
tilbageholdende Standsfæller i Skaane 29. Juli29),
hvori Hr. Tyge forklarer den pludselige Vending,
han havde besluttet sig til paa Ridderskabets og
Almuens Vegne, er han helt benovet over saa megen
Ædelmodighed: „Og haver hans Naade handlet med
os som en from og oprigtig Fyrste“. Saadan havde
han rigtignok ikke baaret sig ad selv. Nu, Greven
kunde let nok være naadig paa Kong Kristians
Vegne, især naar der kom saadan en Forstærkning
uden et Sværdslag; men den fangne Konge selv
havde aldrig tilgivet denne sin argeste Fjende. Tyge
Krabbes egen Oprigtighed skulde snart vise sig.
Indtil videre beder han dem i Skaane sende ham den
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oppebaarne Skat og lade en Svend eller to ledsage
hans Hustru til Slottet i Helsingborg, hvor hun altsaa
ikke har turdet opholde sig under de usikre Forhold;
selv vil han komme den næste Dag, saa længe skal
de holde Krigsfolket sammen; og saa skal de for
øvrigt give Møde til den forestaaende Hylding.
Under alt dette var der endelig kommet Svar
fra Kong Gustav den 19. Juli, at der var sendt Krigs
folk og Skibe af Sted. Kongen benytter Lejligheden
til i Forbigaaende at sige sin gamle Nabo Tak for
hans gode Raad sidstleden med den underfundige
Bemærkning: „Kære Hr. Tyge, formaner Vi eder
med Vor højeste Flid, at I ville saa forhandle med
eders Undersaatter og den menige Mand, som eders
Underdaner er, saa at de er eder hørige, lydige og
tro, saa haaber Os næst Guds Hjælp, at I intet skal
skade.“30) Begge Dele, baade Raadet og Hjælpen,
kom nu for sent. Naar Tyge Krabbe næste Gang drog
i Marken, blev det mod Kong Gustavs Tropper, som
ikke vidste bedre, end at de var sendt til hans Und
sætning.
Hyldingen gik for sig den 10. August 1534 paa
St. Liberts Høj uden for Lund. Tyge Krabbe giver
her Grev Kristoffer sit Ord; han er nu sin Døds
fjende Kristian den Andens Mand, den oprørske lu
therske Almues Partifælle! Greven troede da heller
ikke ham og den vel rustede skaanske Adel bedre,
end at han ikke turde blive i den aabne By Lund
Natten over, men med Rigsraaderne begav sig til
bage til Malmø.
Det mest gaadefulde i Sagen er, at Tyge Krabbe
endog trængte ind paa sine Slægtninge for at faa
dem med sig over til Greven. Datteren Olivas trolo
vede fik den 30. September Brev fra en Broder om
endelig ikke at lytte til sin Svigerfaders Opfordrin2
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ger til at give sig over til Grev Kristoffer : „Min kære
Broder, over alt beder jeg dig for al broderlig Getro,
at du ikke lader dig overtale enten af Hr. Tyge eller
nogen anden, ihvo det være kan, enten med listige
eller behændige Ord, eller med deres Trusel og pukkig Tale, at du giver dig nogen lunde fra min Herre
og ind til Greven eller de Lybske ... Men jeg ved
og vel, at Hr. Tyge lægger dig det vel haardt for, at
du skal give dig til Greven, men jeg haaber, du lader
dig ikke lede. De lover dig vel den Del, de agter al
drig at holde. Men du skal vide, før jeg vil give mig
fra min Herre med min fattige Tjeneste, da vil jeg
før løbe med hannem, om jeg ikke har at ride paa.“31)
Dette er Troskab mod Troløshed. Brevskriveren
bødede med Livet ved Svenstrup kun 3 Uger senere.
Tyge Krabbe derimod har ment, at Rødt vilde gaa
af med Sejren, og herudfra har han taget sit Parti.
Men det gaar ikke altid efter Adam Homos Valg
sprog: „Man tager sit Parti — og bli’r Borgmester.“

Blaat vinder. — August 1534 til August 1535.
Saa beholdt Hr. Tyge da Helsingborg Len. Men
ellers havde han den Fornøjelse af det nye Makker
skab, at han paa Københavns Slot i Oktober 1534
maatte love Greven den store Sum af 3000 Mark i
Rustningshjælp mod Sverrig, Paalæg, der langt
overgik, hvad ældre Regeringer havde forlangt af
Adelen.3-) Om han ogsaa rykkede ud med dem, er
en anden Sag.
Maalet blev fuldt ved, hvad der straks efter til
drog sig hjemme i Salling.
Efter at København havde aabnet sine Porte for
Greven den 13. Juli 1534, og Sjælland og Fyn ligesom
Skaane var i hans Magt inden Udgangen af August,
saa det ud, som Riget var skilt i Øst og Vest. Thi
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skræmmet af den samfundsomstyrtende Retning,
hele Bevægelsen mere og mere slog over i, bekvem
mede de jydske Bisper, Raader og Adelsmænd sig til
at gaa med til Hertug Kristians Valg i Ry Kirke den
4. Juli, endskønt de vidste, at det ikke alene vilde be
tyde Adelsrepublikkens, men ogsaa den kamle katol
ske Kirkes Fald. Den fynske Adel sluttede sig til, og
den 17. Juli modtog Hertugen Valget og lod sig hylde
i Horsens den 18. August, 8 Dage efter, at Grev Kri
stoffer havde ladet sig hylde paa Kristian den An
dens Vegne i Lund. Straks efter gik Hertug Kristian
mod Syd for at indeslutte Lybæk, Jylland laa aabent,
Øjeblikket var kommet for Grev Kristoffer til at
foretage sig noget der ogsaa. Han fandt Manden der
til i Kong Kristian den Andens Fribytterkaptajn fra
Landflygtighedsaarene, Vendelboen Skipper Cle
ment. Den 14. September lagde han til ved Aalborg,
den 16. Oktober fulgte Adelsdræbningen ved Sven
strup. Og nu blussede Herregaardene langs Limfjor
den, blandt dem-------Bustrup ! Tyge Krabbes Gaard
brændt af hans eget Partis Folk!
Imidlertid sad Marsken paå Helsingborg og ven
tede paa Kong Gustavs Tropper — for at bruge en
af den svenske Konges Yndlingsvendinger : han pas
sede paa Klinkebaandet, for at Huset ikke skulde
blive ham afrasket.33) Svenskerne nærmede sig lang
somt nordfra. Hr. Tyge var paa Pinebænken. Den
13. December giver han sig klageligt i et Brev til
Grev Kristoffer, skrevet fra Grænsebyen Engel
holm34) : Halland og Bleking er gaaet Svenskerne til
Haande paa Hertug Kristians Vegne, Sjællandsfa
rerne har vendt Næsen hjem, „saa er vi en ringe Hob
her i Landet igen.“ De skal nok hjælpe til, det bed
ste de kan, af deres yderste Magt; men Greven maa
med det allerførste sende Undsætning og beskytte
1*
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og beskærme dem og sit Land efter det Brev og Segl,
hans Naade har givet dem. De har ligget og ventet
i Engelholm i 9 Uger, men ikke turdet gaa op imod
Fjenden, som er dem for stærk ; nu vil de næste Dag
gaa til Landskrona, om de ellers kan komme derind.
Jo, Hr. Tyge kunde nok trænge til et sjælsstyrkende :
„Forfærdes ej, du lille Hob." Dertil kom den person
lige Skade og Fordærv, „som vi af denne svorne
Fjende lidt haver og endnu dagligdags lide maa paa
voi-t Gods og Ejendom, som Fjenden har overvældet
baade i dette Land og i Jylland.“ Udtalelsen røber,
at Venner og Fjender i Virkeligheden er ham lige
kære, al den Stund det ikke var hverken Hertug
Kristians eller Gustav Vasas, men hans for Tiden
egne Folk, der i hvert Fald i Jylland havde voldt ham
Afbræk ved at brænde Bustrup af for ham.
Den værste Drejning fik Skruen Juleaften 1534,
da den skaanske Adel lod ham i Stikken, idet de
sendte Underhandlere til den svenske Lejr og aner
kendte Hertug Kristian som deres rette Herre, hvor
efter Grev Kristoffer fik deres Opsigelsesbrev. Gerne
var uden Tvivl Lensmanden gaaet i Spidsen for dem
nu igen ; men han vai- pakket inde.
Saa snai;t Adelen havde slaaet sig fra, lod Jør
gen Kock Borgerne drage hver til sit og kastede sig
med de lybske Landsknægte under Markus Meyer
ind i Helsinborg.35) Over Byen ragede Slottet med
Fæstningstaarnet Kärnan. Hvad kunde man vente
sig deroppefra? Høvedsmændene gik op for at høre
sig for. Tyge Krabbe beværtede dem paa det mest
forekommende og forsikrede, at han vilde opsætte
Liv og Gods sammen med dem. — Ja, naar saa var,
vilde de gerne have en Kartove ind paa Slottet „for
at forvare den“, som de sagde. — Hvis det var en
List, var Hr. Tyge dog ikke mindre snu. Det gik
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4. Helsingborg Slot med Kttrnan.

ikke an, forklarede han, Broen var alt for svag til
at bære det tunge Stykke Skyts.
Tirsdag den 12. Januar 1535 om Morgenen an
kom Svenskerne med deres nye Forbundsfæller, den
skaanske Adel, og gik straks Kl. 8 til Angreb. Kam
pen varede til Kl. 3 Eftermiddag, men Angrebet blev
heldigt afslaaet den Dag.
Atter sendte de Bud nede fra Lejren, hvad de
kunde vente sig fra Fæstningen. Som første Gang
tilsvor Hr. Tyge dem, at han stod Last og Brast med
dem ; de skulde bare slaas, og naar det kom til Kamp,
skulde de stille sig op foran Slottet inde under Fæst
ningens Kanoner. Han slog ogsaa over i det bevæge
lige. Han havde alle sine Dage været en ærlig Mand,
og nu var han desuden en gammel Mand (ved de 61) ;
selv om han ikke vilde tage noget Hensyn til sig selv,
vilde han dog — her skælvede Stemmen — tænke paa
sine Børn. De kunde trygt stole paa ham. — Til yder
ligere Forsikring skal han have ladet bringe en
Tønde Krudt ned til dem.
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Da Høvedsmændene vel var ude af Porten,
gjorde Tyge Krabbe alt rede. Kanonerne paa Fæstningstaarnet stillede han under sin Køgemesters Be
faling, selv samlede han Besætningen om sig i
Gaarden.
Og nu begik Danmarks Riges Marsk sit sorte
Forræderi.
Om Natten sendte han Bud til Svenskerne, hver
de skulde sætte Angrebet ind. Det gik som beregnet.
Efter hans Raad trak Lybækkerne sig ind under
Slottet. Da de havde taget Opstilling mellem Kirken
og Klosteret, tordnede pludselig Kärnans Kanoner
Død og Ødelæggelse ned imellem deres Rækker. Køgemesteren havde ladet med Hagl, og eet Skud rev
14—16 Mand bort. Knægtene søgte ind i Klosteret,
men Kärnans Kanonei* fulgte dem paa Vej. Nederla
get blev fuldstændigt. Markus Meyer blev med
700 Knægte taget i Klosteret. Det var herefter kun
et Tidsspørgsmaal, hvornaar hele Skaane vilde være
tabt for Greven.
Det er mærkeligt, men ikke ualmindeligt at se,
hvorledes en saadan Samvittighedens Ubesværethed
lader sig forene med en Aandens Bundethed i den
snævreste Fordom. Engang i Kong Frederiks Dage,
da Hr. Tyge skulde forsvare samme Helsingborg, var
nogle Kirkebygninger i Vejen for Skydningen, men
dem forbød hans katolske Rettroenhed ham at røre
ved, hvorfor han siden maatte døje Stiklerier af Kon
gen. „Han hænger sin Salighed deri“, skriver en af
hans egne Svogre, som nu er i en lignende Stilling
og mindes Tyge Krabbes Adfærd dengang; han vil
ikke betænke sig paa at krænke Kirketaarnene, naar
det gælder Livet.36 ) Lybækkerne stod mellem Kirken
og Klostret; har Kärnans Kanoner skadet de viede
Huse, har det været Køgemesterens Sag. At skyde
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sine Forbundsfæller i Ryggen har den overbevis
ningstro Katolik derimod ikke ment havde noget med
Salighedens Sag at skaffe.
At den Malmø Borgmester, som i en Baad var
sluppet over til Sjælland, i de følgende Dage tillagde
Hr. Tyge de værste Navne, han vidste at finde i Ti
dens righoldige Udvalg er ikke at undres over. „Tro
løse Skurk, menederske, æreløse, gudsforgaaende
Forræder“ er negle faa af dem. Jørgen Koch vilde
til visse gerne have gjort mere end blot at skælde.
,,De truer fast, at de skal banke os herud og lægge
Hr. Tyge paa fire Stejler; jeg tror Vorherre saa vel,
at det bliver end bedre“, skriver Fru Anne i de sam
me Dage fra Helsinborg.37)
Nu skulde man tro, at denne Bedrift alt taget i
Betragtning kun lod sig bedømme paa een Maade.
Ikke desto mindre finder en samtidig velvillig For
fatter38) den straalende og berømmer i den Anled
ning Hr. Tyge som „en ypperlig Feltherre, hvem
hverken Mod eller Klogskab nogen Sinde svigtede,
og som, skønt han var Dansk og Jyde af Fødsel, dog
næsten var lige saa snedig og listig som nogen Ty
sker.“ Baade han og Arild Huitfeld lader Tyge
Krabbe fremføre til sin Undskyldning, at han vel
var Grev Kristoffer men ingenlunde Lybækkerne
Troskab skyldig. Ja, akkurat saadan har han sagt,
det behøver intet Bevis.
Selv har Hr. Tyge ikke fundet det fornødent at
efterlade sig noget Forsvar for sin Adfærd. I sine
Optegnelser39) nævner han ganske kort Helsingborgaffæren som den tredje af sine største Bedrifter:
„1510. Tisdag efter Bartolomej da stod det slag ved
Fanteholle mellem mig og her Aage Hanssen, og jeg
tick død paa hannem. — 1524. Fredag efter søndag
Quasimodogeniti da stod Slaget for Lund mellem her
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Søren Norbye og mig, torsdag nest efter stod Slaget
for Bunketoftlunde. — 1535. Da stod det slag ved
Helsingborg den 20. dag Juli en onsdag, hvor vi af
slog Marcus Meyer. Michel Blich og Jørgen Mynter.“
— Det ser heller ikke ud til, at han har fortrudt no
get. Tværtimod bider han sig fast i sin Modstander
som en Mynde i Flanken paa et Vildsvin. Den 17.
Juni 1536 kunde han nyde Skuet af Markus Meyers
Henrettelse uden for Helsingør, og selv fik han den
Forretning at dømme Broderen Gert til samme Straf
for Sørøveri. „Han kunde nu prale af at have styrtet
begge Brødre i Fordærvelse.“40)
Dog kom der et Efterspil. I Løbet af 1535 of
fentliggjorde Malmøboerne et heftigt Fejdebrev, af
fattet paa Tysk, paa hvilket Sprog de formodentlig
bedre har kunnet lette deres Hjerter. Det gik deri
særlig ud over Hr. Tyge Krabbe, først paa Grund
af hans Forfølgelse af de lutherske i Aaret 1533—34
og dernæst naturligvis for Helsingborg-Forræderiet ;
han og hele Rigsraadet stemples som blodige Tyran
ner, troløse og mensvorne Mænd. Den skaanske Adel
lod udfærdige et Gensvar og forlangte i December
1536 en Erklæring om, hvorvidt hele Malmøs Bor
gerskab var ansvarligt for Skriftets Fremkomst,
eller hvem Forfatteren var. Jørgen Kock fik Skylden
og maatte i en Erklæring tage Skældsordene tilbage.
Sluttelig udstedtes 1539 i Lund 2 Forligelsesbreve
imellem Borgerskaberne paa den ene Side, Tyge
Krabbe og den skaanske Adel, i alt 59 Adelsmænd,
paa den anden.
Ifølge Huitfeld har Tyge Krabbe i Kristian den
Tredjes Tid forelagt Sagen for det samlede Rigsraad
og indhentet dets Billigelse; han kunde forsvare sin
Ære, mente man. Der er kun den Hage ved, bemær
ker A. Heise, at hans 2 Gange gentagne Løfter til
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Lybækkernes Anførere intetsteds nævnes i For
svaret.
Men de, der kom til at undgælde, var Tyge
Krabbes Standsfæller. „Endskønt vi har lidt Neder
lag“, skriver Jørgen Kock den 23. Januar 1535, „saa
var det Nederlag dog en Tønde Guld værd ; thi deres
Forræderi er nu blevet saa aabenbart, at alle og en
hver kan tage og føle derpaa.“41) I Skaane var der
ikke meget mere at udrette, men paa Sjælland be
gyndte nu Adelsjagten; „Hr. Alle og Enhver“ kom
paa Benene. Jørgen Kock kan i sit Brev allerede
nævne en Række adelige, som er grebet af Borgere
og Bønder, de skyldige for at faa deres Straf, de
uskyldige for at holdes i Forvaring, til Sagen faar
Ende. Saaledes havde Tyge Krabbe Haandelaget til
bestandig at faa Modsætningerne drevet ud til den
yderste Spids.
Eftei* at være sluppet ud af Skruestikken paa
Helsingborg satte Tyge Krabbe sig øjeblikkelig i For
bindelse med Hertug Kristian. Den 1. Februar blev
han udnævnt til sammen med sin Fætter Axel
Brahe at være Statholder i Skaane. Næste Dag,
Kyndelmisse Søndag den 2. Februar, bevilgede han
sig sin Triumf: Jomfru Elsebes og Peder Skrams
Bryllup stod paa Helsingborg. En Gentagelse af hin
Skærsommerdagsdrøm i København blev det dog
ikke; dertil var Tiderne ikke, og desuden var Tro
lovelsen efter den Tids kirkelige Anskuelse den
egentlig bindende.
Svigersønnen fik kun 14 Dage hos sin Brud, saa
kaldtes han til Stockholm for at sættes over den for
enede dansk-svenske Flaade og overtage den vanske
ligste Opgave, der siges indtil da at være stillet no
gen dansk Krigsmand.42) Tyge Krabbe derimod
synes nu at være faldet til Ro paa sine Laurbær og
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mest at have helliget sig sine egne Anliggender.
I Jylland var samtidig Clementsfejden brændt
ud lige saa hurtigt og voldsomt, som den blussede op.
Den 8. Marts 1535 modtog Hertug Kristian i Viborg
ny almindelig Hylding af Stænderne som Danmarks
Konge Kristian den Tredje. Nogle af de skaanske
Raader tog vistnok derned for at deltage, men næppe
Tyge Krabbe. — Saa samledes Kræfterne til Johan
Rantzaus store Sejrstog gennem Fyn og Sjælland
mod København. Der var da Brug for, at der hand
ledes ogsaa mod Øst. Tyge Krabbes Uvirksomhed
huede derfor ikke Kongen. I Maj „fritoges“ han for
Statholderskabet og Hvervet som Skaanes øverste
Befalingsmand, „efterdi Hr. Tyge er nu saa besværet
af Alderdom, at han nu ikke saa gider rejst, som nu
mest behov gøres.“ Dog beholdt han sin Stilling som
Rigens Marsk, og om ikke andet vilde Kongen nok
have ham om sig for at høre hans Raad; han fik
Ordre til straks at begive sig til Kongen. — Den
7. August var han i Lejren for København iblandt
dem. der paa den skaanske Adels Vegne fik Kongens
Tilsagn om, at deres Rettigheder skulde blive stad
fæstet, naar Kroningen havde fundet Sted.
Den 18. August 1535 modtog Kong Kristian
Skaanes Hylding paa St. Liberts Høj ved Lund. Efter
1 Aar og 8 Dage stod Tyge Krabbe atter paa dette
Sted for at give en ny Herre sit Ord, ingen af dem
af fuld Overbevisning. Men der var heller ikke meget
ved hans Ord nu mere. Danmarks gamle Lænkehund
var ved at have udtjent.

Sort gaar ud af Spillet.
En Del Familiesorger havde Tyge Krabbe i
Aaret 1535, dog ogsaa en og anden Glæde. Til Glæ
derne hørte, at en Fætter til ham, Mester Morten
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Krabbe, i August blev udnævnt til Biskop i Bergen.
Til Fordel for ham lagdes i Vægtskaalen, at han
var en Slægtning af Hr. Tyge Krabbe, „der er den
gejstlige Stand trøsteligen og trofastelig bistanden
des og i alle Maader velvillende.“
Resten af Aaret mærkes intet til ham. Men fra
Belejringen af Malmø det følgende Aar er en rigtig
Tyge Krabbe-Historie opbevaret.43) En menig Ryt
ter udmærkede sig i en Fægtning saaledes, at den al
drende Rigsmarsk i Begejstring slog ham til Ridder
der paa Marken ret som en anden Tymme Sjællands
far og lod det offentligt forkynde andre til Eksempel
og Efterfølgelse. Uheldigvis for Rytteren svigtede
Modet ham aldeles i en Træfning lidt senere, hvor
over Hr. Tyge led Ridderværdigheden tage fra ham
„givendes til Kende, at ligesom man ved mandelige
Gerninger kan forhverve sig Titel, Adel og højere
Navn, saa kan man ogsaa, formedelst man holder sig
utilbørlig, fortabe Adelstand og Ridderskab.“ —
Uanset dette faldt Malmø den 6. April 1536; hele
Skaane var dermed i Kong Kristians Magt, og Hr.
Tyge fik omsider Ram paa denne By egsaa.
Den 29. Juli 1536 fulgte det udhungrede Køben
havns Overgivelse. Søndag den 6. August kunde
Kongen holde sit Indtog i sin Hovedstad. Paa et Rigsraadsmøde om Morgenen Kl. 4 den 12. August var
Tyge Krabbe, den Gejstligheden saa velvillende
Mand, selvtolvte med til at bifalde Beslutningen om,
at samtlige Biskopper skulde paagribes, hvor de var
at finde. Det var ellers ikke langt fra, at samme
Medfart var blevet de verdslige Raader til Del; nu
nøjedes man med at lade dem afgive en Erklæring
om, at de ikke vilde modsætte sig Bispemagtens Af
skaffelse og Statsforandringen. Kl. 8 om Formidda
gen satte Tyge Krabbe sit Navn under Forsikrings-
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brevet. Formodentlig har de andre Raader givet en
lignende Forsikring senere. Men han og hans tidli
gere Medstatholder Axel Brahe maatte samme Dag
udstede en særskilt Forsikring for sig personlig. Det
er de gamle ustyrlige Ytringer, der nu svier i denne
ydmygende Mistillid, og det er sandsynligt, at Jørgen
Kcck var Manden, som hviskede Kongen dem i
Øret.44)
Den 30. Oktober 1536 vedtog Stænderne for
samlede paa Gammeltorv den nye Tingenes Tilstand
1 Stat og Kirke. Der har været over 400 Adelsmænd,
langt over 500 Bønder, nemlig Herredsfogden med
2 ansete Bønder fra hvert Herred, fra Byerne ikke
under 200 Købstadmænd.45) Denne Dag er derfor i
Aar 400-Aars-Mindedagen for Reformationens Gen
nemførelse her i Landet. Men da Recessen var oplæst,
fremtraadte Hr. Tyge Krabbe cg takkede med blottet
Hoved Kongen for hans Naade og Tilgivelse.45»)
Hermed er Tyge Krabbes Rolle udspillet. Han
blev Danmarks sidste Rigsmarsk i Ordets gamle Be
tydning, idet en Del af Embedet i November udskil
tes under en Hofmarskalk. Den 23. November aftraadte han Helsingborg Slot og Len til sin Sviger
søn Peder Skram.40) Den Pantesum af 1500 Mark,
han havde staaende i Lenet siden Statslaanet 1531, sei1
ud til at være faldet bort, rimeligvis simpelthen som
forbrudt, fordi han havde givet en anden Herre sin
Ed.47) Tilbage var Rigsmarsktitelen, Rigsraadsværdigheden og saa Gaarden Vegholm, hvor han har til
bragt sine sidste Aar og kun lod sig lokke ud fra,
naar man havde Brug for ham til en og anden
Statistrolle.
Søndag'den 12. August 1537 — Aarsdagen for
Beslutningen om Bispemagtens Afskaffelse og Stats
forandringen og tillige Kongens 34-Aars Fødselsdag
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Ligsten i Strovelstorp Kirke over Marsk Tyge Krabbe og
Hustru Anne Nielsdatter Rosenkrantz.
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— fandt Kristian den Tredjes Kroning og Salvning
Sted i Vor Frue Kirke ved Bugenhagen, da Kongen
ikke mere havde nogen Ærkebiskop, og de nye evan
geliske Superintendenter endnu ikke var beskikket.
Allerede den 24. Juni skulde Fru Anne møde i Kø
benhavn i det ansvarsfulde Hverv som Dragefrue.
Paa Kroningsdagen bar hendes Husbond som Rigs
marsk Sværdet foran Kongen, vistnok ogsaa det mest
passende for ham at bære. Endelig deltog han i
Kirkeordinansens Vedtagelse i Odense eftei- Pinse
1539.
Den 23. Juni 1541 døde han paa Vegholm 67 Aar
gammel.48) Gravskriften i Strøvelstorp Kirke lyder:
Anno 1541, Lørdagen næst efter Trinitatis, blev under
denne Sten begraven ærlig og velbyrdig Mand og strenge
Ridder Hr. Tyge Krabbe, D R M, og hans Hustru Fru Anne
Rosenkrantz11'), over hvis Sjæle Gud sig naadeligen forbarme.

Ved Bedømmelsen af denne Mand maa retfær
digt Hensyn tages til Tidens uoverskuelige Forhold
og til den Belastning, det var, med Hud og Haar at
være en paa Forhaand tabt Sag hengiven. Han ra
gede frem over de fleste af sin Stand ved en ualmin
delig Handlekraft. Om hans Karakter maa hans
Handlinger tale for sig selv.50) En kyndig Histori
ker51) kalder ham „en højst uaandelig Maal“, en an
den52) siger derimod, at Børnene Elsebe og Erik fra
deres Fader havde arvet den historiske Sans, som
satte dem i Stand til at indskrive deres Navne i Dan
marks Litteraturhistorie. Størst Bifald vil det finde
hos de fleste, at han inderst inde forblev sin katolske
Overbevisning tro til det sidste.53) Uomtvisteligt er
det, at han hævede sin Slægt til dens Højde. Farbro
dersønnen Ivei’ knyttede Slægtens Navn til Stednav
net Krabbesholm og sikrede det saaledes den længst
mulige Varighed, uadskilleligt fra Sallingland.
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II. Jens Hvas til Kaas.54)
Engang ved et betydningsfuldt Vendepunkt i
vort Fædrelands Historie har det sydvestlige Hjørne
af Salling med den nordøstlige Del af Hjerm Herred
været et Arnested for politisk Sammensværgelse.
Her boede som Naboer de 3 Mænd, der var Hovedmændene for Kong Kristian den Andens Fordrivelse
af Riget i Begyndelsen af Aaret 1523. Spottrup i
Rødding Sogn tilhørte siden 1404 Bispedømmet, og
her tog Biskop Jørgen Friis sin Tilflugt, naar det
blev ham for hedt i hans Stiftsby Viborg. Bustrup i
Lem var Rigsmarsken Hr. Tyge Krabbes Sædegaard,
hvor han i disse Aar plejede sin Hævnsyge over at
være fortrængt fra sit Len Helsingborg i Skaane.
Volstrup i Hjerm Sogn endelig havde Jyllands
Landsdommer Mogens Munk i Forlening af sin
Broder Biskop Iver Munk i Ribe.
Midt imellem disse tre boede Jens Hvas paa
Kaas, og yderligere var han beslægtet med de to af
sine Naboer, noget nærmere med Mogens Munk,
noget fjernere med Hr. Jørgen Friis55). Alligevel har
han næppe fulgt dem i deres forræderiske Anslag.
Med Finhed peger hans Biograf F. Hvas paa, at han
i et for Kong Kristian den Anden kritisk Øjeblik, da
Kongen paa sin sidste, skæbnetunge Rejse til Jylland
den 11. Januar 1523 opholdt sig i Odense, bragte ham
den sikkert kærkomne Sum af 1500 Mark55), og
henkaster den Gisning, at vi her skal søge Nøglen til
hans mærkelige Skæbne. Vel deltog han i den fore
løbige Hylding den 26. Marts 1523 paa Viborg Mark,
hvor Mogens Munk med virkningsfuld Højtidelighed
fremstillede den nye Konge for Folket, og var vel
derfor ogsaa med, da Kong Kristians borger- og
bondevenlige Love straks efter opbrændtes paa
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Viborg
Landsting,
ret som kunde det
været Oprørsmanden
Luther, der — al
Forskel ufortalt —
overgav Pavens
Bandbulle til Ilden.
Men saa skilles hans
og hans Naboers og
Frænders Veje læn
gere og længere fra
hinanden. Han er en
helt anden Type end
de, en Ven af den ro
lige Orden, som fulg
te med Kongeskiftet
Hvas.
eller i hvert Fald
tilstræbtes af Kong Frederik den Første.
Jens Hvas var en jævn Mand af Lavadelen.
Hans Segl bærer altid de Hvas’ers Vaabenmærke : 2
hvide Sparrer over hinanden paa blaa Grund; men
Ørnen med det hvasse Blik som Hjelmemærke over
Skjoldet fattes; i Stedet staar Forbogstaverne I. H.
Som Væbner tilkommer der ham intet Hr. foran
Navnet, og under Frederik den Førstes foreløbige
Haandfæstning staar hans Navn nederst blandt
Væbnernes, sidst af de 29 Navne57). I Aaret 1511,
da hans Navn forekommer første Gang, er han kun
takseret til at stille 1 Karl, 1525 derimod blev han,
ganske vist ved en betydelig skrappere Ligning,
ansat til 2 Glavind og 2 Skytter ; det er Ægteskabet,
der i Mellemtiden har bragt ham til denne forholds
vise Velstand58). Naar han alligevel blev Kong
Frederik den Førstes betroede Mand i Stiftet og ud
over dets Grænser, forklares det ud fra et personligt
Tillidsforhold.
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I Kongerne Hanses og Kristian den Andens
Haandfæstninger var det søgt slaaet fast, at overalt
Biskopperne som Formænd i Forening med nogle
Rigsraader eller andre gode Mænd, d. v. s. Adelsmænd, fra Stiftet skulde udgøre egne Stiftsdomstole.
Bestemmelsen mangler i Frederik den Førstes
Haandfæstning, og denne Konge slog ind paa samme
Vej som hans Forgænger. Dels var han ofte for
hindret, dels havde han ringe Lyst til at rejse om i
Landet og holde Retterting. Han fik da udnævnt
Kommissioner til at varetage dette Hverv59) paa
hans Vegne med Forbigaaelse af Biskopperne. Dette
behagede ingenlunde Højadelen. I Maj Maaned i
Gæringsaaret 1525 besværede Kongen sig derover
paa et Møde med de jydske Raader i Kolding:
„Kongelig Majestæt havde ogsaa tilskikket nogle af
hans Naades og Rigens Raad til at drage om i Jyl
land at høre Sagei* og skikke den fattige Almue Lov
og Ret; men efter at Vi var draget ud af Landet igen,
maatte de samme, Vi havde skikket dertil, ej drage
den Rejse, hvilket undrer kgl. Majestæt i høj Grad
og mener sig derudi at være besværet, at hans Naade
ikke skal have saa megen Magt i sit eget Rige, at
hans Naade maa skille den fattige Almue ad med
Rette, og dersom hans Naade ikke maa eller skal
have den Magt, da ved hans Naade ikke, om han er
Konge, eller andre ere Konger.“00) I Aaret 1528—29
var der dog igen en Kommission nedsat, og saaledes
gik det til, at Jens Hvas i dette Aar drog om i Jyl
land sammen med Reformationens Stormænd Mogens
Gøye og Erik Banner samt Kongens Sekretær Johan
Friis som kongelig Rettertingsdommer ; til dem
kunde de lutherske Prædikanter trygt henvende sig.
1530 ophørte det maaske, det Aar var der Herredag.
3
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1531 optog Norgesrejsen Kongens Tid, han bad da
Rigsraadet selv vælge Stiftsdomstole; det gjorde de
straks, men imod, hvad der var Kongens Hensigt,
Domstole af den gamle Slags med Biskoppen som
Formand. Naar Jens Hvas kom med her ogsaa, har
det sin Grund i, at de i Viborg Stift hjemmehørende
Rigsraader havde Len andensteds og henregnedes til
vedkommende Stift61 ). Men nu sad han sammen med
Biskoppen og hans Broder Jep Friis, Lensmand paa
Skivehus, og kunde intet udrette foi* Prædikanterne.
Det var denne Stiftsordning af 1531, dei‘ blev gen
optaget og fastslaaet ved Herredagen 1533, og paa
hvilken Adelsrepublikken regeredes. — Hertil kom,
at Jens Hvas var Mønstringsherre, og ved Mønstrin
gerne 14 Dage efter Paaske lagdes ofte de Raad op,
som blev bestemmende for Herredagenes Forløb62).
Paa denne Maade fik Menigmand for Vane at
henvende sig til ham personlig, og da Kongen brugte
ham som sin Relator til at fremlægge Sagerne for
sig, var det ikke forgæves; Jens Hvas vandt lidt efter
lidt udbredt Tillid i Befolkningen. Af, hvad han
saaledes udrettede, har vi nu kun spredte Glimt, men
de tyder paa en større bagved liggende Virksomhed.
I Slutningen af Aaret 1529 fik han Hr. Oluf Libbert,
Sognepræst til Skive og Resen, tildømt en Gaard i
Resen til Præstegaard, som Biskop Jørgen Friis
havde bortfæstet til en Bonde63). Den 17. Juli 1532
indsattes efter Jens Hvas’ Anbefaling en luthersk
Præst i Alsted paa Mors, og samme Aar sørgede han
for, at tre lutherske Præster i Salling, der var stæv
net af Biskoppen til Viborg, fik deres Sager indskudt
for Kongen selv. — At han den 10. Juli skaffede
Viborg By Ret til at opføre Møller paa Byens egne
Grunde og den 22. Juli 1530 Skive By en fri Torve
dag, er Eksempler paa, hvorledes han forstod at
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skaffe Borgerskabet Fordele ved sin Gang paa høje
ste Steder.
Den 23. Februar 1529 fik Viborg By og Menig
hed Tilladelse til at nedbryde de Kirker og Kapeller,
de ikke formaaede at holde ved Magt. Med stor
Hurtighed benyttedes Tilladelsen ; i Løbet af en
Maaned64) nedreves, mener man, ikke mindre end
12 Kirkebygninger. Viborg maa være kommet til at
se sært kullet ud efter dette, og slemme Huller har
det revet ud til Gaderne med Tomter og Munkestens
brokker. Biskoppens Fraværelse har vel bidraget til,
at man gik saa hovedkuls til Værks, men Jens Hvas
har sikkert medvirket. Han fik Tilsynet med Sortebrødreklosteret med nuværende Søndre Sogns Kirke
og maa herefter tænkes mest at have opholdt sig i
Viborg. Ogsaa Sølvet og Inventaret fra Graabrødreklosteret, ved hvis Kirke Hans Tausen havde prædiket, skulde han modtage; det fredlyste Lukke ud
imod St. Mogensgade med de grønne Hække over
Sylden, som Kirken stod paa, bevæger den Dag i Dag
Beskueren.
Næste Aar tog man fat paa at forandre Guds
tjenesten ved selve Domkirken. Et Brev fra Kongen
har givet Stødet dertil, thi man henviste til et saadant Brev, skønt vi ikke mere kender dets Ordlyd.
Byens Raad og Borgerskab tog Sagen op, og den
største Del af Kannikerne ved Domkirken var enige
med Prædikanterne om den nye Gudstjenesteskik
kelse, som for øvrigt bibeholdt saa meget af den
gamle Messe, som kunde forenes med Evangeliets
Forkyndelse. Jens Hvas var fraværende, men har
næppe været uvidende om, hvad der blev sat i Værk.
Da han kom tilbage, bad Borgerne ham i Anledning
af et Optrin, som senere skal omtales nærmere,
skrive til Kongen om, at deres Forehavende maatte
3*
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nyde fortsat Fremgang til første almindelige Herre
dag. Jens Hvas opfyldte deres Ønske, og da Brevet
af 1. September 153065) ved sine besindige, tilbage
holdende Vendinger er betegnende for sin Forfatter,
hidsættes det her :
„Min ydmyge underdanige tilpligtige tro Tjeneste nu og
altid med Gud. Højbaarne Fyrste, kæreste naadige Herre,
værdiges eders Naades Højmægtighed at ville vide, at nu jeg
hid kom, da havde Kannikerne og Klerkeri (og) den største
Part Byens Indbyggere begyndt at gøre en Reformats og
Skik udi Domkirken paa Messen og anden Tjeneste, hvilken
de nu med deres egne personlige Bud skriftlig har sendt
eders Naade. Og har de været hos mig begærendes, at jeg
derom vilde tilskrive eders Naade at samme Reformats maatte
fange Fremgang og blive ved Magt indtil første almindelig
Herredag her i Riget foreskrives og holdt bliver, og da efter
eders Naades egen Tykke og Danmarks Raads Raad etc. at
formere og formindske. Thi beder jeg eders Naades Højmæg
tighed ydmygelig gerne og fuldkommelig raader, at eders
Naades kon. Majtt. betænke og besinde eder der udinden i alle
Maade, agtendes, hvad der udaf komme kan i. Fremtiden, saa
at hvad nu i saa Maade forhandles og gøres skulde, maatte
blive varagtig redelig og Christelig til god Samdrægtighed,
Salighed og eders Naade og eders Naades Børn til Gavn og
Fredsommelighed. Desligest begærer fornævnte Kanniker og
Klerkeri, at de maa nyde deres Gods og Rente uforkrænket,
saa længe (til) de kaldes i Rette for eders Naades egen Person
og bliver dennum der lovlig fra dømpt. Eders Naades Høj
mægtighed skal altid finde mig en velig tro Tjenere af al
min Formue som tilbørligt er. Her med eders Naades Sjæl
Liv Stadt Ære og Værdighed den hellige Trefoldighed til
lyksalig Regiment evindelig befalendes. Skrevet i Viborg
Sancti Egidii Dag Aar etc. mdxxx. Eders Naades Højmægtigheds velige trov Tjener lens Hvas“.

Den personlige Side af Sagen er ikke den
mindste. Det fremgaar af Brevet, hvad Biskoppen
havde tiltænkt de arme Kanniker, om han skulde
være deres Dommer. Men deres Beskytter ved Raad :
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de stilles ind under Kongens Ret og slipper saaledes
ud af deres foresattes Vold som Spurve af Høgens
Kløer.
Jens Hvas kan ikke siges fri for at have taget
sin Part af Kirkebyttet. Han lod sig indførp i Lime
Præbende og andet Gods00), nogen Rente eller Fæstegaarde i hans eget Sogn, hvoraf en gejstlig i Viborg
lønnedes. Men Kaas var ogsaa i ualmindelig Grad
klemt inde af saadant Kirkegods. — Kanniken i
Viborg, som lønnedes af Præbenden, holdt en Kapel
lan til at besørge Tjenesten i Lime Sogn, Eske Bonde,
om hvem en gammel Overlevering siger, at han „val
en Munk (her: en papistisk Præst) og faldt til Lutheri Lærdom“. Som Herren er, saa følger ham
Svende. Han levede endnu 1549 som Herredets ældste
Præst.07)
Til Belønning for sine Tjenester fik Jens Hvas
ikke noget egentligt Len, men Kongen gav ham Be
styrelsen af ikke saa lidt Krongods forskellige Steder
i det vestlige Jylland. Især har han dog paaskønnet,
at Kongen den 9. Maj 1532 skænkede ham en Abildhave i Viborg By, ikke for Værdiens Skyld, men
fordi der til Gavebrevet var føjet, at det var en
personlig Tilkendegivelse fra den ellers saa paahol
dende Frederik den Første.08) Opholdet i Viborg
maa have behaget Jens Hvas, thi skønt der stod Bolig
til ham i Sortebrødreklosteret, købte han en Gaard
beliggende neden for det.
Alt dette har været lige saa mange Ærgrelser
for Biskop Jørgen Friis; i Stiftsdomstolen var han
jo ligefrem en Tid fortrængt af denne Væbner.
I afgjort Modsætningsforhold kom de to til hinanden
ved, at Jens Hvas for sit Omraade skulde kontrollere
Oppebørselen af de tunge Skatter, som Frederik den
Første i sin uafladelige Skælven for den landflygtige
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Brodersøn fra Tid til anden maatte udskrive. Paa
den Maade kom Biskoppen til at aflægge Regnskab
for Væbneren, og Regnskaberne kom kun yderst
nødtvungent frem og var saa paavislig langtfra altid
ærlige. Omsider brast Kongens Taalmodighed.
I Marts 1529 fratoges Mors og Fjends Herred Jørgen
Friis, som havde haft dem i Forlening, og stilledes
under Jens Hvas. Efter et Fjerdingaars Betænk
ningstid rykkede Biskoppen ud med en endelig Op
gørelse og fik sit Len tilbage. Men han ytrede for
bitret, at Jens Hvas havde „indtaget hans Len med
fremmede, udlændiske Krigsfolk“, vel fordi han
havde forlangt Registre udleveret og sat Bispens
Fogeder ud af Lenets Gaarde.
Fjendskabet med denne hans Biskop, Nabo og
Frænde fik dog ingen Indflydelse paa Jens Hvas’
Skæbne; i Slutningen af 1529 indesluttede Jørgen
Friis sig i den Fæstning, han nylig havde ladet op
føre i Hald Sø, og hvis Taarn staar endnu, romantisk
spejlende sig i Vandfladen. Anderledes med den
anden Slægtning og Nabo.
Det var egentlig den formaaende Landsdommer
Mogens Munk, der fra først af havde draget sit
ukendte og ubetydelige Næstsøskendebarn ind i en
videre Virkekreds. Som Landsdommer fik han i
Kristian den Andens sidste Regeringsaar den 34aarige Jens Hvas kaldet til sin Medarbejder i Lands
retten. Denne Konge bestræbte sig for at forbedre
Retsvæsenet blandt andet ved at besætte Lands
tingene med flere Dommere. Hvad det i Grunden var
for en Stilling, Jens Hvas her fik, er ikke let at
afgøre; men saa meget kan siges, at naar han en
enkelt Gang ligefrem kaldes og kalder sig Lands
dommer, er det i Mangel af bedre Navn; thi indtil
Reformationen var der kun een Landsdommer i Jyl-
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land. Ordningen faldt bort med den nye Konges
Haandfæstning ; men Jens Hvas fik saa godt fat i det
korte Aars Tid, at Frederik den Første straks var
opmærksom paa ham. Ikke saa underligt, da Jens
Hvas sidst, men ikke mindst, satte sit Navn under
hans foreløbige Haandfæstning, en Ære, som man
kan antage, hans mægtige Naboer og Frænder hjalp
ham til, maaske fordi de allerede følte sig mindre
trygge for ham og saaledes vilde sikre sig ham paa
deres Side. Og saa steg han som vist i den nye
Konges Tillid paa en Maade, som Mogens Munk ikke
havde regnet med, da han drog ham frem af
Ubemærketheden. Af det forholdsvis ringe Antal
Sager, hvor han endnu ses at have medvirket, fremgaar det tydeligt, at han jævnlig var i Kongens
Nærhed ; engang sætter han endog sit Navn under en
Dom som selve Kanslerens Stedfortræder. Efterhaanden blev det ham og ikke Landsdommeren, der
forelagde Folks Ønsker og Andragender for Kongen,
saa meget mere ærgerligt for Mogens Munk, som det
dog virkelig var ham, der havde kaldt den gottorpske
Hertug ind i Landet med Fare for sit eget Liv og i
en højstemt Tale anbefalet ham for Folket hin Dag
paa Viborg Mark. Kort sagt, det gik lidt efter lidt
op for Landsdommeren, at han havde næret en
Slange ved sin Barm.
Bægeret flød omsider over ved en Anledning,
som samtidig giver Indblik i, hvorfor Clementsfejden
fængede som Ild i tørt Hø netop paa disse Kanter.
Den 30. August 1531 lod den fordrevne Konge fra
sin Lejr i Holland udbrede et Opraab, der satte ondt
i mange Sind69). Kongen gav heri store Løfter om
snart at komme med en stærk Krigsmagt, og da
skulde han afhjælpe den Uret, Almuen havde lidt.
Hertil føjes de giftige Ord : „Kan I og formærke og
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vide i Sandhed nogen, som Os er imod og Os er ikke
hulde eller tro og ikke heller vil give sig til Os eller
vil begære Naade, dem griber og holder til Stede, til
Gud vil, Vi kommer til eder.“ Guds Dros, det var at
sætte Folk ud paa hverandre som Spejdere. Een
vidste man i hvert Fald maatte være ment, Lands
dommer Mogens Munk, og han havde nær selv ledt
Lynet ned over sig70).
Allerede dengang var et af de største Markeder
i Viborg Toftemarkedet i Høst, saaledes kaldet, fordi
de tilrejsende Handelsmænd opslog deres Boder paa
Tofterne uden for Byen. Derved blev ikke alene en
stor Del af Handelen trukket herud, men baade unddroges Byen sine Stadepenge og Kronen den skyldige
Told. Nu havde Landsdommeren Accisen i Forlening
som en anden Zakæus, og han var ikke til Sinds at
lade sig sin lovlige Indkomst fraliste paa den Maner.
Vel hævdede han, at han ikke havde krævet mere
end hans Formænd før ham; men Gemytterne var
nu engang sat op ved Kongens Opraab. Ved Tofte
markedet den 22. September 1531 kom en Bonde fra
Fiskbæk som en Slags Udsending med tre andre
Bønder hen til hans Hustru Karen Rosenkrantz,
stødte sit Spyd i Jorden foran hendes Fødder og
sagde til hende med et Udtryk, som lader til at have
været yndet ved disse Lejligheder, at hvis hun ikke
skaffede dem en Mand ud, som hendes Husbonds
Svende havde paagrebet, skulde de „stinge hende paa
20 Spyd og bære hende i By paa.“ Det har nok været
en opsætsig Fæster, det drejede sig om, og bagved
kan ligge Adelens Fordring paa Hals- og Haandsret
over deres Bønder, som nu havde faaet Næring, da
Kongen kom fra Holsten, hvor saadan Undertryk
kelse raadede. Jens Hvas og nogle andre var til Stede
og hindrede Blodsudgydelse dengang. Men ved
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Landstinget Dagen efter, Lørdag den 23. September,
gik det saa vidt, at Mogens Munk kun med Nød og
næppe slap helskindet bort.
Det værste var, at Almuen i flere Herreder traf
Aftale om at mødes igen i endnu større Tal ved de
følgende Landsting, som holdtes hver anden Lørdag.
Hvem skulde nu besværge Stormen? Mogens Munk
kunde det ikke nytte at sende, Statholderne Mogens
Gøye og Erik Banner bad sig klogelig fri. Saa var
der kun Jens Hvas tilbage, som saaledes traadte ind
i Landstinget i Landsdommerens Sted ligesom før i
Stiftsdomstolen i Biskoppens Sted.
Den 7. Oktober kom ganske rigtigt Almuen
tusinde Mand stærk ; de delte sig herredsvis og
vedtog at møde langt stærkere den 21. Oktober. Nu
gjaldt det, og Jens Hvas udviste den Dag sin Klog
skab. Han oplæste først et Brev fra Kongen og Stat
holderen for den larmende, bevæbnede Mængde, og
derpaa bad han dem gaa sammen og holde Raad;
siden kunde de komme tilbage med Svar, hvad de
vilde gøre og lade. Det viste sig naturligvis at være
det rette saaledes at henstille alt til deres egen frie,
fornuftige Beslutning. De kom tilbage til Tinget og
svarede med een Røst, at de vilde være deres Herre
og Konge hørige; de var glade for at sidde med Ro
ved deres Bo og Bjergning og takkede Hans Naade,
at han vilde skikke dem Lov og Ret, hvor der før var
sket dem Uret.
Saa stor Indflydelse havde Jens Hvas paa den
menige Befolkning — endnu. Men Mogens Munk var
opbragt over den Tilsidesættelse, der var overgaaet
ham. Han undsaa sig ikke for at tilskrive sin Frænde,
at det var ham, der havde anstiftet det Opstyr, hvor
fra han selv kun lige netop slap med Livet, medens
Forholdet dog var det, at han kunde takke sin Slægt-
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ning, fordi han besvor Stormen for ham. Jens Hvas
maatte nu regne med i ham at have en mægtig
Fjende.
Med Frederik den Førstes Død den 10. April
1533 ringes den store Afgørelse ind. Herredagen
1533 satte Mænd som Jens Hvas udenfor. De gamle
Stiftsdomstole med Biskopperne som Formænd sat
tes i Kraft paany, og de „svære“ Sager skulde gaa til
Landsdommeren. Tyge Krabbe rejste derefter Stor
men i den østlige Del af Landet, og Bølgeslaget
naaede Jylland, da den jydske Gejstlighed og Adel
samlede sig om Hertug Kristian ved Mødet i Ry
Kirke den 4. Juli 1534. Endnu var der dem, der talte
imod; men da brød den menige Adel fra Kirkegaarden ind i Kirken og forlangte truende Hertugens
Valg. Imellem denne menige Adel har Jens Hvas
befundet sig. I hvert Fald har han været med til at
hylde Hertug Kristian i Horsens den 18. August, thi
han fik her sin gamle Plads igen „at sidde Dom med
Landsdommere til Landsting“. Til Gengæld havde
han af fri Vilje og med sin Ed bundet sig til at
opsætte Liv og Gods med Hertug Kristian og aldrig
at lade sig trænge fra ham. Landet regeret af en
luthersk Konge med den menige Adel ved sin Side,
det maatte nærme sig hans Tanke. Og dog maaske
hellere en anden Herre ; havde blot den fangne
Konges Lutherdom været noget, man kunde fæste
Lid til.
Straks efter Hyldingen drog Hertugen mod Syd
for at gaa mod Lybæk, og den jydske Adel var for
de næste 3 Maaneder (18. August til 18. November)
overladt til sig selv. Det var nok til, at store Ulykker
tildrog sig. Allerede den 14. September landede Skip
per Clement ved Aalborg, som straks lukkede ham
ind. I den følgende Maaned brændte ikke faa Herre-
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gaarde Nord og Syd for denne By. Blindet af Raseri
samlede Adelen sig, men led ved Overmod og Ufor
sigtighed det forsmædelige Nederlag ved Svenstrup
den 16. Oktober71) og maatte søge Ly i Randers.
Hvor var Jens Hvas? Han var ikke med ved
Svenstrup og ikke i Randers ; han hørte alligevel ikke
til iblandt de Storhanser, som selv havde forskyldt,
at deres Gaarde blev brændt.
Men han hørte heller ikke til i den modsatte Lejr
af Samfundsomstyrtere.
Da Skipper Clement ikke kunde udrette noget
imod det befæstede Randers, gik han vestpaa med
sine Skarer. Brændende Herregaarde betegnede hans
Vej, Klejtrup, Vingeborg, Tjele. Uvejret trak over
Viborg og Skive stadig mod Vest og derefter mod
Syd. Da var det, de tre dog saa forskellige Mænd
Tyge Krabbe, Jørgen Friis og Jens Hvas blev Fæller
i Ulykken: Kaas brændte saa godt som Bustrup og
Spøttrup. Men Volstrup stod sig, og det var dog den
Mands Gaard, som havde bragt Kristian den Anden
Opsigelsesbrevet; var det trods alt Landsdommer
stillingen, der reddede Mogens Munk?

Da Bondeskarerne naaede Varde, mødte Mod
strømmen den. Den 13. November fik Hertug
Kristian Fred med Lybæk og kunde nu vende tilbage
til Jylland. Johan Rantzau gik tværs over fra Kol
ding til Varde. Den 4. December brød han op og
marcherede mod Nord med Bondehæren paa Flugt
foran sig med et kort Forspring. Den rulledes tilbage
samme Vej, som den havde rullet sig ud, over Ring
købing, Holstebro, Skive, Viborg til Aalborg, hvor
den endelig fangedes som i en Ruse den 18. Decem
ber. Skipper Clement slap bort til Hest, men blev
taget af en Bonde. Han belønnedes med en Kronen
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tilhørende Gaard i Store Vorde afgiftsfrit paa Livs
tid;72) saa var han bjerget.
Nu maatte Jens Hvas indfinde sig i Aalborg,
hvis han havde en god Bevidsthed. Men han kom
ikke.
Hvor var han, og hvordan vai- det gaaet ham?
Efter Hyldningen i Horsens ved vi intet mere med
Sikkerhed om ham, før Ulykken kom over ham.
Hvordan kunde Folket brænde den Mands Gaard af,
som i saa mange Maader havde vist sig som dets
Velgører? Det ligger saa næi* at slaa sig til Taals
med, at naar Uvejret gaar hen over en Egn, brænder
det, hvor Lynet slaar ned. Men Historikeren indven
der: nej, Huitfelds Vidnesbyrd forbyder at betragte
disse Brande som Tilfældets Værk.73) Er det den
landflygtige Konges Ukrudtsfrø, der her bærer en af
sine Klintefrugter? „Kan I og formærke og vide i
Sandhed nogen, som Os er imod og Os er ikke hulde
eller tro og ikke heller vil give sig til os eller vil be
gære Naade, dem griber og holder til Stede, til Gud
vil, Vi kommer til eder“. Jens Hvas havde jo ikke
begivet sig til Grev Kristoffer, men tværtimod til
Hertug Kristian. Da de saa brændte hans Gaard, har
han mulig alligevel begæret Naade. Ud fra Prosessen
om hans Gods næsten 40 Aar senere74) formoder
man, at han har givet Skipper Clement sin Ed,
ganske som Tyge Krabbe et Par Maaneder før
maatte sværge til Grev Kristoffer. Han har længe
staaet imod og først givet efter, da hans Gaard blev
lagt i Aske.
Men saa igen, hvilken Forskel imellem disse to
Mænd! Tyge Krabbe tog blodig Hævn for Bustrup,
om han saa maatte bryde alle guddommelige og men
neskelige Love, Jens Hvas fik dette Slag med Riset
derimod til at kysse Haanden, som slog ham; det
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ligner ham heller ikke helt. Laa der alligevel i ham
en gammel, uudryddelig Hengivenhed for Folkekongen? Vi kan knap gøre Rede for de ydre Begiven
heder, halvmindre for, hvad der rørte sig i Menne
skers Sjæle dengang. Men her er det, hans Biograf
minder om hint Møde med Kristian den Anden i
Odense for næsten 12 Aar siden. I den yderste Vaande kommer det op, som ligger gemt dybest i Sindet.
I Folket sad en ufattelig Tillid til Kristian den
Anden, som der blot behøvedes at kaldes paa med det
mindste Vink; maaske var Jens Hvas i denne For
stand en Mand af Folket. Der skelnes ingen Bereg
ning hos ham som hos Tyge Krabbe, men hans Sjæl
splittes af modstridende Følelser. For ganske vist,
„Modsætningerne var afklaret, Partierne var opstil
let," men hvilket Menneske formaaede i fuld Over
bevisning at gaa til den ene eller den anden Side,
naar man havde at dele sig efter een tyk, grov Streg?
Enhver forstaar, at han ikke fortrøstede sig til
at begive sig til den ham fremmede Krigsherre Johan
Rantzau i Aalborg. Hertug Kristian havde han givet
sit Ord i Horsens, og han havde igen sat ham ind i
hans Stilling som „Landsdommer". For ham alene
vilde han indskyde sin Sag, han vilde forstaa ham.
Den fornyede Hylding var fastsat til Lands
tingsdagen Lørdag den 6. Marts 1535 i Viborg. Fra
sit Opholdssted, hvilket det nu har været — maaske
var han flygtet helt op til Torp i Thy — sendte Jens
Hvas Ilbud med Brev til Hertug Kristian, inden han
endnu havde forladt Kolding, hvorved han bønfaldt
om at maatte indfinde sig med frit Lejde til Hyldin
gen. Den milde Herre udstedte ogsaa Lejdebrev for
sin nødstedte Mand og Tjener: „Item Jens Hvas et
Lejdebrev at maatte komme fri og felig til Viborg
og siden fri udi hans Behold igen". Men Ulykken
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vilde, at Hertugen forsinkedes paa Rejsen, saa Hyl
dingen maatte udsættes til Mandag den 8. Marts.
Johan Rantzau derimod var i Viborg i god Tid
før den berammede Dag, og efter sin jernhaarde
Sædvane udførte han sine Straffedomme uden Tøven.
Jens Hvas var paa en eller anden Maade kommet i
hans Magt, havde vel vovet sig for nær til Viborg i
Tillid til, at Lejdebrevet nok skulde komme; men
Rantzau var der flere Dage før Tiden, og hans Folk
har bragt ham fangen til Lejren. Efter senere Vid
nesbyrd blev Jens Hvas fra Landet ført gennem
St. Hans Port, ad Lille St. Hansgade og Mogensgade
til Landstingspladsen ved Domkirken. Her fandt
Henrettelsen Sted i Nærværelse af den talrige For
samling, der maa være kommet til Landstinget og
den forventede Hylding. „Han havde før staaet paa
denne Plads paa ganske anden Maade, som de Bor
geres gode Støtte, der nu saa hans Hoved falde for
Bøddelsværdet.“76) Lejdebrevet kom „til Landstin
get“, men for sent. Da Hertug Kristian ankom til
Viborg om Aftenen, havde han mistet en Mand, som
var blevet blandt hans bedste.
Havde Mogens Munk en Finger med i denne
sidste Afgørelse? Var han i Lejren og gav Johan
Rantzau Vink? Da alle var samlede paa Pladsen,
traadte han frem til sin Frænde og Uven • med et
Mageskiftebrev, som Jens Hvas i 1528 havde udstedt
til ham paa noget Gods af sin Hustrus. Han vilde
gerne have det stadfæstet, medens Tid endnu var, og
han fik det der med tydelige Ord i alles Paahør.
Straks efter, at Henrettelsen var udført, gik han
koldsindig under Tag med nogle gode Mænd og fik
behørigt Tingsvidne paa sit Mageskiftebrev. Han
var en Ordensmand, var Landsdommeren.
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Jens Hvas’ og Tyge Krabbes Skæbne ligner i en
vis Maade hinanden, kun at de kom ind i den fra
modsatte Sider og med den Forskel, at Rigsmarsken
havde Magt og Haardhudethed nok til at redde sig
ud af den Forlegenhed, Grev Kristoffer havde bragt
ham i. Han blev slæbt med over i den nye Tid, hvor
han ikke hørte til; Jens Hvas hørte til i den, men
blev ladt tilbage, netop som han med sine 47 Aar
kunde se den mest lovende Virksomhed i Møde. Hu
struen overlevede ham ikke længe ; hun har vel taget
sin Død af Græmmelse.
Vi kan let forestille os hans Løbebane i vore
Dage, begyndende med Tillidshverv af forskellig Art
i hans Hjemstedskommune, gennem Amtsraad og
Kommissioner, indtil han sluttede som tingvalgt
efter at have stiftet meget Gavn.

III. Fem almindelige Herremænd.
Herredagen i Odense August 1527 lagde den
Grundvold, hvorpaa Reformationens Stats- og Kirke
hus siden blev opbygget.77) Her fik ikke blot hver
Mand Samvittigshedsfrihed, men Prædikanterne fik
fuld Prædikefrihed paa Betingelse af, at der prædikedes retteligt og renligt efter Skriften og med An
svar overfor Kongen og Rigsraadet; deres Virksom
hed hvilede nu ikke længere paa de Beskærmelsesbreve, Kongen hidtil havde udstedt for dem enkelt
vis, men Kongen tog dem alle under samme Beskyt
telse som de katolske. Desuden blev det alle gejstlige
tilladt at give sig i Ægteskab. En Mand som Jens
Hvas kunde rejse tilfreds hjem.78)
Ikke mindre betydningsfuld var den Herredag,
som samledes i København den 2. Juni 1530. Her
skulde Parterne møde hinanden med aandelige Vaa-
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ben og indgive hver sin Bekendelse; derfor stævne
des de bedste Mænd sammen fra begge Sider.'9) Det
ses, at den nye Læres Arnesteder var to, Skaane og
Viborg Stifter. Fra Skaanes Byer mødte 14 Prædi
kanter, og vi har her Navnene paa de mest fremtræ
dende af de Mænd, som 3 Aar senere maatte und
gælde ved den udvalgte Ærkebiskops og Rigsmarsk
Tyge Krabbes Forfølgelse. Byer som København,
Aalborg og Assens sendte hver 1 Mand, men Viborg
2. Desuden kom der 2 Præster fra Salling. Den ene
var Peder Thomsen i Torum, der 1526 var kommet
hjem fra Luthers Hus i Wittenberg, var blevet Hus
kapellan hos Rigshofmester Mogens Gøye, og som
siden i 11 Aar vai- Børglum Stifts første evangeliske
Biskop med Bolig i Thisted, efter nogles Mening For
fatter til det kendte Digt „Peder Smed og Adser
Bonde“.80) Den anden var Peder Jensen i Oddense,
hjemvendt fra Wittenberg 1526 som Kristian den
Andens „Spejder“.81) Paa denne Herredag fik Bor
gerne i Byerne Ret til at forsyne sig selv med Prædi
kanter efter deres eget Ønske, blot de prædikede
evangelisk, og de skulde kun staa i Rette for Kongen
og Rigsraadet, ikke for nogen kirkelig Myndighed.82)
Da Herredagen var endt, tog Københavns Bor
gere sig for eftertrykkeligt at give deres Modvilje
mod den katolske Kirke og Højadelen til Kende.
3. Juledag gik en hel Skare af de bedste Borgere
ind i Frue Kirke, nedrev et Lægmandsalter, sønderslog Helgenbilleder og Kannikestole og havde vist
øvet større Hærværk, hvis ikke Hans Tausen var
kommet til Stede og havde bragt Gemytterne til
Rolighed; saaledes reddede han Frue Kirkes Alter,
ligesom han senere holdt sin Haand over Biskop
Joachim Rønnov.83) I denne Sammenhæng føjer sig
ind som et tilsvarende Led Forbedringen af Guds-
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tjenesten ved Viborg Domkirke samme Aar. Det er
allerede omtalt, hvordan denne Forandring kom i
Stand, og hvilken Andel Jens Hvas havde deri.
Her skal et Optrin fremdrages, som stod i Forbin
delse dermed, selv om det ikke fra først af var
foranlediget derved.
Biskop Jørgen Friis sad fra Slutningen af 1529
i sit Taarn paa Øen eller Odden i Hald Sø. Den 26.
August 1530 om Morgenen gik Vindebroen ned, og
Biskoppen travede med 11 Svende ind ad Viborg til.
Det var ikke i Anledning af Gudstjenestereformen ved
hans Domkirke, men i to mindre private Sager, Biskop
pen denne Dag, efter at han var kommet hjem fra
Herredagen i København, begav sig ind til Byen, hvor
nogle Adelsmænd skulde træffe sammen med ham i
Domkirkens Kapitelhus. Mistroen til ham har været
stor i Byen ; thi det Rygte havde udbredt sig, at han
havde samlet Bønder fra Spottrup og nu med dem
og sine egne Karle vilde paaføre Borgerne Fejde i
Anledning af de Forandringer ved Domkirken. De
sendte Biskoppen Bud og spurgte, om han havde no
get saadant i Sinde, men han tilbageviste det. Bor
gerne var alligevel saa utrygge, at de forsamlede sig
i Raadhuset, og der fik Jørgen Friis de 5 Adelsmænd
til at gaa over og paa hans Vegne forlange Besked
fra Borgerne, hvorfor de havde afskaffet Messen i
Domkirken. De forklarede, at de heri havde handlet
efter Kongens Befaling, og bad til Gengæld Adelsmændene spørge Biskoppen, om det var hans Mening
at paaføre dem Fejde derfor. Han lod svare, at vilde
de holde Fred, skulde han ogsaa ; men han vilde ind
berette til Kongen, hvad de havde gjort. Heller ikke
dette beroligede Borgerne. Da Biskoppen om Efter
middagen i Kapitelhuset forhandlede de Sager, han
var kommet til Byen for, samlede de sig bevæbnede
4
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paa Torvet, og 3 Kanniker af den nye Tro var imel
lem dem, ligeledes bevæbnede. Da var det, de 5 Adelsmænd lagde sig imellem og fik Borgerne til at love
Biskoppen Fred indtil Mikkelsdag, for at han kunde
faa Tid til at gøre sin Indberetning til Kongen. Jør
gen Friis sendte ogsaa hele to Breve til Kongen den
1. September, og samme Dag sendte Jens Hvas paa
Borgernes Opfordring det foran aftrykte Brev, hvori
han i saa varsomme Vendinger lægger sit Ord ind
for den nye Gudstjenesteorden. Dagen efter sendte
Borgerne og Kannikerne hver deres Fremstilling af
Sagen. Men med sit Brev sendte Biskoppen en Ud
skrift, som de mæglende Adelsmænd havde affat
tet.84) Den lød saaledes:
„Vi efterskrevne Christoffer Kruse til Vingegaard, Niels
Kaas til Taarupgaard, Lars Skeel til Jungetgaard, Christen
Friis til Ougaard og Erik Niels til Kye85) gør alle vitterligt
med dette vort aabne Brev:
Aar efter Guds Byrd 1530 den Fredag efter Skt. Bartholomæus Apostels Dag var vi forsamlede i Viborg efter
Kongelig Majestæt vor naadige Herres Befaling, som vær
dige Fader med Gud Hr. Jørgen Friis i Viborg havde os til
sagt imellem sig og Peder Trane for en Gaard i Trang
strup (?) og Hornum Herreds Sendemænd for nogen Sag,
dem imellem var. Da gav fornævnte Hr. Jørgen Friis os til
Kende, hvorledes Borgmester, Raad og Menighed i Viborg
havde samme Dag, som forskrevet staar, givet ham Bud
med Jesper Simons og flere Borgere i Viborg, hvorledes dem
var forkommet, at fornævnte Hr. Jørgen Friis skulde ville
lade fejde dem og skulde have taget et stort Tal Bønder af
Salling foruden Hovmænd, han havde ladet forsamle paa deres
argeste. Dertil sagde fornævnte Hr. Jørgen Friis sig at have
givet dem Forsvar i Lars Skeels og andre gode Mænds (Adelsmænds) Nærværelse, at han vidste sig ingen Fejde med for
nævnte Borgere i Viborg, og havde han heller ikke forsamlet
andre Hovmænd end i hans Brød, som han gav Klæde og-Penninge, ej heller Bønder i Salling uden 9 Vogne til Agerskov
(By i Finderup Sogn) at hente Tømmer, som var bevisligt
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med Riddermænds Mænd, som var med dem i Følge Dagen
efter, at fornævnte Hr. Jørgen Friis var kommet til Byen
selv, endog fornævnte Hr. Jørgen Friis var tilkendegivet af
nogle Venner, den Dag han red til Byen, at dersom han kom
til Viborg, da havde Borgerne der saadan redt hans Gjengjærd (beredt sig paa hans Modtagelse), at han og saa mange,
som fulgte ham did, skulde ikke ride der ud igen. Dog red
fornævnte Hr. Jørgen Friis i Byen for de Sagers Skyld, han
did stævnet havde, ikke uden selv tolvte, som og bevisligt
var osv. Da var fornævnte Hr. Jørgen Friis begærende af os
fornævnte, at vi vilde gaa til Raadhuset, som Menigheden var
forsamlet, hans Hverv og Ærinde. Først lod han dem med os
adspørge, for hvad Sag og hvis Befaling de havde indtaget
Koret i hans Domkirke og lesth (laaset) Døren til hans Bispegaard og ladet besegle Sakristi Dør. Desligeste overfaldet
hans egen Kapellan, som han stod for Alteret udi Messen, og
desligeste andre Præster nede i Kirken, som stod udi Messen,
og røvet dem Kalk og Disk fra. Og siden gik i Forbund og
sammensvor sig med nogle fornævnte Hr. Jørgen Friis’ Kan
niker ved Navn Hr. Jakob, Mester Jens og Christen Stub86)
imod fornævnte Kannikers svorne Ed og Troskab og havde
dertil voldeligen, uskyldig og Loven uforvendt (uden Lov og
Dom) en ærlig Mand af Kapitlet, Hr. Kjeld Olufs, fordrevet.
Da svarede Borgmester og Menigheden i Viborg os paa
fornævnte Hr. Jørgen Friis’ Vegne, at alt det, de i saa Maade
gjort havde, det havde de gjort efter Kongelig Majestæt vor
naadigste Herres Befaling, og vilde de slet ingen Messe eller
Gudstjeneste have i Domkirken uden den, de selv skikket
havde, ej heller vilde de have Hr. Kjeld Olufs i Byen med
dem, uden han indtræde vilde med dem og rette sig. Og var
fornævnte Borgeres Begæring af os, at vi vilde forhøre hos
fornævnte Hr. Jørgen Friis, om han eller nogen af hans vilde
derover fejde eller fejde lade fornævnte Borgere i Viborg, at
vi det dem skulde give til Kende. Til hvilket fornævnte Hr.
Jørgen Friis svarede os, at han vilde være dem ubevaret og
skrive Kongelig Majestæt om, hvad han og hans Klerkeri var
sket, dersom han og hans Folk maatte være ufejdet af dem,
hvilket han og tilsagde os med Haand og Mund, hvilket vi
og gav Menigheden i Viborg til Kende, hvilket de os og til
sagde med Haand og Mund at ville holde fornævnte Hr. Jør
gen Friis, dog vilde de holde Haand i Hanke.
4*
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Det skete Formiddagen, Klokken var 8. Item efter Mid
dagen, da Klokken var ved 2, mødte fornævnte Hr. Jørgen
Friis i Kapitlet for os med de Sager, han med K. M.s Befa
ling for os i Rette stævnet havde. Imidlertid, som han i Kapi
telhus var, forsamlede Menigheden i Viborg sig med Harnisk,
Vaaben, Bøsser og Værge og vilde paa ny overfalde fornævnte
Hr. Jørgen Friis og hans Folk, i saadan Tro og Love han var
udgangen af sin Bispegaard, og det er os fuldt vitterligt, at
hverken fornævnte Hr. Jørgen Friis eller nogen hans Folk
havde Uskel med nogen af dem enten med Ord eller Gerning
i nogen Maade. Da toge vi af os selv og gik til for
nævnte Borgere paa Torvet, tog til os Mogens Munk, Lands
dommer i Nørrejylland, og
adspurgte dem, hvad Sag og
hvad Beskyldning de havde
mod fornævnte Hr. Jørgen
Friis, at de gjorde saadan
Forsamling imod ham og
hans Folk imod de Ord, de
ham med os havde ladet til
sige. Da vidste de ingen
anden Skyld at give ham
eller hans Folk, end han
ikke vilde indgaa til Prædi
ken og var imod Guds Ord
og lod Bandsmænd (de af
de evangeliske Prædikanter
bandsatte) sige Messe med
flere unyttigt, som de havde.
Da langt om længe med stor
Umage forhandlede vi imel
lem dem, at det skulde
stande i gode imellem for
nævnte Hr. Jørgen og Me
nigheden i Viborg til Skt.
Mikkels Dag ad Aften og
deres Prædikere for Ord og
Gerning, at fornævnte Hr.
Jørgen Friis imidlertid kun
de skrive vor naadigste
Herre til, som forskrevet
7. Træfigur fra Lundø Kirke.
St. Anna selvtredje.
stander.
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At saa er gangen i Sandhed, det vidner vi med vore Indsegl og Signeter neden for dette vort aabne Brev, Datum, Aar,
Dag, Tid og Sted, som forskrevet stander.“ —

Vi ser her en lille Klynge Adelsmænd komme til
Stiftsstaden. Efter deres Ansættelse til Landehjæl
pen imod Søren Norby 1525 kan vi skønne, at de er
omtrent jævnbyrdige, ikke af de mest velhavende.
Det, som har ført dem til Viborg, er en ganske al
mindelig Retssag, hvori de er
tilsagt til at mægle. Men ufor
varende hvirvles de ind i det
aandelige Røre derinde. De lader
sig sende frem og tilbage mellem
Kapitelhuset og Raadhuset 2
Gange for at bringe Spørgsmaal
og Svar angaaende Gudstjeneste
forandringen. En af dem er Bro
der til Biskoppen. Da Borgerne,
uagtet Forlig er naaet, forsamler
sig igen om Eftermiddagen,
denne Gang paa Torvet, bliver
det dem for broget; nu „tager de
af sig selv.“ Den, de henvender
sig til, er Landsdommeren Mo
gens Munk ; da Borgerne skal
have en til at skrive for dem
til Kongen, er det derimod Jens
Hvas. Borgerne blivei' ved med
deres
Gudstjenesteforandring,
andet har de ikke at anføre mod
Biskoppen; man ved ikke ret, om
det er det, og at Biskoppen var
imod Guds Ord, de gode Adels
mænd finder „unyttigt“, eller det
8. Træfigur fra Lundø
Apostelen
kun er de andre „flere“ Ting, de Kirke. Sikkert
Johannes.
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9. Træfigurer fra Lundø Kirke.

blander ind. Omsider faar de med stor Umage alt
stillet i Bero for en Tid.
Det er vel nok den jævne Landadelsmands Forstaaelse af Sagerne paa dette Tidspunkt, vi her ser
afspejlet; de er tydeligt paa Forhaand stemt for
Biskoppen og uvillige mod al denne Uro. Vi vil nu
følge en af dem, Hr. Niels Kaas til Taarupgaard og
Staarupgaard, hjem til hans Sogn, Højslev i Fjends
Herred.

IV. To Præstemænd.
I Højslev Kirkes Taarn hænger paa Sydvæggen
et ærværdigt Mindesmærke, en høj og smal Træplade
med de halvt udslettede Omrids af en Figur. Pladen
laa i Gulvet i den vestre Ende af Skibets Midtergang,
indtil den 1885 blev taget op og anbragt paa sin nu
værende Plads. Næsten 350 Aar igennem har Kirke
gængernes Fødder slidt hen over den, men Træet har
været saa haardt, at man endnu ved godt Sidelys
skelner Omridsene af en menneskelig Skikkelse. Det
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ei’ en gejstlig. Paa Hovedet
bærer han en katolsk Præstekalot.Om Halsen skimtes „Ho
vedlinet“, det Tørklæde, som
Præsten først lagde over Ho
vedet, men skød tilbage, idet
han traadte ind foran Alteret,
saa det kom til at ligge om
kring Halsen over Messehage
len87). Armene er bøjet ind
over Brystet, saaledes at den
ene Haand holdes noget højere
end den anden. Efter andre
lignende Figurer at dømme
har han med venstre Haand
holdt Alterkalken foran sig,
medens højre Haand løftes
velsignende med de 3 Fingre
fremstrakt. Oven over Hove
det er der Plads til 3 korte
Indskriftslinjer. Gerne havde
vi der læst, hvem denne katol
ske Præstemand har været ;
men intet Bogstav er levnet.
Hos Folkesagnet kan vi let
faa Besked. Da Evald Tang
Kristensen optegnede Brud
dalssagnet i Højslev, fik han
10. Træsten i Højslev
Kirkes Taarn.
af sin Hjemmelsmand et Til
læg til det : „En Del Aar efter
(at Bjergmanden havde hentet den første Møbrud,
som blev viet i Højslev Kirke) var der en Nat kom
met en Begravelse ind i vor Kirke, og der var lagt en
Træsten over den ... Efter gammel Beretning skal
Bjergmanden have puttet hende ind under den.“ —

56

M, BRANDT:

Efter dette vilde Mindesmær
ket unægtelig faa en ærefrygt
indgydende Ælde. Vi faar dog
nok paalideligere Underret
ning ved at begive os op i
Kirkens Kor.
Her laa i Gulvets Nordside
en Træplade af ganske lig
nende Form og Størrelse, ind
til den i 1884 blev rejst op
imod Korets Nordvæg under
Vinduet. Den bærer ingen Fi
gur som den anden, kun i
hvert Hjørne en simpel Roset,
hvor i mere kunstfærdige
Gravminder Evangelistmær
kerne plejer at være udskaaret. Tværs over den sidder tæt
ved Siden af hinanden Sporene
af en Tømmermands Økse ; det
gode, haarde Stykke Træ har
fristet for meget, da man ved
Arbejderne i Kirken i 1880erne savnede en Huggeblok.
11. Træsten i Højslev
De klæder den dog som Arrene
Kirkes Kor.
en Krigers Ansigt og forhin
drer ikke Læsningen af Indskriften, som dækker hele
Fladen og lyder:
„Her ligger begravet hæderlig Mand Her Severin Ibssøn,
som var Sognepræst i denne Kald efter sin salige Fader. Og
tjente di bode thi salige og velbyrdige Kaaser henved 100 Aar.
Og døde hand Anno 1585, og var hans Alder 92 Aar. Og hans
salige Hustru Gjertrud Tøgersdather, som døde Anno 1583
26. Februarii, og var hendes Alder 66 Aar, og gav Gud dennom Børn til Hobe 5 Sønner og 8 Døther. Gud give dem met
alle Guds Børne en giedelig Opstandelse. Anno 1591.“
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Bogstaverne
har
været udfyldt med en
Kitmasse, som det
havde været brugt
længe.88) Under Ind
skriften til hver Side
er indskrevet de 3
første Bogstaver af
Navnet Jesus : I H S,
og midt
imellem
staar et sammenslyn
get S I.
Indskriften siger
os, at Fader og Søn
var Præster i Højslev
tilsammen i nær ved
100 Aar under de
Kaaser, hvilket stem
mer med, at denne
Adelsfamilie kom til
Staarupgaard
ved
Aar 1490. Da den 12. Processionskors fra Lundo Kirke.
Slags saakaldte „Træ
sten“ kom i Brug ved Aar 1550 af borgerlige, som
gerne vilde have deres Navn erindret, men ikke ev
nede at bekoste Sandstensmonumenter saaledes som
de adelige, kan der ikke være nogen Tvivl om, hvem
det ganske lignende Mindesmærke i Taarnet har væ
ret lagt over. Det er Hr. Sørens Fader og Forgæn
ger, den sidste katolske Præst i Højslev. 1535 næv
nes som Præst der Hr. Ib Jensen, og dette Navn har
da staaet over Præsteskikkelsen paa Træstenen i
Taarnet.
Saa har da Hr. Ibs Haand fattet om det smukke
Processionskors og hans Fingre dyppet i det Malm-
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vievandskar af Form som en Løve, der begge har
hørt til Lundø Kirke og nu opbevares i National
museet. Og han har haft den Glæde at faa en ny
Altertavle i samme Kirke, hvoraf ogsaa et Par
Figurer staar i Nationalmuseet og en paa Kirkens
Loft. I Højslev Kirke har hans Patron Hr. Jens Kaas
glædet ham med de 2 smukke Malmstager, som den
Dag i Dag pryder Kirkens Alterbord. Jens Kaas
ejede ogsaa Taarupgaard og har ladet et Par Stager
af samme Form, men lidt mindre, sætte paa Alteret
i Kvols Kirke. Alle 4 Stager bærer som Prydelse paa
Foden 3 Løvehoveder af ganske samme Form som de
paa den store syvarmede Lysestage i Viborg Dom
kirke, hvis Indskrift fortæller, at den blev støbt i
Lybæk 1494 hos Dirck Rob. Det tyder paa, at Sta
gerne i Højslev og Kvols Kirke er blevet skænket ved
Aar 1500.
Jens Kaas døde 1519, og eftex- ham fulgte Niels
Kaas. Det er den ene af de 5 Herremænd, som var i
Viborg den 26. August 1530. Om hans Tanker i
Religionssagen ved vi ikke andet, end hvad der kan
sluttes ud fra Begivenhederne den Dag. Hans Broder
var den Mogens
Kaas, dei- vai* Kan
nik i Viborg og dø
de paa Taarupgaard
1543. Om han vai*
ved Viborg Dom
kirke allerede 1530,
vides ikke saa nøje.
Han var Medejer af
Staarupgaard
til
1531, da Broderen
købte ham ud. Men
13. Malmlavatorium fra Lundo Kirke.
Ogsaa boi’tset fra
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dette Broderskab taler Klokken i Højslev Kirketaarn
højt om Niels Kaas’ katolske Sindelag. Efter sag
kyndigt Skøn er den støbt omkring ved Aar 1525.89)
Tør den sættes blot 1—3 Aar senere, bliver det tæn
keligt, at dens Forgænger er gaaet i Smeltediglen i
disse Kirkeklokkernes Ulykkesaar sammen med saa
mange andre, der blev omstøbt til „Bysser“ for at
sende Kugler ud imod den ventede Kong Kristians
Landsknægte i Steder for Toner over den fredelige
Landsby. Under Støbemærket bærer den Indskriften :
„Jesus, Maria, Anna, Sankt Martin, hjælp os, her er
Guds Basun“.
Niels Kaas døde 1535 og oplevede saaledes ikke
Udgangen af Religionsrøret. Hans Præst, Ib Jensen,
har derimod oplevet — og overlevet det. Det gik ham
da ikke værre, end at hans Søn blev hans Eftermand.
Hans Søn! Det var rigtignok ikke ganske efter
den kanoniske Lov, men nok i Overensstemmelse
med, hvad der overalt var Tilfældet, at en katolsk
Præstemand havde en Søn. Disse Præstesønner havde
ikke de bedste Udsigter; Præster kunde de ikke blive
uden Dispensation, naar de viste sig brugelige i
Kirkens Tjeneste, og deres Retsstilling var som
uægte Børns. Hvilken lykkelig Forandring bragte
ikke allerede Herredagen i Odense 1527 for dem!
„Lutheriets“ nidkære Modstander Poul Helgesen
paastaar, at det mest var de katolske Præsters ulov
lige Sønner, der blev lutherske Prædikere. Da der
efter det kongelige Beskærmelsesbrev af L December
1526 oprettedes en Præsteskole i Viborg, var det den
27-aarige Præstesøn Jørgen Jensen Sadolin, der blev
dens første Forstander90), og det var ikke mindst
Præstesønner, der søgte den. Havde det ikke været
for Alderens Skyld, kunde man godt tænke sig Hr.
Ib Jensens Søn Søren som en af dens første Disciple;
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men han var ved dens Oprettelse ifølge Træstenen i
Højslev Kirke 33 Aar gammel. Efter de nye Kirke
love 1537 kunde han gifte sig med sin Gjertrud, som
dengang var 20 Aar gammel, 24 Aar yngre end sin
Mand, hvis han da ikke havde gjort det forinden.
Deres 5 Sønner og 8 Døtre var lovlige nok.
Saa staar de to Mindesmærker i Højslev Kirke
som et sjælden smukt Vidnesbyrd om, at Forandrin
gen ude omkring i Sognene gik roligt og jævnt for
sig91)- De katolske Præster gled ind under den nye
Ordning, og deres Sønner kunde følge dem efter i
Embedet.

Afbildninger.
1. Frue Kirke paa Reformationstiden.
2. Tyge Krabbes Gaard Vegholm i Skaane.
3. Carl Bloch: Hans Tausen tager Joakim Rønnov under sin
Beskyttelse.
4. Helsingborg Slot med Kärnan.
5. Ligsten.
6. Slægten Hvas’ Vaabenskjold.
7. Træfigur fra Lundø Kirke: Den hellige Anna paa venstre
Knæ bærende Jomfru Marie, der atter paa højre Knæ
bærer Jesusbarnet.
8. Træfigur fra Lundø Kirke: Apostelen Johannes bærende
Bog og Kalk; Kjortelen er rød foret med grønt, Kaaben
gylden. Kalken er det Giftbæger, hvoraf Apostelen efter
Legenden drak uden Fortræd (Mark. Ev. 16, 18). Francis
Beckett afbilder Figuren i „Danmarks Kunst“ II, S. 133
med Bemærkning: Kaabens knækkede Foldekast og de
oppustede Folder henviser Figuren til det 14. Aarhundrede. Senere fremstilledes ogsaa Johannes som en glatkindet Yngling. Figurerne kunde tænkes udskaaret i det
nærliggende Grinderslev Kloster.
9. 3 Træfigurer fra Lundø Kirke: Jomfru Marie kronet,
bærende Jesusbarnet paa venstre Arm, i højre Haand et
Æble. — Gud Fader med den korsfæstede Kristus imellem
sine Knæ. — Den hellige Anna med Jomfru Marie paa sin
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højre Arm og paa den venstre Kristusbarnet. — Af
Nationalmuseet er Figurerne sat til c. 1500. Hermed kan
sammenholdes Francis Becketts Omtale af Bent Notkes
Altertavle med Aarstal 1479 i Aarhus Domkirke. I Skabet
staar hver under sin Bue 3 Figurer, af hvilke den mid
terste forestiller Jomfru Maries Moder Anna bærende
sin lille Dattersøn, med hvem Moderen, Jomfru Marie,
henrykt spøger. Den fik Efterligninger vidt om. Til dem
kan den nye Altertavle i Lundø have hørt, og Hr. Ib Jen
sen i Højslev har været den første Præst, som ved Messen
stod foran disse Alterbilleder.
Træsten i Højslev Kirkes Taarn.
Træsten i’ Højslev Kirkes Kor.
Processionskors fra Lundø Kirke. Korset tælles blandt
Nationalmuseets bedste Erhvervelser.
Malmlavatorium fra Lundø Kirke.

Hjemmel og Henvisninger.
4) Den efterfølgende Skildring gør ikke Fordring paa
nogen Nyhed ud over Forsøget paa nu i Anledning af Mindeaaret at følge Reformationskampenes Gang ved Hjælp af
en enkelt Personlighed, hvis Virksomhed vel faldt i en anden
Landsdel, men som dog med hele sin Slægt er groet op af
Sallings Jordbund. Een Gang for alle henvises til A. Heise:
Familien Rosenkrantz’s Historie II, 1882; dette Værks Di
plomatarium anføres med Numre. Samme Forfatters Afhand
ling: Herredagen i København 1533 i Historisk Tidsskrift
4. Række, 3. Bind 1872—1873, anført som H. T., Diplomata
rium i Tillæg. C. Paludan-Müller: Grevens Fejde I—II,
1853—1854 og Aktstykker til Grevefejdens Historie I—II,
1852—1853. For Hovedlinjerne: Professor Erik Arup: Dan
marks Historie II, 1932. — 2) Rørdam: Monumenta Historiae
Daniae II, S. 102: Trolovelsen foregik „udi vor Frue Kirke
udi København, i vor Frue Capel“. — 3) Skildring fra A.
Heise: Fam. Ros. — 4) Parrets Ungdomshistorie er novel
listisk fortalt i M. Paludan-Müller: Kongelig Arv og Gæld,
1928. — r>) C. Paludan-Müller: Grevens Fejde I, S. 365, Note:
„I hvert Fald menes de mærkelige Notitser, der med Over
skrift „Ex legenda Petri Skrami per Elisabetham“ findes i
Suhms Nye Samlinger III, S. 273 f, at være Udtog enten af
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Fru Elsebes Optegnelser eller af hendes mundtlige Fortæl
ling«. — c) Rørdam: Monum. Dan. II, S. 15 ff, 101 ff. H. T., S.
668. — 7) Næppe var de unge trolovet, før Hr. Tyge Krabbe er
paa Færde med et Brev 27. Juni til de norske Rigsraader,
om Svigersønnen kan faa Ski Syssel i Forlening; Peder Skram
var selv Brevviser. De norske Rigsraader var ikke til Stede
i København ved Herredagen 1533, hvilket netop brugtes
som Paaskud til at udsætte Kongevalget. — 8) Hr. Vincents
Lunge ytrer i et Brev 1. Marts 1532, medens Kong Kristian
endnu var i Norge, at ingen var ham saa hadsk som Tyge
Krabbe, Johan Urne og Brevskriveren selv (Hist. Tidsskr.
4. R. V., S. 270, Note). — °) Forpligtelsen blev indgaaet faa
Dage efter den foreløbige Hylding i Viborg 1523, men
skriftligt først overgivet Kongen paa Herredagen i Odense
1527. — 10) Heise Nr. 51: Brev 30. Marts 1525. — 11 ) Ved
Datterens Trolovelse med Hertug Albrecht af Preussen i
København; Sønnen Kristian var med, og Rigshofmester
Mogens Gøye fulgte dem saavel i Fastebruddet som i at nyde
Nadveren under begge Skikkelser. — 12) Arup S. 434. —
13 ) F. Münter: Den danske Reformationshistorie 1802, I, S.
354; Arup S. 392. — 11 ) Bevis: Historisk Tidsskrift 4. R. V,
5. 310.: Tyge Krabbe udvirkede paa Herredagen i Odense
1527 en Rigsraadsdom, ifølge hvilken de Jordstykker, som
var givet eller solgt til Kirker og Klostre fra Selvejergaarde,
skulde komme tilbage til Gaardene, imod at Selvejerbønderne
skulde give den aarlige Skyld af dem til vedkommende Kirke
eller Kloster. Denne Dom, den 22. August beseglet af Kongen
som en Lovbestemmelse, blev som en Brandfakkel kastet ud
blandt Bønderne og fængede stærkt især i Jylland. — 13) En
gelstoft N. hist. Tidsskr. 2, S. 145—146; Stridsskriftet paa
peger Reformationsbevægelsens demokratiske Side, en Hoved
sag netop for Tyge Krabbe. — 10) Reces betyder: Bortgang,
var kommet i Brug ved disse Aars Herredage og skulde egent
lig være en sammenfattende Herredagsbeslutning taget i
Enighed, passer altsaa ikke paa 3. Juli-Recessen, der er en
Kontrakt imellem 13, som vil binde alle 37 Raader. — 17) H.
T. Tillæg Nr. 17. Det bestemtes samtidig bl. a., at Viborg
Domkirke skulde restitueres, d v. s. den 1530 forandrede Messe
genindføres; Jørgen Friis havde endnu Tænder. — 18) Reimarus Kock, som personlig overværede Herredagen. — 19)
Eiler Rønnov var en af dem, som undlod at besegle Herredags
beslutningen; her synes Tyge Krabbe at have faaet sig en
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luthersk Svigersøn. — 20 ) Kirkeleksikon for Norden, Artikel
Joakim Rønnov. — 21 ) F. Münter II, S. 283: Rønnov erkendte
det ædelmodige i Hans Tausens Adfærd ved, da han havde
ledsaget ham til Bispeboligen, at give ham Haanden og takke
ham for hans Beskærmelse. Arup derimod fremhæver, at Tau
sen ikke blev dømt for Kætteri, men væsentlig kun, fordi han
ikke havde indhentet sin Biskops Tilladelse til at prædike i
Københavns Kirker, hvad han skulde efter Vedtagelsen i
Odense 1527 (og nu igen efter 3. Juli-Recessen), og at Røn
nov ved sit Valg 1529 (Tyge Krabbe var en af hans Forlo
vere) havde givet Revers paa at unde den evangeliske Præ
diken fuld Frihed i sit Stift. Men der var i Virkeligheden
imellem Biskoppernes Klagepunkter ogsaa en Anklage for
Kætteri, nemlig at han havde skrevet mod Sakramentets
Brug, Udtalelser, som Tausen med den rette Begrænsning
fastholdt i sit Forsvar; en anden Sag er det, at de verdslige
Raader ikke i Dommen befattede sig med dette Lærespørgsmaal. Og naar Professoren ved sin Bemærkning S. 467: „Hans
Tausen vidste bedre, han vidste, at han i sin daværende Stil
lig ikke havde nogen mægtigere Beskytter end den unge
Herremand, der var blevet Sjællands Biskop“, giver det den
Drejning, at Hans Tausen ikke handlede af Ædelmodighed,
men tværtimod ud fra kløgtig Beregning, saa staar heroverfor
Münters begrundede Fremstilling, hvorefter det paa ingen
Maade var Rønnovs Alvor at holde sine Forpligtelser mod de
evangeliske (II, S. 43), han blev tværtimod en hidsig Forføl
ger af de protestantiske Prædikanter (II, 160 f, grelle Eksemp
ler hos Huitfeld II, S. 1336), hans Ærgerrighed og Herske
syge kendte ingen Grænser (II, S. 309), ligesom han var den
eneste af Biskopperne, som holdtes i Fængsel til sin Død 1544.
Efter A. Heises Mening (H. T., S. 303) havde han overhovedet
ingen Religion. Münter og Heise beholder derfor vistnok Ret
i, at det var Bøddelsværdet eller Baalet, der var tiltænkt
Hans Tausen, og hans Liv reddedes kun ved, at det blev det
verdslige Rigsraad, der kom til at afsige Dommen. — Det skal
dog siges, at selv Tyge Krabbe kunde finde sig foranlediget
til at lægge en Dæmper paa sin biskoppelige Frænde, nemlig
naar hans Havesyge vilde gaa Kronens Ret for nær (H. T., S.
404, Note 2). — 22) Betegnelsen brugt af Heise Fam. Ros., S.
195, og af Arup, S. 469; Münter bruger det hævdvundne Udtryk
for opløste Statstilstande: en Mellemregering. Stiftsordningen
af 1531 omtales nærmere i næste Afsnit; det var den, der re-
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geredes paa. Ærkebiskoppen skulde nu være Rigets Overhovede. Til denne Post indstillede Rigsraadet paa Herredagen
Torben Bille, men han havde ikke og fik aldrig pavelig Stad
fæstelse; han var altsaa kun electus, „udvalgt“. — 23) Arup
S. 475. — 24 ) H. T., S. 327 f. — Johan Veze havde været et
af Kristian den Andens Kreaturer, et Sidestykke til Arcimbold og Didrik Slagheck. 2. Febr. 1522 paanødte Kongen Ka
pitlet i Lund ham som Ærkebiskop, men han fik aldrig pave
lig Stadfæstelse, og han forlod Landet sammen med Kongen
1523, medtagende Domkirkens Skatte (Kirkeleksikon for Nor
den). Han var saaledes et Aar Tyge Krabbes Biskop, men vel
at mærke i en Tid, da Marsken var fortrængt fra sit Len og
drev sit Rænkespil fra Bustrup. Man kan derfor ikke regne
med, at denne Mand havde et virkelig dybtgaaende Kendskab
til Tyge Krabbes Karakter, saa meget mindre, som han med
noget lignende Udtryk i samme Brev skriver om den ube
stikkelige Mogens Gøyc: „Han er vel Lutheraner, men naar
han ser, at Kejseren og eders Majestæt griber alvorligt an,
saa er der Haab om, at han let slutter til denne Side.“ —
2,b) Af Brevet 27. Marts 1534, Heise Nr. 113, ses det, at Tyge
Krabbe i sit Len stillede de hollandske Købmænd gunstigst
muligt paa de Lybskes Bekostning. Heri handlede han efter
den paa Herredagen 1533 trufne Beslutning, hvor Lybæks
Borgmester Wullenwever ikke ved sin Nærværelse havde kun
net forhindre, at Danmark endeligt stillede sig paa Hollands
Side i Spørgsmaalet om Østersøhandelen, endskønt Holland
dog havde understøttet Kong Kristians Norgestog 1532. Tyge
Krabbe var den ene af de 3 Rigsraader, som ratificerede
Traktaten med Holland af 1. Juli 1532, og sammen med Hr.
Anders Bilde overrakte han Wullenwever Herredagsbeslutnin
gen 1533, da Rigsraadet var ved at skilles ad. Den lybske
Borgmester, som trods sin Utaalmodighed havde maattet
vente med at faa Svar, blev saa opbragt, at han for at drille
Rigsraaderne lod sine Matroser gaa i Land fra Eskadren ved
Dragør og saa at sige udrydde Amagers Bestand af Harer! —
2,a) C. Paludan-Müller: Aktstykker til Grevens Fejde I, Nr.
46 og 48. — 25) Huitfelds Udtryk II, S. 1420. — 25a) Jørgen
Kock rettede sammen med Wullenwever Henvendelse til Her
tug Kristian ved Slutningen af Herredagen 1533 samtidig
med, at Mogens Gøyes Parti gjorde det samme (H. T., S.
425 f). Et slaaende Eksempel paa, hvor lidt Klarhed der endnu
var selv hos de ledende. — 2C) Afbildning af disse Nødmønter
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hos Arup S. 383. — 27 ) Rørdam Mon. Dan. II, S. 217. —
2S) Professor Arups Karakteristik af Grev Kristoffer S. 471.
Grevens Idealisme og høje Dannelse forhindrede ham dog ikke
i ved Mødet i Kolding, hvortil Hertug Kristian, dog mod Stil
ling af Gidsler, indbød ham i December 1934, at kalde sin
Fætter for baade Æblekonge og Lærer (d. v. s. Ludimagister,
Pedant) m. m. og at tiltale de tilstedeværende Damer paa det
mest uhøviske. Et Øjenvidne ved Københavns Overgivelse 1536
beretter, at Kongen da i den store Forsamlings Paahør min
dede sin grevelige Fætter om hint Møde (Pal.-M. I, S. 344,
Note). Men naturligvis, Begreberne var andre dengang end
nu. — 29 ) Nye danske Magazin V, S. 132 f: Brev til Hr. Jacob
Trolle og Hr. Axel Urup, fra hvem Tyge Krabbe lige saa lidt
havde Fuldmagt som fra Hr. Gert Ulf stand. — 30 ) Pal.-M.
Aktstykker II, Nr. 21. Lignende Raad i Brev af 8. Juli, Nr. 18,
dog her i „Kalven“, den personlige Efterskrift; disse Efter
skrifter, som tit indeholdt det vigtigste, stod paa en løs
Seddel ved Brevet. — 31 ) Nye Danske Magazin V, S.
137—139: Brev fra Mester Anders Hak Gyldenstjerne til
hans Broder Erik, Lensmand paa Akershus og trolovet
med Jfr. Oliva Krabbe. — 32 ) Pal.-M. I, S. 300. —
33 ) Samme, S. 349. — 31 ) Nye danske Magazin V, S. 145 f. —
35) For det følgende henvises til A. Heise: Fam. Ros., C. Pal.M.: Grevefejden og samme Aktstykker I, Nr. 171 ff. — 36)
Heise Nr. 113: Brev fra Hr. Henrik Rosenkrantz paa Visborg
til Hr. Anders Bilde paa Stegehus 23. Marts 1534. Mulig sig
tes der til Helsingborgs Forsvar mod Søren Norby 18. April
1525; Udtrykkene er forblommede. — 37) Heise Nr. 127: Brev
til Sofie Krummedige, Eske Bildes, om Sønnen Erik (den be
rømte Retshistoriker. Hans Datter Anne efterlod sig genealo
giske, heraldiske og historiske Optegnelser). Den følgende
Oversigt over Diskussionen om Helsingborgforræderiet fra
Heise: Fam. Ros. — 3S) Feder Lille ell. Petrus Parvus, Rør
dam: Scriptores Rerum danicarum VIII, S. 520. Om ham
Münter I, S. 257 m. fl. St. — 30) Heise Nr. 10 b. — 40) Pal.M. II, S. 332. Den sidste af de 28 Bekendelser, som blev Mar
kus Meyer aftvunget paa Pinebænken (Aktstykker I, Nr. 302),
synes at skulle betyde, at det var ham, der havde Forræderi i
Sinde ved Helsingborg. — 41 ) Pal.-M. Aktstykker I, Nr. 175.
— 42 ) Pal.-M. I, S. 401. Ifølge Fru Elsebes Optegnelser begav
hendes Husbond sig 10 Uger efter Brylluppet til Hest fra
Helsingborg til Stokholm. — 43 ) Huitfeld II, S. 1442. —
5
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44) Pal.-M. II, S. 371. — 45) Samme, S. 377. — 43a) Arup, S.
484: „Han var i Sandhed ogsaa nærmest dertil, og Hr. Mo
gens Gøye har nok haft Fornøjelse af at lytte til hans Ord“. —
40) Heise Nr. 134. — 47) Erslev: Konge og Lensmand, S. 88.
— 48 ) Endnu Helligtrekongersdag 1541 havde Tyge Krabbe
Kræfter og Oplagthed til paa Slægtens Vegne at udtage Arvebrevene af Taarnet paa Vallø (A. Thiset: Danske adelige
Brevkister, S. 161 f). I Cancelliregistranterne nævnes han for
sidste Gang som nærværende paa Københavns Slot 15. Maj
1541. — 40) Fru Anne Rosenkrantz levede til henimod 1550,
fremgaar af Brevet Heise Nr. 192. — 50) A. Heises Beteg
nelse i H. T., S. 287 af Tyge Krabbe som „tilsyneladende en
svag og uselvstændig Karakter“ falder unægtelig sammen med
Ytringerne i Johan Vezes anførte Brev. Mere overbevisende
virker dog samme Forfatters Bedømmelse i Fam. Ros., S. 239:
et Grunddrag i hans Karakter af beregnende Klogskab for
hindrede ham i at sætte alt ind paa sin Overbevisning ene
Helsingborgaffairen undtagen, og her kan han næppe siges
at være sluppet fra det med blankt Skjold. — 31 ) Arup S. 521.
— 32 ) Heise anførte Sted; angaaende Tyge Krabbes histori
ske Sans jfr. hans Optegnelser Heise Nr. 10 og f. Eks.
Diplomatarium Vibergense, S. 364. — 33 ) A. Heise anf. Sted:
at det hos Hofman siges, at Tyge Krabbe paa sine gamle
Dage blev luthersk, tæller aldeles ikke med; det siges om saa
mange af den Tids ledende Mænd og grunder sig rimeligvis
paa en eller anden gammel Optegnelse i en senere Tids Slægt
bøger, da man satte en Ære deri. — 54 ) Som Middel til at følge
Reformationskampenes Gang for Jyllands Vedkommende op
friskes her Mindet om en anden Sallingbo, Væbner Jens Hvas
til Kaas. En udførlig og dokumenteret Levnedstegning findes
i F. Hvas: Samling af Meddelelser om Personer og Familier
af Navnet Hvas IV, 1880. Desuden henvises til A. Heises Af
handlinger, særlig i nye kirkehistoriske Samlinger V, og hans
„Bondeopløb i Jylland i Kong Frederik den Førstes Tid“, Hi
storisk Tidsskrift 4. Række 5. Bind, 1875—77. 33) Mogens
Munks Mormoder var Søster til Jens Hvas* Bedstefader, saa
de to var Næstsøskendebørn. Hr. Jørgen Friis’ Moder var Næstsøskendebarn til Jens Hvas. — 30) Oppebørsel fra det hans
Hustrus Slægt tilhørende Torp og Torp Gods i Thy. Tyge Krab
bes Fader Niels skrev sig forøvrigt „til Torp“. — 37 ) Rørdam:
Mon. Dan. II, S. 489. — 38) Ved Skiftet efter hans Søster
datter Inger Gundersdatter 5. Oktober 1579 ses det, hvad der
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har været hans og Hustruens fælles samlede Ejendom, nem
lig Kaas i Salling, Sostrup (det senere Benzon) og Rolsøgaard
i Mols (F. Hvas, S. 136). — 50) A. Heise har undersøgt og saa
vidt muligt klaret det vanskeligt gennemskuelige Forhold. —
ft0) Hist. Tidsskr. 4. R., V, S. 278 f. — 01 ) Samme, 3. Bind,
S. 584, Note: Mogens Munk blev indsat i Retten for Ribe
Stift, Tyge Krabbe havde Helsingborg Len og hørte til Skaane
Stift, Peder Lykke til Nørlund som Lensmand paa Nyborg til
Fyns Stift. — 02 ) Vides om Mønstringen i Viborg før Herre
dagen i Odense 1527 (Samme 5. Bind, S. 304). — 03) A. Heise
paaviser i Nye kirkeh. Saml. V, S. 552 f, at Hr. Oluf Libbert
aldrig kom til at bo i Resengaard, som det vel var; ligefuldt
er Afgørelsen i luthersk Aand: naar Præsten, der ellers resi
derede i Viborg og holdt Kapellan i Skive, ønskede at bo ved
sine Sogne, skulde han ikke hindres deri. — Gl) Jørgen Friis
klager i et Brev fra Spottrup allerede 17. Marts over, hvad
der er foregaaet i hans Stiftsby. — 05) Brevet er aftrykt i
Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie 1847, S. 136.
— 00) Hans to Sønner blev 1542 stævnet for Kongens Retterting i denne Anledning af Mester Splid Fasti, men ingen af
Parterne havde Breve med sig, saa Sagen blev opsat, til Kon
gen igen kom til Viborg; dens Udfald kendes ikke. — G7)
Skivebogen 1927. — GS) Tilføjelse under Gavebrevet: dominus
rex per se, Hr. Kongen af egen Tilskyndelse. — 09) Ordlyden
i H. T. V, S. 316 ff. — 70) Udførligt fremstillet saavel af
A. Heise som af F. Hvas. — 71 ) 16 Adelsmænd blev paa Mar
ken, hvilket efter den Tids Forhold skal være et stort Tal; 3
toges med til Aalborg som Gidsler. — 72) Pal.-M. I, S. 286.
— ™) F. Hvas, S. 86. — 74) Pal.-M. I, S. 287: Dom afsagt paa
Rødding Herredsting 1571: „Han havde forsømt imod sin Ed
at begive sig til Kgl. Majestæts og Rigets Adel og Krigsfolk,
da de var i Randers og andetsteds imod Rigets Fjender for
samlede, men i det Sted havde givet sig til Skipper Clement
og det oprørske Parti og i saa Maade ført Avindskjold imod
Kongen og Riget.“ Avindskjold kan være et juridisk Udtryk
og behøver ikke at betyde, at han har ført Vaaben for Skip
peren, især da der staar „i saa Maade“. — 75) Sandsynlig
hedsbevis for, at Henrettelsen virkelig fandt Sted d. 6. Marts,
hos Pal.-M. I, S. 288, Note; ikke engang det vides helt sik
kert, idet nogle angiver, at han henrettedes sammen med
Skipper Clement senere. — 7C) A. Heise i Nye kirkeh. Saml.
V, S. 551. — 77 ) Münter I, S. 508; Sætningen kan maaske
5*
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trænge til en Begrænsning. — 7S) En Rettertingsdom afsagt
bl. a. sammen med Tyge Krabbe i Odense den 19. August 1527
viser, at Jens Hvas var til Stede ved Herredagen (F. Hvas IV,
S. 52). — ™) Navnene hos Münter II, S. 96f. — so) Som
bekendt har A. Heise eftervist, at Digtet er en Omplantning
af en tysk Satire, gjort aktuel ved lokale Sted- og Person
navne. — 81 ) Hist. Tidsskr. 4. R. V, S. 283 f: Den tidligere
Borgmester i Viborg Peder Stub synes at have forladt Lan
det først paa Aaret 1525, da der begyndte at udvises større
Strenghed mod Kong Kristians Tilhængere; i Landflygtighe
den blev han en ivrig Lutheraner. Fra Wittenberg skrives 23.
Juni 1526 til Kong Kristian, at Peder Stub mener at kunne
tjene Kongen ikke lidet; „han begærer af eders Naade, at I
vil sende den Karl Peder Jensen ind i Danmark, at han kan
fornemme deres Anslag og føre med sig deres egen Haandskrift, Bud og Sigil paa, hvor stærke de kan komme eder til
Hjælp“; han skal have en Skrivelse med fra Kongen til de
Danske. Han blev ogsaa sendt ind i Jylland med et kraftigt
Opraab fra Kristian den Anden af 28. Maj og sendte senere
meget gunstige Efterretninger fra Jylland. Han var fra Vi
borg. — 82) Dette maa ligge i, at den kongelige Ordinans af
14. Juli 1530 var en verdslig Ordinans (H.T. 4,V, S. 290, Note).
I Odense 1527 skulde Biskopperne beskikke Prædikere, saa
ledes som det gentoges ved 3. Juli-Recessen 1533. — 83) Fra
modsat Side beskyldtes han rigtignok for at have anstiftet
dette Kirkeskænderi. — 81 ) Biskoppens Breve er trykt hos
Münter II, S. 709—713, og der staar, at det er en „Udskrift“,
Biskoppen giver Budet med. Registrator H. Knudsen med
deler en Parafrase af denne Adelsmændenes Beretning i An
naler osv. 1847, S. 133 ff. Her aftrykkes den efter Originalen
i Rigsarkivet. — 85) Vingegaard er det „Vingeborg“, som blev
brændt i Clementsfejden ligesom Nabogaarden Tjele. Niels
Kaas havde foruden Taarupgaard i Taarup ogsaa Staarupgaard i Højslev Sogn, begge Fjends Herred. Jungetgaard i
Salling. Ougaard er Ovegaard i Ove Sogn ved Mariager Fjord;
Christen Friis havde den i Forlening af sin Broder Biskop
pen. Kye er Kyø i Ajstrup Sogn, Nibeegnen; Erik Niels var
af Slægten Tornekrans, og Ajstrup er Anneks til Sebber med
Sebberkloster, som en Halvbroder af Biskoppen, Kantor Niels
Friis, havde i Forlening, men som forøvrigt havde været ham
frataget en Tid Aaret før paa Grund af Vanrøgt. — SG) Søn
af forannævnte Peder Stub, havde allerede 1518 studeret i Vi-
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borg, blev Kannik i Viborg 1526. Familien var ret udbredt paa
Viborgegnen. — ST ) P. Severinsen: De rette Messeklæder,
S. 24. — ss) Løffler: Gravsten fra Middelalderen S. 5: siden
man efter 1400 gjorde Bogstaverne fordybede i Stedet for op
højede. — 81)) Uldall: Middelalderlige Kirkeklokker, S. 129 f.
— 00 ) Præsteskolen har maaske ikke bestaaet længere, end til
Jørgen Sadolin kaldtes til Odense 1531/2, medmindré hans Med
hjælper Broder Tøger Jensen har fortsat den (H. T. 4. R. III,
S. 364, Note). Grunden blev taget bort under disse Præsteskoler i Viborg og Malmø ved 3. Juli-Recessen 1533, da de jo
hvilede paa kongelige Beskærmelsesbreve. Universitetets Gen
oprettelse gjorde dem overflødige. — 01 ) Paavist for Sallings
Vedkommende af P. Severinsen i Skivebogen 1927.
Jeg takker Kirkehistorikeren, Sognepræst L. P. Fabricius,
Gislev, for kritisk Gennemsyn af nærværende.

M. Brandt.

Salling-Fjends Herreder og
vor Grænsehamp.
Af Guömunö Schütte.

a jeg i 1927 overtog Redaktionen af vor Aarbog,
gav jeg i Fortalen en Slags Program. Jeg tog
nok deri Munden lovlig fuld, og Postmester Klitgaard
lod mig da ogsaa i sin Anmeldelse vide, at den nye
Aarbog ikke i væsentlig Grad adskilte sig fra sine
Forgængere. Heri har han dog i noget Mon Uret;
ved mine Artikler om Sallingsysselboer og Hardsysselboer etc. har jeg givet Exempel paa et ensartet
Ordnings-Skema, der med Fordel vilde kunne opta
ges til Efterfølgelse af andre Egnstidsskrifter.
Med nærværende Artikel giver jeg en anden
helt ny Indsats. Vore historiske Egnstidsskrifter har
hidtil sysselsat sig væsentlig med det snævert sted
lige. De har ofte glemt at stille Spørgsmaalet : hvor
dan giver det snævert stedlige Element sig Udtryk
i den fælleshistoriske Strøm? Et Bidrag til dette
Spørgsmaals Løsning søger jeg at give med nærvæ
rende Artikel.
Vi har hidtil nok haft Skildringer af den Rolle,
som Grænsekampen har spillet i vor samlede Histo
rie. Men vi veed lidet eller intet om, hvordan de en
kelte Landsdeles Tilskud former sig. Denne Mangel
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bør afhjælpes. Hver eneste Egns historiske Tids
skrift bør optegne, hvad Egnsfolket i saa Henseende
har ydet.
Og hermed lader jeg altsaa Salling Syssel bryde
Bane.

Nogen Stillingtagen til Grænsekampen, være sig
Afstandtagen eller personlig Deltagelse, spores der
ikke i Salling Syssel gennem hele Oldtiden og Middel
alderen. Landet laa for afvejs. Det led ikke under
Vendernes Hærgninger og havde derfor ingen Grund
til som Sjælland at danne et nationalt Kaper-Andels
selskab imod dem. Vi veed ikke, at der vai' nogen
Sallingbo eller Fj andbo med i Magnus den Godes
Hær til at slaas mod Venderne paa Lyrskov Hede i
Sønderjylland. Ej heller følte nogen Sallingsysselbo
sig som Sjællænderen Saxe ansporet til at skrive
Vendertogenes Saga og til at fortælle om Uffe hin
Spages Kamp ved Ejderen mod de annexionslystne
Stortyskere. Og end ikke Tyskhedens stedlige Frem
rykning paa jysk Grund kom nær nok paa Livet til
at bringe Sallingboen eller Fjandboen ud af hans
tunge, trygge Ligevægt. Det var ikke fra dem, men
fra Østjyderne, at Grev Gerts Banemand, Niels Eb
besen stammede. Der er ikke Spor af, at Sønderjyder
og Sallingsysselboer er kommen direkte i Kast med
hverandre i ældre Tid; de to Egnsfolk var ligesaa
fremmede for hinanden som Jordindbyggere for Ind
byggerne af Planeten Mars. Saa nogen Lejlighed
til at vedkende sig eller fornægte Sønderjyderne
havde Sallingsysselboerne ikke.
Det synes overhovedet ikke at være gaaet op for
Sallingsysselboerne, at Danmark havde en Syd
grænse. Den eneste Grænse, der var kendt og stod
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levende for deres Forestillinger, var Grænsen mod
Sverige. Endnu i 1864 spøgte den svenske Arve
fjende i Fjandboernes Hjærner. Dengang drog de
skarevis ti! den kloge Rakkerkone i Vroue for at
høre, om de slemme Svenskere kunde ventes*). Un
der den tysk-franske Krig 1870 hændte det, at en
Fjandbo forvildede sig ind paa en Basar, der blev
holdt i Skive til Forde! for den franske Hær. Han
blev presset for at købe noget, men vilde ikke. Tilsidst gik man ham saa haardt paa Livet, at han blev
ærgerlig og sagde: „Den Franskmand skal, Fanden
glo mæ, væ glaa, te de ét er æ Svensker, han er kom
men op aa slaas mæ, faa saa wa dæ ét bløwen Rawns
Pek tebahg aa ham“*).
Det er ganske karakteristisk, at da Peter Hjort
Lorenzen den Ilte November 1842 havde talt Dansk
i Slesvig Stænderforsamling, og Deltagelsen for
Danskhedens Sag nu som ved et Trylleslag flammede
op rundt om i Danmark, modtog han Adresser fra
Kjøbenhavn, Nakskov, Maribo, Nykøbing-Falster,
Helsingør, Lynge-Kronborg Herred, Hillerød, Frede
rikssund, Roskilde, Odense, Svendborg, Assens, Mid
delfart, Vejle, Horsens, Aarhus, Stadil-Tim, Ringkøbing-Egnen, Ribe, — ingen fra Salling-Fjends
Herreder eller fra det øvrige Nordjylland. Disse Egne
sov dengang endnu trygt, se P. Lauridsen : „Da Søn
derjylland vaagnede“, I, 218. løvrigt kan man af
Rækkefølgen se, at Tanken fænger i Kjøbenhavn og
derpaa i ofte fuldkommen nøjagtig geografisk Følge
forplanter sig vestpaa, jfr. Linjen Roskilde—Odense
— Svendborg — Assens —Middelfart—Vejle—Ring*) Meddelelse fra Hr. Jacob Odgaard. „Rawns Pek“ er et
fjandbosk Udtryk = „saa meget, som en Ravn kan
pikke med sit Næb“.
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købing-Egnen. Det minder om Udbredelsen af Op
rørsrygtet fra Rendsborg i 1848, blot at det sidste
naaede helt frem til Vendsyssel og Salling-Mors-Thy.
Mens altsaa Salling-Fjendsherred endnu sov,
dengang P. Hj. Lorenzen foretog sit Fremstød i 1842,
naaede Egnen dog i noget Mon at vaagne under Sa
gens videre Udvikling. Da Kong Kristian VIII d. 29.
Marts 1844 havde udstedt det Patent, som i Slesvig
Stænderforsamling kun tillod at tale Dansk, naar den
talende ikke var Tysken mægtig, — da rejste de
jyske Stænder sig strax ved deres Sammentræden
d. 9de Juli til voldsom Indsigelse. Herredsfoged With
skildrede sine Indtryk fra Skamlingsfesten, hvor han
havde seet graahærdede Mænd fælde Taarer over
Sprogpatentet. Han omtalte Muligheden af et væb
net Oprør og erklærede, at det umulig kunde være
Forsamlingen uvedkommende, om der herskede Bor
gerkrig i Landet. Forsamlingen angreb Kongens
„unationale Raadgivere“. Oliemøller Schytte spurgte
harmfuld, hvad der var gjort for at hævde Statens
Enhed og vort dyrebare Sprogs Ære og Ret imod
Tyskernes Anmasselser. Enstemmig vedtoges en Pro
testadresse til Kongen. Efter et ufyldestgørende For
svar for Patentet af A. S. Ørsted vedtog Forsamlin
gen med 44 Stemmer mod 1 at henstille, at H. Kgl.
Maj. maatte værdiges at kundgøre, at det ikke havde
været Meningen at slaa af paa den danske Krones
Ret til Hertugdømmet Slesvig.
I de her nævnte enstemmige eller næsten en
stemmige Tilkendegivelser har Stændermændene fra
Salling-Fjendsherred selvfølgelig været med. Der
imod ses det ikke af Referaterne hos P. Lauridsen og
hos Hans Jensen „De danske Stænderforsamlingers
Historie“, at de har ydet noget nævneværdigt Bidrag
til Drøftelsen.
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Det første virkelige personlige Sammenstød med
Grænsekampens Foreteelser fik Folk heroppe under
den vidt udraabte Slavekrig. Det af Herredsfoged
With varslede Oprør udbrød i Rendsborg i Dagene
18.—23. Marts 1848, men før Aviser og Breve kunde
bringe sandfærdige Tidender til Limfjordsegnene,
opskræmtes alles Sind ved det grufulde Rygte, at
Rendsborg Tugthusslaver var brudt ud og nu drog
skændende og brændende nordpaa. Med en fantastisk
Hast, der næsten spotter al Telegrafi, fløj Rædselsbudskabet fra By til By. Dets allerførste Udspring
er vi tilfældigvis i Stand til at efterspore ; det var in
gen ringere end den danske Stændermand Krüger
fra Bevtoft, som var tilstede i Oprørsforsamlingen
og paa sit Modersmaal nedlagde en harmfuld Indsi
gelse mod de vedtagne Resolutioner. Strax om Afte
nen spændte han for sin Vogn og jog med et og sam
me Spand Heste de 33 Mil nordpaa til Haderslev,
hvor han næste Dag gav Bladet „Dannevirke“ et Re
ferat lige frisk fra Fadet. Dertil kom saa hurtig Mel
dingerne om de følgende Tildragelser i Rendsborg
indtil Oprørets endelige Udbrud d. 23de Marts. Og
nu foer Rygtet nordpaa i samme Rekordfart som
Krüger havde indledet, og med stadig voxende Over
drivelser.
Overalt opbødes Landstormen mod de ventede
Stimænd ; gamle Skydere, Landser og Pigkæppe hen
tedes frem, og Gubber og unge Karle saas exercere
Side om Side med pligttro Alvor. Der fortælles fra
Vestjylland, at en affældig Gamling mødte op med
sin Plejl; da man noget ringeagtende spurgte ham,
hvad han egentlig bildte sig ind, svarede han sagt
modigt, at han da nok kunde gaa omkring paa Val
pladsen og slaa de saarede Slaver ihjel. Ifølge en
vendsysselsk Version mødte den gamle med en Spa-
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de, og da man indvendte, at han var for svag til at
slaas med Slaverne, svarede han : „Det vil a heller ét,
men a vil grav dem ner, efterhaands som I slaar dem
ihjel“. Det lyder jo allerede noget humanere.
En af vor Landsdels særlige Malere, Hans
Smidt, har fastholdt Mindet om Slavekrigen i en
Række morsomme Bil
leder. — Tilfældet med
Slavekrigen er ikke enestaaende ; i April 48 op
skræmtes Egnen ved
Neustädter Bugten i
Holsten ved Rygtet om
dansk Landgang med
paafølgende Rov, Mord
og Brand. Landstormen
opbødes. Det hele var
opstaaet ved, at en
Mand og en Dreng var
roet i Land for at bede
Maleren Hans Ludvig Smidt
om lidt Mælk til Grisen
efter Maleri af Knud Larsen.
ombord paa deres Skib.
Endvidere bragte det tyske Blad „Börsenhalle“ føl
gende Skrøne : „De danske Friskarer udøve en
Mængde Voldsomheder mod de Schleswig-holsteinsksindede. Saaledes er en anseet Dame bleven nøgen af
klædt, hvorpaa Danskerne dansede omkring hende;
anseete Mænd er bleven pryglede etc. ... De jydske
Friskarer trave frem i Træskoe, med Leer paa Nak
ken og gaa især paa Rov efter Heste og schleswigholsteinsksindede Embedsmænd“.
Forestillingen om de slesvig-holstenske Oprørere
som udbrudte Tugthusslaver maa nærmest karakte
riseres som en Mytedannelse. Den er et lærerigt Ex
empel paa,. med hvilken mirakuløs Hast folkelige
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Hans Smidt: Vaabenøvelser under den jydske Slavekrig 1848.

Sagndannelser kan forplante sig. — Nutildags træk
ker vi jo overlegent paa Smilebaandet ad den Naivi
tet, hvormed Folk slugte Rygtet om Slavekrigen. Vi
er nærmest tilbøjelige til at sidestille den med Mod
tagelsen af Kôpenickskrædderens Svindel. Men del
er dog noget andet og mere i Slavekrigshistorien. Ved
det falske Fejdebudskab gaves der en smuk Prøve
paa, hvordan det slumrende Folk i Nødens Stund
kunde vaagne og samles til enig, offervillig Daad.
Det kan derfor have sin Interesse at se paa nogle
Dokumenter fra Datiden. Det meste er samlet af
Lønborg Friis i den interessante og underholdende
Bog „Den jydske Slavekrig“ (1898). Den handler
ganske vist mest om østligere eller nordligere Egne,
men indeholder dog ogsaa enkelte Bidrag fra Salling
og Omegnen.*)
31te Marts udsendtes fra Thisted Amtshus føl
gende Skrivelse til Stiftamtmand, Kammerherre Stemann i Aalborg:
*) Jfr. ogsaa N. C. Bøgeløv, „Den jydske Slavekrig“ („Jul
i Skive“ 1931).

SALLINO-FJENDS HERREDER OG VOR GRÆNSEKAMP

77

„I dette Øjeblik har jeg modtaget den 6te Expresse fra
Justitsraad Rummelhoff i Nyekjøbing med Budskab af føl
gende Indhold, i en aaben Seddel: „Den mig givne Beretning
fra Salling er, Gud være lovet, falsk!“
Jeg iler derfor med at tilmelde Deres Høivelbaarenhed
Foranstaaende og haaber, at, hvis min sidste Expresse ikke
skulde naae den første, den dog i det mindste vil ankomme
saa tidligt efter, at hiin ikke vil allarmere for meget i
Aalborg.
Af Randers Avis sees det imidlertid, at den omhandlede
Skare skal husere i Thyrsting og Wrads Herreder, saa at det
ikke er usandsynligt, at den ogsaa vil kunne naae til os, hvor
for jeg tjenstligst maa gjentage min Begjering om at erholde
Hjælp af Vaaben og Krudt, saa meget som man troer at kunne
undvære i Aalborg.
Rosenkrant z.“

I „Thisted Amtsavis“ 2. April læses følgende:
„En Efterretning, som modtoges i Løbet af Formiddagen
med flere Expresser fra Nyekjøbing om, at en Skare løsladte
Slaver fra Rendsborg Fæstning havde viist sig i Salling, og at
der endog holdtes en blodig Træfning ved Skive, foruroligede i
høj Grad Kjøbstaden og Landets Beboere, der bleve opraabte
til Forsvar ved Fjordkysten; men det viste sig senere
at være ugrundet. Imidlertid bleve dog Vagtposter udsatte for
Natten i Byen og langs Fjordbredden. Efter Randers Avis
skal denne Skare husere frygteligt i Thyrsting og Wrads
Herreder. I Lemvig har man ogsaa været meget ængstelig
med Hensyn til førnævnte Forbryderskare; ja, man vil der
ogsaa have seet Fruentimmer, som man formeente at være
forklædte Mandfolk, men som igjen, da man søgte at faa
Fingre paa dem, vare lige saa hurtig forsvundne“.
6. April. „Thisteds Indvaanere erindre vistnok de for
uroligende Rygter, der Fredag den 31. Marts paa Grund af
Stafetten fra Nyekjøbing herskede her overalt; at denne til
sendte allarmerende Efterretning fra Vedkommende i Nye
kjøbing imidlertid ikke fra hans Side var aldeles ugrundet,
erfares efter et privat Brev fra en af Nyekjøbings Handlende
saalydende:
„Den 30. om Aftenen bragte en Rejsende til Nyekjøbing
den Efterretning, at en Bande Slaver fra Rendsborg huserede
i Silkeborgegnen; !& Time senere indløb en Stafette fra et
Sogneforstanderskab i Salling til Øvrigheden i Nyekjøbing om,
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at 5 à 600 Forbrydere myrdede og brændte i Omegnen af
Holstebroe, hvorpaa alt vaabendygtigt Mandskab udcommanderedes til Kysterne, og det frivillige Corps med Kammer
junker Holstein udsatte Vagtposter for Natten. Kl. 12^ kom
Fuldmægtig Pers tilbage fra Skive og medbragte Stadfæstelse
paa de modtagne Efterretninger. Et Bud fra Salling kom
strax derpaa forat kjøbe Kugler og Krudt. Kl. 1 sendtes en
Courer til Skive forat erholde Efterretning om Fjendens
Fremrykning. Kl. 5 sendtes Courerer til hele Morsøe forat
erfare, hvormeget Mandskab der kunde stilles, og med Ordre
til at oprette Bauner. Formiddag Kl. 10 indløb Estafette fra
Salling, at det var kommet til Bataille i Skive, hvor der slo
ges paa Liv og Død. Mandskabet fra Landet og det frivillige
Corps afsendtes nu til Sallingsund, og Byfogden overleverede
Corpset en Fane (med) følgende Ord: „Denne Fane, som
Medborgernes Tillid i sin Tid har skjænket mig, overleverer
jeg herved til Nyekjøbing frivillige Corps, som jeg er overbeviist om, vil kjæmpe under den som danske Mænd for Kon
ge, Fædreland og Arne“. Kl. 10% sendtes Stafetter igjen paa
Landet forat opfordre mere Mandskab. Ved Sallingsund havde
Kammerjunker Holstein imidlertid taget Commandoen over det
dér hele forsamlede Mandskab, der beløb sig til ca. 1000 Mand,
og gik derpaa med den halve Styrke over Sallingsund forat
ile Sallingboerne til Hjælp. Men Kl. 12^2 ankom endelig
Posten til Nyekjøbing og medbragte Efterretning om, at der
hverken i Viborg eller Skive vare Fjendtlige“.“

Om Slavekrigens Udfoldelse i Fjendsherred
skriver Jacob Odgaard i „Skive Venstreblad“ 29.
Juni 1934.
Der blev tilrettelagt Bavner og samlet Vaabenforraad. De Knive, der særlig blev smeddede ved
denne Lejlighed, fik senere Navnet „Slaveknive“.
Husmødrene fik det Hverv at sørge for rigeligt med
Ædels- og Drikkevarer til at styrke Landsforsvarer
nes Mandsmod med.
Blandt de udstillede Vagtposter var en Mand ved
Navn Kr. Laursen. Hans skræmte Fantasi opdagede
pludselig Fjenden paa Fremrykning ude ved Rotter-
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dam, og han raabte strax til de andre Poster : „Hvem
der vil og kan komme hjem, saa er det F. g. m. ved
Tiden“. Hvorpaa han stak i Rend, og det samme
gjorde de andre Poster. Da han forpustet naaede
hjem, fortalte han, hvordan Slaverne saa ud : de var
paa Størrelse med Tørvestakke og sorte som Negre.
Ejeren af Sigaard var en forsigtig Mand: han
bragte sin Familie og sine værdifuldeste Ejendele
ombord paa et Fartøj og sejlede ud i Tastum Sø. Saa
var de da utvivlsomt i Sikkerhed.
I Daugbjerg var der forskellige Meninger om
den bedste Forsvarstaktik, men ét var alle enige om,
— det gjaldt først og fremmest om at forsvare Sog
nepræsten. Der blev sat dobbelt saa mange Vagt
poster ved Præstegaarden som ved Højene. Og den
stakkels Præst blev sat under stræng Kontrol. Kig
gede han ud af Vinduet, fik han strax Tilhold om at
lade være, for Slaverne maatte ikke opdage ham.
Søvn undtes ham knap, for han skulde være rede til
hurtig Udrykning. Ja, selv naar han skulde afsides i
et nødvendigt Ærinde, medfulgte usvigelig to Dra
banter, den ene med en Høle, den anden med en
Skovl.
Til ovenstaaende allerede offentliggjorte Med
delelser kan jeg føje følgende hidtil utrykte Opteg
nelser fra Junget-Thorum Sogneprotokol:
„1848, d. 31te Marts. — Ifølge Amtets Skrivelse af 30te
d. M., der underretter om en Haab Slavers og Køveres Ind
trængen, besluttedes endnu idag at lade forfærdige saa mange
Pikker som muligt. — I Anledning Herredsfogdens Skrivelse
af samme Dato, for at besætte Veien fra Skive til Kjergaardsholm, bestemte Forstanderskabet at indsætte som Mandskab:
Skolelærer Hr. N. Sørensen, som selv havde tilbudet sin Tje
neste. Dernæst af Junget Sogn: 1) Peder Chr. Nielsen af
Grettrup, 2) Chr. Pedersen ibid., 3) Chr. Christensen Skove i
Junget, 4) Jens Hansen ibid., 5) Niels Jensen Møller ibid.,
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6) Niels Jensen Grettrup paa Jungetgaard, 7) Søren Nielsen
Rimseng i Grettrup Postgaard. Af Thorum Sogn: 1) Jens
Jensen Foged Ældre af Lilthorum, 2) Ole Pedersen ibid.,
3) Jens Christian Jacobsen af Hinnerup, 4) J. Chr. Sørensen
af Møgelthorum, 5) Niels Christensen, Risum, 6) Villads Chr.
Jensen Bundgaard, 7) Morten Laustesen af Møgelthorum. —
Sognefogderne modtoge Lister over de Nævnte for at tilsige
dem til uopholdelig Møde hos Herredsfogden.“

Niels Hansen. Christen Aasted. Peder Hansen. A. Brask.
Peder Christensen. Mickel Andersen. Peter Jacobsen.
Sognefogder.
Christen Poulsen.
Niels Espersen.
„Dito Dato vare Forstanderne samlede i Hinnerup Kl.
2V2. Mødte vare 74 Mandskab, deels Karle, deels Mænd, væb
nede efter Lejlighed, som beordredes at holde sig færdige paa
øieblikkelig Opbud. Et ridende Bud afsendtes med Skrivelse
til Hr. Herredsfogden for at udbede nærmere Ordre, ligesom
Vagthold ordnedes ved Hinnerup Broe, ved Baunerne og i
hver Bye“.
Niels Hansen. Christen Aasted. Peder Hansen. A. Brask.
Sognefogder.
Christen Poulsen.
Niels Espersen.

„1848 d. 2den April vare Forstanderne (og) Beboerne
forsamlede. Oplæst blev Herreds-Skrivelse af 31te f. M., hvor
ved oplystes, at Rygtet om en herjende Bande Slaver og Rø
vere var falsk. Circulairet blev afsendt.“ (Det følgende hand
ler om Heste, der udskrives eller leveres frivillig til Krigs
tjeneste).
Niels Hansen. Mickel Andersen. Peder Jacobsen. A. Brask.
Peder Hansen. Peder Christensen. Christen Aasted.

Samtidig med Slavekrigsrummelen naaede de
virkelige Krigstidender enkeltvis op til Nordjylland;
derom fortælles udførlig i Olesen Husteds Bog „Af
den politiske Udviklings Historie i Salling“, S. 52 ff.,
hvorfra følgende Uddrag er tagne.
30te Marts samledes Viborg Amts Sogneforstan
dere i Viborg. 4de April — altsaa endnu inden Slave-
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krigens endelige Afblæsning — holdtes der Møde i
Skive. Sidstnævnte Møde lededes af Assessor Bregendal fra Viborg — efter Navnet en Fjandbo — og
aabnedes af Pastor Schousboe fra Oddense. Man ved
tog at opfordre alle vaabenføre Mænd mellem 16 og
60 Aar til at melde sig til frivillige Vaabenøvelser.
Kammerraad Grønbech fra Eskjær foreslog, at Sallingboerne uden Vederlag skulde levere de Heste, der
udskreves af Regeringen. Dette Forslag kom dog ikke
til Udførelse, men 35 Heste indkøbtes og afsendtes
uden Vederlag. Til at modtage frivillige Bidrag ned
sattes en Komité, som udgjordes af By- og Herreds
foged Willemoes, Skive, Proprietær Qvist, Grinderslevkloster, Gaardejer Jens Holst, Balling, og Proprie
tær Ingversen, Hegnet. „Viborg Stiftstidende“ slut
ter sit Referat saaledes: „Forhandlingerne vidnede
iøvrigt om, at om der end var forskellige Meninger
om, hvad der for Tiden var at gjøre, var der dog her
i Egnen ikke mindre sand Fædrelandskærlighed, end
der paa andre Egne har givet sig til Kjende, og at
selv Bondestanden ogsaa var gjennemtrængt af Be
vidstheden om, at det nu gjaldt om at hævde Fædre
landets Ære og Selvstændighed, og at enhver Opof
relse maatte ydes for at naa dette Maal“.

10de April fik en „Stemme fra Salling“ i samme
Blad optaget følgende fædrelandske Digt i Tilslut
ning til et tidligere trykt Digt af Pauline Worms:
En Stemme hørtes nys i vore Blade,
der Gjenklang fandt i hele Danmarks Land.
En Jyde gjorde vore Hjærter glade,
thi denne Stemme var saa skjøn og sand.
Det glæder os, naar over Land det lyder,
at Danmark elsker Kongen trofast, ømt,
og nu det kjendes, at det er Skrømt,
at Danmarks Søn gaar glad, hvor Kongen byder.
6
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Med dobbelt Fryd, naar ogsaa vi erfare,
at denne Stemme fra en Kvinde lød.
Hvad tør vi ikke vente af den Skare,
som Kongen for vort Land at stride bød?
Naar Heltemod hvert Hjerte gjennemtrænger,
naar selv „det svage Kjøn“ ved Mod er stærk,
det spaar os Held af det begyndte Værk;
thi vil vi ej forsagte sørge længer.
Et Hurra da for Landets gjæve Konge,
et Hurra for Soldaten, for vor Hær!
Vort Hurraraab skal indtil Ejdren runge!
Oh, Kriger, du Nationens Forsvar vær!
Et Hurra for den Dame, der har tolket
de jydske Følelser for Landets Vel.
Det være maa en høj og ædel Sjæl,
der taler saa til Landet og til Folket.

Den nationale Endrægtighed skulde dog ikke
undgaa at lide Skaar. 29de April bragte „Viborg
Stiftstidende“ følgende

„Indsendt fra Salling“.
„Mange har undret sig over, at Sallingboerne, der med
faa Undtagelser er velstaaende, endnu saa godt som intet fri
villigt Bidrag har ydet paa Fædrelandets Alter i Anledning
af den uretfærdige Krig, der er paaført os af nogle faa, men
formaaende Skurke og Skjælmer. Man har troet, at denne
Tilbageholdenhed hidrørte fra en smudsig Gjerrighed eller fra
den Tryghed, de følte ved at bo saa langt fra Krigsskueplad
sen, men Indsenderen nærer det glade Haab, at intet saadant
egoistisk Hensyn har foranlediget deres Tilbageholdenhed.
Derimod er det fortalt, at flere af Sallings Bønder frygte for
den nye Regeringsform og Frihed, til Dels en Følge af, at en
eller flere, vistnok efter højere Indskydelse, skal udvise me
gen Virksomhed ved at indbilde Bønderne her i Egnen de
største Absurditeter og Dumheder angaaende den nye Rege
ringsform.“

Bladet tilføjer, at det omtalte Skudsmaal for
Lunkenhed ikke gælder Indbyggerne af Skive By.
Det udtaler den Formodning, at det navnlig er en
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enkelt Mand eller maaske 3 Mænd med større Indfly
delse, der har været ivrige for at udbrede „Taabeligheder og Løgnagtigheder, der næsten er ligesaa slem
me som de, de løgnagtige Oprørere i Holsten havde
betjent sig af“. Senere i Artiklen navngives den „en
kelte Mand“ som den sallingske Stænderdeputerede
P. Lydersen fra Holmgaard, og der siges, at under
hans sidste Ophold i Viborg vistes der ham en saadan
Uvilje, at man maatte bede ham om snarlig Afrejse,
og at han maatte ledsages af en Politimand til Skive.
Der antydes, at hans Sag vil blive gjort til Genstand
for embedsmæssig Undersøgelse.
Samme Dag indeholder Bladet følgende Kund
gørelse :
„Ved sørgelig Erfaring er jeg kommen til Kundskab om,
at flere ondskabsfulde og usandfærdige Rygter er udspredte
mod mig, for hvilke hadefulde Beskyldninger jeg beder det
ærede Publikum at opsætte sin Dom, indtil nærmere Oplys
ninger i denne Sag kan retfærdiggjøre mig.
Hvidbjerg Holmgaard, 28. April 1848.
P. Lyderse n.“

Hvad der laa bagved dette Postyr, var vel ho
vedsagelig den Kendsgerning, at 100 Bønder i Rød
ding Herred d. 9de Februar 1848 havde tilsendt Re
geringen en Adresse, hvori det fraraadedes at afløse
de raadgivende Stænder med en Forsamling, der hav
de Ret til at lovgive og udskrive Skatter. En af Hovedophavsmændene til denne Adresse var utvivlsomt
Stændermanden Lydersen, der trods sin iøvrigt fol
kelige og frisindede Opfattelse var en Tilhænger af
Enevoldsmagten. Man kunde forstaa, at en saadan
Holdning kunde vække Uvilje i radikalere Kredse.
Naar Uviljen mod Lydersens „reaktionære“ Hold
ning kobledes sammen med en formodet Sabotering
af den nationale Forsvarsvirksomhed, var man
6*
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nu utvivlsomt inde paa det rene Hjærnespind. Men,
som det saa ofte gaar under lignende Omstændig
heder, voldte den almindelige Ophidselse, at Folk var
parate tii at fæste Lid til de taabeligste Rygter. Der
om vidner Salling Herreders Politirets-Protokol fra
de Dage.
25de April hørte Lydersen af forskellige Bønder,
der kom hjem fra Skive, at Rygtet dér gik, at han
var tysksindet og vilde forføre Bønderne til at god
kende den provisoriske Regering i Hertugdømmerne,
og at en stor Del Skiveboer af den Grund havde for
enet sig om at ville drage ud til hans Bopæl for at
arrestere ham. Hen paa Aftenen fik han fra flere
Byer Advarsel om den truende Fare samt Løfte om
Hjælp med væbnet Mandskab, om saa skulde gøres
nødigt. Trods Følelsen af Skyldfrihed fandt han det
rigtigst at fjerne sig fra Hjemmet. Da han næste
Dag paa Vej til Viborg passerede Skive, modtog Tol
deren Meyer ham ved Byporten med dette Udraab:
„Hvor er den tyske Kokarde? Har du Tid til at rejse
bort for at holde Forelæsninger for Bønderne ?“ Han
tilføjede venskabeligt, at han hellere saa Lydersen
hængt i en Galge end paa Vognen.
I Viborg gik det ikke Lydersen bedre. Folk
raabte efter ham paa Gaden: „Dér gaar han, den
Preusser!“ Købmand Hagemann, som han mødte,
vilde ikke hilse paa ham, og overalt mærkede han
samme fjendtlige Stemning. Senere kom Politime
steren og indbød ham for hans Sikkerheds Skyld
hjem til sig. Lydersens Vogn blev i al Stilhed hentet.
Ad en Bagvej og under Politivagt slap han ud af
Byen og naaede velholden til Skive.
Siden blev der holdt Politiforhør med Vidne
førsler her og dér. Der kom intetsomhelst ud af det,
ikke engang saa meget som den lille Fjer, der i H. C.
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Andersens Æventyr blev til syv smækfede Høns.
10de Juni sendte derfor Justitsministeriet Papirerne
tilbage til Stiftamtet med følgende Skrivelse:
„Den med Amtets behagelige Skrivelse af 31. f. M.
Justitsministeriet tilstillede Udskrift af Salling Herreders
Politiprotokol indeholdende Oplysninger om adskillige med
Hensyn til Stænderdeputeret P. Lydersen circulerende Rygter
skulde jeg efter Afbenyttelsen tjenstligst remittere.
Paa Ministeriets Vegne
D a h 1 s t r ø m“.

Olesen Husted tilføjer: „Ikke et Ord om, hvad
Ministeriet siger dertil. Det er egentlig som en kold
Straale over Hovedet paa d’Hrr. Anklagere, som et
kraftigt Udraab til dem: „I er nogle gode Narre!““
Saaledes endte denne Storm i et Glas Vand. Men
iøvrigt vedblev der i „Viborg Stiftstidende“ at føres
Fejde om Sallingboernes fædrelandske Sindelag. Bla
det saa sig tilsidst nødt til at erklære om Sallingboerne, at de „efter at privat Subskription til
Statsfornødenhederne dersteds var sat i Gang, ikke
i den Henseende staar tilbage for deres Medborgere
i andre Egne.“
Saa let skulde Bladet dog ikke slippe fra sine
Sigtelser. 3. Juli maa det optage følgende kraftige
Straale :
„I en indsendt Artikel i Viborg Stiftstidende Nr. 72 for
indeværende Aar betegnes Sallingboeme som lunkne for
Fædrelandet i Farens og Krigens Tid, og lige som denne Be
tegnelse udledes fra en smudsig Gjerrighed og fra den Tryg
hed, Sallingboerne føle ved deres Afstand fra Krigens Ræds
ler, saaledes forstærkes den ved at stille deres gode Kaar i
Modsætning til deres Lunkenhed, hvormed naturligvis Anony
men forraader den lumpne Hensigt at male os som Borgere
med tillukte Hjerter for de Landets Anliggender, der kræver
den stærkeste Deltagelse“.

Derpaa imødegaas de „upassende og foragtelige“
Ytringer med Kendsgærninger, og til Slut opfordres
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Anonymen til at navngive sig. Hvad han vist kloge
lig har undladt.
Det var vel foreløbig den sidste af Dønningerne
fra den sønderjydske Stridsskueplads. Som man vil
se, naaede de ikke at skabe noget dybere Røre i salling-fjendsher redske Sind.
I 1864 stilledes Salling-Fjends-Herreder paany
overfor det dansk-tyske Spørgsmaal; Sønderjylland
blev atter aktuelt. Nogen stor Deltagelse i den aandelige Strid har der næppe været at spore, men til Gen
gæld blev de nordjyske Egne jo denne Gang ramte
af den krigerske Hjemsøgelse, der paa Slavekrigens
Tid kun havde været en Luftspejling. Derom fortæl
ler Jens Clausen udførlig i Artiklen „Tyskertid i
Skiveegnen 1864“ (Aarbogen for 1931), hvortil jeg
maa henvise Læseren. Jeg skal blot her genfrem
drage nogle enkelte Træk.
Ved Krigsudbruddet var der Sejrstillid heroppe.
Saaledes læstes 15. Januar i „Skive Avis“ følgende
velmente
Farvel til vore bortdragende Krigere.
Drager bort med Fred, I alle,
Som forlade Huus og Hjem!
Eder maatte Kongen kalde,
Men Vorherre skjærmer dem,
Som gaaer Rettens lige Vei
Og til Side viger ej,
Saadan lige Vei I vandre,
Dannemænd ei kjende andre!

Gaaer med Gud den Strid at stride,
Som er Danmarks gode Sag!
Gaaer med Gud det ondt at lide,
Som os bringer Vintrens Dag,
Og som hører Kongen til!
Snart enhver erfare vil,
Hvad et Vinterfelttog siger,
Men for Herren ikke viger!
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Da vil han med Seier belønne
Eders Pligtopfyldelse,
Eders hele Liv forskjønne
Efter Krig med Minderne
Fra en hellig Krigertid,
Og om Seirens høie Fryd
Vil I Eders Børn fortælle!
Kjæmper da og ei som Trælle!

Men som Danmarks frie Sønner
For den Frihed, Fredrik gav!
Eder følge vore Bønner,
Eder priser Høi og Lav.
Christian den Niende
og hans Huus paa Eder see,
Og I sees af Herrens Øie.
Gud alt vel for Eder føie!

Da saa Dannevirke rømmedes, og Skuffelse af
løste det opstemte Sejershaab, viste der sig i Skive og
Omegn stor Iver for at lindre vore Soldaters Nød.-En
Række Skivedamer stod i Spidsen for en Uldkomité,
der vilde skaffe dem uldent Undertøj. En „Forfrisk
ningskomité“ blev dannet med det Formaal at samle
Forfriskninger til Jenserne. Pastorinde Adamine
Kierumgaard fik oprettet en Firskillingskomité, der
modtog ugentlige Firskillingsbidrag til de faldnes
efterladte. Snart bragte Aviserne Lister over faldne
og Fanger fra Salling og Fjends ; en Del af Navnene
opregner Jens Clausen S. 6.

Rygtet løb forud for de fremrykkende Tyskere,
og ligesom i 1848 udsmykkedes det med fantastiske
Overdrivelser. Om en Møller i Vejle fortaltes, at han
var bleven parteret. Sandheden var, at han simpelt
hen var bleven puttet i Kachotten, — værre var det
ikke gaaet ham. I Fjendsherred var Folk rædde for,
at den tyske Hær efter Sigende skulde medføre en
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Slags Bersærker eller Troldkarle, der var slemme til
at voldtage Kvinderne*).
Delvis var man forresten i Fjendsherred ikke
naaet videre i historisk Kundskab, end at man sna
rere frygtede Indrykning af Svenskere end af Ty
skere. Som før nævnt drog Folk til den kloge Rak
kerkone i Vroue for at høre, om de kunde slippe for
de slemme Svenskere. En Mand i Iglsø levede endnu
længere tilbage i Tiden. Nok var det vist Tyskerne,
og ikke Svenskerne, som han frygtede; men for at
blive dem kvit ofrede han Skillinger i Hellig Mikkels
Kilde ved Kobberup til — Jomfru Maria!*).
26de April rykkede Fjenden ind i Viborg, den
28de naaede en Patrulje Dommerby, den 30te blev
Skive okkuperet af 3 Battailloner af 1ste slesiske
Grenaderregiment Nr. 10 og Kejser Nicolaus’ Kyrasserregiment, der kommanderedes af Prins Wilhelm
af Mecklenburg-Schwerin. Desuden var der et Bat
teri med 6 tolvpundige Granatkanoner. Ialt var der
ca. 3000 Mand. Der skete naturligvis adskillige Ud
skrivninger af Penge og Varer, men den 2den Maj
drog Tyskerne tilbage til Viborg.
Dog allerede 6te Maj kom der nye Tropper til
Skive og Omegn, og de blev der ogsaa under Vaabenstilstanden, 9de Maj—26de Juni.
13de Juli naaede Østrigerne under General
Gablenz Sallingsund, og ved Midnatstid gik de ad en
hastig opført Pontonbro over til Mors. „Illustrierte
Zeitung“ i Leipzig var vigtig af Østrigerne og skil
drede med Stolthed deres Fremgangsmaade paa
Mors. Bladet fortalte, at de „naive Jordjyder“ blev
behandlet med Rutine af de kejserlige Heltesoldater.
En Morsingbo til Hest mødte en Steiermärkerjæger
*) Meddelt af Hr. Jacob Odgaard.
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med Hanefjer i Hatten. Jægeren hjalp galant Morsingboen ned med en kraftig Haandsrækning, svang
sig saa spændstigt i Sadlen og red leende og vin
kende bort.
Det var en Lettelse, da der paany blev sluttet
Vaabenhvile 1ste August. Den tyske General Falckenstein prøvede ogsaa undertiden at vinde Lands
folket ved milde Gærninger. Før de danske Tropper
forlod Fur, havde General Hegermann-Lindencrone
paabudt Furboerne at føre deres Baade over til Mors,
for at Tyskerne ikke skulde faa Gavn af dem. Ni
Furboer havde dog nægtet at lystre, og deres Baade
havde Generalen saa ladet ødelægge. Nu sendte Falckenstein de skadelidte 50 Thaler i Erstatning paa
den preussiske Konges Ordre. Men han fik Pengene
tilbage med følgende Skrivelse : „Gjennem Stiftamtet
i Viborg er der tilstillet os 50 Rd. preussisk Courant,
som en Gave fra Hans Majestæt Kongen af Preussen
til Vederlag for vore Baade, som bleve ituslagne af
det danske Militær. Vi paaskjønner med den dybeste
Taknemmelighed Kongens Naade mod os; men under
de nærværende Forhold, da saa megen Lidelse er ført
over vort Fædreland, vilde det stride mod vore Følel
ser, vort Hjærtelag, at modtage denne Naade. Vi til
lader os derfor at tilbagesende de 50 Rd. pr. Cou
rant.“ Jens Clausen tilføjer: „Et baade høfligt og
værdigt Svar fra Sogneforstanderskabet paa Fur!“
Et længere Sammenstød havde Ejeren af Oster
gaard, Brinch-Seidelin, med Falckenstein. Som For
mand for Sogneforstanderskabet i Selde-Aasted
havde Brinch-Seidelin sat sig imod, at en af Genera
len udskreven Extraskat blev udredet. Følgen blev
Arrestation og haardhændede Forsøg paa at tvinge
den opsætsige Sogneforstander til Føjelighed. Men
han holdt sig stiv, og imens kom Fredsslutningen,
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der slog en Streg gennem Forfølgelsen mod BrinchSeidelin. Sagen endtes med følgende Skrivelse fra
Stiftamtet, hvorefter Falckenstein tilslut synes at
slaa sin Indskriden hen med en Spøg :
„Militærguvernøren for Jylland har under 7. November
tilskrevet Amtet saaledes: Da det af Amtets Beretning af
4. ds. fremgaar, at Proprietær Brinch-Seidelin ikke er Proprie
tær, bortfalder som Følge deraf de mod hans Ejendom anord
nede Forholdsregler af sig selv.“

Henimod Slutningen af Krigen var Folk efterhaanden bleven dygtig trætte af Indkvarteringen.
Blev de uvelkomne Gæster ramte af et Uheld, kunde
man være vis paa, at det blev fortalt atter og atter.
F. Ex. skildredes i saa godt som alle jyske Blade
„Tyrefægtningen i Skive“. En Dreng fra Landet
kom den 15. Maj trækkende med en Tyr forbi Skive
Sprøjtehus, der rummede den preussiske Hovedvagt
paa 60—70 Mand, hvoraf de fleste laa og sleb en
Skraber i Halmen. Tyren blev pludselig rasende over
de preussiske Geværpyramider ved Vagten og foer
frem og saarede et Par af Preusserne. Midt i Sprøj
tehuset stod et Bord med Flasker og Glas paa, og
under Bordet laa en Preusser i den salige Tro, at den
hellige Grav var vel forvaret. Pludselig fik han baade
Bord og Glas væltet over sig og opdagede, at en Tyr
skulde til at stange ham. Han slap derfra med et Par
Knubs, men var foreløbig invalid. Andre vilde skyde
Dyret men den vagthavende Officer forbød det, for
at der ikke skulde vækkes for megen Uro. Tyren blev
overmandet og trukken ud, „og. nu spadserede den
ganske rolig over Torvet, som om den var sig bevidst,
at den havde gjort en rigtig Heltegjerning“.
Omisder drog saa Preusserne bort, hvorunder
en af deres Afdelinger — ikke særlig taktfuldt —
spillede „Düppelmarschen “ og „Schleswig-Holstein
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meerumschlungen“. Bagefter udtrykker „Viborg
Stiftstidende“ sin Glæde over, at Boligerne er ren
sede for „den tildels forpestede preussiske Luft“.

Vi har ovenfor seet, at Uroen i 48 kunde samle
Sallingboer og Fjandboer til pligttro Landeværn mod
de kun i Fantasien existerende Slavebander, men at
enkelte samtidig lod sig forlede til nationale Udskej
elser mod en med Urette anklaget Tillidsmand. I 64
fik Sallingboer og Fjandboer Krigens Kærlighed at
føle saa at sige paa deres egne Kroppe, ialfald saa
det sved til deres Pengepunge, og der blev adskilligt
at lide og taale af Fjendens indkvarterede Soldater.
En enkelt Gang — i Furboernes stolte Svar til
Preusseren Falckenstein — seer vi et Glimt af smuk
national Offervilje og Solidaritetsfølelse.
Men dybt gik den nationale Følelse ikke. Egnen
ved Skive Fjord var og blev en Udmark, som kun
flygtig var bleven strøjfet af det nationale Plovjærn.
Var Fjendens indkvarterede Soldater vel rejst og ude
af Syne, blev Mindet om Trængselstiden snart til
sløret, og man faldt trygt til Ro i den tilvante Følelse,
at „her er ingen Røvere i denne Skov“.

En ivrig Forkynder af Fædrelandskærligheden
fremstod ganske vist heroppe i 1848, men hans Virk
somhed falder mest udenfor Sallings Enemærker.
Det var Pastor Erik Høyer Møller (1818—1904), po
pulært kaldet „Den gamle Feltpræst“. Han fødtes i
sin Faders Præstegaard i Skive, den, han har skil
dret i Bogen „En gammel Præstegaard“. Som ung
Kandidat blev han 1843 sin Faders Medhjælper, og
saaledes oplevede han i Skive Udbruddet af Krigen
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1848. Derom skriver han i sine „Livs- og Krigserin
dringer“ S. 11 : „Hvor jeg formaaede, søgte jeg ved
Tale at holde Fædrelandskærligheden levende; jeg
skrev til dem af Sognenes Folk, som vare dragne i
Krigen ... jeg fortalte dem, med hvilken Troskab vi
fulgte ethvert af deres Skridt, og jeg søgte at udvide
Hjælpsomheden imod deres Familier i Hjemmet saa
langt som muligt og sendte Gaver til dem selv“. 1850
ansattes han som Feltpræst og kort efter som Felt
provst. Efter Krigen vedblev han at virke som uløn
net Sjælesørger for de danske Soldater, der i Sydsles
vig ellers vilde have været henvist til tysk Gudstjene
ste. 1857 fik han oprettet en Garnisonskirke i Slesvig
By, hvor han selv ansattes som Garnisonspræst. 1864
overtog han igen Stillingen som Feltprovst. Efter
Krigen blev han Præst paa Fyn, senere Provst sam
mesteds ; som pensioneret bosatte han sig 1898 i Ran
ders. I Bogen „En gammel Feltpræst“ udtaler han,
at han aldrig forvandt Tabet af Sønderjylland.
Medens Pastor Høyer Møllers Virksomhed som
sagt for Størstedelen falder udenfor vor Hjemegn,
blev der siden Treserne i den nordøstre Del af
Fjendsherred — i Kvols-Borris-Taarup Pastorat —
gjort Tilløb til en folkelig Vækkelse, som ganske vist
ikke fik Tid til at fæstne sig grundig. Sjælen deri
var Sognepræsten, Pastor L. Laurberg, en virksom
Tilhænger af Grundtvig og god Ven af Pastor Glud
i Jebjerg*). Det var i hans Stuer i Dalsgaard Præstegaard, at de første Møder holdtes, og han var selv
Ordfører ved Møderne; Folk lyttede gerne til hans
Tale. Udgangspunktet var Krigen 64 med den yd
mygende Fred i Wien og dernæst den sønderjydske
Gæstefærd til Kjøbenhavn 1866, hvor der var bleven
givet Løfter om Danskhedens Hævdelse under Frem*) Omtalt i Aarbogen 1924, S. 31 ff.
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medherredømmet. De første Sammenkomster kan
næppe have været holdt før Vinteren 1868—69.
Længe fik de desværre ikke Lov til at fortsættes, for
allerede først paa Aaret 1870 døde Pastor Laurberg,
og dermed hcnsygnede den Vækkelse, han havde prø
vet at skabe.
Blandt de Mænd, der stod Pastor Laurberg nær
og i mangt og meget delte hans Anskuelser, bør
Chr. Ravn nævnes, senere kendt som Politiker. Han
var fra 1865 til 1870 Lærer i Sparkjær i Borris Sogn,
men flyttede siden til Borup, hvor han virkede som
Lærer en Del Aar, indtil han af politiske Grunde blev
afskediget. De to Venner udvexlede Tanker og drøf
tede ofte det sønderjyske Spørgsmaal.
Efter Pastor Laurbergs Død gik der næsten ti
Aar, inden der atter sporedes noget i Retning af
Vækkelse. Den Mand, der her var Tale om, var den
unge Handskemager Th. Ditzel fra Viborg. Han var
født i Kjøbenhavn, var romantisk anlagt og noget
af en Sværmer. I Viborg havde han ved Rektor Lefoliis Paavirkning fattet Interesse for islandske Sa
gaer og Sønderjyllands Historie. Hovedgenstanden
for hans Kærlighed var Gorm den Gamles Tid og
Dronning Thyre Danebods Dannevirke. Derom talte
han meget, men det lader sig ikke paavise, at det
satte synlige Spor*).
Mere Virkning havde de Impulser, der udgik
fra en tilflyttet Sønderjyde, Pastor Jens Jørgen Loh
mann. Han fødtes i Haderslev 1842 og vai’ fra 1881
til sin Død 1894 Præst i Skive. Da han som Student
i Treserne engang var hjemme, blev han af en Ven
inde til sin Mor drillet med, at han vel nu derovre
i Kjøbenhavn helt havde glemt sin Barndoms Maal.
*) Ovenstaaende Meddelelser fra Fjends Herred skylder
jeg Hr. Jacob Odgaard.

94

OUDMUND SCHÜTTE:

Dertil svarede han : „ Nej, do ka tro, a har it glemt
et“, og kort Tid efter sendte han vedkommende nedenstaaende Sang: „Hvonæi- vi bliwer glaj":
Den Ti, te do drow fra mæ, da blew a så åljen,
som aller a førren ha væ’nn;
den Ti, te do kommer, som tidt do ha skrewn,
a bliwer glaj, som a aller er blewn.
Den Ti, do kund et svær’ mo vort garni Rø og Hvi,
— a glemmer vist aller den Ti —,
da svor a, te bodde i Lykk o i Nø
a tror o dæj te mi salige Dø.

No går a da o sandser o tænker å mi Ven,
hvonær a ska se dæ igjen.
De var så bedrøw’le, om læng de sku vaer,
a bæjer Guj, han ve hjelp vos lidt snar.
Ja, vel er a bedrøw’t i mi Hjaert o mi Sind,
men der ka der ingen se ind.
Æ Tysker’ di skal it ha Mæynk mæ mæj,
di skal it se, hvor a længs etter dæj.

A går no så o bæjer så mindele te Guj,
for e Daw, te a ska stå Bruj.
A bejer for vor Kung o hverr tappere Jens,
o for den Daw, di ska flytt vos e Grænds.
Ja, tror do mæ, o får vi e Tysker’ astæj,
— e Daw jøst for dæj o for mæj —,
så holder vi et Høtte, der aller førr æ næwn.
Vi bliwer glaj, som vi aller æ blewn!

Det var med denne Vises sidste to Linjer, at
H. P. Hanssen i en Tale i December 1918 udtrykte
Sønderjydernes Fremtidshaab, der nu saa Opfyldel
sen imøde. — Det var ogsaa Lohmann, der for „Sønderjydsk Samfund“ i Kjøbenhavn 1867 udgav en
Samling „Tohundrede Sange“, der senere er bleven
Sønderjydernes Hjærtebog, den navnkundige „blaa
Sangbog. Pastor Lohmann stiftede den sønderjyske
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Forening i Skive, og han var dens Formand til
sin Død.
I Samarbejde med Pastor Lohmann fik jeg i
Halvfemserne stiftet en stedlig sønderjysk For
ening, hovedsagelig for Tise og Mogenstrup. Den
varede kun kort og udrettede ikke meget, men gav
dog
Sallingboerne
Lejlighed til at høre
Tale af kendte Søn
derjyder som gamle
Skrumsager.
Det største Pleje
arbejde for vor Fol
kesag blev imidlertid
sat i Gang af en ind
født sallingsk Præst
Kristian Glud (1835
—1925). I 1862 blev
han kaldet til Kapel
lan hos sin Fader,
Sognepræsten i Jebjerg, og til sin Døds
dag forblev han rod
Pastor Glud.
fæstet i den sallingske Muld. Man har givet ham Kendingsnavnet
„Sallings Præst“, og vist er det, at faa eller ingen
Præster heroppe har haft et saa skarpt Særpræg og
en saa almenprægende Indflydelse. Han fortæller
selv aabenhjertig om, hvordan han i Vartov Kirke
som nybagt Student fik sit første Indtryk af gamle
Grundtvig : „Da grinte jeg ad ham“. Men det varede
ikke længe, saa gik der en Praas op for Glud: „Da
kunde jeg tage ham“. Og siden blev han Grundtvigs
svorne Vaabendrager, den navnkundigste og mest
personlige Udbreder af Grundtvigianismen i Salling
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og Nabolag. Den religiøse Side af Sagen kan jeg her
ikke komme ind paa, jeg maa indskrænke mig til
mit særlige Emne, den sønderjyske Sag.
Naar selve Grundtvig i sin nationale Forkyn
delse kunde være barok ja plump, saa havde Glud
ogsaa en Rem af Huden. I sin ydre Fremtræden holdt
han af at maskere sin Hjærtensgodhed med Brydskhed; til Smaabørn, som han holdt meget af, kunde
han skræmmende raabe: „Kom hit, I skidt Knægte
og faa en Dragt Klø!“ Et Barn misforstod ham ogsaa
cg mente for Alvor, at han maatte da tidligere have
været Røver.
Hans historiske Sans svælgede i Grundtvigs Liv
og Gærning, i Snorres Kongesagaer og Eddaens Gudelære. Alle disse Elementer skulde styrke og gen
føde vor nordiske Aand. Han har fortalt mig om et
Møde, hvor han levende havde skildret Eddaens Gudeskikkelser, at paa Køreturen hjem sagde Kusken
meget interesseret til ham: „Den Thor, de war da
en skjønne Mennesk!“ — „Ja, vist var han saa.“ —
Men saa kom den kritiske Fortsættelse: „Men mon
han nu osse wa en gue Kristen?“ Jeg husker ikke,
hvad Glud svarede dertil. — Naturligvis var det vel
de færreste Tilhørere, der var saa naive. Men glade
var de for Ordet. Esper Andersen fortæller om de
trofaste Ungdomsskarer, der samledes om Gluds
Onsdagsmøder, og om, hvor henrykte de var for hans
Forkyndelse. Den snorlige Fortsættelse af Vækkelsesgærningen paa Foredragsmøderne var Grundlæg
gelsen af Jebjerg Folkehøjskole, der i Hovedsagen
var Gluds Værk.
Men fremfor alt kom den sønderjyske Tone
frem i Gluds Virksomhed for Skyttesagen, dette Ar
bejde for Genrejsning efter Nederlaget i 64. Skytte
sagen rejstes 1866 af Kaptajn Edvard Nielsen. Je-
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bjerg Skytteforening, som Glud fik stiftet, var Nr. 6
i Viborg Amt altsaa en af de allerførste indenfor
Amtet; senere fulgte Foreninger i Lem, Vejby,
Selde-Aasted. De var særlig knyttede til Egne, hvor
Grundtvigianisme og Venstresind herskede. I mange
Aar forblev Glud Jebjergforeningens Formand. Paa
Fanen stod : „Slesvigs Land genvundet, det er Kam
pens Maal“ ; dermed var Retningen tydeligt nok ken
demærket. Paa Marchture blev der ogsaa fortrins
vis sunget sønderjyske Sange. Adskillige Deltagere
øvede sig navnlig i den første Tid udtrykkelig med
Sønderjyllands Generobring for Øje.
Forstander Anders Vedel siger : „Søndag efter
Søndag, naar han var færdig med sine to Gudstjene
ster, fulgte han Skytterne den lille Milsvej til Skyde
pladsen ved Lyby Strand, skønt han ikke var aktiv
Skytte. Han var tit tilstede ved Gymnastikken, det
andet Led i Virksomheden, der ogsaa øvedes i det fri,
men i selve Jebjerg. Til Skytteballerne tog han regel
mæssig med, og han tog Del i Dansen. — Eiler han
fulgte Foreningen paa en Tur til Naboforeningen.
Herom har een, der oplevede det, Gaardejer P. Niel
sen, Vejby, fortalt følgende: „Naar Glud sammen
med en Flok unge efter at have prædiket i begge Kir
ker en Søndag Eftermiddag, kom marcherende til
Rødding (ca.2 Mil) med Dannebrog i Spidsen, hvilket
dengang var noget helt ukendt, baade hvad Præsten
og Flaget angik, og vi fra vor Samlingsplads kunde
se dem en halv Mil borte, da hoppede Hjærtet i Li
vet paa os. Naar de kom saa nær, at vi kunde mod
tage dem med et rungende Hurra, var Begejstringen
stor, og saa gik det med Tale, Sang og Leg, til Solen
gik ned, hvorpaa Glud og hans Flok igen begav sig
paa Hjemvejen ... Det manglede ikke paa Skumlere
over en saadan Adfærd af en Præst, og de kunde og7
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saa undertiden være nærgaaende nok. Glud sagde saa
til os paa sin harmløse Maade: „De er jo taabelige,
de Folk“, og dermed var det klaret for os alle.“
Med Hensyn til Nærgaaenheden kan det tilføjes,
at Glud har oplevet, at der blev kastet med Sten
efter ham.
Om Gluds banebrydende Indsats ved at sætte
Dannebrog til Høj bords fortæller en gammel Gartner
fra Hem : „Den første Tid, jeg gik omkring med Frø,
kunde jeg altid være sikker paa, at de Steder, hvor
man havde en Flagstang, dér var det skønt at kom
me ind.“ P. K. Primdal tilføjer : „Det kan med Rette
siges, at med Glud voxede Danskhedsfølelsen i Sal
ling. Alt skulde være dansk eller vise hen dertil ; om
det saa var Græsplænerne i Haven, skulde de have
Form som et stort D, o: Danmark.“
Mere end det, — Glud tog ogsaa dristig Stand
punkt i et saa kildent nationalpolitisk Stridsspørgsmaal som Forsvarssagen. 1879 holdtes der i Skive et
Møde med Pastor Blichfeld fra Balling som Ordsty
rer, hvor der forelagdes en Adresse til Regering og
Rigsdag om Styrkelse af Forsvaret, se „Skive Avis“
22de Novbr. Efter Pastor Monrad fra Lem talte Pa
stor Glud, som udlagde det gamle Ord „Bonde er Boes
Værge“ saaledes: „Vi skal ikke alene i det smaa
værne vort Hus og Hjem, men ogsaa i det hele og
store værne Fædrelandet, hvor vi boer og bygger saa
godt, — Modersmaalet, hvormed vi kan udtrykke
vore dybeste og helligste Tanker, — Æren, som vi
fik i Arv fra vore Fædre, og som vi igen skal lade
gaa uplettet i Arv til vore Børn, — endelig Flaget,
som vi skal bære højt oppe, da dertil knytter sig
Mindet om vore Fædres Stordaad i tidligere Dage.
For at værne dette skal vi gøre alt, hvad vi formaar,
og saa lade Gud raade for Sejren.“
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Pastor Glud og hans elskelige Søster, Tante
Trine, var i det hele et typisk jysk Søskendepar, der
gjorde den gamle Præstegaard i Jebjerg til et Udstraalingssted for ægte dansk-folkelig Aand. Med
fuld Ret hedder det paa Mindestenen:
Staa Sten, sig Slægter:
Kristian Glud, Ordets Forkynder,
virked her godt og længe.
Et frejdigt Vidne om Guds Gerning,
Redskab for Folkeaanden,
ydmyg Mand, gavmild Hjælper.
Derfor rejser vi hans Minde.
Gem, Sten, godt hans Navn!

Medens Gluds Virksomhed var et dansk-folke
ligt Kildevæld, der sprang siden Treserne af det 19de
Aarhundrede, aabnedes der i 20de Aarhundrede et
nyt Væld gennem Stiftelsen af „Historisk Samfund
for Salling og Fjends Herreder“ Ilte December 1908.
Blandt de virksomste Grundlæggere maa vi nævne
Fjandboen Jeppe Aakjær, Skiveboen Redaktør Nerup og Sallingboerne Lærer Krogh, Tendering, og
Lærer Olesen Husted, Grinderslev.
Det maa nok siges, at dette Samfund og dets
Tidsskrift „Historisk Aarbog“ har taget væsentlig
Sigte paa Hjemstavnen i snævreste Mening, medens
det almen-danske ikke har været skudt i Forgrunden.
Imidlertid siger Henry Madsen i sin Artikel om „Skivemusæet“, Aarb. 1910, S. 37, med fuld Ret: „Dan
marks Saga er en Enhed; vi er fælles om vore Min
der, vi har alle lige Andel i vor Historie“. Og det er
sikkert: er først Sansen for Hjemstavnens Minder
bleven gjort levende og dyb, da er der med det sam
me pløjet den givdigste Fure for et fællesfolkeligt
Kulturarbejde. Vi seer i nævnte Artikel Musæums7*
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sagen sat op paa ledende Plads, og i Aarenes Løb
har denne Sag voxet sig frem til at samle Egnens
Indbyggere til en ubrydelig Enighed, fri for politiske
eller sociale Skel. Det er netop den Maade, hvorpaa
sundt Folkesindelag skal gro frem.

Blandt vort historiske Samfunds Støtter indta
ger naturligvis Digteren Jeppe Aakjær den mest
fremskudte Plads. Hans Digtning paa Folkemaalet
har skaffet ham varigt Ry ved Siden af Blicher som
Talsmand og Tolk for jysk Ejendommelighed, og
som saadan er han bleven paaskønnet ikke mindst i
Sønderjylland. Det gælder derom, hvad Lembcke si
ger i sin Sang om Modersmaalet :
Hver Sang, som Folket kender og lytter til med Lyst,
den blev en Ring i Brynjen, som dækker hendes Bryst.

Forøvrigt har Aakjær ikke nøjedes med Hjem
stavnsdigtning, men ogsaa udtalt almennationale
Tanker. Det gør han især i „Historiens Sang“, som
er skreven til Ære for vort historiske Samfund. Sær
lig i dette Vers :
Du Puslingland, som hygger dig i Smug,
mens hele Verden brænder om din Vugge!
Til dig vort Haab og Manddomsdrømmen gaar,
naar Landsbyklokken signer dine Strande,
mens Aftenrøden højt paa Himlen staar
og tegner Fredens Korstegn paa din Pande.

Der er næppe nogen dansk Fædrelandssang, der
overgaar dette Udtryk for diskret, men dog religiøstdybtfølt Nationalstemning.
Endelig har Aakjær i et af sine Digte vendt sig
direkte til Sønderjylland. Det er i den Hilsen, han
udsendte forud for Genforeningen, 18. Dec. 1919.
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Goddaw ijen.
I Folk, der gaa dér sønderud,
jer skuld vi nødde glemm!
Vi saa æ fræ wor søndie Rud,
hwor haadt I war i Klemm.
Hwad der af Folkerued vild op,
det fæk I øj, far det saatt Top.
Saa bløw den Trang,
I haaj te Sang,
en Bevren i jer Stemm.

I saattes ved en Uddesid,
hwor der war slem med Træk,
hwor I maatt læ jer ryw og slid
og si jer Lykk swind væk.
Den Træk, I fæk dér søndenind,
den swej te mir end Marr og Skind!
Hwer Dawsens Daa
jer Hjærteblaa
bløw snerted af den Vind.

Og nøj gik op, og andt gik nied,
og møj gik rejn i Syk,
for Øwerwold den splitt jer Kied,
skjønt I saatt Ryg mod Ryg.
Men jen Ting holdt: Jer Bondemol!
Trods Wand-og-Brød og Mulkt og Skrol,
Proces og Bank
i Skuel og Skrank —
den flytt sæ ett en Flyk !
Mi Hjat den blywer ret saa blød,
nær a tær tink opo,
te ud af aal den Wold og Nød
jer Sprog ha kunn besto.
Det Sprog er hwerken Plat hæ Tysk,
nej, det er redle Væjmelsjydsk!
det war æ, han søjt
med Lys og Løjt, —
Gendarmen stram og brydsk!
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Det gjewwe Væjmelssprog! Dem Fin
de regner’t ett en Krumm,
for det de jen Gaang e r saa „fin“
— og osse wal ledt dumm —.
Det Sprog ska v i faa te aa kling,
saa det skal syng i Hjat og Bring
po Folk, der er,
— gir Worherr! —
po dem, han vil, ska komm!

Kom snaar herhjem! Kom øwer æ O
og læ wos find hinaan,
da skal Alverden undres po,
saa warm vi end ka haand!
Og juvles — frelst fræ Prøjser-Tysk
„Goddaw ijen!“ po Gammeljydsk —,
den Daa wor Haab
po Hurraraab
ska stig mod Himlens Blaan!

Landsarkivar Svend Aakjær har fulgt i sin Fa
ders Fodspor med Hjemstavnsforskning og er ogsaa
traadt i specielt Forhold til den sønderjyske Sag
ved at genudgive Pastor H. N. J. A. Jensens Skrift
fra 1844, „Angeln, zunächst für die Angler“, et vig
tigt Kildeskrift til Sønderjyllands Historie. Det er af
Udgiveren forsynet med oplysende Noter. Endvidere
har Sv. A. givet følgende Bidrag til Udforskningen
af Sønderjylland:
„Bidrag til Tolkning af angelske Landsbynavne“, (Grænse
vagten“ 5. Aarg. S. 318 — 6. Aarg. S. 365), med Ind
ledning.

ø j, ødet; s a a 11 e s, sattes; U d d e s i e d, Yderside; s w e j
sved; Marr, Marv; Hjærteblaa, Hjærteblad; n ø j, no
get; r e j n i S y k, rent i Synk, nedenom og hjem; K i e d,
Kæde; Bondemol, Bondemaal; F1 yk, Tomme; Hjat,
Hjærte; tær, tør; h æ, eller; redle, sandelig; Væjmels jydsk, Vadmelsjysk; s ø j t, søgte; Løjt, Lygte;
æ O, Aaen; h a a n d, kryste Hænder; Blaan, Sky.
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„Oldfund og Stednavne“ („Sønderjysk Maanedsskrift“, 1.
Aarg. Nr. 1, S. 10—12), om Stednavne ved Hjortespring
kobbel.
„Hedenske Stednavne“ smst. Nr. 4.
„Danske Stednavne fra Hedenold“ (væsentlig sønderjyske),
Foredrag holdt i Sønderjydsk Forening i Ringsted samt
i Højskoleforeningen i Kjøbenhavn, trykt i „Dansk Ud
syn“, 7. Aarg. S. 123 ff.

Med Jeppe Aakjærs Digt er vi naaet tæt henimod Genforeningen. Ved denne Lejlighed sattes Sal
ling og Fjends Herreder som det øvrige Land paa en
Sindelagsprøve, da der skulde stemmes om Nordsles
vigs Genindlemmelse i Kongeriget. Desværre maa det
siges, at vor Hjemegn kun stod sig slet. Den gav det
lavest mulige Antal Jastemmer: 40—53 °/0. Til Sam
menligning tjener, at Sydty og Størstedelen af Hardsyssel var oppe paa højeste Tal, 70—78 °/0 ; (de nær
mest mod Salling og Fjends grænsende Egne gav
60—69 eller 54—59 °/0). Det nordlige Vesthimmerland gav 60—69, det sydlige, direkte til Fjendsherred
grænsende, 70—78. Man kommer uvilkaarlig til at
mindes den Sigtelse for Lunkenhed, som Sallingboerne paadrog sig i 1848. Blot undres man over,
hvor Virkningen af Pastor Gluds mangeaarige folke
lige Vækkelsesarbejde er bleven af*).
Der er i Salling rejst følgende Minder om Gen
foreningen (jfr. Joh. Vejlagers Artikel i Aarb.
1934) : Stene ved Krabbesholm, i Rødding og Otting,
Flagstænger i Hem, Hindborg og Hjerk. Krabbes*) Jeg minder her i Forbigaaende om den kendte Ytring,
der oftere skal være hørt i Nørrejylland: „Det var
Skade, at Grænsen i 64 ikke blev lagt længere nordpaa;
saa havde vi faaet mere for vores Stude“. Jeg veed
ikke, hvor Ytringen er falden, men der er vist ikke
noget absolut til Hinder for, at den kunde stamme fra
Salling.
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holm-Stenen bærer Indskriften : „Ret vandt Sejr“ ;
Rødding-Stenen har Grundtvigs Vers:
Til den Lykke man aldrig saa Mage,
saa end lever den gamle af Dage.

Om Rejsningen af Rødding-Stenen fortæller
Valgmenighedspræst J. Bjerre fornøjelig i „Krabbes
holm Højskoles Aarsskrift“ 1930. Det var Bjerre, der
fik Ideen til at hente en næsten 3 m høj, rødlig Gra
nitsten, der for en 30 Aar siden var gravet ud ved
Ny-Mølle Teglværk ved Limfjorden. Planen vakte
en Del Drøftelse i Aviserne. Jeppe Aakjær var af
Naturfredningshensyn ikke helt for den; fra anden
Side ymtede man, at Præsten nok led af „Knaphuls
kløe“. Men Pastoi- Bjerre blev ved sit. Han fortæller
om sin Agitation for Sagen. En Gaardmand svarede :
„Nej, a vil ét. Det blyver nok hoved (husket) uden
det“. Bj.: „Ja, det er der ingen Fare for. Det skal
nok blive husket, at vi faar Sønderjylland tilbage.
Men hvis vi ingenting gør, saa er der ingen, der ved
om hundrede Aar, om de Folk, der boede her, brød
sig om det eller ej. Men rejser vi den Sten, saa vid
ner den om, at det var en vaagen og fædrelandssindet
Befolkning, der levede, som tog levende Del i Begi
venheden. Tænk paa, hvor mange Slægter her er
gaaet i Graven uden at ha’ efterladt sig Spor. De, der
rejste Kæmpehøjene og Spottrup og de gamle Kirker,
har efterladt sig Spor, men ellers er de døde og
glemte“. Gaardm. : „Det er jo Smaafolks Lod at dø
og glemmes“. Bj.: „Men det er ikke vor Lyst at dø
og glemmes. Hvert Spor, vi finder af, at vore Fædre
‘har været med i noget godt og skønt, glæder vi os
over“. Gaardm.: „Aa ja, saamænd. A vil tænk
øver ed“.
En anden Mand svarede: „Det ved a ét. Vi ka
jo gaa ind og høre, hva æ Kuen sejer“. Konen: „Jo,
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det vil vi gi til. For jo mejer en tenker o’et, desto
bejer tøwes en om ed“.
Omsider gik Sagen i Orden, og man tog fat paa
at „klodse“ den vældige Sten op paa en Blokvogn,
der var forspændt med 8 Heste. Det gjaldt blot om
at faa Kørselen sat i Gang. Kuskene samlede Tøm
merne. Nu skulde det vise sig, om det gik. Der blev
lige saa stille. Saa lød der en Stemme. Det var Kr.
Svenningsens i Lime : „Hvis der nu er nogen, der vil
sej nøj, saa skal et vær no!“ Saa tog Pastor Bjerre
sin Hat af og sagde: „Lad os saa sige ligesom de
gamle: Saa i Guds Navn! Gid nu ingen maa komme
til Skade, og gid det maa gaa, som vi ønsker! Kør
saa!“
Saa løftede Kuskene deres Piske og bød de gode
Sallingheste ta ved, og de trak Vognen som ingen
Ting. Naturligvis var der flere svære Øjeblikke un
dervejs, og særligt Slid havde man med at faa Stenen
klodset op paa dens endelige Plads, en Kæmpehøj
paa et Bakkedrag nordøst for Rødding, hvorfra der
er vid Udsigt over Limfjorden. 20—30 Mand sled i
fire Dage og Aftener med at faa Stenen baxet paa
Plads. I hvilken Grad Omegnens Folk tog Del i Ar
bejdet, mærkede Hans Jacobsen, da han kort efter
vai‘ til Bryllup i Lem. „En ku ét bestill andt end aa
hold Foredrag hele Tiden, de vild hør om et alsammel. Aa de skjønnest a de hiele er jo da, te der er
ét jen, der haar faat saa møj som en Støk Huj (Hud)
aa en Finger“.
Ogsaa Otting-Stenen, der stammede fra Gam
melhede i Rødding Sogn, gjorde mange Knuder. Den
imponerende Sten, der vejer 12000 Kilo, var skæn
ket af Kr. Mikkelsen. Det var særlig Pastor KraghMiiller i Oddense, der tog sig af Sagen. Under Kør
selen tog han Plads oppe paa Stenen for sammen med
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en Mand, der løb baglæns foran Hestene, at dirigere
Farten. Derom har Lærer Ørnbøll i Oddense digtet
en Vise:
Just som man mente sig ovenpaa,
saa gik det hele „badovs“ i Staa.
„Hvad skal vi dog gøre
„Lad ryge og rejse det
„Lad ligge den grimme,
„Nej holdt! Vi vil byde

ved dette her?“
hele Besvær!“
genstridige Klods!“
hver Hindring Trods!“

Saa sled man og stred et Par Timers Tid
med stor Energi og med megen Flid.
Og Skrænten blev klaret. „Hurra, Hurra!
Saa kom vi dog heldig og vel herfra.“

Men Vanskelighedernes store Trop
var ikke forbi, thi nu sprang en Strop,
og dernæst en Kætting og saa et Træk,
og derpaa en Firhammel sagde „Kræk“.

Da man naaede en Bakketop, hvorfra Otting
Kirke kunde sees, opmuntredes Sliderne ved at se,
at der vajede et stort Dannebrogsflag ved Kirketaarnet. Byens unge Piger havde ved fælles Kræfter faaet
Flaget anbragt, og skønnere Velkomsthilsen kunde
de ikke give. Ved Aftenstid blev Stenen læsset af
udenfor Otting Kirke, mens Pigerne sang sønder
jyske Sange, og en af de minderigeste Dage i OttingOddenses Historie var endt.
Af andre fædrelandske Foranstaltninger i Sal
ling maa især nævnes den store sønderjyske Gæstefærd hertil i 1922*).
Ved et Møde paa Krabbesholm (3 Dage paa Høj
skole), hvor den sønderjyske Folketingsmand Jefsen-Christensen talte blev det, vistnok af Red. Carl
*) Min Viden om de to sønderjyske Fællesrejser skylder
jeg væsentlig Hr. Kr. Svejgaard.
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Hansen og Gaardejer Kr. Svejgaard, foreslaaet at
arrangere en Gæstefærd af Sønderjyder for at brin
ge dem i Føling med Sallingboerne. Pastor KraghMüller tog ivrig Tanken op og fik sine Sogne, Od
dense og Otting, til at føre den ud i Livet. Gennem
Jefsen-Christensen blev der indledet Forhandling
med Gaardejer P. Gad, Hejselt. Der nedsattes et Ud
valg, som af Kommunens Indbyggere fik Tilbud om
at modtage 60—70 Gæster; af dem, der ikke skulde
være Værter, tegnedes yderligere 150 Kr. til Dæk
ning af Omkostningerne. Der blev dog kun tilmeldt
47 Gæster, og der kom kun 42. Svejgaard modtog
Gæsterne 24de Juni paa Vinderup Station og ordnede
Indkvarteringen saaledes, at hver Vært fik mindst
een Gæst, og at intet Ægtepar blev skilt ad. Gæsterne
afhentedes pr. Vogn paa Skive Banegaard, og alle
rede paa Turen til Oddense-Otting blev der adskillig
Lejlighed for dem til at sammenligne Forholdene i
Salling med „det derhjemme“. Aftenen tilbragtes i
Hjemmene.
Ikke alle var lige opsatte paa at modtage disse
Sønderjyder; men da de var komne og bievne Gæ
ster i Hjemmene og med deres Værter samledes til
festligt Samvær og Udflugter viden om, blev alle re
vet med, saa selv Folk, der ellers sjældent gik ud og
i alt Fald altid gik hjem Kl. 10, glemte baade Tid og
Grundsætninger.
Kl. 3 næste Dag holdtes Festgudstjeneste i den
smukt pyntede Oddense Kirke, der var fyldt til sidste
Krog. Pastor Kragh-Müller prædikede over Dagens
Text og viste udfra vore Oplevelser og Erfaringer
i den dansk-tyske Strid, hvorledes alt, der har Per
sonlighedsværdi, maa opleves paany af hvert Slægt
led og hvert Menneske for at blive tilegnet. Da Sal
men „Den signede Dag“ brusede gennem Landsby-
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kirkens festlige Rum, følte vist mangen af Delta
gerne noget af det, der er udtrykt i Grundtvigs
Vers: „Sjælen af By over Stjærnerne foer“.
Efter Gudstjenesten, da man havde seet paa
Skolen, drog den store Folkeskare til Genforenings
stenen ved Otting Kirke. I taknemligt Minde om
faldne Sønderjyder sang man : „Slumrer sødt i Slesvigs Jord“, mens mangt et Øje duggedes. Der var jo
mange af Gæsterne, der havde deltaget i Verdens
krigen, og alle havde de vel mistet kære Frænder og
Venner.
Efter Sangen samledes man paa Dannehaves
Festplads i Otting. Sognets Indbyggere havde flag
smykket den i Forvejen smukke Plads, der ved denne
Lejlighed indviedes ved Ejeren Kr. Svejgaards Vel
komsttale med Ønsket om, at alt, hvad der her maatte
blive talt, „kristeligt som folkeligt“, maatte blive
hans Hjem, Kres og Land til Velsignelse og Ære.
Saa sang man Pastor Kragh-Miillers Velkomst
sang til Melodi af „Vikingabalk“ fra Tegnérs
„Frithjofs Saga“.
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Nu velkommen enhver, der vil gaa i vort Lag,
der af Hjertet er med i vor Fest, —
der vil elske og tjene vort Land og dets Flag!
Vær velkommen, hver eneste Gæst!

Langt
for at
for at
for at

fra Sønder I stævner til Frænder i Nord
gribe den udstrakte Haand,
udslette lidt af Adskillelsens Spor,
knytte de bristede Baand.

Da „de fangne“ kom hjem, og Begejstring mod Sky
slog som Flammer, hvor helst de kom frem,
ogsaa vi følte Glæde; men dæmpet og bly
var den Gæst i vor Kirke og Hjem.

Men idag er Oplevelsens Stund os saa nær;
nu maa Hjærterne tændes i Brand.
Vore Brødre og Søstre, vi har Eder kær;
bring den Hilsen, saa kærligt I kan!

Vi vil tolke vor Tak for den trofaste Vagt,
I har holdt mer end halvhundred Aar;
men endnu maa her Vagt, hvor end Grænsen er lagt,
det vi alle som Danske forstaar.

Er vort Klima end barsk, er dog Hjærtet i Glød
for vort Flag, vore Minder, vort Land;
og os fryder dets Lykke, os nager dets Nød.
Lad os elske det hver, som vi kan!
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Vi er samlet til Fest, lad enhver da som bedst
samle Forraad til Hverdagens Tid,
saa at hver fra idag, baade Værter og Gæst,
drager styrket til Fremtidens Strid!

Derefter fortalte Pastor Kragh-Müller i store
Træk Genforeningsstenens Historie, som han sam
lede i dette, der paany var oplevet ved at arbejde
med dens Rejsning: „Enighed gør stærk“.
Efter Mads Nielsens Sang: „Frænder fra de
gamle søndre Sogne“, der passede, som om den var
skreven netop til denne Lejlighed, talte Lærer Salmonsen. Han lignede Sønderjyderne ved en Skov,
hvori man paa Frastand først seer de store Træer;
saaledes faar man først Øje paa Førerskikkelserne i
et Folk. Men de enkelte store Træer er ikke Skoven ;
Underskoven maa med; og det er det jævne Lands
folk. Hverken Over- eller Underskov alene er nok,
men tilsammen danner de Skoven. — I to Menneske
aldre har Sønderjylland været skilt fra Moderlandet.
Dette er ikke det samme nu, som dengang vi blev
skilt. Sønderjylland er heller ikke det samme som
dengang. Paavirkningerne har paa de to Steder væ-

SALLING-FJENDS HERREDER OO VOR GRÆNSEKAMP

Hl

ret vidt forskellige; men ved Sammenkomster som
denne vil vi fra begge Sider gøre alt for, at Samfø
lelsen inaa voxe. Kun derigennem opnaaer vi den
fulde Lykke for vor gamle Mor, Danmark!
Saa sang man Sønderjydernes Yndlingssang,
digtet af Joh. Ottosen: „Det haver saa nyligen reg
net“. Ogsaa den passede udmærket til Lejligheden,
for efter en stærk Byge var Solen brudt igennem og
gød nu sit Guld over Festen.
Derefter tog Sønderjydernes Fører P. Gad Or
det. „I skal allerførst ha rigtig hjærtelig Tak for, at
I bød os herop. Aa, det kan I tro, at det at blive budt
rigtig hjærtelig velkommen gør saa vidunderlig godt
for os andre dernede ; for under den lange Adskillelse
fra Eder er det særlig det haarde i os, som har været
i Udvikling, hvilket har været en Nødvendighed for
at holde Vagten. A har jo adskillige Gange været
over Grænsen og haft Lejlighed til at møde Hjærtevarme, men for alle mine Medrejsende, som aldrig
før har haft Lejlighed til en saadan Velkomsthilsen,
er den af allerstørste Vigtighed, og det skal I alle ha
hjærtelig Tak for!“
Siden fortalte Lærer Lindstrøm fra anden Zone
om sin Gærning som Lærer dernede søndenfor den
nye Grænse og dvælede særlig stærkt ved, hvor
trangt det var for de Smaabørn, der gik til dansk
Undervisning; deres tysk opdragne Kammerater ha
dede dem derfor. „Og det kan I tro, at der er mange
smaa Barnehjærter, der bløder ved.“
Efter Grundtvigs Sang: „Nu skal det aabenbares“ skiltes Forsamlingen i Følelsen af at være blevet
en stor Oplevelse rigere.
Aftenen tilhørte atter Hjemmene, men Kl. 3^
næste Dag samledes Kommunens Indbyggere og de
res Gæster pr. Vogn eller Auto ved Oddense Kirke.
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Saa satte det lange Vogntog sig i Gang — ca. 30
Køretøjer — og agede ad Eskjær til. De modtoges
med vajende Dannebrog og fik forevist Stuerne og
den skumle hvælvede Fangekælder.
Siden gik Turen gennem Haven til Festpladsen,
hvor man drak Kaffe. Derfra til Stranden ved Salt
bæks Udløb, hvor man glædede sig over den smukke
Udsigt til Himmerland og Fjendsherred. Lærerne
Lindstrøm og Ørnbøll samlede Ungdommen til Lege.
Man legte „To Mand frem for en Enke“ og den æld
gamle Sangleg om Offers Frieri : „Frem gaar Offer,
frem gaar Ædelig, frem gaar Kongens Bønder alle“.
Man sang Fædrelandssange. Lærer Ørnbøll foredrog
sin fornøjelige Vise om Genforeningsstenen i Otting.
Lærer Salmonsen talte for de sønderjydske Kvinder
ud fra Pastor Lohmanns Sang: „Den Gang, da du
drow fra me“. Han mindede om, hvad de havde lidt
og stridt under Verdenskrigen, naar de maatte sende
deres kære afsted og ene staa alt i Rette derhjemme.
Derpaa holdt jeg følgende lille Tale: „Da I i
denne Stund er mine Gæster, vilde jeg ogsaa gærne
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ha Lov at sige et Par Ord, skønt jeg ikke egentlig
har det paa rede Haand. Sailingland, paa hvis Grund
vi staar, har ikke nogen gammel Historie, men histovre hinsides Fjorden seer I Himmerland. Det har en
meget ældre Saga, for derfra drog Kimbrerne ud og
forfærdede selve Rom med deres vilde kimbriske Hyl.
— I mine unge Dage har jeg selv prøvet at danne en
sønderjysk Forening her i Egnen. Det var jo kun
efter fattig Evne, men vi har dog haft saadanne
Mænd som gamle Skrumsager heroppe for at tale.“
Søren Lund fra anden Zone talte nu nogle faa,
men djærve Ord om, at de udelukkede Danske nok
skulde holde Trængselstiden ud. Derefter udtalte P.
Gad, at det var ham en Glæde at hilse paa Doktor S.,
fordi de Artikler, som Doktoren for en Del Aar til
bage havde skrevet i „Flensborg Avis“, var det
eneste danske Historiestof, han den Gang kunde faa
fat i. I de tyske Historiebøger stod der kun nogle faa
Ord om Danmark, at det var et lille Land, som laa
mod Nord og ingen Rolle spillede. Han og andre var
derfor glade for de Artikler, der havde været med
virkende til at vække deres Danskhed.
Da Madkurvene var tømt, steg alle atter til
Vogns og kørte langs Sallings smukke Østkyst, hvor
Skove og bølgende Bakker tegnede sig vakkert i den
nedgaaende Sols Glød.
Ogsaa paa Jenle vajede Dannebrog, og Gæsterne
modtoges hjærtelig af Jeppe Aakjær og Fru Nanna.
I et varmtfølt Foredrag bød Aakjær velkommen og
aabnede sine Stuer for samtlige Gæster. Han sam
menlignede sit Forhold til Sønderjyderne i deres Nød
med sin Vandring en mørk Aftenstund. Han hører
Klageskrig i Natten i en vis Retning, men da han
ikke faar eftersporet, hvorfra det kommer, gaar han
videre og glemmer næsten Raabet i Natten. Nu havde
8
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han endelig faaet opklaret, hvorfra det kom. Og dette
gav han Udtryk ved at fremsige sit smukke Vel
komstdigt „Goddaw ijen !“ Dette Optrin greb alle
stærkt.
Man sang Aakjærs Digt: „Jeg lagde min Gaard
i den rygende Blæst“. Et Leve for Digteren udbrag
tes. Derefter udtalte P. Gad, at det var ham en stor
Glæde her paa Jenle at kunne sige, hvor stor en Vel
signelse Aakjærs Sange havde været ved dansk
Undervisning i anden Zone. De glædede ikke blot
Børn, men alle Aldre lige til 70 Aar. Og naar det
kneb med at faa Folk til at forstaa og følge med, saa
kunde en Sang som „Ole sad paa en Knold og sang“
eller „Jeg lagde min Gaard i den rygende Blæst“
rive alle med. Det var noget, de kunde forstaa, og det
skyldtes der her at sige Tak for.
Rask gik det saa hjemad til Oddense-Otting,
hvor mange fortsatte Samværet endnu en Stund.
Efter de tre Gæste- og Festdage var Værterne
dødtrætte og især Værtinderne, som maatte være
stadigvæk her og dér, altid paa Færde i Stegers og
Stuer. Men det føltes og føltes stærkt, at det var
danske Brødre og danske Grænsevagter, man havde
haft til Gæster.
Ved Morgentoget i Lyby Kl. 6 sagdes hjærtelig
Farvel og Tak for de tre Dages gode Samvær.
Tre af Udvalgets Medlemmer ledsagede Gæ
sterne til Viborg.
I Domkirken indlededes med Sang. Derefter
holdt Pastor Kragh-Miiller Andagt, idet han ud fra
Joh. Jørgensens Lignelse „Edderkoppen“ talte om
„Traaden fra oven“ i den enkeltes og Folkets Liv.
Bagefter forklarede han hvert enkelt Billede i Dom
kirken fra Skabelsen og til, hvor Guds Udvalgte
staar foran Tronen. Foran Alteret sang man „Den
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store hvide Flok vi se". Alle var grebne af de mæg
tige, enfoldige, jævne og fromme Billeder, og da
Skaren sang i Kor foran Alteret, var der dem, der
syntes, de havde naaet Turens Højdepunkt.
Siden samledes man ved et fælles Bord paa
Afholdshotellet, hvor Gæsterne skulde styrkes inden
den lange Hjemrejse. Efter at Pastor Kragh-Müller
havde budt velkommen, holdt Esper Kolding en
hjærtelig Afskedstale. Det havde været ham, — han
kunde sige: hele Kommunen —, en stor Glæde at
have Sønderjyderne iblandt sig; derfor skulde de
have Tak. „Vi har nu faaet langt større Forstaaelse
for eders Strid og Nød.“
Herefter sang man en Sang af J. Helms:
„Haabet er som en liden Fugl“.
Kr. Svejgaard tog dernæst Ordet. „Vi har nu
sunget om Haabet og Mindet. Hos min Navnebroder,
som faldt i Krigen — gennem Bogen „Krestens
Breve“ — har jeg lært Haabets Tale saa frejdig og
klar, trods Skyttegravenes Skygger: „Nu oprinder
der en stor Tid for Danmark. Og maatte det blive mig
forundt at opleve den!“ Saa klart saa han alt i Kri
gens første Tid, „Morgenstjærnen“, der endnu stod
i Taage for os andre. Men ved eders Rejse hid, og
ogsaa ved eders Tale om, hvordan eders Strid og
hele Kampstilling gjorde eder haarde, er vi bleven
varme og har oplevet noget af dette: „Kom, Regn,
fra det høje, lad Jorden oplives som Liljedal!“ —
Ved at være sammen med eder og høre om eders
Kaar har vi oplevet det, der ikke kan skildres, men
maa opleves; det er blevet til Minder, der skal gem
mes fra Slægt til Slægt. Tak, at I kom, — og Tak,
at I holdt Fest paa vor Festplads!“
Paa Kr. Svejgaards Opfordring sang man før
ste Vers af „Brødre og Søstre, vi skilles nu ad“. Der8*
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efter oplæstes Lærer Ørnbølls nedenstaaende Af
skedshilsen, der var bleven bragt til Præstegaarden
Kl. 2 om Natten.
Vi mødte jer med jævne, danske Ord.
I spiste ved vort jævne, danske Bord.
Selv kom I jævnt, som jævne danske Folk.
Jer jævne Tale trængte ej til Tolk.

Vi farer ej med Brask og vældigt Bram.
Det jævne Ord fandt ofte sikrest Ram.
Den jævne Vej er sundest at befare.
Den jævne Mand gaar fri af mangen Snare.
Far vel og Tak for gode Samværsstunder,
du Venneflok fra Landet „sønden Aa“.
Sent læges Kampens onde, dybe Vunder.
End bløder Saar, og bitre Taarer staa
jer end i Øjet, medens Dag gaar under.

Men bag ved dugget Blik en Stjærne staar
paa Baggrund af jert varme, danske Hjærte.
Den varmer, lyser, læger ondest Saar
og kvæger mildt og blidt hver bitter Smerte.

Vi saa dens Glød i vemodsløret Øje!
Den varmed os i Sjælen dybest ind.
I stille Fryd vi derfor maatte bøje
os mod jer, Sjæl mod Sjæl og Sind mod Sind.
I kom, I saa, I vandt.
I vore Hjærter, vore Tanker til jer bandt!
Og saa Farvel! Og Tak for Samværsglæde,
du Venneflok fra Landet „sønden Aa“!

P. Gad bad Udvalgsmedlemmerne bringe alle
Værterne Gæsternes Tak endnu en Gang. Fornøjeligt
talte han om Rejsens Tilrettelæggelse, om Vanske
ligheder og Ængstelser, om de aldrende, der syntes,
de var for gamle, men alligevel havde holdt tappert
ud og følte sig foryngede gennem Turen. Endelig ud
talte han Haabet om at se Værterne som Gæster i
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Sønderjylland næste Sommer og Pastor Kragh-Müller som Taler til Vinter.
Lærer Lindstrøm takkede særlig paa AndenZonefolkenes Vegne.
Lærer Demant talte dybt greben ud fra Ordene :
„Nødig sige vi Farvel, men Velkommen, o hvor
gærne!“
Pastor Kragh-Müller knyttede nogle Ord til Læ
rer Ørnbølls Vers om, at det hele havde været „paa
det jævne“. Af Halvfjerdsernes Mænd havde vi lært
at tale sandt og sundt, ikke store, hule Ord ; men det,
de havde glemt, vilde vi have med, — Gud! Derfra
turde vi vente Kræfter og Kærligheden. Varme
Hjærter trænger vi til, og eders Gæstefærd har var
met os dybt i Hjærtet. Derfor Tak!
Derefter blev der overrakt P. Gads Hustru en
smuk Buket Pæoner med røde og hvide Baand.
Der sluttedes med „Altid frejdigt, hvorefter
Pastor Kragh-Müller hævede Bordet, og Gæsterne
blev fulgt til Toget.
Under Viften og Udvexling af de sidste Hilse
ner, Ønsker og Taksigelser dampede Gæsterne af.
Men det kendtes i de Dage i Oddense-Otting, at Søn
derjyderne var kommen hjem til Danmark og havde
følt sig hjemme.

Det gunstige Resultat af Sønderjydernes Sallingtur i 1922 fremkaldte et nyt Foretagende af
samme Art i 1929. Salling Landboforening sendte
en Indbydelse til Folk fra det blandede Distrikt,
dvs. de af Tyskheden truede Egne. Gæsterne mod
toges i Skive d. 4de Juli og indkvarteredes i tre
Hold. Vejret var straalende.
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5te Juli ved Nitiden samledes det ene Hold i
Vinde Vestergaard, hvis udmærkede Kreaturer toges
i Øjesyn. Derfra drog man til Anders Kr. Andersens
fortræffelige Husmandsbrug. Ejeren og Konsulent
Lund forklarede Ejendommens Tilblivelse, hvorpaa
en af Sønderjyderne takkede og udbragte et Leve
for Andersen og Hustru.
Andet Hold mødtes hos Laust P. Goul, Grove.
Efterat have seet paa den udmærkede Kvægstamme
drog man videre til Naboen, Gert Johnsen, som er
Fremavler af Sæd til Foreningen af jydske Landbo
foreninger.
Tredje Hold samledes hos Proprietær Henriksen
paa Vium Mølle og nød Synet af den dér herskende
vidtdrevne Orden og Akkuratesse. Ejeren talte til
sine Gæster, og det kneb med at rive sig løs fra det
smukke Sted. Næste Station var hos A. P. Riis,
Frammerslev, hvis Kreaturer var Genstand for me
gen Anerkendelse.
Formiddagen afsluttedes i Otting, hvor samt
lige Deltagere mødtes hos Jakob Goul, der kunde
fremvise en særdeles udmærket Kvægstamme og
bl. a. en ved Varde nys indkøbt Hoppe med Føl, som
der stilledes store Forventninger til.
Deltagerne gik derpaa over i Kr. Albertsens
smukke Parkanlæg, som der faldt mange smigrende
Ord om.
Endelig samledes man foran Genforeningsste
nen i Otting. Her bød Kr. Albertsen velkommen, og
man sang de to første Vers af en Sang, som Kr.
Svejgaard havde skrevet til Melodien „Velkommen,
Lærkelil“.
Velkommen til vor By,
saa lille, lidt i Ry,
men stor for os, her har vi Hjem og Kære.
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Velkommen sønderfra,
velkommen her ida’,
vi samlet er for Mindekrans at binde.
Vi samlet er iaar
om vore fælles Kaar
og slutter Baand, som vare vil for Livet;
til dem, som ej kom med,
vor Hilsen følger ved,
og sig til dem, vi mindes dem ved Festen!

Derpaa holdt Kr. Svejgaard følgende Tale:
„Nu, da vi er samlede her ved Genforenings
stenen, er det, som om Minderne myldrer frem. Min
det gaar saa let tilbage til første Gang, da der var
Sønderjyder forsamlede her. Flokken er ikke den
samme, men Føreren fra sidst, P. Gad, er dog med.
Jeg mindes denne højtidsfulde og vemodsfulde Stund,
da vi sammen sang den herlige Sang „Slumrer sødt
i Slesvigs Jord“. Dette, sammen at høre Suk, se en
Taare, se et Smil glimte frem, kan ikke skildres, men
maa opleves. Paa os heroppe gjorde det et dybt Ind
tryk. Og senere, da de sammen med os var forsam
lede paa vor Festplads paa Dannehave, udtalte deres
Fører dybt greben: „Aa, hvor vi trængte til denne
Velkomst. Under Adskillelsen er alt det haarde i os
blevet udviklet, og dét kan en saadan Velkomsthilsen
være med til at smelte“. Og senere, da vi med Søn
derjyderne gæstede Jenle, sammenlignede Jeppe
Aakjær Oplevelsen med, hvordan man i Bælgmørke
kan høre et Skrig som af een, der er i Livsfare. —
For at slige Oplevelser ikke skal glemmes, vil Stenen
her tale med sit tavse Sprog til de kommende Slægter
om, hvad I har lidt og stridt. For det er jo saaledes,
at dette, at værne om Folkets Minder, har en opbyg
gende Kraft i sig for et sundt Folkeliv til Held og
Lykke for vor gamle Moi* Danmark.“
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Man sluttede med at synge sidste Vers af før
nævnte Sang.
Ja, Tak for det, I kom;
vi Minder faar derom,
som lyser op i Hverdagslivets Færden.
Saa bindes Mindekrans
til Danmarks Æres Glans,
saa gamle Mor faar dugget Glans i Øjet.

Søderjyden Erik Fink takkede for det smukke
Samvær.
Dernæst kørtes til Oddense, hvor der spistes
Frokost i Forsamlingshuset. Der blev holdt Taler af
Formanden for Salling Landboforening, Chr. Chri
stensen, Hindborg, af Sønderjyden Hans Beyer fra
Aasgaard i Balling samt af Forstander Vedel og
Ingemann Torp, Tøndering.
Ved Totiden skiltes de tre Hold paany. Et Hold
tog til Jenle, et andet til Spottrup, et tredje til
Eskjær.
Jeg maatte holde en improviseret Tale paa den
grønne Vold i Eskjær Have, hvad der kneb, men
efter Sigende faldt i god Jord. Ogsaa min Kone talte.
Om Aftenen var der Fest i Tøndering, hvor
Ingemann Torp, Proprietær Pedersen, Hegnet, og
Pastor Hansen, Durup, talte.
Søndag den 6. Juli var Sønderjyderne i Kirke.
Om Eftermiddagen var de alle samlede til Fest paa
Krabbesholm, hvor der ogsaa var Svenskere tilstede.
P. Gad fra Hejselt talte.
Afrejsen fandt Sted næste Dag.

Jeg har nu prøvet at vise, Punkt for Punkt,
hvordan Salling og Fjendsherred gennem Tiderne
har stillet sig til vor Grænsekamp.
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Udgangspunktet er det Forhold, at disse Egne
ligger langt, langt borte fra den nationale Krigsskue
plads, næsten ikke til at raabe op, saa det er meget
vanskeligt for de hjemstavnsbundne Indbyggere at
faa Føling med, hvad der rører sig og brydes histude.
Vendertogene og Kampen mod den kullede Greve
gik os saa temmelig forbi. Endnu, da P. H. Lorenzen
talte Dansk i Slesvig Stændersal 1842, sov vi trygt.
Spredte Opvækkelser — Slavekrigen, Treaarskrigen 1848—51 og Krigen 1864 — gør kun en forbigaaende Virkning. I 48 faar Sallingboerne — med
Rette eller Urette — Skudsmaalet: lunkne. Sikkert
er det, at de efter hver af Krigene hurtig falder til
bage i den hyggelige Forestilling, at „her er ingen
Røvere i denne Skov“.
Den første dyberegaaende National vækkelse
skabes af Jebjergpræsten Glud fra 1862 af.
1908 grundes „Historisk Samfund for Salling og
Fjends Herreder“, der dog i Hovedsagen kun tager
Sigte paa den snævre Hjemstavns Opgaver.
Ved Afstemningen om Nordslesvigs Genindlem
melse i Kongeriget 1920 hører Salling og Fjendsherred til de Egne, der giver det laveste Procent
Jastemmer.
Tre Stene og tre Flagstænger rejstes i Salling
til Minde om Nordslesvigs Genforening med Dan
mark 1920.
I 1922 og 1929 iværksattes sønderjyske Fælles
rejser til Salling.

Opmuntrende og nedslaaende Sindelagsvidnes
byrd staar Side om Side. Med Henblik paa de mindre
opmuntrende maa jeg tilslut sige nogle Ord. Det
drejer sig til syvende og sidst om noget andet og
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mere end at faa Toppris for vore Stude eller vort
Flæsk. Og det er et sølle Smaasind, der ømmer sig
gudsjammerlig over de af os krævede Ofre paa den
fjærne Krigsskueplads, som om det var noget, der
aldeles ingen Renter bar.
Kampen i Sønderjylland foregaar nok fjærnt
fra os; men det, der kæmpes for, er vor egen Sag,
vor egen Ære, vor egen Ret til at leve videre som
selvstændigt Folk. (Jfr. Pastor Gluds Udtalelser
Side 29).
Skulde sligt være os ligegyldige Ting? Da har
Tyskerne rigtignok en ganske anderledes Forstaaelse
af, hvad det gælder. De kæmper ikke bare paa den
nordslesvigske Front, men mod Nordøst, Øst, Sydøst,
Syd, Sydvest og Vest og hinsides Verdenshavene, —
kort sagt paa alle Kompasstreger fjærn og nær, —
det evner de, og de gør det med Kraft, Ildhu og
Offervilje.
Vi Danske har kun en eneste Grænsefront, — en
Front, der kun spænder over nogle faa Mile fra Hav
til Hav. Og saa ømmer vi os endda og finder, der
kræves for tunge Ofre af os. Skam faa vi for saadan
noget Kællingeri ! Det er lurvet, umandig Tale, et
Folk med en mere end tusendaarig Historie uværdig.

Kan Sallingboer og Fjandbcer samles i Enighed
cm at skabe et historisk Musæum for Hjemstavns
kundskab, saa maa de ogsaa kunne rinke sig op til
at rette det historiske Blik videre ud. De maa lære
at se Kampdeltagelsen paa den truede Front ikke
scm en forbandet, tyngende Pligt, men som en spæn
dende Æres-Opgave, som de tager Del i med Liv og
Sjæl. Hvert Stød hvert Modstød maa drive vor Op
mærksomhed ti! samme Kogepunkts-Glød som den,
der flammer hos et idrætsglad Publikum ved en
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Mesterskabskamp i Fodbold. Kan vi ikke føle saadan,
da er vor historiske Sans ikke mange Styvere værd.
Forresten er der ogsaa noget andet end den
historiske Sans, der maa tale med. Sallingboen og
Fjandboen er som alle andre Jyder udrustet med et
rigt Fond af tørt, svedent Lune. Han elsker at sætte
den lune Parade mod det lidenskabelige Hug. Han
glæder sig over sig selv, naar det derved lykkes ham
at dupere Modstanderen og faa ham til at lange et
mægtigt Hug ud i den b'laa Luft. Og han glæder sig,
naar han genfinder samme Evne hos andre Jyder og
deri seer saa at sige sin egen Natur genspejlet. Men
denne Genkendelses-Glæde vil han netop i allerhøje
ste Grad have overfor Sønderjyden. Han vil paa
Sindets Vegne have rigelig Lejlighed til at udtale det
„Goddaw ijen“, som Aakjær i sin smukke Velkomst
sang af 1919 har rettet til det sønderjyske Bondemaal. Naar bare vore Nørrejyder faar Lejlighed til
at præsenteres for det jyske Lune, som det udfolder
sig hos Brødrene sønden Aa, — hvad de hidtil kun i
ringe Grad har haft —, saa vil de simpelthen slet
ikke kunne staa for det. De vil kende, hvor sandt det
er, hvad Lembcke skriver om Modersmaalet :
De Fremmede, de tænkte at volde hende Sorg;
de bød hende Trældom i hendes egen Borg.
Men just som de mente, hun var i Baand og Bast,
da lo hun saa hjærtelig, at alle Lænker brast.

En saadan fornøjelig Adgang til at lære det
sønderjyske Lune at kende vil vi for Fremtiden faa
gennem Svend Thorsens Bog, der udkommer til Foraaret. løvrigt har jeg optrykt en Del af hans
Historier og af mine egne Optegnelser i en Artikel
„Sønderjysk Humør", der har staaet i Skivebladene
og „Viborg Stiftstidende" fra 29de August 1936. Jeg
troei’ forresten, at jeg fremtidig hvert Aar vil gen-
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optrykke nogle af disse Historier, for de er for gode
til at vejres bort med et Dagblads Papir; de bør
gemmes i en Aarbog, hvor man altid kan finde dem.
For historisk interesserede Mennesker har godt
af hvert Aar at mindes om vor Æresopgave. Saa vi
kan vise Verden, at vi Sallingboer og Fjandboer ikke
lader os lumpe, men hjælper med til at gøre til
Sandhed, hvad Valdemar Rørdam synger:
Thi sprænges kan en Fjældvæg, og tvinges kan en Elv.
Men aldrig kan et Folk forgaa, der ikke vil det selv.

Gzidmund Schütte.

Aflivelse af en sejlivet Skrøne.
Aarbogens Læsere maa undskylde mig, men jeg
maa fortælle dem om en Sejr, jeg i de sidste Dage
har vundet.
I kender nok Æventyret om Kællingen, der træt
tedes med en anden Kvinde om, hvorvidt Kornet
klippedes eller skares. „Klippe-klippe“ sagde hun.
Saa plumpede hun midt under Striden i en Aa. Men
hun blev ved sit. Og da hun allerede var under Vand
og ikke mere kunde sige noget, rakte hun endnu
Haanden op og gjorde med Fingrene Tegnet „Klippe
klippe".
Ligesaa ihærdig har Altyskerne i over hundrede
Aar forkyndt, at Jyderne — altsaa ogsaa Sallingboerne — er ægte Urtyskere, der er bleven skændig
underkuede og afnationaliserede af de fæle Ødanskere.
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Læren tilspidsedes i to Sætninger :

1. Oldtidens Jyder var Vestgermaner.
2. Nutidens Vestjysk er ikke Dansk.

1 en Menneskealder har jeg søgt at komme disse
Vranglærdomme tillivs.
Vranglærdom Nr. 2 lykkedes det at faa aflivet i
1914, kort før Verdenskrigens Udbrud. Da skrev 12
fremragende tyske Sprogforskere under paa, at „om
Vestjyskens Danskhed er der ingen Strid mellem
tysk og dansk Videnskab".
Desmere haardnakket klamrede man sig til
Punkt 1.
Men i 1933 udkom i Cambridge Bd. II af min
store Haandbog „Our Forefathers, the Gothonic Na
tions" (i dansk Udgave „Vor Folkegruppe Gottjod",
I, 1926). Deri paaviste jeg udførlig, at Paastanden
om en vestgermansk Nationalitet i Oldtiden var
Svindel. Der har aldrig existeret noget Folk, der
kaldte sig „Vestgermaner“. Navnet er opfundet af
tyske Stuelærde ved Aar 1800, NB. ikke før, men
efter Kristus.
Jeg havde knap ventet det men det er virkelig
lykkedes denne Sandhed at trænge igennem i det
mindste hos een sandhedskærlig tysk Videnskabs
mand.
Ved den nys afholdte Universitets-Uge i Flens
borg stod Prof. Scheel fra Kiels Universitet op og
sagde: „For den videnskabelige Renheds Skyld vil
jeg sige, at man ikke kan opretholde den Paastand,
at vestgermanske Stammer skulde have boet her før
Danskerne. Jeg har tidligere troet det, men det er en
Misbrug af filologiske Forestillinger. Gudmund,
Schütte, hvem jeg anseer for en alvorlig Forsker,
har Ret, naar han værger sig imod, at vi overfor den
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danske Teori sætter den vestgermanske. Thi der
har aldrig existeret nogen vestgermansk Samfølelse.
Forestillingen „vestgermansk“ er dannet af Sprogmænd, men kan ikke bruges her“.
Hermed er der rammet en forsvarlig Pæl gen
nem Spøgelset. Og Sallingboerne kan trøste sig med,
at de hverken er „Vestgermaner“ eller „Angelsaxer“
eller „Urtyskere“, eller hvad ellers de altyske Annexionister kan hitte paa, men slet og ret Jyder,
d. v. s. gode Danske.
Gudmund Schütte.

Skolevæsenets Reform i Skive
og Resen Sogne.
Af Pastor Leth, Skive, i Egeria, Fjerdingaarsskrift for Opdragelse
og Undervisning i Danmark og Norge, 1804.
Ved Agnes Møller

Convention oprettet i Skive 1801, den 10. Maj
imellem Hovedskolens og Biskolens Lærere.
F or erindring.
aa Grund af den ofte erfarede, men sjelden re
spekterede Sandhed: at en Skolelærer ikke vel
kan lære baade et temmelig stort Antal Børn at
regne, et andet Antal at skrive, et tredie Religions
forklaring, og desuden et andet Partie at stave, og
et andet at kjende Bogstaver, saa har jeg troet bedst
at inddele Skolens Børn i tvende Klasser, under
tvende Skolelærere, helst paa tvende Stæder, som i
det mindste er saa vidt afsondrede, at den ene Klasse
og dens Lærere ikke skal kunne forvirres af den an
dens Forretninger. — I Overeensstemmelse hermed
har vi i sidst afvigte Vinter havt en dobbelt Skole,
en Hovedskole nemlig og en Biskole, og Udfaldet har
været saa heldigt, at Læreren ved Hovedskolen har
forsikret mig: at der ikke i Mands Minde har saa
mange Børn søgt Skolegang i Skive, som i afvigte
Vinter. — Denne saa vel lykkede Gjernings Prøve
har bestemt mig til at troe: at saadan Indretning
bør herefter bestandig haandhæves, og bringes til
største mulige Fuldkommenhed. — Men eet stod i

P
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Vejen, det sædvanlige, som tilintetgjør saa mangen
almeengyldig nyttig Indretning — en staaende Fond,
hvis aarlige Frugter kunde tilvejebringe en i det
mindste nogenlunde værdig og tilstrækkelig Løn for
Biskolens Lærer. Efterat have overlagt paa bedste
Maade, i det mindste i den oprigtigste Hensigt,
denne vigtige Sag; efterat have indhentet Kundskab
saavel om Skolens visse Indkomster her i Skive, som
og om Antallet, eller dog Middeltallet af de kontribuerende, saavelsom de frie fattige Skolebørn; saa
foreslog jeg Læreren for Hovedskolen at oprette en
fast Convention, efter et vist metam institutionis,
saaledes at derved kunde vindes for Biskolens Lærer
et betydeligt Antal Lærlinger, og med det samme et
nogenlunde klækkeligt Bidrag til den Løn, han
aarlig burde have.
Denne Convention bestaar af følgende Poster:

1.
Hovedskolens Lærer forbinder sig til at lade
Skolen i Skive separere i tvende Klasser: dog saa
at de beständigen ansees og behandles som een ene
ste Skole.

2.
Til den Ende skal Hovedskolens Lærer være for
bunden til i det mindste engang ugentlig at besøge
Biskolen, og at have nøje Tilsyn med, at Undervis
ningen der har ordentlig og stadig Fremgang.
3.
Da Hovedskolens Lærer ved denne Indretning
befries for baade den kjedsommeligste Del af SkoleArbejdet, og tillige for en stor Deel af de fattige frie
Børn og deres Undervisning, saa er han villig til
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aarligen at afstaa til Læreren for Biskolen af sin
hidtil havte Løn visse Indkomster 8 Rigsdaler.

4.
Men, da denne Afgivt langt fra er tilstrækkelig
for en Mand, som baade Vinter og Sommer skal opoffre sig i den mindst opmuntrende Deel af Skolens
Arbejde; saa har man lagt som egentlig Grund for
Biskolens Indkomster et vist Metam institutionis,
hvorved for Læreren kan vindes baade et betragte
ligt Antal af kontribuerende Lærlinger og tillige
des længere Tid til at hæve Kontribuenternes Løn
ninger. Bemeldte Meta institutionis for Biskolens
Lærer bestaar af følgende Dele: a) at kjende Bog
staver; b) at stave; c) at læse reent og ret indenad;
d) at læse udenad det bibelske af Katekismus og et
fuldstændigt Udtog af Lærebogen i Religionen (her
til regnes Bibelhistorien i Udtog) ; e) at læse Skrivt;
f) at kjende og læse Tal: de Lærlinger som have
opnaaet dette Maal overflyttes til Hovedskolen, efter
at være prøvede i en Hoved-Eksamen, som herefter
aarligen ved Nytaars Begyndelse skal holdes.
Anm.
Skolens Aai- regnes fra een Pedersdag til en
anden.

Med Hensyn og i Henhold til denne Convention
extraherede jeg begge Skole-Protokollerne, for at
see hvor mange kontribuerende Lærlinger og hvor
stor en Lønning Biskolens Lærer, efter bemeldte
Plan og under nærværende Skolegang kunde be
komme. — Desværre! det blev en saare lille aarlig
Løn, omtrent 16, højst 20 Rdlr., foruden ovenstaaende Afgivt, som Skole-Læreren for Hovedskolen
efter Conventionen har forbundet sig til at betale.
9
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— For at bidrage af yderste egen Formue til denne
gode Sags Fasthed og Fremvext, har jeg forbundet
mig til at garantere Biskolens Lærer aarligen „30
Rdlr. siger Tredive Rigsdaler“ saalænge jeg er Præst
ved disse Menigheder, om endog, som rimeligt kan
være, en god Deel af bemeldte aarlige Løn skal sup
pleres af min egen Kasse; thi ved senere Beregning
befandtes Indkomsten af Kontribuenterne ei at være
mere end qvartaliter 3 a 4 Rdlr., aarlig 12 a 16 Rdlr.
Gud give kun Naade og Lykke til at Arbejdet
maae beholde den begyndte haabefulde Orden og
Fremgang! og Arbejdets Frugter engang blive kjendelige og virkende paa Livets Gjerninger og Lidelser,
til Gudsfrygts, Dueligheds, Elskværdigheds og Lyk
saligheds Fremhjelpning iblandt os! saa vil ingen
af os fortryde sin Opoffrelse for Ungdommens Op
dragelse og Dannelse ! !
Skive 1802, den 8. Maj
Leth.

Denne Convention underskriver og forsegler
som de egentligen paagjeldende Mænd.
Skive, den 10. Maj 1801.

N. Steenberg.

A. Davidsen.

(L. S.)

(L. S.)

Forslag ang. Skolevæsenets bedre Indretning
i Resen Sogn og i Landsognet til Skive.
Resen Sogn
har i Resen Bye en Skolestue, hvori plejer at holdes
Skole fra Mortensdag omtrent til Pedersdag, stun
dom lidt længere. — Til dette Skolehold plejer af
Sognet af Bondestanden, at udredes, efter Reparti
tion, circa 3 Rd. 2 Mk. d. C., og af Herregaarden
Krabbesholms Ejer at suppleres det resterende af
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8 Rdlr., hvilke otte Rigsdaler have været udbetalte
uden videre Kost eller Tæring — til en Skoleholder
for Undervisningen i ovenmeldte Vintermaaneder.
— Slutteligen, at Gjerningen har været Betalingen
liig ! ! — Da det nu befindes : deels at meerbemeldte
Underviisningstid er alt for kort, deels at intet no
genlunde dueligt Subjekt kan ventes, eller bør for
langes for en saa ussel og modløs gjørende Betaling,
saa har jeg herved den Pligt og Ære at insinuere,
som Forbedringsforslag følgende:
1. §.
At Skoleunderviisningen maatte holdes aarlig i
de 7 Maaneder fra 1. Oktober til 30. April begge in
clusive! —
2. §.
At Skolelæreren maatte nyde Kost, Logis og
Varme — af Jordbrugerne i bemeldte Maaneder. —
Hvortil Huusmændene, som ei ere iblandt de Fattige
erlægge aarlig 6 Sk. hver, og komme Jordbrugerne
efter Hartkorn til nogen Hjelp, og at den fornødne
Ildebran, ligesom forhen leveres betimeligen før Vin
terens Ankomst. — Huusfolkenes Bidrag bliver for
Resten efter Forordn. 23. Jan. 1739. 22. §. 32. Art.

3. §.
At Krabbesholms Ejer, som efter Reskr. af 22.
Febr. 1754, af egne Midler contribuerer til Skole
væsenets Forbedring, behagentligen vilde, istedet
for aarligen at tilskyde circa 5 Rdlr., herefter til
lægge aarligen 2 Rdlr., ialt 7 Rdlr., som nogenlunde
passende Løn for 7 Maaneders Underviisning. —
4. §.
Skolestuens Huus holdes i saa forsvarlig Stand,
at Underviisningen desaarsag ikke forhindres ! Mang9*
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lerne ved Syn eftersees i Foraaret og betimelig om
Sommeren afhjelpes. —
5. §.
At Resen Sogn, naar ovenmeldte Vilkaar op
fyldes, maae forsikkres Befrielse for andre i Frem
tiden mulige Paalæg, Skolevæsenet betreffende, ind
til en almindelig Skolereform for hele Landet maatte
forhaabentligen som ønskeligen foranstaltes!
Den 1ste og 2den Post har Resen Sogns Beboere
skrivtligen forbundet sig til, hver efter sit Hartkorn,
at opfylde, under Vilkaar, at den 5te Post forsikkres
dem med Indbegreb af Kongl. Anordning d. d. 25.
Novbr. 1801 : hvilket saameget mindre paatvivles,
som Resen Skole efter forommeldte forældede og be
klagelige Indretning hidtil ikke har havt anden Be
stemmelse end nogle faa Vintermaaneders eller ret
tere nogle faa Vinterdages Skolehold med saare
overfladig Underviisning.
Skive 1802, den 20. Juni.
Leth,
Præst til Skive og Resen.

Forestaaende vor kjære Sognepræst Hr. Leth
hans Forslag antage vi, og skal i alle Maader holde
os samme efterrettelig; hvilket vi 2de Mænd efter
Fuldmagt fra hele Sognets Beboere ved vores Underskrivt bekræfter.
Resen den 20. Junii 1802.

Laur. Nielsen,

Jens Foged,

Sogne-Foged.

Møller i Hogens Mølle.

Forandragne cg velafgivne Proposition findes
grundig og billig, angaaende Resens Skoles for Frem
tiden nye Indretning. — Saa hvis Indhold i alle Dele
skal blive efterkommet.
Krabbesholm, den 9. Juli 1802.
Ærbødigst H. Rasmussen.
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Skive Landsogn
har hidtil havt tvende omgaaende Skoleholdere, een
i Søndre- og een i Vestre Sogn, hvilke Klokkeren i
Skive har lønnet i Forening med Sognemændene,
fordi han egentlig skulde være, hvad han, da det er
localiter og realiter umuligt, ikke kan være — Skole
holder for begge bemeldte Distrikter.
Betalingen har, som den forommeldte, været
ussel og afskrækkende, dog har bemeldte omgaaende
Skoleholdere i Skive Landsogn havt Føden i Skole
tiden hos Sognemændene; og derved saa som saa
været sikker for den Hungersnød, som især i dyre
Tider maatte true og underkue en Skoleholder
i Resen.
Imidlertid, da Betalingen ogsaa der, som sagt,
har været ussel; da desuden Skoletiden har været
fra Mortensdag til Pedersdag for kort; og endelig,
da Skolehold i hver Mands Stue er ofte mere for
argelig end opbyggelig baade for Børn og Lærere
(experto credendum) saa proponeres til Skolevæse
nets højest trængende Forbedring i Skive Landsogn
følgende Forslag, med almindeligt Hensyn til hvert
Steds contribuable Hartkorn, som sædvanlig Maalestok til Byrdernes Ligning.
1. §•
At tvende Skolestuer, hver paa 4 a 5 Fag, blive
bygte, een i Søndre- og een i Vestre Sogn, paa beqvemmeste Steder. Det ene Distrikts Langtfraliggenhed fra det andet, og den mellem løbende Aae gjør
det nødvendigt: at tvende Stuer paa forskellige Ste
der maae indrettes. — Saavidt anvendeligt, eftei'
Forordningen af 23. Jan. 1739, 21. og 22. Art.
2. §.
Sognemændene, Huusmænd og Gaardmænd med
hinanden, maatte holde bemeldte Skolestuers Huse i
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saa forsvarlig Stand, at Underviisningen ikke af
Mangel herpaa skulde hindres, alt efter foranførte
Forordning.
3. §.
Ligeledes holde de, hvert Distrikt sin., omgaaende Skoleholder med Kost, Logis og Varme; Kost og
Logis nyder han af Jordbrugerne efter den saakaldte
rigtige Omgang i Sognet efter Hartkorn. — Dog
synes det billigt: at til Svansøegaard, som ligger
circa ÿo Miil borte fra den beqvemmeste Skoleplads,
bør Skoleholderen ei forbindes at hengaae efter sin
Forplegning dagligen i de korte og strænge Vinter
dage; men i Juleferierne kunde han beqvemmest op
holde sig der saa mange Dage, som bemeldte Gaard
efter sit Hartkorn bør holde ham for hele Aaret.
Anm.
Da Juleferierne ikke kan medtage saa mange
Dage som Skoleholderen bør underholdes af Svansøe
gaard, saa opholder han sig der i Paaskeferiernes ni
Dage tillige — i alt circa 25 Dage. Det til Skole
stuens Varme fornødne Brændsel leveres af Sognemændene i Distriktet, saaledes, at den som har Skole
holderen i Kost, leverer til Skolen det fornødne Ilde
brand til Skolens Varme i den Tid. — Saaledes ei
det ved Kongel. Reskript fastsat for Hem Skole
District.
4. §.
Men da ogsaa enhver af disse omgaaende Skole
holdere, ifald de skal være nogenlunde duelige, ei
kan have mindre i Løn, end som Skoleholderen i
Annexet Resen: 1 Rdlr. maanedlig, eller, for hele
den aarlige Underviisning i 7 Maaneder, 7 Rdlr., til
dem begge altsaa 14 Rdlr., saa bliver Spørgsmaalet :
„Hvorfra disse skal ventes?“ Skive Sogns Menighed
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giver her i Skive Kirkepenge til tvende ombaarne
Tavler: een til Byens Fattigkasse, en anden til Helsingøers Hospital. — Denne sidste Tavles hele Ind
tægt plejer at afsendes til Provsten for at komme
alene Hospitalet til gode. — Naar derimod Helsingøers Hospital efter Kongelig Reskript af 6. Novem
ber 1739, maatte nyde den Deel, som efter Reparti
tion bør gaa af Skive Kirkes Tavle — jeg mener 2
Rd. — og det øvrige nu maatte anvendes til ovenmeldte Skoleholderes Løn, saa kunde man med me
gen Grund haabe, at denne Indkomst af bemeldte
Tavles Indtægt — det lidet af Resen Sogn iberegnet
— vilde aarligen indbringe en god Deel af ovenmeldte Skoleløn, naar kun Skivelandsogns Menighed
blev gjort opmærksom paa, at denne Tavle bidrager
til at lønne de Mænd, som ere betroede deres Børns
Oplærelse og Dannelse. —

Anm.
Ved Skrivelse fra Biskop Tetens d. d. 3. Sept.
1802 blev Skive Kirkes Repartition bestemt til 1
Rdlr. 32 s. — Det Øvrige endda til Lønningen mang
lende udredes saaledes: Huusmændene betaler hver
8 sk., aarlig ligesom i Resen Sogn, og Indsiddere ef
ter Forordningen ; det endnu manglende erlægges af
Klokkeren i Skive efter hans Tilbud, som den egent
lige Skoleholder for bemeldte Distrikter, fordi han
ved oftbemeldte Skoleholderes Antsættelse er bleven
sat istand til at forestaae Biskolen her i Skive; og
at oppebære den derfor fastsatte Løn af aarligen
30 Rdlr.
5. §.
Under saadanne Vilkaars Opfyldelse holdes
Skoleunderviisningen her i Skive Landsogn aarlig
fra 1. Oktober til 30. April, begge inclusive.
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6. §.
Naar Underviisningen saaledes nyder, under
Guds Velsignelse, den tilsigtede Fremgang, saa for
ventes for Skive ligesom for Resen Sogn Befrielse
for andre i Fremtiden muelige Paalæg, Skolevæsenet
betreffende, indtil en almindelig Skolevæsenets For
bedring for hele Landet maatte, forhaabentligen,
som ønskeligen, foranstaltes! —
Den 1ste. 2den og 3die af ovenmeldte Poster har
Skive Landsogns Beboere, 2 a 3 undtagne, som dog
ei formodes at kunde kuldkaste ved Egensind en almeennyttig Indretning, forbundet sig til at opfylde;
under Vilkaar: at den 6te Post maatte forsikres dem,
med Indbegreb af Kongel. Anordning d. d. 25. Nov.
1801, hvilket saa meget mindre paatvivles, som fast
Skole ingensinde har været i Skive Landsogn; men
ikkun som i Annexet i Resen, nogle faa Vinterdages
Skolehold, med saare overfladig Underviisning.
Skive, ut supra.
Leth.
For det Vestre Skoledistrikt underskriver vi
efter Fuldmagt fra samtlige Beboere, og derved forsikkre, at ovenanførte skal blive opfyldt.
Winde, den 20. Junii 1802.

Søren Konst.

Christen Brøndum.

(med paaholden Pen.)

(med paaholden Pen.)

At ovenmeldte tvende Mænd har havt Fuldmagt
paa de andres Vegne i Henseende bemeldte Forslag,
bevidner vi tvende Mænd.
Lund ut supra.

Christen Christensen.

Chresten Bæch.

(med egen Haand.)

(med egen Haand.)

Den for Østre Skole-Distrikt her foreslagne
Plan indgaa vi at opfylde: hvilket vi herved med
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Hænders Underskrivt bekræfte. Bidstrup — Egeris
— og Svansøegaard. Den 20. Junii 1802.

Af Bidstrup:
Roger Jensen. Peder Ibsen. Chresten Hansen.
Niels Andersen. Mogens Andersen. Ole Clausen.
Af Egeriis:
Søren Jacobsen. Peder Larsen. Christen Larsen.
Af Svansøgaard :
Thomas Nielsen.

Skive Land-Sogn og Resen Sogn har bestandig
med slet Skolehold været forsynet, hvilket har viist
sig i den Vankundighed, som der, fremfor alle Ste
der, har været iblandt Ungdommen ; hvorfore den ret
sindige og nidkjære Præst Hr. Leth har siden hans
Ankomst til Embedet utrættelig arbejdet paa at
bringe Skolevæsenet i bedre Stand. Det har lykkedes
ham at faa dette Forslag, som hermed indsendes,
antaget af Vedkommende, og nu beder han med
disse: at Stiftets høje Øvrighed vil gunstigst bringe
det dertil, at samme Forslag maae blive, saa hastig
som mueligt, allernaadigst confirmeret, paa det den
derved føjede Anstalt strax kan blive iværksat. Og
dertil føjer jeg min Bøn.
Ravn.
Underdanigst Promemoria !
Indlagte Forslag fra den af priselig Iver for
Skolevæsenet saa udmærkede Hr. Leth, Sognepræst
for Skive og Resen Menigheder viser desto værre!
alt for tilstrækkelig, hvor aldeles jammerlig Skole
forfatningen paa endeel Stæder har været efter den
1740 gjorte Indretning. — Vel har den nidkære Læ
rer langt fra ei drevet det saa vidt, som han inderlig
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ønskede da allene Vinter-Skolens bedre og nyttigere
Indretning er udvirket. Sommer-Underviisningen er,
desto værre ! liden endog i de faste Degneskoler ! ! —
Men det lidet, der er indgaaet, er dog meget imod
det forrige, som og af den retsindige Provst Ravn
bevidnes med ivrig Bøn om Forslagets Stadfæstelse.
— Vi fordriste os ikke ved vore Embeders Myndig
hed at give Forslaget fuld Kraft til Forandring i det
af vore Formænd forhen indrettede saa meget min
dre, som Planen til Skoleholderens Løn for Skive
Landsogn i 4de §. indbefatter Overskuddet fra den
saa kaldte Helsingøers Tavle, hvilket Overskud den
Kongl.approberede Plan for Fattigvæsenet i Sjelland,
der formodentlig og her antages, i 7de Sections 46.
§. No. 4, bestemmer til Sognets Fattigkasse; men
da dette Overskud kommer fornemmelig fra Skive,
som Kjøbstæd, desuden Anvendelsen og vist er de
fattige Børns Gavn, haabe vi, at denne saare liden
Medtagelse fuldkommen kan bestaa med ovenmeldte
allernaadigste Plan for det Almindelige.
Forslaget, forfattet af den nidkjære Sognepræst,
og tillige anbefalet af den erfarne og retsindige
Provst, indstilles underdanigst det høje Collegii høje
Bevaagenhed udvirket til allernaadigst Approbation.
Wiborg, den 13. Sept. 1802.

Sehestedt.

Tetens.

Cancellie-Resolution.
Pro Memoria.
Ved herhos at tilbagesende den med Hr. Kam
merherre og Deres Højærværdigheds Skrivelse af
13. i f. M. fulgte, og af Sognepræsten Hr. Leth for
fattede — Plan til Skolevæsenets Indretning i Skive
og Resen Sogne, undlader man ikke tjenstligst at
melde, at dette Collegium efter de oplyste Omstæn-
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digheder, bifalder, at Skolevæsenet i fornævnte Sog
ner indtil videre indrettes efter dette Forslag.
Det Kongelige Cancellie, den 9. October 1802.

Colbiørnsen.

Cold.

Reiersen. Feddersen.
Knudsen. Monrad.

Lassen.

P. S. Formeldte tvende Skolehuse ere allerede
opbygte, og deres Opbyggelsesbekostning sees af føl
gende :

No. 1. Regning
over Søndre Sogns Skoles Opbyggelse.
Litr.
Litr.

A. Tømmerregning ......................... 21 R. 5 M.10 sk.
B. Dito tilligemed Søm .................. 10
Smeden ..........................................
2
2Glarmesteren .................................
3
Tække (foruden frivillig og
skjenket Beregning) ............
1
2
3
Arbejdsløn .....................................
6

Skolehusets Opbyggelse .............................

44

3

13

Præstens Bidrag ...................................
Sognets Bidrag............................................
Beregnet 4 Mk. 4 sk. pr. Td. Hartkorn.

10
34

3

13

No. 2. Regning
over Vestre Sogns Skoles Opbyggelse.
Litr. A. Tømmerregning ...........................
Litr. B. Dito tilligemed Søm ...................
Smeden ...........................................
Glarmesteren ................................
Tække (foruden frivillig og
skjenket Levering) ..............
Arbejdsløn .....................................

21 R. 5 M. 10 sk.
8
4
1
4
3
-

1
6

-

Skolehusets Opbyggelse .............................

42

1

10
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Præstens Bidrag ..........................................
Sognets Bidrag ............................................
Beregnet 2 Mk. 12 sk. pr. Td. Hartkorn.

10 R. - M. - sk.
32
1
10

Altsaa Vestresogns Skole kostede at bygge 42
Rd. 1 Mk. 10 sk., Søndresogns Skole kostede at bygge
44 Rd. 3 Mk. 13 sk. begge Skive Landsogns Skoler
kostede at bygge 86 Rd. 5 Mk. 7 sk., hvoraf Præsten
betalte 20 Rd. og Menigheden 66 Rd. 5 Mk. 7 sk.
Skive 1803, den 23. Martii.

Christian Nicolaj Krogh.
I 1936 har Skive
og Omegns historiske
Samfund mistet en af
de gamle Arbejdere,
en af dem, der, skønt
født i en anden Egn,
fuldt og helt fik ind
levet sig i Skive-Eg
nens Traditioner, saa
han var blevet en af
vor Hjemstavns gode
Mænd.
Chr. Krogh saa
for første Gang Lyset
den 9. Februar 1859
i Vestervig, og i Ve
stervig gamle Klosterkirke blev han holdt over
Daaben. Men da han var 4 Aar gammel, rejste For
ældrene til Ranum, og der levede Chr. Krogh sine
Barndoms- og Ungdomsaar, ligesom han frequenterede det derværende Seminarium og tog Lærer
eksamen i 1883. Allerede Aaret efter kom han til
Salling, hvor han var Andenlærer i Seide fra 1884—
1889, for derefter at bestride Embedet som Lærer i
Tøndering til først paa Aaret i 1924, da han trak
sig tilbage fra Lærergerningen og henlevede sine
sidste Aar i Lyby.
Chr. Krogh trak sig dog ikke tilbage for at
sidde i Kakkelovnskrogen. Allerede fra den første
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Tid i Salling havde han fattet Kærlighed og Interesse
for Sallings mange Gravhøje, og han traadte i For
bindelse med Nationalmuseet og var dette en tro
Medhjælper gennem en lang Aar række. Da han i
1932 maatte sige dette Arbejde fra sig, modtog han
som Paaskønnelse et Sølvbæger, udført efter en ka
rakteristisk Bægerform fra den ældre Jernalder i
Danmark.
Da Chr. Krogh havde taget sin Afsked, fik han
Tid til at fæstne en Del af det historiske Stof, han
havde samlet, paa Papiret, og i Skivebogen fremkom
nu en Række Skildringer fra hans Hjemstavn i
snævreste Forstand, Tøndering og Omegn. I 1928
„Hegnet“ og „Albert Andersen Skeels Gavebrev“,
1930 atter en Artikel „Hegnet“, 1933 „Tøndering
By“, 1934 „Tøndering Kirke“ og 1935 „Fra vor
Folkeskoles Barndom“.
Til Udarbejdelse af „Tøndering By“ modtog
Krogh en Understøttelse fra „Den grevelige Hjelm
stj erne-Rosencroneske Stiftelse“.
Krogh, der altid havde interesseret sig for at
faa en Museumsbygning rejst i Skive, blev i Aaret
1930 indvalgt i Historisk Samfunds Bestyrelse, og
han var fra den Tid og til sin Død stadig optaget af
denne Tanke og blev et virksomt Medlem af Mu
seumsudvalget.
Kroghs Virke paa andre Felter, samt hvad han
har skrevet i andre Tidsskrifter og Blade, skal ikke
omtales her; vi har villet minde Medlemmerne om,
hvad han har været for Historisk Samfund og dets
Arbej dsomraade.
Niels P. Bjerregaard.
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