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EN BETTE SPROGLÆRE FOR 
SALLINGBOMAAL
Af Gudmund Schütte.

Hær har I, Folkens, en Grammatik 
til at lære paa et Øjeblik 
for en Kvabjyde, ogsaa kaldt Sallingbonik.

FORORD
Halvøen mellem Sallingsund og Skive Fjord pri

ses i et kendt gammelt Vers:

Hvis Salling var hed,
som hun er fed, 
saa var hun det bedste Land i den hele Kristenhed.

Salling Syssel er ogsaa Skueplads for en af de 
ældste Skildringer af jysk Folkeliv og Trosliv, Re
formations-Satiren „Peder Smed og Adser Bonde" 
fra 1530. Men sproglig har Salling Syssels Kærne
land lige til 20. Aarhundrede glimret ved sin Fra
værelse, „søgt Frelsen ved at ligge død". Det staar 
til Skamme for Yderomraaderne baade mod Syd og 
Nord. Fjandbomaalet kommer ind som en flot Num
mer Et med sin store Hjemstavnsdigter Jeppe 
Aakj ær; jeg nævner exempelvis Komedien „Livet 
paa Hegnsgaard", „Gammel Jehannes hans Biwelsk- 
istaarri" og „Po fir glowend Pæl". Oscar Banff 
har udgivet en „Morsingboernes Sangbog", 1937, 2. 
Udg. 1939, indeholdende 16 Kvad paa Folkemaalet 
til Pris for Morsø, Limfjordens Perle, deriblandt to
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af Bang selv (samt et af ham paa Skriftsproget, der 
ved Afstemning er kaaret til „Morsingboernes Na
tionalsang").

For nu at sætte vore bagelige Sallingboer en 
Raket i Enden skrev jeg i Skivebladene 1936 en 
Artikel „Om å skryw po Sallingbomo’l". Den havde 
en god Start. Der gik Hul paa Sallingbonikernes 
Tavshedsmur. Den ene efter den anden vovede sig 
frem af sit Skjul og gav sig til at kvidre paa Sal- 
lingsk, som Næbet nu var voxet paa ham. Vigtigst 
af alt var, at Lærer Torolf Kristensen, Vinkel, luk
kede op for sin Videns Sluser og fortalte paa syd- 
vestsallingsk Maal om gammelt sallingsk Folkeliv, 
„Fræ mi bet’te Ti’", nu af Institutet for jysk Sprog- 
og Kulturforskning udgivet i Serien „Jyske Folke
mål". Jeg selv vovede mig til i vor Aarbog at skrive 
„No smo’ Blå- å dæn dansk Histårr’i", hvori Sprog
formen var kontrolleret af Østsallingboen Lærer 
Mortensen fra Mogenstrup. Skønt vi endnu ikke kan 
kappes med Morsingboerne i Hjemstavnens Pris, ei
der dog skrevet flere Folkemaalsdigte til Sallings 
eller Sallingbomaalets Ære, — af Jens Løvig i vor 
Aarbog 1937, af Mads Larsen Jensen i „Skive Avis" 
25. 9. 1937, og mit eget Digt „Jyskens Pris" i vor 
Aarbog 1937.

Tavshedsmuren er altsaa endelig brudt. Salling- 
boerne er saa smaat ved at gnide Søvnen af Øjnene 
og har ikke længere nødigt at skamme sig som de, 
der staar stumme og fjalede i Bogverdenens Skam
mekrog.

Men ét fattes endnu i vor Lykke: en sallingsk 
Sproglære. Ogsaa her er Morsingboerne et Heste
hoved foran os. Lærer Skyum, og Læge J. Lund har 
skrevet om deres Maal i Øens Aarbog eller i „Morsø
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Folkeblad"*), og sidstnævnte har siden 1932 ud
givet „Morsingmaalets Lyd- og Formlære". Vil 
nogen dærimod skrive paa Sallingbomaal, har han 
dertil ikke den svageste Pegepind. Det skal der 
ordentlig Mod til.

Jeg kan hær ikke nægte mig at mindes en gru
opvækkende Tildragelse fra Halvfemserne. Da Kjø- 
benhavn opskræmtes ved Rædselsbudskabet, at den 
populære Varietédirektør Scheel-Wandel var bleven 
ædt af Kannibalerne paa Nationals Taganlæg, hed 
det sig, at der kun fandtes faa kødelige Rester af 
den ulykkelige, men derimod to af hans ufuldbaarne 
Aandsfostre, „Tysk Grammatik til at lære paa et 
Øjeblik" og „Tysk Syntax til at lære strax". Dem 
havde de ellers saa forslugne Vilde aabenbart ikke 
kunnet fordøje. (Jeg har ikke nødigt at oplyse, at 
den menneskeædte Scheel-Wandel naturligvis var en 
ualmindelig fed And).

Nuvel, da ingen andre synes at ville vove sin 
Trøje, har jeg følt mig tilskyndet til at skrive en 
bette „Sallingsk Grammatik til at lære paa et Øje
blik".

Visselig er jeg ikke den rette til det, — aa nej, 
aa nej endda. Det skulde ha været en Torolf Kri
stensen. Men det var jo fortvivlet, om vi skulde bie 
saa længe, til æ Lindworm, som ligger med Hovedet 
under Løwere Bakk’, stikker sin Sundsøre-Hale
spids i hans egen Gaf, saa Verden gaar til Grunde, 
uden at vi har faaet vor Salling-Sproglære. Dærfor 
tog jeg fat med Fortvivlelsens Mod i Henhold til 
Ordet: „Det bedre er det godes værste Fjende".

Nogen Lydlære maa man ikke vente af mig, det

) Se „Morsingb. Sangbog“, S. 67.
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orker jeg ikke; dærtil kræves en skrappere Sprog
kender end mig Stakkel. Men jeg tænker ogsaa med 
Medlidenhed paa de ulykkelige Læsere. Tag f. Ex. 
Holger Sandvads fortræffelige Bog „Stauningmå- 
let" ; dæri styrtes Læseren paa Hovedet ind i 50 Si
der pebret Lydlære, med Tungespidslyd, Fortunge
lyd, Midttungelyd, Bagtungelyd, rundede og urun
dede Selvlyde og mange flere deslige Forfærdelig
heder, saa Guderne monne sig forbarme. Og jeg gad 
seet den arme Lægmands-Dævel, der ikke skræmmes 
rent hen med det vons eller ogsaa farer vild og om
kommer i dette forfærdelige Djunglekrat, denne 
Lærdommens dødkedelige Labyrint.

Saadan noget kan jeg, menneskekærlig, som jeg 
er, ikke faa mig til at skrive. Jeg foretrækker at 
gøre det „kurz, aber schmerzlos", som Tyskerne 
siger (kort, men smertefrit). Derfor nøjes jeg med 
til Indledning at give et kort, summarisk Afsnit om 
Lydforhold. Jeg plukker en Urtekost af de Lydtræk, 
som jeg finder særlig iørefaldende eller særlig yndig 
sallingske, og jeg udstyrer dem med Exempler, som 
snart er kulturhistorisk interessante, snart lader det 
jyske Folkelune boltre sig. Det kan man saavist ikke 
kede sig ihjel ved.

Ved Formlæren gør jeg mig Sagen saa let som 
muligt ved simpelthen at ta Sandvads Bog til For
billede. Der er jo saa stort Frændskab mellem Sal- 
lingbomaal og Hardsysselmaal, at man meget vel kan 
følge samme Skema for det ene som for det andet. 
Noget føjer jeg ogsaa til af mit eget. Saaledes 
exempelvis Paavisningen af, at Ejestedordene arter 
sig paa Sallingsk (jeg formoder: paa det samlede 
Vestjysk) nøjagtig som paa Engelsk. Jeg har frem
sat denne Iagttagelse i „Skive Venstreblad" 14. 12.
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f938. Forresten er Iagttagelsen allerede gjort af 
J. V. Bloch, 1832, se Side 24.

Lærer Mortensen, Mogenstrup Skole, har atter 
været saa elskværdig at meddele mig de nøjagtige 
østsallingske Lydformer. Han stammer fra Hakk- 
ildgaard, som er Nabo til Eskjær.

Med Hensyn til Lydtegn, saa holder jeg med Flid 
Skrivemaaden saa klods op ad Skriftsproget som 
muligt. Kun to extra Tegn bruges: Apostroffen ’ 
for Stød, og Prikken ■ for Glidetone. Staar Tegnet 
efter Medlyden, er Selvlyden kort: kal’, kali-, „Kalv, 
Kalve"; staar Tegnet mellem Selvlyd og Medlyd, er 
den lang: kå’l, kål, „Karl, Karle". Jeg skriver imid
lertid ikke som Torolf Kristensen bet’te, men bett’e, 
for det er mig ærlig talt for vanskeligt at hitte ud 
af, naar Stødtegnet skulde sættes midt i og naar 
ikke. Dobbeltskrivning af Medlyde bruger jeg iøv- 
rigt svarende til Skriftsprogets Stavemaade for for 
Øjet at tydeliggøre Selvlydens Korthed, henholdsvis 
Medlydens Længde. — Jeg skriver raskvæk sk, st, 
sp, ikke som vore Pernittengryner af Lydhistorikere 
sg, sd, sb. Sandt nok, det hedder sg osv. ; men saadan 
hedder det i det samlede Dansk. Der er ingen 
Dansk, der uden største Møje kan faa sig til at sige 
det anderledes. Og hvad skal vi saa med den lyd- 
kløveriske Nøjagtighed? Ligesaa skriver jeg stærk, 
dætt’er, ikke stærg, dædd’er, og jeg bruger i Endel
sen er, ikke det omvendte, lydmalende a. Allevegne 
her udtaler vi uvilkaarlig Skriftbilledets Tegn net
op saaledes, som det kræves af det fonetiske Tegn. 
Hvorfor saa plage sig med Tegnet? Det gør jo kun 
Lydtexterne endnu mere fremmede og kedsomme
lige, end de i Forvejen er.

I samlede Exempelsætninger skriver jeg Navne-
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ord med stort, rider ikke den filologiske Kæphest at 
skrive alting smaat. Det er kun Stivstikkeri, der 
nægter sig og os andre det udmærkede Tydeliggø
relses-Middel, som det store Bogstav ved Navne
ordene er.

Professor P. Skautrup bringer jeg min bedste 
Tak, fordi han har gennemseet og kritiseret mit Ma
nuskript.

Hærmed være mit Forsøg henstillet til den gun
stige Læsers Dom, der bedes fældet saa overbærende 
som muligt. Det drejer sig jo kun om en Appetit
vækker. Haaber snart at se en virkelig Kender ta 
Æmnet op.

Esk jær, November 1939.
Gudmund Schütte.



Saa tager vi fat paa Sproglæren. Vi starter med

A. LYDFORHOLD
„Jeg" hedder paa Sallingsk som paa det meste 

>Nørrejysk a, af ældre ac, som det skrives i „Jyske 
Lov". Det hedder ikke som paa Tylandsk og Sønder
jysk æ, af ældre æc (Guldhornsindskriftens ek). Det 
kendte Ord, som lægges i Munden paa Jyden, hvem 
man har bundet for Øjnene og snurret tre Gange 
rundt, vil paa Sallingbomaal lyde: „Hæ r æ a, â hæ r 
æ Na’r, å hæ r æ Sønd’er; mæn hwar æ mi Mar- 
pu es (Madpose) ?"

Vi seer af samme Mundheld, at udlydende d paa 
Sallingsk ofte gaar over til r: mar, far = „Mad, 
Fad".

U-Omlyd forefindes omtrent i samme Fordeling 
som i dansk Skriftsprog. Saaledes i bö’r, Flertal af 
ba’r, „Børn, Barn"; dette Omlydsflertal staar fast 
gennem alt Jysk. Endvidere har vi som i Skriftspro
get örn (modsat sydslesvigsk arn i Arn Sjo og 
Arnæs), men mark (modsat mörk paa Jellingste- 
nen). Derimod har Sallingsk ligesom Morsingsk, Ty
landsk, Lysgaardsk og delvis Vendelbomaal ørk, 
hvor Skr. og Størstedelen af Østjysk har ark (Noas 
Ark). Sallingsk deler med det øvrige Vestjysk det 
gamle Helligdomsnavn harg, jfr. Herredstingstedet 
Hargæ, nu Harre, medens Østdansk og Østjysk har 
hörg, jfr. Hör i Skaane, Hørby i Vendsyssel, Him
merland, Lover Syssel, Hørdalen i Ræbild Bakker i 
Himmerland.
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Sallingsk har det sædvanlige lovbundne Skifte 
mellem v og w i Forlyd : vi overfor was „os", venn- 
overfor wan’, wonn en, „at vinde, vandt, vunden". 
Derved skiller Maalet sig fra Morsingsk, Tylandsk, 
Vendsysselsk og Nordhimmerlandsk, der alle lige
som Engelsk har fast tv. Jeg troer iøvrigt at have 
seet en nordvestsallingsk Text, der røbede Afsmit
ning af det morsingske wi.

Sallingsk har det kendte sekundære jyske j foran 
e: jæri „en", og det tilsvarende w foran o: wojnsde 
„Onsdag", Wojns „Oddense". Det sekundære j i jæn' 
er vel almindeligt jysk; det sekundære w rækker 
ind i Vesthimmerland, jfr. Vognsild af ældre Odens- 
eld, Vognsjæger for Odinsjæger, men savnes ellers 
i Østjysk, jfr. østhimmerlandsk Oddenshøj, ommer- 
sysselsk Onsild etc.

Fælles med Morsingsk, Tylandsk, Vendelbomaal 
og en Del af Himmerlandsk har Sallingsk Udviklin
gen af Tvelyd foran -st: hæjst, hæjst „Hest, Heste". 
I andre Tilfælde har Sallingsk Monoftong, saa For
holdet kan blive lige modsat det i Skriftsproget her
skende. Det hedder præjst å de’n = „Præst og 
Degn" (udt. dejn).

Hyppig indskydes i Sallingsk en Snyltelyd g eller 
k til Afløsning af Stød: tygger „Tyr", mugs „Mus". 
Lærer Mortensen har hørt, at Esper Brogaards og 
Mikkel Strøms Børn siger nik, tik for „ni, ti". Det 
er dog næppe ægte Sallingsk, for Esper er Mors- 
ingbo, og Mikkel er Furbo. Jeg seer ogsaa i „Mors- 
ingboernes Sangbog", at der skrives tigj („Tid), 
feskerik („Fiskeri"), uked („ud"), og Vilsund kal
des Welsukn; saadanne Former kan jo nok gøre en 
Ikkemorsing tummelumsk.

Særegen for Sallingsk er Formen was for aim.
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jysk wås „os". Dærtil sigter et morsingsk Vers i 
Sangbogen: „Hier å dier å hjæmnr te was sæjer 
æ hi ele Salembogras. Mæn hæ r å dær å hjemnr te 
wås, sø’n sæj er all- gu e Fål k epo Mås". Det er nu 
noget sært Sallingbomaal, der hær serveres, for hæ r 
å dæ r hedder det normalt ligesaa godt i Salling som 
paa Mors; men med Hensyn til was, er Verset rig
tigt. Den alm. Form wås bruges dog i Sydvestsalling.

En anden sallingsk Ejendommelighed er, at den 
udenvælske Endelse -it kan gaa over til -ik: abetik 
„Appetit", en Sallingbonik, en Morsingbonik, en 
Furbonik (ifølge Lærer Breum, Mogenstrup Skole) ; 
det er samme Endelse som i : en Skibonit (man burde 
selvfølgelig bruge Formen Skiving istedenfor den 
vælske Abekatteform ).

Man har engang for Spøgs Skyld lavet en Møn
stersætning, som viser, hvordan en Samling vokal- 
iske Enstavelsesord giver en Mening, som enhver 
Jyde, men næppe nogen anden, vil forstaa. Den gæl
der ogsaa paa Sallingsk. Een raaber efter en Kam
merat og spørger, hvor han er henne. Svaret lyder: 
„Ä-, a æ u o æ 0’ i æ O’". Dvs.: „Aah, jeg er ude 
paa Øen i Aaen".*) Sig saa ikke, at Sallingsk er et 
haardt, vokalfattigt Sprog! Med denne Krans af 
vokaliske Enstavelsesord kan det godt kappes med 
det vokalrige Sydhavssprog paa Honolulu og Ota- 
heiti.

B. FORMLÆRE
1. KENDEORD.

Det foransatte Kendeord æ er i Sallingbomaalet

*) Sætningen passer for grønningsk Sprogform. Paa Mogen, 
strupsk maatte det hedde: „po æ 0’“.
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det mest iørefaldende Træk, hvorved Maalet røber 
sig som vestjysk. Ved Siden deraf bruges ogsaa 
Kendeordet dæn, de, di, dæm.

æ er vel i Reglen en Afsvækning af dæn; men i 
visse Tilfælde stammer det uden Tvivl fra et ældre 
hin. Saaledes i den faste, fællesvestjyske Forbindelse 
med Tillægsordet „hel": æ hi-el då’, svarende til 
„hele Dagen", der indtager en lignende Undtagelses
stilling i Østdansk. Jævnfør det hardsysselske 
Strømnavn Aa-hen-heliæ (14. Aarh), nu æ Helle Â.

æ er bøjningsløst; det er knusende ligeglad med 
Køn, Ejefald eller Flertal, æ mand’, æ hu’s = „Man
den, Huset" ; æ mand’ hans hu’s = „Mandens Hus" ; 
æ mænd’, æ hus = „Mændene, Husene"; æ mænd’ 
djæ hu-s = „Mændenes Huse".

dæn dærimod bøjes i Køn og Tal, og naar det 
staar i Styrelsesforhold, kan Nominativ afløses af 
Afhængighedsformen: ve dæm stuer (istedenfor: 
ve di stu er).

æ kan bruges ved Egennavne. Der er hær en 
mærkelig Dobbelthed i Brugen, idet den snart ud
trykker Højagtelse, snart det stik modsatte. „Æ 
Gjej" var i sin Tid en agtet Skivekøbmand, Gjedde, 
som alle Sallingboer gærne vilde handle med. Men 
siges der om en Mand „æ Visti" istedenfor hans 
Navn Vistisen, saa ei’ der noget i Vejen med æ got
ten Visti: han er sær eller økonomisk svag, kort 
sagt, „der er ingen Handel ved ham". Brugen min
der om Hans Tausens „hin Edom" = „Edomiten".

Det hedder normalt „æ Morsingboer", men man 
kan vist ogsaa sige „di Morsingboer" eller „dæm 
Morsingboer", navnlig i drillende Vendinger. Her- 
paa vilde jeg gærne ha sprogkyndige Meddeleres 
Stadfæstelse (event, deres Modsigelse).
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Ved geografiske Vendinger bruges vistnok i Reg
len hverken æ eller dæn, di.

Nogle vanry østsallingske Hexe, som blev brændt 
i 16. Aarhundrede, hed „Tise Trolde". Formen „de 
Tise Trolde" kan vist ogsaa findes brugt paa Prent, 
men er næppe hjemlet.

Et gammelt mytisk klingende Mundheld lyder: 
„Harre Guj â Hjær’k Præjst, hwett’en å dæm skal 
vær bæjst?" (Hær stilles Guden i Herredshellig
dommen Hargæ overfor Præsten i Hjerk, ældre 
Hernich, *Hérn-vik, fra hvilken Havneplads Vejen 
førte til Herredshelligdommen Hærnburg, Gudinden 
Herns Bjerg; det er altsaa en Kappestrid mellem to 
stedlige Herredsguddomme. Forresten er Mund
heldet vel nærmest fremkaldt af et Ordspil, thi 
„Harreguj" er den sallingske Form for vort Udraab 
„Herregud!").

Et gammelt Haandskrift fra 1675, som jeg fin
der citeret i en Avis, nævner „Skive Tingstude", 
„Salling Øxen", og „Salling Skjorteløs", om hvilke 
sidste det hedder, at „de gaar ulden". En Præst i 
Tise har hørt tale om „Tise Konger"; Udtrykket 
røber samme Selvfølelse som den, der snærtes til i 
Aakjærs Vise om Sallings rige Brude og fede Stude, 
eller som i den kærlige Sallingbofaders Afskedsord 
til Datteren: „Maren, hå’r do no di ajn Klasses 
Baljet å di Silki-Paraply’ å di Guld klåk’?"

Kendeord forekommer i en Vending, der citeres 
af E. T. Kristensen i „Danske Ordsprog og Mund
held" S. 503: Maagerne i Spøtrup Sø kaldtes „de 
Spøtrup Gjæs". Om det passer, veed jeg ikke ; Sprog
kendere bedes give Meddelelse.

Ved Tillægsord bruges baade æ og dæn, de, di 
dæm, dog afgjort mest den sidstnævnte Art. Den
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forskellige Brug er først iagttagen af Byskov, 
„Smaanotitser om jydsk Dialekt", i „G j edved Semi
nariums Jubilæumsskrift" 1913, jfr. min Bog „Jysk 
og østdansk Artikelbrug" S. 105 ff. Hvad Byskov 
har iagttaget i Hardsysselmaalet, gælder vel ogsaa 
for Sallingsk.

æ bruges ved Udtryk, som nok oprindelig for
udsætter en viss Skelnen mellem det ene og det 
andet, men som ved hyppig Gentagelse er saa ved
tægtsmæssig fastslaaede, at de nærmer sig til Sam
mensætninger og Egennavne. F. Ex. „æ vejster Si- 
å æ øster Hu’s". Lærer Breum i Mogenstrup Skole 
skelnede „æ bett’e Klaj s" og „æ stu er Klajs". Paa 
Sallingsk vil man vist ogsaa kunne tænke sig den 
kendte Sygdomsbulletin: „A hå’r ed i æ sønder Si- 
å mi Maw ".

Efterhængt Kendeord er fra Skriftsproget op
taget i enkelte faste Ord eller Vendinger, der hoved
sagelig stammer fra Stats- eller Prædkesproget. For 
Ex. „Kong en, Ver den, hjatens, hwæ’r jænn este 
Daw sens Då’, Faj en (dvs. Fanden)"*). Et Mund
held lyder: „Imæll Harre å G'.øng dær hænger 
Fajen i en Sløng".

2. KØN.
Sallingsk er ligesom det øvrige Vestjysk og lige

som Engelsk i Hovedsagen kønsløst; Kønnet hører 
til de Overflødigheder, som Maalet har kørt paa 
Pulterkamret. Det hedder : en mand’, en ku en, en 
bå’r, æ mand’, æ kuen, æ bå’r. Det er modsat Skrift
sproget og de østligere Maal: Skriftsproget og det

*) Nutildags hedder det vist almindeligere som i Skrift
sproget.
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meste Østjysk har Fælleskøn og Intetkøn, Vend- 
sysselsk, Dj urslandsk og Øbomaalene har tre Køn.

Dog bliver Stofnavne Intetkøn, naar der tales 
om en Masse. Det hedder en wost, dæn’ wost, men 
tales der om en Sam'ing Oste, hedder det de wost.

Ved Dyr iagttages det naturlige Køn; man mær
ker, at Maalet er i Føling med det virkelige Liv. Om 
en Hingst og en Hoppe bruges ikke som i Skrift
sproget det farveløse og forskelsløse „den", men 
dærimod „han" og „hun".

Intetkønsbøjning er levnet i visse Stedord og 
Tillægsord. Det hedder dæn’, Itk. de; hwæm’, Itk. 
hwa; hwæm’somhælst, Itk. htvasomhæl-st; ajn „an
den", Itk. ånt; nu er „nogen", Itk. nøj; gu’e „god", 
Itk. gådt. Dertil kommer visse oprindelig adjektivi
ske Biord. Til ho’r „haard" hører håt; til hyw’ „høj" 
höt; til lång’ lånt; til twæ’r twat; til skriftdansk 
mid- mødt; naturligvis findes ogsaa det uundvær
lige skidt.

3. NAVNEORDS BØJNING.
Ejeform paa -s forekommer i Sallingbomaalet 

ligesaa sparsomt som i det øvrige Vestjysk og som i 
det engelske Frændemaal hinsides Vestervov; Kasus 
regnes ligesom Køn nærmest for en overflødig 
Luxus. Ejeformen kan nok forekomme, især ved 
Egennævne ; men dog er den ret sjælden. Vilde man 
brodere Talen med Ejeformer, vilde det føles som 
lærd og fremmed. Ogsaa er den forekommende Eje
form ofte en tydelig Afglans fra Skriftsproget. I 
forstenede Vendinger kan Ejeformen undertiden 
have ægte folkelig Oprindelse ; saaledes i dæn’ 
tidaws, hvoi' der ikke findes nogen tilsvarende 
Skriftsprogvending (det hedder: „den Tid paa Da-
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gen")- Saadanne Levn af gammel Ejeform er sna
rest hyppigere end i Skriftsproget. Tvivlsommere er 
Oprindelsen til „hwæ’r jænneste Dawsens Då’", 
der nok kunde smage af Prædkesprog. „I Kong ens 
Klæj’er" smager tydelig af Statssprog, „Alver dens" 
og „Han æ en Fand ens Kå’l" røber ligesaa tydelig 
deres Ophav fra Prækesproget.

I Almindelighed klarer man Ejendomsforholdet 
flexionsløst ligesom i Bajersk-Østrigsk ved Hjælp af 
Ejestedordene: „æ Mand’ hans Hat" = bajersk 
„dem Månn sei Huat"; „Hwæm’ si’n æ de?", „Hvis 
er det?". I en Avis læser jeg følgende Ordskifte mel
lem en Officer og en menig Jens, — det kunde godt 
være sallingsk: „Hvad er det, De har fundet, 67?" 
„De ær æ Skjæsan t, hans Ku en, hinn e Sykel, si 
Klå’k".

En enestaaende Vokativform (Tiltaleform) er 
indkommen fra Plattysk; naar man vil kalde paa 
„Folk", kan man raabe: falkens! (Se nedenfor 
Side 18).

Det er næsten overflødigt at tilføje, at Sallingsk 
med Skriftsproget delei- de geografiske Forbindel
ser uden Ejendomsmærker: „Eskjær Skov", „Tise 
Konger", „Skive Tingstude". De genfindes ogsaa 
paa Engelsk: „the London University", medens der
imod Tysk er nødt til at sige: „die Londoner Uni
versität" eller „die Universität London" (Apposi
tion).

Visse Stofnavne er som i det øvrige Vestjysk 
altid Flertal; saaledes især: Aske, Fløde, Grød, 
Suppe, Tjære, Vælling. Paa den skriftsprogvante 
gør det gærne et forbausende Indtryk, naar man 
hører tale om „flere Grød, flere Vælling"; det er, 
ligesom om Grød- og Vællingportionerne opfattedes
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som levende Væsener. Her er det igen Folkemaalet, 
der har den mere haandgribelige Opfattelse af Tin
gene; det forestiller sig de enkelte Gryn, som Grø
den og Vællingen udgøres af.

Flertalsformer dannes paa over en Tylft for
skellige Maader; Maalet er i den Retning afgjort 
mere kamæleonisk end Skriftsproget (Skr.). Det er 
i Grundlaget oprindelig de samme Klasser som i 
Skr., blot forskellig camouflerede ved Lydændringer. 
Men ofte er Fordelingen afvigende (afv.) ; ofte er 
Skriftsprogets Endelse tabt og levner blot en Efter
virkning, enten Toneskifte eller Ændring af Selvlyd 
eller Medlyd.

Der er 8 Hovedklasser, 17 Underklasser.

I. Flertal -er som Skr. Ofte høres rret næsten ikke.
1. -er uden Ændring af Stammen, som Skr.: 

bæ’ster, bönn er, hwåll-er, sky’er, wornier, „Bæster, 
Bønner, Huller, Skyer, Orner". Afv. føller „Føl". 
En Række Ord paa -er: dætt’erer (Ental dætt’er), 
kjællerer, sommerer (Ental somm’er), venterer, 
tyskerer, „Døtre, Kældere, Somre, Vintre, Tyskere".

2. -er + Stød, afv. fra Skr. : gjæ - gjæ’er, næt ■■ 
nætt’er, „Ge’d - Ge der, Nat - Nætter".

3. -er; Stød tabes som i Skr., men Skr. har afv. 
Endelse -e eller ingen Endelse: å’rm - a rmer, fej’l - 
fej ler (oftere fej’l, se under 8), „Arme, Fejl", stæ’r 
har Flertal med Stød: stæ’rer „Stære".

4. -er -|- Forkortelse, afv. fra Skr.:'kdg - kagg 
er,, pi g - pig g er, „Kager, Piger".

5. -er med stærkt ændret Selvlyd el. Medlyd, afv. 
fra Skr.: hue - hwojer, kuen - kwånner, „Hove
der, Koner". Endelse -er afv. fra Skr. : skif - skiv er, 
skaf - skaver, „Skibe, Skabe".
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II. Flertal -er -|- Omlyd, som Skr.
6. -er + I-Omlyd, Stød i begge Tal, som Skr. : 

fu’e - fæ’er, hå’n - hinn’er, klo’ - klø’er, koiv’ - ky’er 
(kygger), sow’ - sø’er, to’ - tæ’er, „Fødder, Hænder, 
Kløer, Køer, Søer, Tæer".

7. -er I-Omlyd, stødløst Ental, Stød i Flertal; 
som Skr.: bun - bønn’er, „Bonde, Bønder". Afv. fra 
Skr. : å-n - ænn’er, „And’ - Ænd’er".

III. Endelse, fremkaldt af foregaaende -eng, 
afv. fra Skr.

8. -i, med Glidetone: dræng’ - drængi, sæng’ - 
sæng-i, „Drenge, Senge".

IV. Oprindeligt endelsesløst Flertal.
9. Uændret, som Skr.: brø’, bæ’r, dy’e, fej’l, 

gry’n, lu’s (lugs), mu’s (mugs), o’er, u’er, æk’, 
„Brød, Bær, Dyr, Fejl, Gryn, Lus, Mus, Aar, Ord, 
Æg". Afv. fra Skr. bi’, tæn’ (Ental tæn’), „Bier, 
Tænder".

V. Oprindelig endelsesløst Flertal, Omlyd, som Skr.
10. I-Omlyd : mand’ - mænd’, go’s - gjæs, „Mand 

- Mænd, Gaas - Gæs".
11. U-Omlyd : bå’r - bö’r, „Barn - Børn".

VI. Sekundært endelsesløst Flertal.
12. Svarende til Skr.s -e, med Glidetone, som 

Skr. : go’r - go r, hæjst - hæj st, hund’ - hund-, kå’l - 
kål, kny tv’ - knyw, saws - saws, tro’ - tro-, væj’er - 
væjer, „Gaarde, Heste, Hunde, Karle, Knive, Saxe, 
Traade, Vædre".

Afv. fra Skr. : håw - håw, saw - saw, skåw -
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skå/iv , „Hov’ - Hove, Sav’ - Save, Skov’ - Skove; 
hyw’l - hyw l, ki’jel - ki-jel, lam,’ - lamm-, bi’en - 
bjænn-, „Hjul, Kedler, Lam’, Ben"; hamm’er - 
hamrn er, præjst - præj st, bøl’ - bøll-, stång’ - stång , 
„Hamre, Præster, Bylder, Stænger".

Ret vexlende Former har Ordet „Dag" : då’, idå’, 
„Dag, idag", men godaw’, „Goddag", Samsæt lu-erde 
„Lørdag"; forstenet Hensynsform nuomdaw-, „nu
tildags"; forstenet Ejeform dæn’tidaws, „den Tid 
paa Dagen", liwæ’r daw sens då’, „hver eneste Dag" ; 
Flertal date.

13. I-Omlyd med Glidetone som Skr., men afv. 
Stød i Ental: bro’er - bröj er, „Bro der - Brød re".

14. Skriftsprogets Endelse -er afløst af Stød: 
håw t - håw’t, knap - knap’, kåp - kåp’, mark - 
mar’k, skaw t - skaw’t, skywt - skyiv’t, stjajt - 
stjaj’t, stöw t - stöw’t, tåw-t - tåw’t, „Hofter, Knap
per, Kopper, Marker, Skafter, Skørter, Stjærter, 
Trillebøre, Tofter".

Afv. fra Skr. flåk - flåkk’, hjårt - hjår’t, „Flokke, 
Hjorte".

Naar håw’t, skyrv’t svarer til „Hofter, Skørter", 
saa skulde man, skønt Skautrup nægter det, egent
lig vente, at hjår’t svarede til en Skriftsprogform 
„Hjorter". At denne faktisk har foreligget paa Jysk, 
dærom vidner den nu nedlagte Gæstgivergaard „Tre 
Hjorter" paa Vestergade i Kjøbenhavn ; det var den, 
hvori særlig mange gæve Jyder plejede at tage ind, 
og dærfor fik Navnet jysk Skriftform, paa Trods af 
de kjøbenhavnske Omgivelser. Er det et lunefuldt 
Tilfælde, at „Tre Hjorter" synes at pege paa sal
lingsk hjår’t? Det vilde man ialfald gærne se nøjere 
godtgjort.

2
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VIL Ældgammel Nasalbøjning.
15. Enestaaende Endelse -n, som i Svensk: yw 

- öw’n, svensk öga - ögon, „Øje, Øjne". Derimod er 
n-Bøj ningen tabt ved „Øre, Øren"; det hedder ører. 
De to Intetkønsord har ikke som i Svensk ynglet, er 
ikke blevet Udgangspunkt for en vidt udbredt 
Klasse.

VIII. Nymodens Bøjning med, Nasal plus S.
16. Enestaaende Endelse -ns, kun brugelig i Til

taleform: fål-kens. Aakjær lader Gammel Jehannes 
indledende sige: „Hør mæ nu, Folkens!"

Det gælder ligesaa godt for Sallingsk. Endel
sen er laant sydfra, n’et er det samme som i öw’n; 
i Hollandsk og Tysk er denne Bøjningsmaade videre 
udbredt, s’et er en extra Tilgift, „dobbelt Konfekt". 
Dette s hører hjemme i Hollandsk, Plattysk og 
Engelsk; jfr. under 17. Da Bismarck vilde formane 
de unge Tyskere til at holde fast paa hans Erob
ringer, sagde han paa Plattysk: „Jungs, holt fast!" 
(Det staar skrevet paa Knivsbjergtaarnet i Nord
slesvig). — Formen „Folkens" har ligesom „Jungs" 
en viss forsoren Klang; den er snarest indført af 
Søfolk.

IX. Ældgammel Totalsbøjning.
17. Enestaaende Endelse -s, som Skr. : hö n - 

höns, „Hö ne, Hön’s". Formen er Total, fordi den 
kan omfatte begge Køn, Haner og Høner. Paa 
Engelsk er dette Total blevet det almindelige Fler
tal; det hedder ikke blot hens, men ogsaa cinders 
„Sindrer", cokes „Koks", cakes „Kiks", egentlig 
„Kager".
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4. TILLÆGSORDENES BØJNING.
Kønsbøjning findes næsten kun i forstenede 

Former, især Biord, se under 9.
Eje form, findes næppe hos Tillægsord, der staar 

med Navneords Funktion; en Vending som „det 
godes Velsignelse" er utænkelig paa Sallingsk lige
som paa andet Jysk. Man kan slet ikke udtrykke sig 
saaledes; det vilde lyde opstyltet og lærd, kort sagt 
umuligt.

En Række Tillægsord savner det Stød, de faar i 
Skriftsproget; saaledes: dy r, grow, sann-, stræng, 
u-n = „dy’r, grov’, sand’, stræng’, ond’". Der er 
noget mærkeligt ved denne Gruppe. Aarsagen til 
Stødtabet er næppe lydmekanisk, men skyldes sna
rere det Forhold, at disse Egenskabsord ofte udtales 
med moralsk Eftertryk. Det fører igen Tanken hen 
paa Vendinger som en slæmm e dræng’, hvor imid
lertid slæmme snarest er en Gradbøjningsform, se 
Side 22.

løvrigt tabes Stød hovedsagelig efter de samme 
Regler som i Skriftsproget, nemlig: 1) naar Tillægs
ordet staar som Vedhæng til Navneord, enten alene 
eller med foranstillet dæn eller æ; 2) i Navneords
funktion efter dæn; 3) i Flertallet.

blend- Bær tel, „blinde Bertel".
dæn rø- hæjst, „den røde Hest".
æ na r si-, „den nørre Side".
dæn stu er, den store".
di ong- kå l, „de unge Karle".
En Undtagelse fra Reglen danner de Tillægsord, 

der ender paa -o’, -i’, -øj’, idet Stødet hær fastholdes. 
De paa -o’ forholder sig som de i Skr. paa -å’ : dæn 
bio’ = „den blaa’". Om en viss Slags Skabninger,

2’
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der lever i Menneskers Hovedbund, siges: „dæm 
stu er gro’ å dæm smo’ gro’".

Ved Tillægsordene paa -i’ og -øj’ er den faste 
Regel afvigende fra Skr., som hær har skiftende 
Former: dæn fri’, dæn nøj’ — „den fri’" eller „den 
fri e", „den ny’" eller „den ny e".

En anden Undtagelse — lydlovlig — danner Til
lægsord paa -k, -t, -p, -rk, afvigende fra Skr. De 
gaar stik imod Strømmen. Medens det hedder stu’er, 
men dæn stuer, di stuer, hedder det hær:

tyk, men dæn tykk’, di tykk’, „tyk, den tykke, 
de tykke".

flåt, men dæn flått’, di flått’, „flot, den flotte, 
de flotte".

skrap, men dæn skrapp’, di skrapp’, „skrap, den 
skrappe, de skrappe".

stærk, men dæn stær’k, di stær’k, „stærk, den. 
stærke, de stærke".

5. GRADBØJNING.
Førstegrad (Positiv), Mergrad (Komparativ) og 

Mestegrad (Superlativ) er nærmest som snydt ud af 
Næsen paa Skriftsproget, saa det ei' der jo ikke 
meget Ben i. Stød og Glidetone fordeler sig normalt 
som i Skr.

klo’g, klo ger, klo gest, „klo’g, klo gere, klo gest". 
dom’, domm er, domm est, „dum’, dumm ere, 

dumm est".
fuld’, fuld er, fuld est, „fuld’, fuld ere, fuld-est". 
næ’r, nærer, næ rest, „næ’r, nær mere, nær

mest".
Igen gaar Tillægsord paa -k, -t, -p og -rk deres 

egne Veje: de savner Stød i Førstegraden, men til-
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føjer det i de to andre. Hær afviger Maalet fra Skr., 
som er helt uden Stød.

tyk, tykk’er, tykk’est, „tyk, tykkere, tykkest". 
flåt, flått’er, flått’est, „flot, flottere, flottest". 
skrap, skrapp’er, skrapp’est, „skrap, skrappere, 

skrappest".
stærk, stær’ker, stær’kest, „stærk, stærkere, 

stærkest".

Stød findes derimod som i Skr. i følgende Meste- 
gradsformer :

ba’gest, fær fest, mæll’emst, næ fest (nederst), 
ond’est, åw’est.

Afvigende fra Skr. i nøj’est, „ny este".

Med Omlyd gradbøjes som i Skr. :
lang’, læng er, læng-st (Mestegrad savner Stød, 

afv. fra Skr.).
stu’er, sta r, stöst, „stor, større, størst".
ong’, øng-er, øngst (Mestegrad savner Stød, afv. 

fra Skr.; det kan ogsaa hedde ong-er, ong est).

Andet Lydskifte, afvigende fra Skr., er : 
ni-er, næj’est, „nede, nederst".
öw’er, åw’est, „over, øverst "

Gradbøjning med helt forskellige Stammer findes 
som i Skr.; det minder mig om, hvordan Horsens 
Skoledrenge i min Fars Skoletid gradbøjede „dum": 
„dum - Knut - Tobiesen", hvor de højere Grader 
udtryktes ved to særlige Pragtexemplarer af Dum
hed.

bett’e, menn er, men-st, „lille, mindre, mind’st". 
gammel, ælt er, æl-st, „gammel, æld re, æld’st". 
gu’e, bæj-er, bæjst, Flertal bæj-st, „go’d, bed re, 

bedst".
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u-n el. slæm.’, wa r, væst, „ond’" el. „slem’, 
værr e, værst".

mann e, fli-er, flest, „mange, fle re, flest". 
møj’, mier, mjæst, „me gen, me re, mest". 
ti-le, fa r, føst, „tid lig, fø’r, først". 
sili-, ba’gatter, sist, „sild e, se nere, sidst".

Ligesom i andet Vestjysk (Hardsysselmaal) fin
des der Gradbøjning ved Biord, der er dannede af 
Tillægsords Intetkøn.

höt, hött’er, hött’est, „høj’t, høj ere, høj’est", Itk. 
til hyw’.

hat, hått’er, hått’est, „haardt, haardere, haard- 
est, Itk. til ho’r.

Naar der siges : en slæmm e Kå’l, en gråw e stu’er 
Hund’, foreligger vist egentlig Mergrad: „slemmere, 
grovere". Maleren Achton Friis havde et pudsigt 
Møde med en Vending af denne Art. Da han malede 
en gammel Mand fra Hagens Mølle, maatte han høre 
Klager over, at det var da saa stræng- at skulle 
sidde Model. Hvorfor det? „Jow, de wa da stræng- 
å sku sej- å si’ o sör’en en grimm e Menn-esk !"

Da vor elendige Navnegivning, som fanatiske 
Klerke har gennemtvunget, lader os drukne i ked
sommelig Fladme med vore Millioner af Petere, 
Nielser og Sørener, var der engang i mit Nabolag 
saa mange Herrer Peter, at man daarlig kunde hitte 
Rede i dem. Saa skelnede man dem ved en Grad
mærkning eftei’ Højdemaal: „Stu er Pæj’er, Mæll’- 
erst Pæj’er, Bett’e Pæj’er." Uheldigvis kom der end
nu en Peter til, og hvad skulde man saa gøre? Dog 
det sallingske Folkevid vidste Raad; det døbte ham 
med en Extra-Mindstegradmærkning : „Ussel bette 
Pæj’er". Saa var den klaret.
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I Mogenstrup har Lærer Mortensen hørt en 
anden interessant Gradmærkning. En Række Halv
brødre, der alle hed Niels, skelnedes som: „Stuer 
Ne ls, Bett’e Ne ls" og „Ybette Ne ls".

Skivingerne har fra Skriftsproget kendt Meste- 
graden „plakatfuld". Dette Ord brugtes i sin Tid 
som Øgenavn om Godsejer Fugl til Krabbesholm; 
dog var det kun et Ordspil, — fordi nemlig den 
arme Mand for at værne sin Skov mod skivingske 
Skovsvin slog saa mange Plakater op (paa Bægeret 
ved Kilden stod exempelvis: „stjaalet i Krabbes
holm Skov").

6. STEDORD.
a) Personlige Stedord, det didpegende (demon

strative) Stedord „den", og Reflexivstedordet „sig".
Her tager jeg kun Nævneformen og Afhængig

hedsformen; Ejeformen maa søges under b), Eje
stedord.
Ental a do han hun dæn’ de

mæ dæ ham hinn- dæn’ de sæ

Flertal vi i di
was jær dæm sæ

I Sydvestsallingsk bruger man den aim. jyske 
Form wås for det ellers typisk sallingske was.

I Ental bruges Afhængighedsformen ofte som 
Grundord. Saaledes staar der ved Indkørselen til 
Jenle to Afviserstene med følgende Vers af Aakjær : 

Mæ å mi Bro’er
vi vi-ser Vej- til Jenle Go’er.

Aakjær er jo Fjandbo, men Verset passer vist 
ligesaa godt paa Sallingbomaal som paa Fjandbo- 
maal.
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b) Ejestedord.
Der er ved de sallingske ligesom overhovedet ved 

de vestjyske Ejestedord en mærkelig Ejendomme
lighed: de forholder sig ligesom de engelske. Fra 
Skriftsproget kender vi kun en regelløs Skiften; 
snart siger vi „det er vort Hus", snart „det er vores 
Hus"; der er vist ingen, der kan hitte nogen Lov 
for denne Skiften. Men Vestjysk har ligesom 
Engelsk to skarpt skilte Sæt Former, det ene for 
afhængigt Vedhæng til Navneord, det andet for 
Brugen i Navneords-Funktion. Det hedder: de æ mi 
Hu’s, æ Hiïs æ mi’n, eng. it is my house, the house 
is mine.

Sallingsk Engelsk
Ental, afhængigt mi di hinn’ si my your her
Navneords-Funktion mi’n di’n hinn’e si’n mine yours hers
Flertal, afhængigt wa jæ djæ our your their
Navneords-Funktion was jæs di’es ours yours theirs

Sallingbomaalets Hankønsstedord og Stedordet 
„den" sees ligesom de tilsvarende engelske at danne 
Undtagelser fra den regelbundne Skiften; det hed
der i alle Tilfælde hans, dæns ligesom engelsk his, 
its. Der er blot den Forskel paa de to Former, at 
hans aldrig har Stød, medens dæris har Stød, naar 
det staar i Navneords-Funktion; heri stemmer Sal- 
lingbomaalet med Skriftsproget.

Istedenfor si, si’n bruges oftest hans, hinn (e), 
dæns.

Jeg lagde Mærke til ovenstaaende ved at læse 
Engelsk med en bette Sallirigbopige, Anna Tang- 
Nielsen fra Grinderslev. Mens jeg terpede Formern? 
med hende, gik der pludselig en tyk Praas op for 
mig, og jeg sansede det, som de praktiske Skole- 
mænd sædvanlig havde overseet: at den vestjyske
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Regel er en udmærket Pegepind til at anskueliggøre 
Eleverne den engelske med. Derom har jeg skrevet 
i Artiklen „Jysk som Hjælp ved Engelskundervis
ningen" , „Skive Venstreblad" 14. 12. 1938. For
øvrigt er samme Iagttagelse, uden at jeg vidste det, 
allerede gjort af J. V. Bloch i „Nogle grammatical- 
ske Bemærkninger om den vesterjydske Dialect" 
1837, S. 40, og af Feilberg i hans Ordbog; Lærer 
Bjerregaard meddeler mig ogsaa, at en Lærer Ryge 
brugte Iagttagelsen i sin Undervisning.

c) Didpegende (demonstrative) Stedord.
dæn hæ’r, Itk. de hæ’r og dæn hær sens, Itk. de 

hær-sens, „denne, dette".
Bøjning af dæn som omtalt under a.

d) Gensidighedsstedord (reciprokke Pronominer), 
enån, „hinanden"; hwæranner, „hverandre".

e? Vaøe Flokstedord.
nuer, Itk. nøj, Flertal nu er (som Tillægsord 

no), „nogen, noget, nogle".
somm-, „somme".
Itk. ånt; Flertal anner (som Tillægsord dæn 

aj n, de ån t), „andet, andre".
al’, Flertal all-, „al, alle".
hwæm’somhæl st, Itk. hnoasomhæl st, „hvemsom- 

helst, hvadsomhelst".

f) Nægtende Stedord.
eng en, „ingen", Hk. engenteng’, „intet".

g) Spørgende Stedord, 
hwæm’, Itk. hwa, „hvem? hvad?" 
hwett’en, „hvilken?"
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Istedenfor Ejeform bruges Formlen hwæm’ si 
— „hvis".

Hertil hører det spørgende Biord hwi, „hvorfor", 
egentlig en gammel Kasusform. Hunviben siges at 
skrige: „Hwi vill do et’? Hwi vill- do et’?" (Han
viben svarer: „For a tu-r et’! For a tur et’!).

h. Tilbagevisende Stedord.
hzvæm’, Itk. hzva; dæ; som, „hvem, hvad, der, 

som".

7. TALORD.
Grundtal: jæri, tow’, trej’, fir, fæm’, sejs, syw’, 

ått’, ni’, ti’, öll e, töl’, trætt’en, fjou’ten, fæm’ten, 
sej sten, søtt’en, att’en, nett'en, tyw, trær ve, førr, 
haltres, tres, halfjæs, fi’rs, halfæm-s, hunner, tu’sen.

Ordenstal: føst, ajn, trej-, fja-r, fæm’t, sjætt’, 
sywend, ått’end, niend, ti end, öll et, töl’t, trætt’end, 
fjou’tend, fæm’tend, sejstend, søtt’end, ått’end, 
nett’end, tywezzd, trær vt, førrtywend, haltresinds- 
tyw end, 'tresindsty wend, half jæsindstywend, fi’r- 
sindstywend, halfæm-sindstywend.

Der er ikke noget særligt at sige om denne Ord
klasse.

8. BIORD.
Sædvanlig bruges som Biord det uændrede Til

lægsord: han æ slæm’ to vele, „han er slemt taabe- 
lig".

Undertiden bruges levnede Intetkønsformer : 
gådt, håt, höt, lån t, mødt, skidt, twat, „godt, haardt, 
højt, langt, midt, skidt, tvært", se Afsnit 2.

Der kan tilføjes en Endelse -le: nap’le, „næppe" 
(egti. „næppelig").
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At Bioidsformer kan gradbøjes, er omtalt i Af
snit 5: höt, hott’er, hott’est, „højt, højere, højest".

Ligesom i Skr. gøres der Skel mellem Biord, der 
udtrykker en Skriden henimod, og saadanne, der 
udtrykker en Dvælen paa Stedet: å’ - å-, fræm’ - 
fræmm-*), hæri - hænn-, hjæm’ - hjæmm-, ind’ - 
ind, ni’er - ni er, om’ - omm-, åp - åp’, öw’er - öw er, 
u’e (ugge) - u e, svarende til „af" og Taleform „a", 
„frem - fremme, hen - henne, hjem - hjemme, ind - 
inde, ned - nede, om - omme, op - oppe, over - ovre, 
ud - ude".

9. Forpostord (Præpositioner) med Styrelse.
Jeg gengiver det vælske Kunstord „Præposition" 

ved „Forpostord", som er langt anskueligere end 
vore gængse Lærebøgers „Forholdsord". Præpositio
nen staar jo netop som en Forpost foran Navneordet, 
og „præposit-" er ordret oversat „foran-posteret".

Ligesom i Skr. styrer Forpostordet altid Afhæn
gighedsform, hvor den findes: i’ mæ, te dæ, fræ 
ham, „i mig, til dig, fra ham".

Forstenet Styrelse med Hensynsform er: ilyw, 
isend-, isöwn, iti-, nuomdaw, tetakk’, tesyn, „ilive, 
isinde, isøvne, itide, nutildags, tiltakke, tilsyne".

Forstenet Styrelse med Ejeform er: teål’ters, 
tebi’ens, tebond’s, tebøj’s, tefa’rs, tefræs, tefu’es, 
tegaw’ns, teland’s, tesend’s, teskåws, tesøs, te- 
wand’s, tevæj’ers, fræhånds, tehånds, „tilalters, til- 
bens, tilbunds, tilbys, paafærde, tilfreds, tilfods, til
gavns, tillands, tilsinds, tilskovs, tilsøs, tilvands, til
vejrs, *frahaands, *tilhaands, (fjærmer, nærmer)".

*) Om den ældre Form fram’ endnu bruges, er Lærer 
Mortensen ikke sikker paa.
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10. Udsagnsord (Verber).
Sallingbomaalet har kastet det mest mulige af 

Udsagnsordenes Formapparat overbord. Personbøj
ning og Talbøjning kendes ligesaa lidt som i det 
øvrige Vestjysk og i Skriftsproget; hæri er alle 
disse Sprogformer et Hestehoved forud for Engelsk 
og ogsaa forud for visse sønderjyske Maal, der tro
fast gemmer paa saadanne gamle Former som du 
katt for „du kan". Der findes heller ingen Omlyds
former i Nutid; det hedder a go’r, ikke som paa Søn
derjysk æ gær, „jeg gaar".

Naturligvis har man stadig Brug for saadanne 
Former som Nutids Tillægsform löwend, „levende", 
og Bydemaade kom! sto’! Lidemaade kan findes, 
men bruges kun sjælden. De stærke Udsagnsords 
Tidsbøjning staar væsentlig urørt; blot er Forskel
len fra de svage Udsagnsord nu ret udvisket.

I Skr. har vi: st. sprang’ sprung-en, ga’v given, 
men sv. tænk te tænk’t, brænd te brænd’t, sørgede 
sørget. Dvs. normalt Enstavelseform og Stød i 
stærk Fortid,, dærimod To- eller Trestavelsesform 
og Glidetone i svag Fortid.

I Sallingbomaalet har vi stadig Stød i stærk For
tid, sprang’ - sprongen (omend med enkelte Und
tagelser, f. Ex. ga, hjal p, kam- = „ga’v, hja’lp, 
kom’"), men Forskellen fra de svage Udsagnsord er 
ikke mere saa iøjnefaldende, fordi Enstavelsesform 
er vidt udbredt hos de svage Udsagnsord, og Stød 
af lydlovlige Grunde findes hos en hel Klasse af 
dem, Exp. ten’t, „tænkte". Ved Fortid vil vel egent
lig de færreste uvilkaarlig lægge Mærke til nogen 
grundsætlig Forskel mellem stærke og svage Ud
sagnsord. Kun i Fortids Tillægsform træder For
skellen tydeligere frem, idet talrige Udsagnsord —
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flere end i Skriftsproget — har fastholdt den stærke 
Form paa -n.

Stærk Fortid er afv. fra Skr. fastholdt i Ud
sagnsord som „grave, hugge". Svag Fortid er dær- 
imod indført ved „gælde, hænge, svinge".

Efter udbredt jysk Skik faar Udsagnsord intet 
Stød, naar de ved Sammensætning forsynes med en 
Forstavelse; det hedder â foswar, â fosø g, ikke „at 
forsva’re, at forsø’ge". Heri afviger Maalet iørefal
dende fra Skriftsproget ; den stødløse Udtalelse er et 
„Schibboleth" (Dialektkendemærke), som Jyden har 
meget ondt ved at blive kvit, naar han skal tale fint. 
Hans Maal røber ham hurtigt*).

En lydlovlig Undtagelse fra Reglen danner dog 
Udsagnsord, der ender paa -o’, eller paa Stammeud- 
lyden k, t, p: fosto’, fogo’, fotrækk’, forrætt’, „for- 
staa, forgaa, fortrække, forrette".

Nu skal vi prøve at klassedele Udsagnsordene i 
Sallingbomaalet. Vi bliver ved den gamle Inddeling 
i stærke og svage Udsagnsord, skønt den er saa 
meget udvisket. Paa Forhaand maa jeg bede Læse
ren bære over med mig, hvis jeg ikke altid skulde 
ramme de rigtige Baase.

A. Stærbe Udsagnsord.
Førsle Klasse. Fortid med a, Fort. Tillægsform m o (å).

’) Med „Schibboleth“ forholder det sig, som følger. Dommer 
Jefta havde overvundet den fjendtligsindede Jødestamme 
Efraimiterne og dømt den til Undergang. Saa fik Byernes 
Portvagte foreskrevet Feltraabet „Schibboleth". Skulde 
nogen nu passere en Port, blev Feltraabet afkrævet ham. 
Svarede han saa: „Schibboleth“, fik han Lov at passere 
uhindret. Men svarede han paa Efraimiternes Maal „Sib- 
boleth", blev han øjeblikkelig massakreret.
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a) Intet Stød i Nævnemaade, Nutid og Fort. Tillægsform,
Stød i Fortid.
benn* a benn’er a ban’ hå’r bonn’en „binde-.
fenn’ - fenn’er - fan’ fonn’en „finde“.
spenn* - spenn’er - span’ sponn’en „spinde“.
twenn’ - twenn’er - twan’ twonn’en „tvinde“.
venn’ - venn’er - wan’ wonn’en „vinde“.
fonemm* - fornemm’er - fonam’ - fonomm’en „fornemme".
spreng’ - spreng’er - sprang’ - sprong’en „springe“.
seng’ - søng'er - sang’ song’en „synge“.
tweng’ - tweng’er - twang’ twong’en „tvinge“.

b) Helt uden Stød.
komm* a komm’er a kam ær komm'en „komme".
træff* - træff’er - traf hå’r troff’en „træffe".
tæsk* - tæs’ker - tas’k - tås’ken „tærske"

c) Stik modsat af a): Stød i Nævnemaade, Nutid, Fortids
Tillægsform; intet Stød i Fortid.
drekk’ a drekk’er a drak hå’r drokk’en „drikke“.
stekk’ - stekk’er - stak - stokk’en „stikke“.
kjæl’p - kjæl’per - kjalp - hjol’pen „hjælpe“.
slepp’ - slepp’er - slap - slopp’en „slippe".

Änden Klasse. Fortid med a, Fort. Tillægsform med skiftende
Selvlyd: æ, å, i. Medens denne Klasse paa Hardsysselmaal er
ret ensartet, er den paa Sallingbomaal ret forvirret. Selvlyde og
Stødfordeling skifter næsten regelløst.
be a be’r a ba hå’r bæj’en „bede".
øi - øi’er - øa gi’en „give".
stæ’l - stæier - stja’l stål*en „stjæle“.
ti* - ti’er - taw’ tæj*en „tie".
træj* - træj’er - traj’ tråj’en „træde".

Tredje Klasse. Fortid med o’ eller o.
a) Fort. Tillægsform med o’.

bæ’r a bæ’rer a bo’r hå’r bo’r „bære“.
ski’er - ski’erer - sko’r sko’r „skære“.

b) Fort. Tillægsform med skiftende Selvlyd: a, à, æ, e, i.
a‘0 a a’ger a or hå’r a*ge „age“.
graw* - graw’er - gro’w graw’e „grave“*
i’er - i’erer - o’r - æt „æde".
leg - leg’er - lo’ læj’en „ligge".
læøø’ - lægger - lo’ - la’ „lægge".
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læ a læ - lo hå’r læt Jade“.
sej’ - sej’er - so’ set „sidde".
si’ - si’er - so’ sit „se".
slå’ - slå’r - slow’ slaw’en „slaa".

sto’ - sto’r - sto stawen 
staj’en „staa“.

ta - ta’r - to - law’en „tage“.
Hertil vel ogsaa Fortid sue „svor“, hvortil ihhe foreligger

andre Former.

Fjerde Klasse. Fortid med e, te eller æ/’. 
a) Fdrtid med e.

gri’v a gri’ver a gre’v hå’r græv’en „gribe".
hi'v - hi’ver - he’v hev'en „hive".
hni*v - hni’ver - hne’v hnæv’en „hnibe".
pi’v - pi’ver - pe’v pev'en „pibe".
ri’ - ri’er - rej’ ræj’en „ride".
shri’g - shri’ger - shre’g shreg’en „skrige“
sli’v - sli’ver - sle’v slev’en „slibe".
snig - sni’ger - sne’g sneg’en „snige".
fi’s - fi’ser - fe’s fi’st „fise".

b) Fortid med fe.
øni* a gni’er a gni’e hå’r gnæj’en „gnide".
shi’ - shi’er - shi’e shit „shide“.
sii* - sli er - sli’e slet „slide“.
smi’ - smi’er - smi’e smet „smide".

Med Stød i Nutid undtagelsesvis
bej’ a bej’er a bi’e hå’r bjæt „bide".

c) Fortid med æf.
shri’ a shri’er a shræj’ hå’r shræj’en „shrige“
swi’ - swi’er - swæj’ swæj’en „svide".
vri* - vri’er - vræj’ vræj’en „vride".
„bie" han ihhe faa ;anvist nøjere Plads, da der manigler Fortid;
der findes hun bi* a bi*er a hå’r bæj’en.

Femte Klasse. Fortid med ø' eller ö. Fort. Tillægsform med Ö.
a) Fortid med ø' fy'e)-

bry’ a bry’er a brø’ hå’r bröj’en „bryde“.
by* - by’er - bø’ böj en „byde“.
fly* - fly’er - flø’ - flöt „flyde“.
fortry’ - fotry’er - fortrø’ fotröt „fortryde“.
fry’s - fry ser - frø’s fröss’en „fryse“.
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kny’g de kny’ger de knø’g hå’r knög’en „knyge“.
kry’v a kry’ver a krø’v kröv’en „krybe“.
ny* - ny’er - nø’ nöt „nyde“.
ny's - ny’ser - nø’s ny’st „nyseu.
ry’g - ry’ger - røg rög’en »ryge“.
sky’ - sky’er - sky’e skjöt „skyde“.
sny’ - sny’er - snø’ snöt „snyde“.
stryg - stry’ger - strø’g strög’en „stryge“.

b) Fortid med o.
blyw’ a blyw’er a blow’ hå’r blöw’en „blive“.
dryw’ - dryw’er - dröw’ dröw’en „drive“.
f lyw’ - flyw’er - flow’ flöw’en „flyve“.
klyw’ - klyw’er - klöw’ klöw’en „klyve“.
lyw’ - lyw’er - low’ löw’en „lyve“.
ryw’ ryw’er - row’ röw’en „rive“.
skryw’ - skryw'er - skröw’ skröw’en „skrive“

Sjette Klasse. Samme eller omtrent samme Selvlyd i Nutid
og Fortid.
græ’ a græ’er a græ’ hå’r græt „græde“.
hi’ - ki’er - he’ - kite?) „hedde“.
hall’ - båll’er - hål’t - hält „holde“.
hog - kogg er - kog’ - kogg'en „hugge“.
lø’v - lø’ver - løv’ löven „løbe“.
såw’ - såw’er - såw’ sâw’en „sove“.

Syvende Klasse. Forskellig stærk Omdannelse ii Fortid.
fo’ a fo’r a fæk kâ’r fåt rfaa“.
øo’ - go’r - gik gaw’en „gaa“.
fall’ - fall’er - fil’ fall’en „falde“.

Ottende Klasse. To afvigende Ordstammer.
væ’r a æ a wa hå’r wot. „være“.

B. Svage Udsagnsord.
Første Klasse. Fortid dannes som i Skr. med i. Afv. fra Shr. 

faar denne Stød.
a) Alle sv. Udsagnsord med Stammeudlyd u (Shr. 6). Selv

lyden forkortes i Fortid og Fort. Tillægsform.
dø’v a dø’ver a döv’t döft „døbe“.
ga’v - ga’ver - gav’t - gafl „gabe“.
kø’v - kø’ver - kjåv’t kjâvt „købe“.
slæ’v - slæ’ver - slæv’t slæft „slæbe“
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b) Udsagnsord med Stammeudlyd d og r i Skr. Selvlyden
forkortes i Fortid som i a).
blø* a blø’er a blöt’ hå’r blöt „bløde“
tu* - tu’er - tut’ - tut „tude“.
hø’r - kø’rer - höt’ - köt „køre“.

c) Udsagnsord med Stammeudlyd g. Selvlyden forkortes i
Fortid som i a) og b).
bag a ba’ger a bag’t hå’r bagt .bage“.
bru’ - bru’er - brut’ brut „bruge“.
ko’g - ko’ger - kog’t - kogt „koge“.
pe’g - pe ger - pæn - pæjl „pege“.

d) Nogle Udsagnsord med kort Selvlyd og Stammeudlyd k.
røkk’ a røkk’er a røt’ kå’r røt „rykke“.
trøkk’ - trøkk’er - trøt’ trøt „trykke“.
tøkk’ - tøkk’es (tøw’s) - tøt’ - tøt „tykkes“.
lokk’ lokk’er - lot’ tot „lukke“.
plokk’ - plokk’er - plot’ plot „plukke“.
slokk’ - slokk’er - slot’ - slot „slukke“.

e) Nogle Udsagnsord med kort Selvlyd og Stammeudlyd l.
drell* a drell'er a drel’t hå’r drelt „drille“.
føll* - føll'er - føl’t følt „fylde“.
kali* - kall’er - kal’t - kalt „kalde“.
skjæll* - skjæll’er - skjæl’t - skjæll „skælde“.
spell* - spell’er - spel’t - spelt „spilde“.

f) Nogle Udsagnsord med kort Selvlyd og Stammeudlyd m.
dömm’ a dömm’er a döm’t hå’r dömt „dømme“.
gjæmm* - gjæmmer - gjæm’t gjæmt „gemme“.
ramm’ - ramm’er - ram’t ramt „ramme“.

g) Nogle Udsagnsord med Stammeudlyd n el. nå.
mi'en a mi’ener a men’t ment „mene“.
ti’en - ti’ener - tjen’t tjent „tjene“.
bann* - bann’er - ban’t bant „bande“.
skønn* - skønn’er - skøn’t - skønt „skynde“

k) Nogle Udsagnsord med Stammeudlyd nk, nt, li.
ten’k a ten’ker a ten’t hå’r tent „tænke“.
hen’t - hen’ter - hen’t hent „hente“.
væl’t - væl’ter - væl’t vælt „vælte“.

i) Udsagnsord med Stammeudlyd wt, rt, jt.
gyw’t a gyw’ter a gyw’t hå’r gyw’t „gifte“.
stør’t - stør’ter - stør’t - størt „styrte“.

3
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deft a defter - deft hå’r dejt „digte“.
hæft - hæfter - hæft - hæjt „hægte“
loft - löj’ter - loft löjt „lugte“.
röj't - röfter - röj’t röjt „røgte“.

j) Udsagnsord med Stammeudlyd t.
bylt’ a bytt’er a byt’ hå’r byt „bytte“
fløtt* - fløtt’er - fløt’ - fløt „flytte“
pott’ - pott’er - po’t pot „putte“

h) Et Udsagnsord med gammelt Selvlydshifte.
sætt’ a sætt’er a såt’ hå’r såt „sætte“

Anden Klasse. Fortid dannes som i Shr. med -t og uden
Stød.

a) Alle Udsagnsorc med Stammelyd s.
blæ’s a blæ’ser a blæ’st hå’r blæ’st „blæse“.
ly’s - ly’ser - ly’st ly’st „lyse“.
lös - lö’ser - lö’st - lö’st „læse“.
hæj’s - hæj’ser - hæj’st hæj’st „hejse“.
dan’s - dan’ser - dan’st - dan’st „danse“.
slan’s - stan’ser - stan st - stan’st „standse“.
slå’s - slå’ser - slå’st - slås’t „slaas“.

b) Udsagnsord med Stammeudlyd -st.
hast a håster a hast hå’r hå’st „haste’,,
mest - mester - mest mest „miste“.

c) Nogle Udsagnsord med Stammeudlyd paa -Z, 
-rn, -gn, -jn. -u>n.

-/7i, -rm, -n.

hraw’l a hrawier a hraw’lt hå’r hraw’lt „hravle“.
mai - må’ler - må’lt må’lt „maale“.
mang’el - mang’ler - mang’elt mang’elt „mangle“.
stu’el - stu’eler - stu’elt stu’elt „stole“.
så’l - så’ler - så’lt så’lt „saale“.
li’m - li’mer - li’mt li’mt „lime“.
swær’m - swær’mer - swær’mt swærmt „sværme“.
hja’n - hja’ner - hja’nt hja’nt „hærne“.
rår’n - rår’ner - lår’nt rår’nt „raadne“.
lign - lig’ner - lig’ent lig’ent „ligne“.
tej’n - tej'ner - tej’nt tej’nt „tegne“.
pi’n - pi’ner - pi’nt pi’nt „pine“.
læng‘es - læng’es - læn’st læn’st „længes“.

d) Et Udsagnsord med gammelt Selvlydshifte.
væn a væ’ner a wå’nt hå’r wå’nt „vænne“.
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Tredje Klasse. Fortid dannes ved Tilføjelse af et -e, der 
svarer til -eôe i Shr. I Reglen har den intet Stød; dog er der en 
lydlovlig Undtagelsesklasse.

c) Alle sv. Udsagnsord med Stammeudlyd -g eller -/•

a) Udsagnsord med Stammeudlyd -o', -p', (øf).
si’ a si’er a si'e hå’r si’e „si“.
bo’ ■ bc(w)'er - bu*e bu’e „bo“.
gro’ - gro(w)’er - gru e - gru’e »øro“
sko’ - sko(w)’er - sku’e sku’e „sko“
to’ - to(w)’er - tu*e tu’e „to“.
fly - fly’er - fly - fly’e „fly“.
søj’ - søj’er - søj’e - søj’e „sy“.

b) Alle sv. Udsagnsord med Stammeudlyd -£
skaff' a skaffer a skaff e hå’r skaff’e „skaffe“,

e) Udsagnsord med kort eller lang Stammeselvlyd og Udlyd

bøg* a bøgg'er a høgg e hå’r bøgg’e „bygge“
kna’g - kna'ger - kna’ge kna’ge „knage“
mog - mo’ger - mo’ge mo'ge „möge
fæj’ - fæj*er - fæj’e fæj’e „feje“.
læj’ - læj’er - læj’e læfe „leje“.

d) De fleste sv. Udsagnsord med Stammeudlyd ’ng.
fang* a fang’er a fang’e hå’r fang’e „fange“
tøng- - tøng’er - tøng’e tøng’e „tynge“

g) Udsagnsord med Stammeudlyd -u>.

-r eller -rt.
arr’ a arr’er a arr’e hà’r arr’e „arve“.
sörr’ - sörr’er - sörr’e - sorr’e „sørge“.
bu er - bu’erer - bu’ere - bu’ere „bore“.
fu’er - fu’erer - fu’ere - fu’ere „fodre“.
mu’er - mu’erer - mu’ere - muere „mure“.
swæ’rt - swæ’rter - swae’rte - swae’rte „sværte“.

f) Udsagnsord med Stemmeudlyd -ss eller -sk, -sp.
præss’ a praess’er a præss’e hå’r præss’e „presse“,
spess’ - spess’er - spess'e - spess’e „spidse“,
was’k - was’ker - was’ke - was’ke „vaske“.
has’p - has’per - has’pe - has’pe „haspe“

3*

böw’ a böw’er a böw’e hå’r böw’e „beje“.
pröw’ - pröw’er - pröw’e pröw’e „prøve“
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h) Udsagnsord med Stammeudlyd -II, oprindeligt el. af
ældre -lu.
hall* hun hall er hun hälfe hå’r hall'e „hælve“.
rull’ a rull’er a rull’e hå’r rull’e „rulle“.

i) Udsagnsord med Stammeudlyd -m, -n.
shamm* a shamm er a shamm’e hå’r shamm’e „shamme“.
lönn* - lönn’er - lönn’e - -löna’e „lønne“.
lann* - lann’er - lann’e lann’e „lande“.
menn* - menn'er - menn’e menn'e „minde“.
wann’ - wann’er - wann e wann'e „vande“.

1) Udsagnsord med Stammeudlyd -k, -t, -p (lydlovlig Und-
tagelsesklasse med Stød helt igennem).
bohh’ a bohh’er a bohh’e hå’r bohh’e „buhhe“.
hner’h - hner’her - hner’he hner’he „hnirhe“.
mal’h - mabher - mabhe mal’he „malhe“.
flætt’ - flætt’er - flætl’e flætt’e „flette“.
hnapp’ - hnapp’er - hnapp’e hnapp’e „hnappe“.
snær’p - snær’per - snær’pe snær’pe „snerpe“.

h) Et Udsagnsord med gammelt Selvlydshifte.
føll’ a foll er a full’e hå’r ful’ „følge“.

Fjerde Klasse. Endelsesløs Fortid, i Reglen uden Stød.
a) Udsagnsord med Stammeudlyd -er, uændrede.

bev’er a bev’er a bev’er hå’r bev’er „bævre“.
sleng’er - sleng’er - sleng’er sleng’er „slingre“.
temm’er - temm’er - temm’er temm’er „tømre“.

b) Udsagnsord med Stammeudlyd f, o\ y'.
li’ a li*er a li’ hå’r li’ „lide“.
so’ - so’er - so’ so’ „saa“.
iy - ly*er - iy - ly „lyde“.

c) Udsagnsord med Stammeudlyd -o. 
strø’ a strø’er a strop hå’r ströj’ „strø“.

d) Udsagnsord med Stammeudlyd -e* (opr. ed/).
gie’ a gle’er a glæj’ hå’r glæj’ „glæde“.

e) Udsagnsord med Stammeudlyd -Il eller -l.
pell’ a pell’er ,a pell’ hå’r pell’e (pel’t) „pille“.
to’! - to’ler - tål’ - tål’ „taale“.
tå’l - tå’ler - tall’ - tal’ „tale“.

e) Udsagnsord med Stammeudlyd -nn og -ng.
brenn’ a brenn’er a brænn’ hå’r bræn’ „brænde“.
hæng* - hæng’er - hæ’n - hæn’ „hænge“.
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reng’ - reng’er - renn* hå’r ren’ „ringe“.
sweng’ - sweng’er - swenn* swen „svinge“.
træng’ - træng’er - trænn’ træn’ „trænge“.

f) Udsagnsord med Stammeudlyd -r.
fø’r a fø’rer a fø’r hå’r fø’r „føre“.
lær - læ’rer - læ’r - læ’r „lære“.
rö’r - rö’rer - rö’r - rö’r „røre“.
spâ’r - spâ’rer - spâ’r - spâ’r „spare“.
snæ’r - snæ’rer - snæ’r - snæ’r „snære“
swa'r - swa’rer - swa’r swa’r „svare“.
ta’r - ta’rer - ta’r ta’r „tørre“.

g) Udsagnsord med Fortid paa -r af ældre -ô
ha a hå’r a hå’r hå’r hat „have“,

h) Udsagnsord med gammelt Selvlydskifte.
døll* a døll’er a dyll’ hâ’r dyl’ „dølge“.
fotæ’l - fotæ’ler - fotall* fötal’ „fortælle“
mæl - mæier - mâll’ mâl’ „maale“.
sæj’ - sæj’er - sâ* sâ’ „sige“,
tæ’l - tæ’ler - tali’ - tal’ „tælle“.
smö’r - smö’rer - smu’r smu’r „smøre“.
gör - 0ör - giou’ - giou’ „gøre“.
kør - kø'rer - kjou’r kjou’r ’ „køre“

Femte Klasse. Udsagnsord, hvis Nutid har gammel Fortids
form.
ku a kan’, a ka a kunn' hå’r kun’ „kunne“.
mo’ - mo’ - mott’ mot „maatte“
sku - skal, a ska - sku skul’ „skulle“.
tur - tær’ - tu’r - tu’r „turde“.
ve - ve* - ves’t ves’t „vide“.
vill’ - vel - vill’ - vil’ „ville“.

11. Lidt om Orddannelse, Ordføjning og anden 
Sprogskik.

De gamle Indbyggernavne paa -ing, der er saa 
hyppige hos Fjandboer og Vesthimmerboer, er gaaet 
af Mode; der findes kun Levninger som Morsinger 
eller Morsingboer. Herhen hører vistnok oprindelig 
ogsaa Salling og Sallingboer, der turde være udgaaet
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fra Nabosognet Sale i Hardsyssel. Og Rødding- 
boerne er vel tilsvarende Nybyggere fra det nærlig
gende Ryde; Amerikaneren Prof. Kemp Malone vil 
iøvrigt genfinde Navnet allerede Aar 98 e. Kr. hos 
en Stamme Reudigni, der nævnes af Tacitus. Et 
Slægtnavn Fyring er vel det samme som Furbo. Det 
burde hedde *Skivinger, *Viborringer, *Struringer, 
men saadanne Former savnes helt. Man siger Skive
boer eller — med en udenvælsk Abekatform — 
Skiboniter, dannet efter Bibelens Gibeoniter. Der
imod har jeg aldrig hørt *Skivere, svarende til Lem
vigere, Kjøbenhavnere. Særlig sallingske er Former
ne paa -ik: Sallingboniker, Morsingboniker, Fur- 
boniker.

Ordstillingen i Maalet kan stundum nærme sig 
til den engelske. En Indskudssætning: „Goliat di 
kalt ham" findes hos Aakjær, og Sætningen kunde 
vel godt være sallingsk. Det svarer til engelsk: „Go
liath they called him". Paa Skriftsproget vilde det 
hedde: „Goliat kaldte de ham", og paa Tysk tilsva
rende: „Goliath nannten sie ihn".

Sallingboen ynder som alle svedne Jyder den 
indirekte, ofte lidt underfundige Udtryksmaade ; 
han vil ikke for meget godt plumpe ud med sin 
inderste hjærtens Mening. En Præst paa Als viste 
engang en Sallingbokone et af Øens nette Aftægts
huse og spurgte, hvad hun tyktes om det. Hun lagde 
Hovedet paa skraa, mønstrede Huset nøje og fæl
dede omsider sin kyndige Dom: „Di mo ha Ro’e te 
ed" (Raad til det). Højere Ros kunde hun ikke 
bringe over sine Læber.

Forresten kan den indirekte Udtryksmaade lej
lighedsvis tydes aldeles forskellig alt efter Tonefal
det. Siges der om en Handel: „Han æ hælsen et’
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blow-en hi’el snöt", kan det i givet Fald udlægges: 
„Han har gjort en glimrende Handel". Men i andre 
Tilfælde menes der: „Han er da bleven snydt, saa 
Vandet render ham ud af Øjnene".

Upedantisk Ordføjning hersker, som i Engelsk: 
„a æ blow en gien en Bo’g" = eng.: „I have been 
given a book" = „jeg har faaet en Bog til givendes".

Ordforraadet er primitivt, har ikke mange Navne 
for aandelige Afskygninger eller abstrakte Forestil
linger. I mine „Smo’ Blå- å dæn dansk Histårr’i" 
har jeg et Steds brugt Udtrykket „fræ Bå’nsbi’en", 
men det er ikke rigtigt ; paa ægte Sallingsk kan det 
kun hedde „fræ mi bett’e Ti’". Derimod kendes „fra 
Barnsben" faktisk i Himmerland; da Bankdirektør 
Thomsen i Aars nylig oversatte mine „Smo’ Blå " 
til Himmerbomaal, kunde Udtrykket blive staaende.

Sallingsk deler vistnok med andet Jysk mange 
snurrigt omtolkede Fremmedord. „Å affensi’er", 
egentlig „avancere, rykke fremad", er blevet til „at 
røre sig, at arbejde". „Skalu’", egentlig „jaloux", 
„skinsyg", er blevet det samme som „genert, fjalet".

Mere vil jeg ikke sige her om disse Sager, fol
det var jo Meningen, at min Sproglære ikke skulde 
være saa lang som et ondt Aar, men kun en nem 
bette Ting. Jeg haaber nu, den vil interessere en og 
anden, og navnlig give en virkelig Sallingsprogken- 
der Abetik paa at skrive den grundige og solide 
Fremstilling, vi trænger til.

EFTERSKRIFT TIL SIDE 23:
2. Persons Ejestedord kan i afhængig Stilling have den 

fulde Form di’n, naar det knyttes til Skældsord. Det oplevede 
jeg, da jeg som Student traf Malkekonen Augustas 7-aarige 
Søn paa Eskjær Strand, jokkende med Fiskernes Aalekister, 
og forbød ham det. Den 7-Aars svarede med uforlignelig 
Storslaaethed: „A sej 1er fann-emæ te Himm erland’. A ska 
strin t Wand’ po dæ, di’n Hwal p!“



FRA SKIVE BYS RETS
PROTOKOLLER
SMAAB1LLEDER AF LIVET I SKIVE I GAMLE DAGE

/. NAAR VINEN GAAR IND -
Søndag den 23. Marts 1806 var der fint Selskab 

hos Distriktschirurg Stengel i Skive. I de fornemme 
Stuer i hans Gaard paa Hjørnet af Adelgade og 
Slotsgade samledes de mest repræsentative Herrer, 
som Byen kunde stille paa Benene. Der var Kaptajn 
E. de Stjernholm, der paa den Tid ejede Skivehus, 
og hans Søn, Forvalter Jacob de Stjernholm, og der 
var Toldforvalter Renner og By- og Herredskriver 
Essendrup; den gamle forhenværende Amtsforval
ter Lars Juul, der trods sine gentagne Fallitter og 
Svindlerier endnu hørte til det gode Selskab; der 
var Provisor Frederik Maack, Organist og Posteks
peditør Ring og Degnen Steenberg og endnu flere, 
og saa var der som en Slags Hædersgæst Løjtnant 
Neddogadell, der kommanderede den da i Skive gar
nisonerede militære Afdeling.

Maden havde været god og Vinen rigelig, og Sel
skabet var oprømt og for enkeltes Vedkommende 
lidt til. Blandt de gladeste var Værten selv, der jo 
skulde foregaa Gæsterne med et godt Eksempel ; og 
Byskriver Essendrup, der tillige var Auditør ved 
Militæret, var heller ikke graadslagen.

Fire af Herrerne havde slaaet sig ned ved et 
Spillebord og havde faaet et Whistparti i Gang. Det
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var dengang et saa nymodens Spil, at kun faa kendte 
det. Blandt de spillende var Løjtnant Neddogadell 
og en „unævnt og ustævnt" Herre — velsagtens By
foged Selmer.

Det hændte da, at de spillende efter endt Spil 
ikke kunde huske, hvem der skulde give Kort; de 
blev lidt uenige om Sagen, og Essendrup, der var 
Tilskuer, blandede sig i Striden og gav sig til at dis
putere med den „unævnte" om Kortspillet og raabte 
overlydt, at den og den skulde give Kort, hvortil 
han begyndte at tromme i Bordet med begge Hæn
der, sekunderet af Værten Hr. Stengel.

Løjtnant Neddogadell, der sandsynligvis ikke 
var helt fortrolig med Kammertonen i Skive eller 
ikke kendte den Nydelse, som visse Folk i lyksalig 
Tilstand føler ved at lave den stærkest mulige Spek
takel, følte sig aabenbart pikeret over Auditørens 
og Værtens Opførsel og ytrede: „Vil de være Narre, 
saa lad dem det; jeg vil ikke være Nar".

„Han kalder os Narre", sagde Essendrup til 
Stengel, og denne spurgte Løjtnanten: „Hvad! Kal
der De os Narre?" „Nej", svarede Neddogadell. „Jeg 
ved, hvad jeg skylder Selskabet".

Men nu væltede Essendrup sig ind paa Neddoga
dell med onde Ord. Denne holdt Hænderne for Ørene 
og sagde: „Den fornuftige tier stille, — jeg tier". 
Løjtnanten var i Uniform, rød Officerskjole, og 
havde Haarpisk i Nakken, som Skik var dengang. 
Essendrup greb ham i Pisken og rykkede og raabte : 
„De er en Generalvindbøjtel".

„Og De er en Okse", svarede Løjtnanten, der nu 
var bleven tirret. Essendrup greb ham under Hagen, 
og Skænderiet fortsattes med Udveksling af veltur
nerede Skældsord, indtil Essendrup knaldede Løjt-
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nanten en Ørefigen. Denne vilde da rejse sig fra 
Stolen; men Essendrup greb ham i det ene Ben og 
væltede ham baglæns om paa Gulvet. De andre 
Gæster stimlede til for at forhindre videre Slags- 
maal. Essendrup havde faaet Huden af sin Næse 
og blødte stærkt, og Stengel maatte forsyne den med 
et nyt Tag af sort Hefteplaster. Essendrup paastod, 
at Løjtnanten havde revet Huden af hans Næse med 
sine Negle, men ingen havde set det, og de fleste 
mente, at Essendrup havde revet sin Næse paa Løjt
nantens Støvler eller Sporer, da han vendte Benene 
i Vejret paa ham.

Neddogadell var ude af sig selv; han gik frem 
og tilbage paa Gulvet og talte om den Ulykke, der 
havde ramt ham, om sin Kone og sine Børn og var 
i det hele ret utrøstelig. Han forudsaa, at denne 
kedelige Historie kunde koste ham hans Stilling. De 
andre Herrer talte beroligende til ham og vilde have, 
at han og Essendrup skulde slutte Forlig og blive 
gode Venner igen.

„For min Person har jeg ikke noget derimod; 
men min Stand er blevet fornærmet og krænket; 
min røde Kjole har faaet en Plet, som jeg maa have 
vasket af", sagde Løjtnanten. „Der er ingen, der 
ved, hvad dette her kan koste mig. Men af Agtelse 
for det Selskab, jeg her er i, vil jeg gaa ind derpaa." 
Han og Essendrup gav da hinanden Haanden og 
lovede begge, at det skete skulde være glemt, og at 
de i Fremtiden skulde være Venner, og to af Sel
skabet lagde deres Hænder ovenpaa Løjtnantens og 
Essendrups til Bekræftelse.

Nu skulde denne i og for sig ubetydelige Be
givenhed have været forbi og uden videre Følger; 
men saadan kom det ikke til at gaa.
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I en lille By, som Skive da var, kan det komme 
til at knibe med Emner for Sladder og Snak. Her 
var da endelig en Lækkerbidsken, og det fra Byens 
fineste Kredse, og Begivenheden hos Stengels var 
da snart over den hele By. Den endevendtes, for
bedredes og forstørredes, og Rygtet bredte sig videre 
over Landet og kom ogsaa højere militære Myndig
heder for Øre. Løjtnant Neddogadell mistede sin 
Stilling og fik paa den krænkede Officersstands 
Vegne Ordre til at anlægge Proces mod Essendrup. 
Naturligvis fik han fri Proces, og Kaptajn Fogh i 
Viborg fik Ordre til at føre hans Sag mod Essen
drup med Fynd og Klem. Imidlertid var der gaaet 
Aar og Dag, inden man var kommen saa vidt, og 
først til den 19. Januar 1807, fem Fjerdingaar efter 
Slaget, kunde Vidner stævnes til Forhør, og da 
kunde de knapt nok huske, hvad der egentlig var 
foregaaet hos Stengels. Deres Forklaringer, der om
trent alle var i Løjtnant Neddogadells Favør, mun
dede ud i foranstaaende Redegørelse for Begiven
hedernes Gang. Men nægtes kan det jo ikke, at den 
triste Skæbne, der havde ramt Løjtnanten, kan have 
paavirket deres Opfattelse af Forholdene i Mellem
tiden. Karakteristisk for den Mening, der havde 
dannet sig, er følgende Brudstykke af et Brev til 
Byfoged Selmer:

„Det var ved Essendrups vanartige og frem
fusende Adfærd, ved hans voldsomme Overfald og 
hans vanærende Slag, at Løjtnant N. blev jaget ud 
i den vide Verden med en talrig Familie, med tomme 
Hænder, men med desto større Byrde af Kummer 
og Taarer. Ej skal jeg her for at faa Straffen be
stemt appellere til de Følelser, enhver maa have, 
der ved, hvad det er at være Mand og Fader; der
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sætter sin Ære i at tjene sin Konge i en hædret 
Stand, der føler det bitre i Afstanden mellem N.s 
forrige og nuværende Stilling, der har været Vidne 
til og kan forestille sig de Saar, som Mangel paa 
Udkomme og de smaas Raab om Brød saa dybt 
skærer."

Det var ogsaa en almindelig Mening, at havde 
Løjtnant N., da han efter Faldet var kommet paa 
Benene igen, trukket sin Sabel og gjort et alvorligt 
Forsøg paa at transformere Essendrup til Hakke
bøf, var han sluppen bedre fra Sagen, idet han da 
kunde siges i Selvforsvar at have hævdet Standens 
Ære og taget Straf over Fornærmeren.

Dette være nu, som det vil; men een Ting blev 
i høj Grad lagt Essendrup til Last, og det var, at 
han som forhenværende Militær meget vel vidste, 
hvilke Følger hans Adfærd kunde faa for Løjt
nant N. Han kendte jo Officersstandens Æresbegre
ber.

Det var imidlertid saa langt fra, at Essendrup 
erkendte sin Brøde og søgte at gøre den god igen 
eller i hvert Fald at bøde paa den. Da Neddogadell 
anlagde Sag mod ham, anlagde han Kontrasag mod 
N. og beklager sig som den overfaldne og foruret
tede; men de for Retten aflagte Vidnesbyrd giver 
ham kun i ringe Grad Medhold. Hans Paastande 
fremgaar af de Spørgsmaal, som hans Sagfører, Pro
kurator Quist i Skive, rettede til Vidnerne. De lød 
saaledes:
1) Hvad var Aarsag til Striden? Var det Kortspil?
2) Sagde Essendrup et eneste Ord til Løjtnanten, 

førend denne begyndte at blive vred og blandede 
sig i en Samtale, som Essendrup og en „ustæv
net" Mand havde sammen om Kortspil?
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3) Saa Vidnet, at Løjtnanten sprang hastigt op fra 
Spillebordet, gik hastig frem og tilbage paa Gul
vet og sagde, at baade E. og den anden Mand, 
som han talte med, var Narre, og det maatte de 
gerne være for ham og gøre deres Narrestreger 
længe nok?

4) Satte Løjtnanten sine Fingre i sine Ører og sag
de, at kun den havde Forstand, som tav stille?

5) Sagde Løjtnanten til E.: I er en grov Karl, et 
Æsel, en Stud?

6) Raabte Løjtnanten højt til E. : I er en Okse?
7) Talte Essendrup et eneste ondt eller fornærme

ligt Ord til Løjtnanten eller rørte en Finger ved 
ham, førend Løjtnanten i Forvejen havde udtalt 
ovennævnte onde Ord: Æsel, Okse, Stud, Nar og 
deslige mod Essendrup?

8) Saa Vidnet, at Løjtnanten greb E. i Ansigtet og 
med Nelgene krattede og rev mellem hans Øjne 
og paa hans Næse Huden af, saa Blodet løb ham 
ned ad Ansigtet, og at Chirurgen maatte læge 
Saarene?
Disse Spørgsmaal forudsætter jo et noget andet 

Forløb af de skildrede Begivenheder; men Vidner
nes Svar gav som sagt ikke denne Fremstilling Med
hold. Prokurator Quist søgte da at faa Sagen afvist 
fra Retten som allerede afgjort ved det mellem Løjt
nanten og Essendrup sluttede Forlig; men hans 
Paastand blev ikke taget til Følge, idet N., som 
denne selv havde sagt, kun havde kunnet slutte For
lig for sit personlige Vedkommende, men ikke for 
den fornærmede Officerstands. Sagen maatte gaa 
til Doms. Byfoged Selmer maatte vurdere alle Essen- 
drups Skældsord og korporlige Fornærmelser mod 
Neddogadell som straf værdige, dog undtagen det, at
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E. havde taget Løjtnanten under Hagen; thi — skri
ver Dommeren i Præmisserne — det „er uoplyst, 
om det skeet af Godhed eller i Vrede" ! !

Thi kendes for Ret:
De af E. i Stengels Hus mod N. brugte utilbør

lige Udtryk og Handlinger bør ikke være eller kom
me N. til Fornærmelse eller Forklejnelse paa Ære, 
gode Navn og Rygte, hvorimod Essendrup bør for 
saadan sit Forhold bøde trende Gange trende 6 Lod 
Sølv, som udgør 27 Rdl., og betale Klagerens Sag
fører 15 Rdler.

Forøvrigt bør Parterne for hinandens Tiltale fri 
at være.

Skive, den 22. Januar 1808.

— To og fyrretyve Rigsdaler var dengang mange 
Penge, og Skammen ved at være bleven dømt maatte 
for en Embedsmand som Essendrup ikke være ringe 
eller uden Betydning for ham i det snævre lille Sam
fund, hvori han levede; men det har uden Tvivl 
været en stærkt formildende Omstændighed, at 
Skandalen skete efter en god Middag. Essendrup 
var en forholdsvis ung Mand i Byen. Han var kom
men til Embedet i Aaret 1800, var et Aarstid før 
Slaget bleven gift med en Datter af Landinspektør 
Flor, en i Byen meget agtet Mand, og havde købt 
en Gaard i Nørregade — den gamle Gaard, som laa 
paa Hjørnet af Sallinggade og Nørregade, hvor nu 
den nye Service-Station ligger. — Efter den Karak
teristik, der ellers gives af ham, har Pengebøden 
nok pint ham mest. Disputen med den „ustævnte" 
Deltager ved Spillebordet havde drejet sig om Kort-
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spil i Almindelighed, og Essendrup havde fordømt 
dette og ladet haanlige Ord falde om dem, der gav 
sig af dermed. Han havde dermed paa en Maade 
ogsaa haanet sin egen „Chef" (Byfogden?), der del
tog i Spillet. I et Indlæg i Sagen skriver Kaptajn 
Fogh herom: „At Kortspil ellers ikke er noget van
ærende, skulde jeg tro, at Essendrup vil tilstaa — 
selv trods hans husholderiske Gaver og hans Kær
lighed til (sine) Skillinger, som han nok ikke over
lader til Lykken eller sin egen Færdighed (i at spille 
Kort)".

Essendrup sad i sit Embede til sin Død 1820; 
men spillede, som det synes, en meget ringe Rolle i 
Byens Liv. Skulde mon alligevel ikke Historien med 
Løjtnant N. have givet ham et lille Knæk? Eller 
har han selv udelukkende været optaget af at samle 
og passe paa Skillingerne?

Hvad Neddogadell angaar, saa rejste han straks 
efter sin Ulykke en Tid til Norge, hvor han havde 
sin Slægt. Hans Hustru og Børn fandt imidlertid 
Husly hos Stjernholms paa Skivehus. Senere kom 
han tilbage og rejste omkring som Kommissionær 
(for Regeringen?) for at opkøbe Korn. Det var i de 
bevægede Aar, da Danmark blev indviklet i Napo
leonskrigene. Han forsvinder derefter; men hans 
Slægt og Efterkommere findes endnu i Norge. Min
det om, hvordan det gik deres Bedstefader eller 
Oldefader i Skive, er endnu levende hos dem, og 
Byens Navn har i deres Ører ingen god Klang. 
Skulde derfor nogen herfra komme paa Rejse i vort 
Naboland, er det ingen Nytte til der i ukendt Sel
skab at prale af, at de er fra Skive. Det kunde 
hænde, at de var truffet paa Folk, hos hvem Navnet 
paa Essendrups By ikke var nogen Anbefaling.
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II. PROCESSER OG SKANDALER I SKIVE 
FOR 100 AAR SIDEN

Man tænker sig maaske, at Forholdene i Skive 
for 100 Aar siden var den rene Idyl i Forhold til 
Nutiden, men deri tager man fejl. Ogsaa dengang 
kunde Bølgerne gaa højt Borgerne imellem, og det 
var just i de højere Klasser af Borgerskabet, at det 
gik hedest til ; og det maa endda dertil siges, at Kul
turen er steget siden dengang, saa man nu — trods 
Kampens Bitterhed — ikke kommer slet saa langt 
ned i det bølleagtige i Udtryk og Kampmaade, som 
det dengang ofte kunde hænde. Heller ikke vil nu 
Umoralitet og Ufinhed i Handlemaade, som man da 
kunde komme ud for, mere kunne praktiseres, uden 
med det samme at brændemærke sin Udøver.

I 1839 fik Skive to nye Embedsmænd, som hver 
paa sin Vis skulde komme i Konflikt med en Del af 
Borgerskabet. Det var Byfoged Horn og Distrikts
læge Lumholdt. Navnlig sidstnævnte, der havde Ti
tel af Krigsraad, viste sig straks at være en baade 
meget kritisk og meget stridslysten Herre. Inden 
der var gaaet et Aar, var han geraadet i det bitreste 
Fjendskab med Byens fornemste Borger, Møller 
C. W. Ring, og andre af Byens mest ansete Mænd.

Lumholdt saa kritisk paa alle Forhold i den lille 
By, han var kommen til, og han holdt ikke sin Kri
tik hos sig selv, ja nøjedes ikke engang med at med
dele den til Venner og Bekendte, men offentlig
gjorde den i Bladene. Skive havde jo dengang endnu 
ingen Avis, saa han maatte til „Viborg Stiftstiden
de" eller til Randersbladene. Og saa fremkom der 
da — navnlig i „Stiftstidende" — af og til Smaa- 
stykker af ham, hvori han uden Persons Anseelse 
fremdrog snart et, snart et andet Forhold i Skive,
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som han mente trængte til at rettes, eller kan kriti
serede visse Personers Færd og Virksomhed.

Som Eksempel skal anføres, hvad han skrev i 
Anledning af Christian den Ottendes Kroningsfest 
28. Juni 1840, som der var udgaaet Opfordring til 
at gøre til en almindelig Festdag i hele Landet, men 
som i Skive fik et ejendommeligt Forløb, præget af 
den standende Strid i Borgerskabet:

„I vor lille By blev Kroningsdagens Glæder for
styrrede ved, at en ung Saarlægekandidat (det er 
Byens Bataillonskirurg, han betegner saaledes) i 
Forening med en Vicekonsul og Borgerrepræsentan
terne Ring og Thorup fik det Indfald at foranstalte 
et Middagsmaaltid og Bal paa Byens Gæstgiver- 
gaard i Anledning af denne Nationalfest og lod i 
dette Øjemed circulere en Indbydelsesliste, hvorpaa 
de Individer med Navn var nævnte, som for Beta
ling maatte tilstedes Adgang, for at det deraf kunde 
erfares, hvilke Personer det behagede bemeldte fire 
Festarrangører at anse kvalificerede til Udeluk
kelse, og blandt disse Familier var 2 Embedsmænd 
og 3 fungerende Borgerrepræsentanter, foruden den 
største Del af Byens anstændige unge Mennesker. 
Dertil havde Arrangørerne faaet den noble Ide at 
anmode samtlige Godsejere og Præster i Salling om 
at deltage. 6 Præster og 2 Proprietærer lod sig be
væge dertil.

Gildet paa Gæstgivergaarden fortjener ej videre 
Omtale, end at det tilendebragtes, uden at Byens 
Husarme eller Fattige betænktes med den allerrin- 
geste Skjærv.

Anderledes gik det paa Kroningsfestdagen til 
hos Byens Distriktslæge, i hvis Bolig flere af Byens 
Familier var indbudte, og i denne Kreds udtaltes

4
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de bedste Ønsker for Kongehuset, og et betydeligt 
Pengebeløb indsamledes til Byens syge og nødliden
de, for at der ogsaa fra Armodens Hjem i Skive 
kunde opsendes Bønner om Held og Lykke for Dan
marks Drot og Dronning."

Det her citerede Stykke er kun et Led i en Avis
fejde, der havde sin Oprindelse fra en Fest, som 
Byens Borgerrepræsentanter havde foranstaltet i 
Anledning af den nye Byfogeds — Horns — An
komst i Januar 1840. „Birkedommeren fra Fanø" 
blev modtaget med Kanonsalut, Festmiddag, Bal og 
Halløj, og en Deltager sendte „Stiftstidende" en be
gejstret Beskrivelse af Festen. Bladet vi'de imidler
tid ikke optage Beskrivelsen, men bekendtgjorde, at 
en saadan var indsendt og laa til Eftersyn for inter
esserede paa Bladets Kontor.

Denne Meddelelse foranledigede Distriktslæge 
Lumholdt til i en Annonce i Bladet at erklære, at 
han ikke var Forfatter af den indsendte Festbeskri
velse, og han føjede hertil nogle Bemærkninger om, 
at hele dette Festarrangement med Kanonsalut og 
Ballade var i høj Grad upassende paa en Tid, da der 
var dyb Landesorg over Kong Frederik den Sjettes 
Død, saa Orgelet i Kirken end ikke maatte lyde. 
Borgerrepræsentanterne kunde ogsaa — mente han 
— tage sig noget bedre for end lave Fest ; de maatte 
hellere tage sig af Markedspladsen for Enden af 
Vestergade, som henlaa i en forfærdelig Tilstand, 
eller af Brolægningen i Slotsgade og Vejen nede ved 
Broen, som det næsten var umuligt at passere.

Borgerrepræsentanterne svarede omgaaende, og 
nu fortsattes Bladkrigen det meste af Aaret. Ind
læggene er hovedsagelig en Udveksling af Spydig
heder uden reel Værdi, men kunde ogsaa gaa over
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til den rene Ondskabsfuldhed og Personligheder. 
Møller C. W. Ring var Byens og Borgerrepræsen
tanternes Førstemand. „En Skiveborger" havde i et 
Indlæg sagt om ham, at han nok „havde hele Brød 
i sin Pose". Distriktslægen greb straks dette Udtryk 
og skrev: „Hvorvidt Møller Ring har hele Brød i 
Posen eller ikke, vil bedst kunne opdages, naar en 
Konsumtionsbetjent fik fast Post paa Skive Vejr
mølle. I flere Aar har man med Længsel imødeset 
en saadan offentlig Foranstaltning, og forunderligt 
nok, at samme ikke er truffet — eftersom Statens 
Indtægter næppe vilde forringes derved! — Dog, 
maaske bemeldte Betjent arriverer paa Møllen, før
end nogen aner det."

For at forstaa, hvor ondskabsfuld denne Be
mærkning var, maa man huske, at der dengang 
skulde betales Told af alt, hvad der fra Landet før
tes ind i Byen. Skive Mølle laa uden for Toldgræn
sen, men Møller Ring havde faaet det ordnet saa- 
ledes, at hans Vogn maatte bringe hans Kunders 
Korn fra Byen til Møllen og Melet tilbage igen uden 
egentligt Toldeftersyn og naturligvis uden at betale 
Told deraf, naar det bragtes tilbage. Ordningen var 
i og for sig rimelig, men den gav rig Mulighed for 
Indsmugling af Varer, og det var en almindelig Tro 
i Byen, at Møllerens Folk, og da særlig Møller
kusken, flittig benyttede Lejligheden til Smugleri. 
Det hændte da ogsaa, at en Kusk engang blev 
attrapperet under et saadant Forsøg.

Møller Ring blev naturligvis meget vred — for 
at bruge et mildt Udtryk — over Distriktslægens 
Insinuation, og det var at forudse, at det kunde 
komme til et personligt Sammenstød mellem de to. 
Dette skete da ogsaa, men Anledningen var meget

4
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ejendommelig og giver et godt Bidrag til Krigsraad 
Lumholdts Karakteristik.

Der var dengang i Skive en Skolebestyrer Krogh, 
som havde en privat Drengeskole, hvori de finere 
Familiers Sønner gik. Da Lumholdt kom til Byen, 
satte han ogsaa sin Søn i Kroghs Skole. Nogen Tid 
efter at Lumholdt havde skrevet det famøse Stykke 
om Forholdene ved Skive Mølle, holdtes der i Skolen 
Efteraarseksamen. Til at overvære denne var Skole
kommissionen med Præsten i Spidsen mødt op og 
ligeledes en Del Forældre. Man holdt just Eksamen 
i Tysk, og som Censor fungerede Købmand, Proku
rator og Borgerrepræsentant Thorup, der just ikke 
hørte til Lumholdts Venner. Da Lumholdts Søn hav
de været oppe, gav Thorup ham Karakteren „godt". 
Lumholdt, der selv var til Stede, gik hen og tog 
Karaktersedlen og forandrede sin Søns Karakter til 
„meget godt" og spurgte samtidig Thorup, hvordan 
han kunde understaa sig at optræde som Censor i 
Tysk, da han ikke kunde Sproget. — „Jo, jo, da"; 
han kunde Tysk nok til at være Censor; han havde 
taget Undervisning hos Skolebestyrer Krogh; — 
han havde haft mindst 6 Timer! — „Men tysk 
Grammatik kan De jo intet af!" fortsatte Lumholdt 
og saa gav han sig til at tale Tysk til Thorup, der 
af gode Grunde blev ham Svar skyldig og imod en 
saadan Krigsførelse ikke havde andet Værge end at 
se ubegavet ud.

Krigsraad Lumholdt havde tilsyneladende vun
det en Sejr; men Krigen fortsattes ved Eksamenen 
den næste Dag mod en ny Modstander. Der var nu 
andre Fag paa Skemaet, og som Censor fungerede 
„SaarTægekandidaten", Lumholdts Fjende Nr. 3. Da 
Turen kom til Lumholdts Søn, gik Faderen hen for
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at tage Karakterlisten; han vilde selv bestemme sin 
Søns Karakter. Censor lagde sin Arm paa Listen, 
men Lumholdt tog den alligevel, og under den Ord
veksling, der i den Anledning fandt Sted, traadte 
just Møller Ring ind i Lokalet. Han, der i Forvejen 
var højst opbragt over den Behandling, der Dagen 
i Forvejen var bleven hans Ven Thorup til Del, tabte 
nu helt Besindelsen og for løs paa Distriktslægen 
med en Strøm af Skældsord: Køter, Skidtknægt, 
lapset Flab med pøbelagtig Optræden, kan kun lave 
Pøbelstreger tiltrods for sin fine Titel o. s. v.

Lumholdt stod og saa rolig overlegen ned paa 
Ring og sagde saa med et medlidende Tonefald: 
„Den stakkels Mand er jo gal; han ved ikke, hvad 
han selv siger". Dette gjorde Ring endnu mere 
rasende, og han raabte til Skolebestyreren og til 
Skolekommissionen, at de skulde smide Distrikts
lægen ud af Stuen, og han gjorde endog Mine til, 
at han selv vilde gaa løs paa ham. Da løftede Lum
holdt sin knyttede Næve mod Ring og pustede eller 
blæste haanligt ad ham med Munden. Saa tog han 
sin Søn ved Haanden og gik med en Bemærkning 
til Ring om, at han nok skulde finde ham.

Stor Skandale! Det hele var jo foregaaet i Bør
nenes, Forældrenes og Skolekommissionens Paahør. 
Og saa blev der Proces og Kontraproces med Stæv
ninger, Vidneførsler og Indlæg i lange Baner. Sa
gerne blev bilagt med ikke mindre end 26 Aktstyk
ker. Parterne paastod gensidig hinanden dømt for 
Æresfornærmelser; men Byfoged Horn,kendte for 
Ret:

„Klagerne bør for hinandens Tiltale fri at være. 
— Sagernes Omkostninger ophæves."

Distriktslæge Lumholdt kom vist aldrig paa no-
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gen god Fod med /zdet fine Selskab" i Skive. Dertil 
følte han sig for meget hævet over selv de fineste i 
Byen. Familien isolerede sig, og som et Bevis paa, 
at denne Mangel paa Tilknytning varede ved, kan 
det tages, at da han var død, flyttede hans Enke til 
Vinde, hvor hun købte Halvparten af et Hus, som 
laa der, hvor Gartneriet nu er.

III. JACOB HALD
Endnu mens den Lumholdtske Sag verserede for 

Retten, trak det op til en ny Affære, hvori ogsaa en 
enkelt Mand, Købmand og Borgerrepræsentant Ja
cob Hald, stod imod den øvrige Borgerrepræsenta
tion. Paa en vis Maade vandt han nok sin Sag, men 
gjorde sig samtidig umulig i det gode Selskab i 
Byen ; for hvad der under Sagen kom frem om hans 
Privatliv, fordømte ham og skilte ham ved Borger
nes Agtelse, ved Hustru og Forretning, og dog havde 
han en Tid været en af Byens store Mænd, næsten 
sideordnet med Møller Ring.

Jacob Hald var Søn af Præsten i Oddense-Otting, 
Søren Hald. Men denne døde 1809 fra Hustru og 9 
Børn, hvoraf det yngste var knapt 1 Aar gammelt. 
Enken flyttede med sine Børn til Skive og købte der 
den første Gaard paa Nørregades vestre Side (nu 
Meldgaards Hjørne lige over for Banken). Familien 
var velhavende, og „Madam Hald" sad nu her og 
opdrog sine mange Børn, der, efterhaanden som de 
voksede til, kom ud og spredtes over det ganske 
Land. Kun Sønnen Jacob, der ved Faderens Død var 
12 Aar gammel, forblev i Byen, hvor han var ble
ven sat i Handelslære, og boede stadig hos sin 
Moder.
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I 1824 skiftede Madam Hald med sine Børn. 
Jacob Hald fik derved Midler til selv at begynde en 
Forretning. Han købte 1825 Gaarden Nr. 10 i Adel
gade og fik samtidig Borgerskab som Købmand. Et 
Par Aar efter giftede han sig med Pouline Steiner, 
født Boserup, Datter af Proprietær Boserup paa 
Vinderupgaard, men Enke, skønt kun 24 Aar gam
mel. Hun havde nogen Formue, som kom Jacob 
Hald vel til Pas til at udvide Forretningen med. Og 
Hald synes virkelig at være en dygtig Købmand ; for 
hans Forretning blomstrede hurtigt op. Men han 
blev samtidig en haard Konkurrent for Købmand 
C. W. Ring, som havde Forretning i Nr. 14, altsaa 
kun et Par Huse fra Halds, og hvad værre var, Hald 
var næppe loyal i sin Konkurrence, og snart opstod 
der et spændt Forhold mellem de to Købmænd, der 
med Tiden gik over til aabenlyst Fjendskab. Navn
lig kaprede Hald vistnok efterhaanden en stor Del 
betydende Gaardmænd i Midt- og Vestsailing, som 
før havde handlet hos Ring. Denne var nok noget 
fornem og selvfølende i sin Optræden, medens Hald 
var meget ligefrem, og det huede Landboerne bedst.

Men dertil kom vel ogsaa, at Ring i disse Aar 
var optaget af større Spekulationer og maaske noget 
forsømte sin Købmandshandel. Han gik med i et 
Konsortium, der købte Kærgaardsholm, og han byg
gede Skive Mølle. Forretningen i Adelgade, der 
under alt dette nok var gaaet tilbage, solgte han 
1834 til en ung Københavner, Fr. Friis, den senere 
Konsul, og nu holdt han sig til Mølleriet alene. I 
Byen bevarede han sin Anseelse som den dygtige og 
fine Mand, han var; men ved Siden af ham var nu 
Hald rykket op og havde faaet Indflydelse; 1834 
blev han valgt ind i Bystyret („de eligerede Mænd")»
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og 1837 blev han Formand. Men 1838 indførtes 
Borgerrepræsentanter, og nu blev Møller Ring valgt 
ind og blev Formand, medens Hald maatte nøjes 
med Andenpladsen. Samarbejdet mellem de to blev 
dog alt andet end godt, og 1839 gik Hald ud. I 1842 
valgtes han dog ind igen sammen med Ring, men 
nu ansøgte denne om at blive fritaget for Hvervet; 
han vilde ikke sidde i Raadet sammen med Hald; 
der valgtes da en anden i Stedet for Ring, og Hald 
blev atter Formand.

Saaledes stod Sagerne, da der pludselig sprang 
en Bombe. I et Møde 29. Nov. 1842 vedtog samtlige 
de øvrige Borgerrepræsentanter med Byfoged Horn 
i Spidsen at ekskludere Hald af Raadet med den Be
grundelse, at de fandt ham uværdig til at være Med
lem. Han var bleven kaldt en Løgner og vilde ikke 
ad Rettens Vej rense sig for Beskyldningen.

Med denne Sag hængte det saaledes sammen: 
Hald havde paataget sig Værgemaal for en ung 
Pige, der var anbragt i Tjeneste hos en Gaardmand. 
Denne skulde have behandlet hende slet og endog 
slaaet hende, og Hald anlagde paa Pigens Vegne Sag 
mod Husbonden. Sognefogden i Vejby, Søren Mor
tensen, aflagde et Vidnesbyrd i Sagen, men i en 
Skrivelse til Amtmanden fordrejede Hald i den 
Grad Sognefogdens Vidnesbyrd, saa denne beteg
nede Halds Fremstilling som „en Usandhed, der for
tjente Navn af Løgn", og i en Retssag, der paa- 
begyndtes i den Anledning, vidnede kendte Mænd 
som Peder Geertsen i Krarup Mølle og Anders Jo
hansen i Gadegaard mod Hald. Denne turde da ikke 
lade Sagen paadømme, men sluttede Forlig med 
Sognefogden.

Halds Kolleger brugte altsaa denne Sag som
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Grundlag for hans Eksklusion; men i Virkeligheden 
var det helt andre Sider af hans Virksomhed og 
Færd i det hele, som man mente gjorde ham uvær
dig til at sidde i Byens Raad. Dette skulde senere 
komme frem.

Hald klagede til Ministeriet over sin Eksklusion, 
og dette svarede, at Eksklusionen var sket paa et for 
spinkelt Grundlag. Et Medlem kunde kun eksklude
res, naar han ved Dom var funden skyldig i en van
ærende Handling. Men Hald var jo ikke bleven 
dømt. Han kunde altsaa atter indtage sin Plads i 
Raadet, og det gjorde han da ogsaa ca. 4 Maaneder 
efter Eksklusionen; men hans Stilling der — som i 
Byen i det hele taget — var nu alt andet end mis
undelsesværdig.

Hald var, som vi har set, i sin Tid hurtig naaet 
frem til Anseelse baade som Købmand og Borger. 
Hans Forretning blomstrede, og han købte 1831 
Nabogaarden Nr. 8 i Adelgade (Sparekassens 
Gaard) og var nu en af Byens største Grundejere. 
Men lige saa hurtigt, han var steget, lige saa hurtigt 
daler han. Han kunde ikke holde fast paa sin Kunde
kreds; han fik ikke noget godt Ord paa sig med 
Hensyn til Paalidelighed og reel Behandling af Kun
derne. 1839 solgte han igen Gaarden Nr. 8 til en 
Farver, som imidlertid var saa sendrægtig med at 
præstere de stipulerede Udbetalinger, at han først 
5 Aar efter kunde faa Skøde. Hald kom efterhaan- 
den i disse Aar ofte i Pengeforlegenhed og blev en 
jævnlig Gæst i Forligskommissionen, naar han stæv
nedes for ikke at have opfyldt paatagne Forpligtel
ser. Dette tog allerede slemt paa hans Anseelse, men 
værre var det, at han i sin Forlegenhed søgte at 
skaffe sig Indtægter ad mindre agtværdige Veje.



J. C. Hansen:58

Han var en dreven og ivrig Kortspiller og tilbragte 
sine Aftener — navnlig om Vinteren — med Kort
spil i Værtshuse, hvor han spillede med Haand- 
værkssvende og Købmandslærlinge og vandt deres 
Penge, og for de sidstes Vedkommende var man til
bøjelig til at tro, at de skaffede sig Penge at spille 
væk i Butikkernes Pengeskuffer.

Endnu værre maatte en anden af hans Indtægts
kilder bedømmes, en Slags Pengeafpresning, som 
han ligefrem havde sat i System. Der var dengang 
i Byen nogle løsagtige Kvinder, som trolig skiftedes 
til at sætte uægte Børn i Verden. Naar et saadant 
ventedes, fik han af den vordende Moder Oplysning 
om, hvem der mulig kunde udlægges som Barne
fader, og blandt de angivne udvalgte han sig en 
eller flere, som han mente baade kunde og gerne 
vilde betale en klækkelig Skilling for ikke at blive 
udlagt, og det lykkedes virkelig Hald i adskillige 
Tilfælde at indkassere ikke ubetydelige Beløb fra 
Mænd, der paa den Maade købte sig fri for Fader
værdigheden. Men herved begik Hald den store 
Dumhed at beregne sig en altfor stor Del af Be
løbene for sin Ulejlighed, saa Kvinderne følte sig 
forurettede og sladrede om Halds Virksomhed som 
Kommissionær for dem og hans mindre pæne Maade 
at narre dem paa for Penge, som de mente tilkom 
dem.

Den Sladder gik naturligvis snart over hele 
Byen, og for at faa noget at holde sig til, besluttede 
de øvrige Borgerrepræsentanter at holde et Slags 
Forhør over de paagældende Kvinder. De holdt et 
Møde i et privat Hjem og fik et Par af Kvinderne 
til at komme til Stede. Den ene af disse forklarede, 
at Hald af en Mand havde modtaget 60 Rdlr., for at
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hun ikke skulde udlægge ham som Barnefader; men 
han havde deraf kun betalt hende 12 Rdlr. og sagt, 
at han kun vilde give hende 5 Rdlr. til. Resten vilde 
han have for sin Ulejlighed.

Den anden Kvinde forklarede, at Hald til hende 
havde oppebaaret 50—60 Rdlr., men kun havde 
betalt hende dels i Penge og dels i gamle Klæder ca. 
20 Rdlr., og Klæderne havde han endda beregnet 
over deres Værdi.

Et tredie Tilfælde var endt for Retten. Her skul
de Hald have henvendt sig til en Smed og fore- 
slaaet ham, at han skulde betale 15—20 Rdlr. for 
ikke at blive udlagt. Men da Smeden hørte, at der 
kunde være Tale om andre end ham som Barne
fader, saa bandte han, at saa vilde han hverken be
tale for at blive fri for at blive udlagt, og heller ikke 
vilde han betale til Barnet; det kunde saa Hatte
mageren, som Hald havde nævnt, gøre. Resultatet 
blev, at Smeden blev udlagt, men nægtede at betale 
til Barnet. Han blev derfor stævnet for Retten, men 
henholdt sig her til Halds Udsagn om Hattemage
ren. Saa maatte Hald i Retten, og her aflagde han 
da Ed paa, at han aldrig havde talt med Smeden 
om nogen Hattemager, og heller ikke havde han op
fordret Smeden til at betale 15—20 Rdlr. for ikke 
at blive udlagt. Smeden blev følgelig dømt til at 
betale til Barnet; men beklagede, at han ikke kunde 
føre noget Sandhedsbevis for sine Ord, da hans 
Samtale med Hald var foregaaet under fire Øjne.

Men Folk rystede paa Hovedet. Det havde de 
for Resten i en lignende Anledning gjort engang 
før, da Hald som Handelsbetjent hos Thorup af en 
ung Pige var bleven udlagt som Fader til hendes 
uægte Barn, men havde friet sig fra de dermed føl-
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gende Forpligtelser ved at aflægge Ed paa, at han 
hverken var eller kunde være Fader til Barnet. Man 
troede ham ikke, trods hans Ed.

Det første Borgerrepræsentantmøde, Hald del
tog i, efter at hans Eksklusion var bleven kendt 
ugyldig, fandt Sted i hans eget Hus, da han ikke 
paa Grund af en daarlig Fod kunde begive sig til 
Raadhuset. Og her blev da hans hele Synderegister 
gennemgaaet og bogført, idet Forhandlingsprotokol
len Side op og Side ned maatte modtage en indgaa- 
ende Redegørelse for, hvad hans Kolleger havde at 
udsætte paa hans Færd, og hans Svar til de forskel
lige Poster.

Man begyndte først med Kvinderne og citerede 
en Paragraf i Loven, der siger, at en Repræsentant 
er forpligtet til samvittighedsfuld at iagttage alle 
de Pligter, der i dette Kald paaligger ham imod den 
Kommune, der har valgt ham. Men Halds Forhold 
har maaske bevirket, at Kommunen bliver ene om 
at forsørge i hvert Fald et af de uægte Børn; men 
hvis han ikke havde blandet sig deri, kunde den 
rette Barnefader være bleven udlagt og kommet til 
at bidrage til Barnets Opdragelse.

Hald svarer herpaa ved at fremlægge skriftlige 
Erklæringer saavel fra en af Kvinderne som fra en 
Mand. Hun erklærer, at Hald ikke til hende har 
modtaget Penge (lige tvært imod hvad hun havde 
erklæret overfor Borgerrepræsentanterne), og Man
den, en Skomager, erklærer, at han aldrig har betalt 
Penge til Hald for ikke at blive udlagt. Hald erklæ
rer det hele for usandfærdige Rygter og ond Slad
der, der var udspredt for at skade ham, og han 
nævnede specielt Thorup som en, der havde været 
ivrig med Hensyn til Rygterne, vel fordi han syntes,
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at Hald havde faaet for stor Revanche saavel over 
Byfogden som over Repræsentanterne ved Ministe
riets Resolution angaaende Eksklusionen.

Man kom saa til Kortspillet, som alle Kollegerne 
maatte anse for pligtstridig af en Borgerrepræsen
tant. Hertil svarede Hald, at han ikke fandt noget 
upassende i denne Morskab, hvormed han oftest til
bringer Vinteraftenerne. Han har ganske vist vun
det nogle Penge fra Købmand Diges Handelsbetjent, 
men langtfra 17 Rdlr., som der siges. Disse Penge 
har han tilgode endnu, saa de er da ikke taget af 
Diges Butiksskuffe.

løvrigt forbeholder Hald sig at søge Oprejsning 
ad Rettens Vej saavel mod Byfogden som Repræ
sentanterne for deres mod ham udviste ugrundede 
og krænkende Forhold i det hele.

Og saa blev der da Proces og Kontraproces fra 
Kollegernes Side mod Hald, fordi han i sin Klage 
til Ministeriet havde fremsat krænkende Udtalelser 
og Sigtelser mod sine Kolleger og mod Byfogden.

Men Nabobyernes Blade levede højt paa Striden 
i Skive. Navnlig et Randersblad har Spalte op og 
Spalte ned, ofte med Udskrift af Repræsentanternes 
Forhandlingsprotokol og Aktstykker fra Sagen — 
hovedsagelig i Halds Favør, og rimeligvis meddelt 
af Distriktslæge Lumholdt.

Men for Hald gik Sagen ikke saa godt. Vidnes
byrdene for Retten og de fremførte Bevisligheder 
bekræftede i for høj Grad, at de mod Hald fremførte 
Anker ikke altsammen beroede paa Sladder, navnlig 
hvad hans Forhold til de løsagtige Kvinder angik. 
Men hans Kolleger var paa den anden Side ogsaa 
gaaet for vidt i deres Angreb paa ham. De dømtes 
til hver at betale 20 Rdlr. til Kommunens Fattig-
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kasse, medens Hald for sine krænkende Udtalelser 
dømtes til at betale 70 Rdlr.

For Hald blev Efterspillet det værste. Han var 
jo ikke gaaet renset ud af Striden, og da denne var 
endt ved den faldne Dom, forlangte hans Hustru 
Skilsmisse fra ham, sandsynligvis særlig paa Grund 
af, hvad der under Processen var kommet frem om 
hans Maskepi med de løsagtige Kvinder. Hald strit
tede imod, men ved Retten fik hun Medhold, og der 
blev tilkendt hende en saa stor Del af Fællesboet, 
saa hun blev nogenlunde velstillet. Hald maatte 
sælge Gaarden i Adelgade (1846), men forblev i 
Byen og beholdt sin Plads i Raadet til 1848; men 
hans Rolle var med Processen udspillet. Han døde 
først 1869. Hans „Enke" Pouline Hald var derimod 
afholdt og anset. Hun stiftede før sin Død et Legat.



EGNENS OLDTIDSMINDER
Af N. C. Bøgelev.

„Vi søger Slægtens.Spor i stort og smaat, 
i Flinteøksen efter Harvens Tænder, 
i Mosefundets Smykke plumt og raat“.

Jeppe Aahjær.

Det er bekendt og ogsaa tidt nok gentaget, at 
Egnen her er rig paa Oldtidsminder. Ligesom vi 

synes, her er godt at være, saadan har man vel ment 
det gennem Aartusinder. Vi priser Egnens Skønhed, 
og en smuk Egn har mange Fortrin i vor Tid; men 
i Oldtiden maa det dog mere være Livsbetingelserne, 
man har haft for Øje. I Sammenligning med dagligt 
Udkomme var Skønheden Luksus. Men der behøves 
ikke megen Fantasi til at tænke sig, at her maa have 
været smukt, en usædvanlig rig Afveksling mellem 
Skov og Sø, mellem Aa, Bugt og Fjord, mellem Bakke 
og Dal, altsaa som vi i Hovedtrækkene ser Egnen den 
Dag i Dag. Men Strømmene var bredere og dybere, 
Søerne talrigere, Skoven større, og Bakkerne højere. 
De nu afrundede og afglattede Overfladeformer, 
„Alderdomstegnene", er blevet til i den evige Kamp, 
der finder Sted paa Jordens Overflade. Mekaniske og 
kemiske Kræfter virker alle mod det samme Maal, 
nemlig at udjævne, at formindske Højderne og at 
udfylde Lavningerne. De finder kun deres fuldkomne 
Grænse, naar Jorden er forvandlet til en Slette. 
(Forchhammer: Lerarter. S. 265). Skønt vi er saa 
glade for Landet, der „bugter sig i Bakke, Dal", saa 
er der alligevel kun Grund til at være tilfreds med 
denne udjævnende Virksomhed og med de Kræfter,
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der arbejder; thi derved forberedes Jorden til at 
nære Planterne og altsaa alle organiske Væsener 
overhovedet. Det frugtbare Salling har altsaa i sær
lig Grad Grund til Tilfredshed.

Solidt og grundigt er den bygget op, den Jord, vi 
træder paa. Da „Grundstenen" blev lagt, havde Jord
kloden gennemløbet umaadelige Tidsrum. Dybt paa 
Havets Bund var smaa Bygmestre i Virksomhed, 
Lag paa Lag hobedes paa hinanden i Aartusinder. 
Det er Kridttiden, om hvis sidste Afsnit Blegekridtet 
i Mønsted og Daugbjerg fortæller. Laget er det mest 
udbredte af alle Danskekalkens Stenarter. Det er 
mærkeligt ved sin store Ujævnhed. I Daugbjerg- 
Mønsted naar dets Overflade c. 30 m over Havet, 
mens det faa Kilometer derfra kun træffes ved dybe 
Boringer. (2. Arthur Petersen: Geologiske Skil
dringer. S. 139).

Men endnu fra Kridttiden var der langt til Dan
marks Fødselstime. I det næste Afsnit, Tertiærtiden, 
er vor Egn paa særlig Maade repræsenteret ved 
Moleret i Salling og paa Fur. En Undersøgelse af 
Moleret viser, at det næsten udelukkende er bygget 
op af Kiselalger, hvis fine Kiselskaller er meget 
smaa, og da Laget sine Steder er henimod 30 m tykt, 
forstaar man, at en Molerskrænt ligesom lukker op 
for Aartusinder i vort Lands Udviklingshistorie. 
(1. Gruelund: Jorden under vore Fødder), og maaske 
fortæller ogsaa Molerets Aftryk om Landets ældste 
Beboere. (2. Hansen: Hovedpunkter i Geologi. S. 19). 
Til dette Tidsrum hører ogsaa Brunkullene, der er 
særlig kendte fra Vestjylland, men dog ogsaa findes 
henad imod Viborg. Brunkullene er dannede af 
Bregner og af Løvtræer samt de vældige Kæmpefyr, 
der nu ikke kendes mere i Danmark. Disse sidste 
gjorde sig bemærket paa anden Maade, idet det er
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Udsifit over Hald Sø li) Bakkerne ved Lysgaard.

fra dem, „Danmarks Guld", Ravet stammer, men 
derom senere. Her skal kun tilføjes det levende 
Billede, Arthur Petersen giver af dette Tidsrum :

„Store Floder gød deres Vande ud i Havet, Sand
lag over Lerlag, eftersom Flodens eller Havets Kraft 
var stærkest. I den solglimrende Overflade tumlede 
Hvalerne sig, og paa Bredden levede Krabber, Snegle 
og Muslinger. Mægtige Flaader af Drivtømmer kom 
sejlende, til de vandtrukne sank i Leret. Inde paa de 
sumpede Bredder groede mægtige Skove. Slægt efter 
Slægt af Kæmperne segnede og begravedes i Tørve- 
masserne. Solpletterne dansede paa Skovbunden, 
hvor Tusindbenet vimsede rundt i sine mørke Kroge, 
og Myren sled og slæbte som det Dydsmønster, den 
altid har været. Bier brummede, Myg summede; 
hele det lønligt puslende Liv, en Skov huser, rørte 
sig. Lidt af det fangedes af de Harpiksmasser, der

5
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vældede ud af Ravfyrrens saarede Stammer og kan 
ses endnu. Saa sænkedes Kysten. Havet lagde sine 
Lag over det hele, og Kloden rullede langsomt ind i 
.den kvartære eller den nyeste Tid."

Saa satte Istiden eller Istiderne ind. Men da ende
lig disse lange Vinterøder for sidste Gang var for
svundet, efterlod de vore Omgivelser, som vi nu i 
Hovedtrækkene ser dem med Moræneleret bredende 
sig op gennem Midt- og Østsalling, mens Moræne
sandet dækker hele Vestsalling og Fur og breder sig 
baade mod Vest og Øst fra Skive By. Syd for stræk
ker sig Diluvialsandet, der faa Mil borte gaar over 
i den store Karupflade, som dannedes foran den 
Isrand, der optog hele den østlige Del af den jydske 
Halvø. Det var denne store Hedeflade, Dr. Niels 
Nielsen mindedes, da han 1932 stod paa Vatnajökul 
paa Island. Han skriver i sin Bog: „Hvis man har 
noget Blik for Sammenhængen i Naturen, kan man 
ikke færdes i dette Landskab uden at komme til at 
tænke paa de store Hedeflader i Vestjylland. Netop 
saadan maa vi forestille os, at Landet omkring 
Karup saa ud, da Indlandsisen fra Kattegat og 
Øerne skød sig ind over Østjylland frem til en Linie 
fra Hald Sø ned over Torning, Funder, Vrads og 
Nr. Snede. Ved Hald, Funder, Sebstrup og flere 
andre Steder væltede Smeltevandet ud og forvand
lede Landet Vest for Isen til svagt skraanende Grus- 
og Sandsletter, hvorover Floderne spandt deres 
idelig skiftende Net af graa, strømmende Vande." — 
Disse Glimt af vor „Moder Jord"s Tilblivelse skal 
sluttes med de kønne Ord, hvormed Arthur Petersen 
afslutter „Geologiske Skildringer", og vi tilslutter os 
dem med Glæde og Sandhed: „Vort unge Land gem
mer ej „Malmen saa hvid og saa rød" ; men Erfarin
gen viser, at der knytter sig ingen særlig Lykke til
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mere eller mindre ædle Malme. Ikke i natmørke 
Gruber, men paa brede, gyldne Agre og det blaa 
bølgende Hav skal Danmark friste sin Lykkes Lod. 
Hver Dansk bør glæde sig over, at det er saa, og 
takke Gud for de Velsignelser, der gror af Arbejdet 
og den gavmilde Jord under vor skiftende Himmel."

Men hvor bliver Mennesket af i alt dette? Det var 
jo dog om dem, disse Blade skulde fortælle, og hidtil 
har det kun været Naturens Værk. Med en lille 
Omskrivning kan der svares med følgende fra 
Warming: Nedstamningslæreh : Gennem Jordperio
ders Løb blev alt forberedt og lagt til Rette for 
Menneskets Komme, og da alt var tilendebragt, op- 
randt „Skabelsens" „sjette Dag", og Mennesket med 
alle dets aandelige Evner traadte ind i de levende 
Væseneres vidunderlige Rækker, udviklet ifølge de 
Love, som Gud havde sat i Livets Verden." Dermed 
er naturligvis ikke sagt noget om Menneskets Ind
vandring til disse Egne; kun det gælder, at ogsaa 
først da her var „forberedt" og „tilrettelagt", ind
fandt vore ældste Stammefrænder sig, men hvem, 
hvorfra og hvornaar er de meget omtumlede og 
uløste Spørgsmaal, som det ikke her er Hensigten at 
komme ind paa. Der er fremsat mange „Formodnin
ger" og „Sandsynligheder". Af disse anføres nær
mest som en Kuriositet, hvilket Resultat Fr. Klee 
kom til 1854. Han siger blandt andet, at Beboerne 
„af den i flere Henseender mærkelige 0 Fuur i 
Limfjorden er de i Danmark mindst blandede Efter
kommere af Finnerne" og synes ogsaa i Sæder og 
Skikke at ligne disse mest. Saaledes har de „blandt 
Jyderne et stort Ry for Trolddomskunster, for hvilke 
Finnerne stedse har været meget berygtede. Lige
ledes minder Sprogdialekten og Klædedragten, navn
lig den til Dels endnu i Brug værende Skindbeklæd-

5
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ning, fortrinsvis om Finnerne. Allerede naar man 
Syd fra Salling træder i Land paa Fuur, møder man 
hos den brave Færgemand, men især hos dennes 
Kone, et aldeles finsk Physiognomie. Det er imid
lertid fornemmelig Befolkningen paa Nordsiden, især 
dem, som ernærer sig af Fiskeri og Skibsfart, der 
synes at være af finsk Oprindelse, mens den Del, der 
nærmest ernærer sig af Agerbrug, synes at være 
stærkt blandet med Kimbrer, men at have holdt sig 
næsten fri af de egentlige jydske Folkeelementer." 
Ogsaa Sallingboerne har en ikke ringe Lighed med 
Finnerne, hedder det videre; „skønt de bebor nogle 
af Danmarks frugtbareste Jordstrækninger, forsøm
mer de næsten aldeles Agerbruget og driver helst 
Prangeri og al Slags Handel" og „ved Karakter og 
Ydre danner Sallingboerne en stærk Modsætning til 
sin umiddelbare Nabo, den flittige, driftige og kraf
tige Himmerbo." Denne lidet smigrende Skildring, 
hvori der kun er et Gran af Sandhed, er der ingen 
Grund til at opholde sig ved. Teorien er forladt af 
alle. Derimod har følgende Bemærkning endnu Gyl
dighed: „Mellem de enkelte jydske Folkefærd er 
Forskellen undertiden saa iøjnefaldende, at man ved 
at overskride en enkelt lille Aa synes hensat blandt 
et andet Folk. Saaledes skiller Skive Aa to i Oldtiden 
i flere Henseender grundforskellige Folkefærd, og 
den oprindelige Forskel er endnu efter 2000 Aars 
nære Samliv iøjnefaldende selv for den mindre op
mærksomme Iagttager." Om Spørgsmaalet ellers 
siger Dr. Schütte i „Sallingsk og furlandsk Heden
skab", at Fur „med sine vidtsynlige Bakker og sin 
navnkundige Rødsten har ydet et forholdsvist ansee
ligt Tilskud til de landskendte Myter fra det nord
lige Jylland. Øen er kendt for sin Rigdom paa Sagn 
om Bjergfolk, og dens Rødstensmand kappes i Ry
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med Daubjergmanden." Om Salling hedder det 
samme Sted om det her berørte Spørgsmaal, at den 
„staar i skarp Modsætning til Genbosyslet Himmer
land, der her som i en hel Række andre Træk slutter 
sig til de danske Øer." Til Spørgsmaalet om, hvorfra 
Mennesket kom til vort Land, svarer nu de fleste, at 
det er kommet hertil i Rensdyrets Spor, indvandret 
hertil sydfra ret snart efter Israndens Tilbage
trækning mod Nord og det derefter følgende „for
beredende" og „tilrettelæggende" Arbejde.

Som der foran er peget paa Egnens særlige 
Bidrag til Geologien, saaledes skulde følgende gen
nem en lang, men meget interessant Vandring gen
nem Arkæologiens Aarbøgei* og Litteratur iøvrigt 
søge at vise, hvorledes Egnens Oldtidsminder har 
gjort sig gældende. Plovjernet har ganske vist aldrig 
fundet Guldhorn her, ingen Lurer er draget frem af 
vor Jord, intet Sølvkar, ingen Dej bjergvogne, maaske 
intet med Verdensry, men alligevel er der mange 
karakteristiske Fund, der har bidraget til at løse 
Arkæologiens Gaader. Det kendes allerede deraf, at 
det nyindrettede Nationalmuseum har Skivefund paa 
fremtrædende Plads. Saaledes er der et Fund fra en 
Hellekiste i Thise. Det indeholdt en meget smuk 
Flintedolk og nogle ornamenterede Lerkar. Fra en 
Bronzealdergrav i Ramsing nogle ejendommelige 
Smykker, fra Egebjerg et meget smukt Bronzesværd 
med guldbelagt Fæste, et af de smukkeste Vaaben, 
der overhovedet er fundet. En Mose ved Intrup 
gemte et Offerfund af fem Spiralringe, og ved Pløj
ning paa en Mark i Jebjerg fandtes et meget righol
digt Fund fra den yngre Bronzealder. Det maa dog 
förstaas saaledes, at den langt overvejende Del af 
Fundene er af ganske ordinær Art, og en Mængde 
er overhovedet ikke nævnt.
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Men en saadan Vandring kan ikke begyndes, før 
de Mænd, der gennem Aarene gik i Spidsen, er 
nævnt. Thi uden dem vilde vi have været fattigere 
paa undersøgte og oplyste Fund. Mindst kendt er 
maaske Grosserer Lasson, der oparbejdede en bety
delig Samling, som Nationalmuseet nu ejer. Det 
skyldes ham, at Skive Landsogn nu er saa rigt re
præsenteret paa Museet. Lærer Strandgaard i Seide 
var Nationalmuseet en god Mand. Hans Navn findes 
under historiske Afhandlinger rundt om i Tids
skrifter og Bøger. Ogsaa Apoteker Norgaards Navn 
findes i Arkæologiens Analer. Han indsendte saa- 
ledes som Gave et Flintestykke af ukendt Art. Det 
forklarede flere tidligere uforstaaende Former. Det 
var et aflangt tresidet Stykke, ved den ene Ende 
bredt afsluttet, mod den anden tilspidset. (Se 
Figur 21. Aarb. 1890. S. 343). Det var c. 36 cm 
langt og hører saaledes til de største, fundne Flint
stykker. Gennem hele Længden er Stykket nogen
lunde tresidet. Det har aabenbart været Hensigten 
at give det netop denne Form. Det er beregnet til at 
sætte paa Skaft. Det viser en Indsnævring til Fast
binding. Man mener, Stykket har været anvendt som 
en Hakke ellei- maaske en Spidsøkse til Vaabenbrug. 
Som Lasson erhvervede Tandlæge Thomsen sig en 
smuk Samling, „maaske den fineste af danske Old
sager uden for Nationalmuseet", som det hedder i 
Skivebogen 1910. Denne Samling .gik til Viborg. 
Tandlæge Thomsen har i Skivebogen 1919 skrevet 
om Fund i Skive, hvortil der henvises. En af de 
største var imidlertid Træhandler Niels Sørensen, 
Lem, der døde i August 1919. I Skivebogen samme 
Aar satte Jeppe Aakjær ham det skønneste Minde. 
Ti Aar senere skrev Hans Kjær i Skivebogen bl. a. : 
„De døde rider hurtigt, siger man, men hvad de har
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Hiorlctah.

udrettet bør leve efter dem, navnlig naar det har 
været baaret af ideel Bestræbelse og kan tjene til 
Spore for andre. Siden Niels Sørensen gik bort, 
savner vi, som kaldes Fagfolk, det vaagne Øje og 
den kyndige Forundersøger, som vi besad i ham. 
I hans Tid gik min Vej hvert Aar til Salling, nu 
sjælden". Saaledes er Niels Sørensens geniale Syn 
og dybe Forstaaelse fremhævet af alle. Han prægede 
Nationalmuseet med Fund fra Skiveegnen. Til disse 
maa endnu føjes afdøde Lærer J. Chr. Krogh, Tøn
dering, der har indlagt sig stor Fortjeneste, og lige
ledes Gdr. M. Reffsgaard, hvis store Privatsamling 
er holdt helt uden for her.

Fra Tiden før Køkkenmøddingerne, altsaa den 
saakaldte Maglemosetid, er Fundene sparsomme her 
i Egnen, men til Gengæld af overordentlig Interesse. 
En Tørvearbejder, der i Sommeren 1888 dagligt ar
bejdede i en lille Mose i Resen Sogn, Hindborg Her
red, siger Sophus Müller (Svend Aakjær forudsætter 
i Skivebogen 1916, Fodnote Side 77 Fjends Herred), 
fandt en lille gullig Genstand i Dyndet. Fundet blev 
ved Apoteker Norgaards Aarvaagenhed indsendt til 
Nationalmuseet, hvor det vakte umaadelig Forbav
selse, og man var ikke længe om at fastslaa dets 
store Sjældenhed og Værdi, mellem Kendere og 
Samlere anslaaet til adskillige Tusinde Kroner. Det 
viste sig at være en lille Dyrefigur af Rav, et lille 
fattigt Minde om Rensdyrjægernes Dyrefremstillin-
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ger. Man kan end ikke bestemt se, hvad det skal 
forestille, maaske Vildsvin, maaske Bjørn. Man 
ejede ikke Evne til at forme Figurer eller Billeder 
i Sten, og de Træting, de sandsynligvis har forarbej
det, er i Aarhundredernes Løb gaaet til. Ravet var 
blødere — og til Held for os af uforgængeligt Mate
riale (Dr. Brøndsted). Dyrefiguren er ornamenteret 
med krydsstregede Baand og netformede Linier, 
altsaa Kunst hentet fra Baand- og Traadværk. 
(Sophus Müller: Stenalderens Kunst. S. 3). Det er 
denne Udsmykning, der daterer den til Maglemose- 
tiden, idet lignende Mønstre, frembragt med et 
spidst Flintestykke, er iagttaget paa flere Boplads
fund. Dr. Brøndsted anslaar Figurens Alder til mel
lem 5 og 7000 Aar. „Bjørnen fra Resen" er indtil 
nu Nationalmuseets eneste Dyrefigur, en af de 
allerførste Dyreudformninger, der overhovedet er 
fremdraget. Om figurlig Fremstilling fra dette Tids
rum, siger Sophus Müller, at det vistnok „er at 
opfatte som en Arv fra Istiden, og betegner en 
Billedkunst, der dengang var et Fælleseje hos Fol
kene". — To Ravstykker, det ene fundet i en Mose 
i Ejsing, det andet fisket op i Limfjorden, er lige
ledes af meget høj Alder, omend dog senere end 
„Resen-Bjørnen". Begge Stykker har et Hul, der 
viser deres Brug som Smykke. Ornamenteringen er 
den saakaldte Frynseornamentik. Ligesom man paa 
Figuren fra Resen efterlignede Traad og Baand, 
saaledes efterligner man nu nedhængende Traade 
eller Frynser. Derfor ser man korte vandrette Linier, 
ordnede i Række over hinanden, og fra disse udgaar 
nedadrettede, tætstillede Linier. Som det senere skal 
ses, er der fundet meget Rav i Limfjordsegnene; 
men de her omtalte Stykker hører til de ældste. De 
li ar saaledes i dybeste Forstand Oldtidens Glød over
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sig. Man faar et Vink om, hvor tidligt man lærte at 
skatte „Nordens Guld". Thorkild Gravlund skriver 
i „Vandringer i Nationalmuseet" saaledes: Hun gik 
dernede i Vandet, for hun glædedes ved det rene 
Vand som ved Ild, sankede Muslingei’ til Børn og 
svage — saa hittede hun det skønneste, det var: 
Ravet. Det var køligt, men varmt i Lød som hun 
selv. Saa smykkede hun sig med det. Mængder af 
disse Smykker er fundet i Mark og Mose og i Grave. 
Fra Mosen har de endnu deres Skær af Slid mod 
Huden, mens den skarpe Jord gjorde Ravfladen ru". 
Hun hentede Rav paa Strandbredden, smykkede sig 
med det ved Arnen og gjorde det til en Verdens
vare, som Sydens Folk attraaede, som de ogsaa har 
attraaet hende. Med sit Rav og sin Glimmerglæde 
bragte hun Handelen — og Synden til os".

Ravets Historie er — idet vi her et Øjeblik ser 
bort fra Kronologien — baade lang og interessant, 
og der er saa meget mere Grund til her at være 
særlig opmærksom, fordi Egnen, som før bemærket, 
er overordentlig rig paa Ravfund. En Optælling 
1886 gav det Resultat, at af alle Amter kom Viborg 
højest med 47 Fund. Senere er der naturligvis føjet 
mange andre til. Og „Historien" varer ved gennem 
alle Oldtidens tre Perioder, ja, er faktisk fortsat ind
til i Dag. Ravet er, som før nævnt, dannet samtidig 
med Brunkullene. Det er vort Lands eneste ædle Mi
neral, og meget tidligt fik man Øje for dets Skønhed 
og for dets Anvendelse paa forskellige Maader. Man 
holdt dengang som nu af at pynte sig, og efter Om
stændighederne gjorde man det ganske godt. Det 
var ikke blot Fjer, Dyreben, Tænder o. lign., man 
anvendte, men ogsaa Rav. Der er i Danmark gjort 
meget betydelige Fund, der viser det. I en Mose i 
Nærheden af Lemvig fandt man 1800 Perler og
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Hængesmykker nedlagt i et Lerkar. Et andet Fund 
indeholdt 4000 Smykker, og her var der det særlig 
interessante, at en mikroskopisk Undersøgelse kunde 
fastslaa Ravstykkernes Anvendelse som Smykker, 
idet de havde været trukket paa Tarmstrenge. Mange 
Ravfund er af en saadan Art, at der skønnes en be
stemt Hensigt. Saaledes er der i en jydsk Mose fun
det en betydelig Samling Ravsmykker omgivet af tre 
store Flintøkser, der var opstillet over Ravet i et 
spidst tilløbende Tag. Saadanne Nedlæggelser kan 
næppe förstaas paa anden Maade end som Offergave 
til Guderne, frugtbringende Gaver, der baade i dette 
og i et andet Liv vilde komme Giveren til gode. Til 
Gudernes Ære brugte man Rav og Harpiks til Rø
gelse ved de store Offerfester efter heldige Kampe. 
Derved gav man Guderne „det bedste" og kunde 
maaske endda afvende en eller anden Ulykke. I alt 
Fald vai‘ det en Beskyttelse mod onde Aanders An
slag og imod Sygdom. Sikkert har da Ravet ogsaa 
været baaret som Amuletter. Selve Stoffet var jo 
omgivet med Mystik ved de hemmelighedsfulde 
Kræfter, der virkede i det, saa at det endog kunde 
tiltrække Smaalegemer.

Ravets Udsmykning er af Betydning for den rette 
Forstaaelse af Fundets Værdi og Ælde. Her maa 
man erindre sig, at Mennesket først har givet sig af 
med at efterligne, hvad det havde for Øje, og da 
navnlig Dyr, som spillede saa stoi- en Rolle i det dag
lige Liv. Ravstykker i Dyreskikkelse eller med Teg
ninger af saadanne hører derfor til de ældste Fund. 
Den regelbundne Ornamentik begynder først senere. 
Et lille Stykke fremad betyder Boreornamentikken, 
der baade er ejendommelig og tiltrækkende og dertil 
interessant, fordi den danner et lille meget begrænset 
Led i Oldtidens Prydkunst. Den fik ikke nogen Fort-
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sættelse nedad i Tiden. Ravfund med Boreornamen
tik kan derfor med Sikkerhed henføres til et bestemt 
Tidsrum, den ældre Stenalder. — Baand-, Traad- 
og Frynseornamentik er Efterligning. Samme Smag 
har raadet for Rav og Ler og for Pynten paa Klæde
dragten, og om den ved man, at den var besat med 
Stykker af Frynser rækkevis over hinanden. Billedet 
heraf havde man i Øjet og fik det naturligt i Haan
den, naar der skulde pyntes paa det gule Rav. Ogsaa 
disse Ravstykker er derfor ældre end Stengravenes 
Tid. Intet Stykke af den Slags er fundet i de ældste 
store Samlinger fra Grave eller sammen med dem. 
Dertil kommer, at længere ned i Tiden formedes 
Ravet, men ornamenteredes ikke. 1 den yngre Sten
alders første Tid finder man endnu Spor af ældre 
Tiders Ornamentik, men for Ravets Vedkommende 
er Formaalet nu at forhøje dets Farvespil. Det gæl
der saaledes ikke længere om Prydkunst med Linier, 
men med Farver. Ved Hjælp af en Harpiksmasse 
har man fremstillet et Slags Indlæg, der virkede ved 
Farvemodsætning mellem Stofferne, det klare, lyse
gule Rav mod det mørke Harpiks. Det benyttes ikke 
længere i sin naturlige Form, men tildannes i Efter
ligning af Økser eller Hamre, en Skik, der aabenbart 
fik fast Anvendelse mod Slutningen af Stenalderen 
og fortsattes ned i Bronzealderen. I Gravkamre fra 
dette Tidsrum finder man ofte Rav i denne Form, 
og deraf har man sluttet, at Øksen eller Hamren er 
et helligt Tegn med symbolsk Betydning, snarest vel 
knyttet til Forestillingen om en tordenlignende Gud
dom, og sandsynligvis er det disse Stykker, der har 
været baaret som formentlig beskyttende og held- 
bringende Amuletter.

Forholdsvis sjældne som Ravfundene er, bør de 
mødes med største Agtpaagivenhed. I strengeste For-
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stand er Rav ikke egentligt Danefæ. Men det har altid 
været overholdt, at forarbejdet Rav, der er vel
bevaret og har arkæologisk Betydning og Interesse, 
skal tilstilles Nationalmuseet, en Praksis, der sikkert 
beror paa, at Rav er et Værdistof paa lignende Maade 
som Guld og Sølv. Derfor kan det være nyttigt at 
vide, at Rav vedligeholder sit naturlige Udseende, 
naar det findes i Vand eller paa fugtige Steder; der
imod ser det mat ud, naar det findes i Sand. I Jord 
antager det paa Overfladen Udseende af Harpiks og 
forveksles ofte dermed.

Ravhandelen med Syden spillede i Oldtiden en 
overordentlig Rolle, men det nærmere herom maa 
forbigaas her. Derimod er der Grund til i denne For
bindelse at minde om Mosen, fordi det er her, de 
største Ravfund er gjort. Her tænkes dog ikke paa 
de ældste Moser, der blev dannet mellem Istiderne, 
og som man kun kan konstatere ved dybe Boringer, 
men paa de saakaldte Kærmoser, der er dannet, hvor 
der før var en Sø, omgivet af en rig Vegetation, der 
lagde sig Lag paa Lag paa Søens Bund. Disse Moser 
blev Naturens store Værk om Fortidens Dyre- og 
Planteliv og om Kulturen, fordi Mosen bedre end 
andet har Evne til at opbevare. Derfor har Museerne 
ogsaa herfra hentet sine skønneste Fund. Man be
høver bare at minde om Dej bjergmosens to prægtige 
Vogne og om Sølvkarret fra Gundestrup. Mosen er 
det store Skatkammer, hvor Smykker -og Kost
barheder sikkert kan henligge under „Laas og Slaa" 
uden at frygte den store Tyv og Ødelægger, der 
hedder „Tidens Tand". Da man derfor i Krigsaarene 
blev tvunget til en stærkere Udnyttelse af Mosen, 
ventede Arkæologen en rig Høst. Det slog ogsaa til. 
Sjældne og mærkelige Ting kom for Dagen og ud
fyldte „Huller". Thi det er jo saadan, at Fund fra
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Grave og de samlede Fund fra Mark og Mose 
supplerer hinanden gennem store Dele af de for
historiske Tidsrum paa skiftende Maade, saaledes at 
Gravfundene er de overvejende gennem Stenalderen 
og den ældre Bronzealder, mens Fund fra Mark og 
Mose er de supplerende. Derefter bliver det omvendt. 
Ligbrænding bliver eneraadende, og da bliver Grav
fundene fattigere. Den Dødsgave, som følger Graven, 
indskrænkes til faa Genstande. Men samtidig er 
Mark- og Mosefundene stedse rigere. (Kjær: Fund 
fra Mark og Mose. Aarb. 1915. S. 151 flg.)

I Ejsing Sogn i den saakaldte Tværmose fandt 
man en Tværpil med Skaft. Man havde i Forvejen 
kun een lignende. Men her var bevaret et langt større 
Skaftstykke, og det var uforandret fra den Dag, det 
sidst forlod Stenaldersmandens spændte Bue. Det 
havde beholdt sin omhyggeligt tildannede og glattede 
Overflade. Beviklingen, der fastholdt Pilen paa 
Skaftet, var hel og uforstyrret, og det naaede helt 
op, saa at kun den skarpe Æg var fri. I samme Mose 
blev samme Sommer fundet 700 gennemborede Rav
stykker. Den Mand, som skovlede Tørvemassen i 
Æltemaskinen, blev opmærksom paa Ravet, der 
væltede ud af et ituslaaet Lerkar. Det opsamledes 
saa vidt muligt, men antagelig gik noget tabt, og 
Lerkarskaarene agtedes ikke. Fundet laa ved en 
Trærod c. 1!6 m under Jordoverfladen og c. 50 m 
ude i Mosen.

Ved Fly blev der gravet Tørv omtrent midt i den 
lille Mose, Nørrekjær, hvor den munder ud i Skive- 
aadalen. Der arbejdedes med den saakaldte „store 
Tørvespade", der kan trække Tørvepiller paa 1 m’s 
Længde og 20—30 cm’s Bredde op. I et Par af saa- 
danne Tørvepiller fandt man 1900 Ravstykker og 
desuden en Del Stykker c. 50 cm under Vandspejlet,
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saa ogsaa her gik noget tabt. En Del Lerkarskaar 
gik ligeledes tabt. Begge disse Ravfund maa sikkert 
betragtes som Offergaver (Votivfund), der altid 
blev hensat, hvoi- ingen træder, under et Træ, og til 
eller under en Sten, i Kilde eller Mose. National
museet var naturligvis meget interesseret i disse 
Fund. Mosen i Fly blev grundigt undersøgt. Det viste 
sig, at den nederste Del af Tørvedyndet var dannet 
af Ellekrat. Der fandtes Rødder, Grene, Stammer 
og Bark af El i stor Mængde. I denne Tid er Ler
karret blevet hensat paa fast Grund mellem Elle
træer. Af en eller anden Grund steg Vandstanden. 
Ellekrattet blev oversvømmet, gik til Grunde og blev 
Mosejord. Det reddede Ravperlerne. De var glemte, 
da Vandet atter sank, og Mosens øverste Lag blev 
dannet, saaledes at Lerkarret kom til at staa 1J4 m 
under den nuværende Overflade. — Ogsaa fra Grin
derslev kendes et Ravfund af denne Art med 152 Stk. 
Alle disse Ravfund er fra de første Stengraves Tid, 
maaske endnu ældre. (Aarb. 1917).

Fra det femte til det fjerde Aartusinde f. Kr. 
regner man den Tid, der i Danmark kaldes Køkken- 
møddingtiden. I Modsætning til den foregaaende 
Periode, Mulleruptiden, da Befolkningen var Ind
landsbeboere, tager vore Forfædre nu Kysterne i Be
siddelse. De bliver boende i længere Tid paa samme 
Sted og lever af Havets Rigdom paa Fisk og Skaldyr. 
Paa den Maade opstaar de Bopladser, der efter Af
faldet fra Maaltiderne har faaet Navnet Køkken
møddinger, som først en nyere Tid har faaet det 
rette Syn paa og derved faaet en meget betydende 
Kilde til Oplysning om en Del af den forhistoriske 
Tid. Af saadanne Køkkenmøddinger findes der en Del 
ved Limfjordens Kyster. En af de største ligger ved 
•Galgehøjen i Aasted. Under Ledelse af Kaptajn Mad-



Tværsnit af Kolthcnmødding.



80 N. C. Bøgelev:

sen og Lærer J. Chr. Krogh, Tendering, blev dens 
Udstrækning og Dybde bestemt og saa atter tildæk
ket, men man forsømte desværre at faa den fredet, 
og nu er den ødelagt. Gdr. Reffsgaard fremdrog en 
Køkkenmødding ved Hjerk Nor og har fra disse 
Undersøgelser en meget fremragende Samling, der 
tyder paa en meget gammel Kultur, om man ellers 
ikke vil gaa saa vidt at tale om en Overgangskultur 
mellem Mullerup og de egentlige Køkkenmøddinger. 
Ogsaa Vile og Hvalpsund har Bopladser af denne 
Art ; men mest kendt er Køkkenmøddingen i Krabbes
holm Skov. Den kunde 1937 fejre en Slags Jubilæum, 
idet det var i 1837, den som den første henledte 
Opmærksomheden paa sig, og derfor har hele Studiet 
af disse mærkelige Bopladser sit Udspring herfra. 
Man begyndte at forstaa Dyngernes Beskaffenhed 
og Fremkomst. Hidtil havde man troet, at de var 
Havaflejringer. Krabbesholm Skaldyngen har aldrig 
været særlig stor af Udstrækning, og af Tykkelse 
knap 1 m. Den afviger ikke synderlig fra andre 
Køkkenmøddinger; men Vilh. Thomsen oplyser i 
Skivebogen 1919, at „mens mange af Køkkenmøddin
gerne, saaledes den ved Hjerk Nor, kun indeholder 
Rester af jagtbare Dyr, Vildsvin, Urokse, Hjort, 
Vildkat osv., saa havde Dyngen ved Krabbesholm 
tillige i sine Lag Knogler af Tamdyr. En Hestetand 
og et Stykke af Pandebenet af en Gedebuk blev ind
sendt til Nationalmuseet. Disse Fund hidrører sik
kert fra de øverste, yngre Lag, hvortil ogsaa hører 
Fundene af slebne Flinteredskaber. (Aarb. 1872. 
Fodnote). Af Redskaberne er der iøvrigt fundet flere 
Stykker, saaledes et krumt Stykke, dannet af 
Spidsen af en Hjortetak. Det var forsynet med 
flere Indsnit, og ved den ene Ende gennemboret 
og udboret paa en Maade, der giver Stykket en



Egnens Oldtidsminder 81

vis Lighed med en Fløjte. (Tegning findes i 
A. P. Madsen : Afbildninger af danske Oldsager i 
Nationalmuseet). En Albuebensdolk var i lange 
Tider en af de kun 8 Eksemplarer i National
museet. Af andre Fund kan nævnes Flinteflækker, 
Flintknive, to smukt tilhuggede Flintøkser, en Ham
mer af Grønsten med Æg til begge Sider og med 
gennemboret Skafthul, to Øksehamre af Hjortetak, 
to Hjortetaksspidser og endelig forskellige Stykker 
af Køkkenmøddingernes sædvanlige Lerkar. Disse 
Fund (Det siges, at en Del af Fundene fra Krab
besholm ligger paa Museet i Horsens. Det er muligt. 
Oldsager kan spredes viden om. Saaledes vides det, 
at en Del Fund her fra Egnen er havnet paa Museet 
i Kiel), der med visse Mellemrum tilgik National
museet, vakte betydelig Opsigt og var Genstand for 
forskellige Tanker og Gisninger. Men ti Aar senere 
1848 gav Japetus Stenstrup i „Det kongelige danske 
Videnskabernes Selskab" Meddelelse om lignende 
Forhold og Fund andre Steder. Der nedsattes en 
Komité til at foretage nærmere Undersøgelse. Det var 
Geologen G. Forchhammer, Zoologen, Japetus Sten
strup og Arkæologen Worsaae. Tre Aar senere var 
Komiteen færdig med sine Undersøgelser. Og naar 
man nu betænker, hvad Køkkenmøddingerne siden 
har givet til Oplysning og Forstaaelse, saa kan det jo 
nok siges, at Krabbesholm-Køkkenmøddingens Ind
sats ikke er helt ringe, om end kun af indirekte Art. I 
alt Fald havde den fortjent en blidere Skæbne. Der er 
faret meget ilde med den. Det fortælles, at den i lang 
Tid afgav fortrinligt Hønsefoder. Nu værner et 
„F. M." de sidste sparsomme Rester. Køkkenmøddin
gen ved Virksund er det ikke gaaet stort bedre. Den 
blev brugt til Vejfyld, saa den er næsten tilintetgjort.

6
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løvrigt er der paavist adskillige Skaldynger omkring 
Hjarbækfjord. (Aarb. 1870. S. 238).

Som Mulleruptiden er kaldt den ældste Stenalder, 
er Køkkenmøddingtiden kaldt den ældre Stenalder. 
Det skelsættende er det førstnævnte Forhold, at 
Mulleruptidens Folk boede inde i Landet paa Smaa- 
øer og Holme med det omgivende Vand som Beskyt
telse, hvorimod Køkkenmøddingernes Skabere søgte 
til Kysterne. I selve Lagene erkender man en 
Forskel i Redskabsmaterialet, idet Brugen af Sten 
er tiltagende i Køkkenmøddingerne, og hertil kom
mer det helt nye, at man har lært at danne Kar af 
Ler. Stenalderen har imidlertid et tredie og sidste 
Afsnit „den yngre" Stenalder, der begynder omkring 
Aar 4000 f. Kr. Naar man her sætter Skel, skyldes 
det Indførelsen af flere Kulturfaktorer, saaledes 
Agerbrug og Kvægavl, hvortil kommer det meget 
væsentlige, at man lærte at slibe Flint. (Mogens B. 
Mackeprang: Fra Rensdyrjægere til Vikinger). 
Overgangstiden mellem den ældre og den yngre 
Stenalder har man kaldt „de spidsnakkede Øksers 
Tid" efter en bestemt Type af Flintøksen. De er fun
det i Køkkenmøddingernes øverste Lag, men aldrig 
i de senere Stengrave. Hvorvidt denne Overgangstid 
er konstateret gennem Fund her i Salling og Fjends, 
er det ikke lykkedes mig at efterspore. Men det 
maatte uden videre synes højst rimeligt efter de 
mange Køkkenmøddinger at dømme. Tiden er iøvrigt 
meget omdiskuteret. Med det næste Afsnit „de tynd- 
nakkede Øksers Tid" gaar det for vor Egns Ved
kommende næppe stort bedre. Tiden falder sammen 
med de ældste Dysser, mandslange, smalle, dybe 
Kamre af een eller to Sten i hver af Langsiderne og 
en kortere Sten for hver Ende, oven over en stor 
Dæksten. Om der nu her i Egnen findes saadanne
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Grave er vel tvivlsomt. (Maaske det lille kisteformede 
Dyssekammer ved Kaas (se S. 116) kan henregnes 
hertil. Det hører i alt Fald til de ældste Stengrave. 
Se Fig. 17 i Vor Oldtids Mindesmærker). Der 
har maaske nok været en Del, idet alle Beretninger 
gaar ud paa, at Limfjordsegnene har været rige paa 
Stengrave. Worsaae paaviser, „at de til Stenalderen 
hørende Gravhøje i Jylland findes hyppigst langs 
Limfjorden". Men naar Mogens B. Mackeprang siger 
i „Fra Rensdyrjægere til Vikinger", at „i Limfjords
egnene ligger Stengravene ret tæt", saa maa det 
gælde andre Egne end Salling og Fjends; thi alle
rede omkring 1880 indberetter Lærer Strandgaard, 
Seide, at der i Sallings fire Herreder „kendes knap 
10 Dysser". 1925 siger Hans Kjær i „Vor Oldtids 
Mindesmærker", at „i Salling er kun bevaret en lille 
Jættestue ved Ginnerup i Krejbjerg og et Kammer 
ved Kaas (uden Dække), den sidste Rest af de ikke 
faa, der har ligget i en Kystbræmme, men hvoraf 
nu kun Navnene er tilbage". I samme Bog hedder 
det om Forholdene i Almindelighed i et lille Afsnit, 
der anføres her i sin omtrentlige Helhed, selv om det 
foregriber „Begivenhedernes Gang" og fører langt 
ud over Tidsrummet, der her er tale om. Viborg 
Amt er meget rigt paa Mindesmærker fra Oldtiden 
(c. 10,000). Det er baade fra Stenalderen og Bronze
alderen; den sidste er vel overvejende, men det er, 
som et Stenalderslag i Syd, et Bronzealderslag i 
Nord, der delvis skyder sig ind over hinanden. Sten
alderen er den midtjydske. Den naaede op i Salling, 
der dog nu overvejende fremtræder som et „Bronze
aldersland", og denne Tidsalder fremtræder endda 
særlig rigt (mange Guldringe), mens Stenalders
gravene ofte er fattige". I Fjends Herred er det vel 
gaaet noget lignende; men der er dog bevaret anse-

6
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lige Mindesmærker fra Stengravenes Tid. Saaledes 
de to store ubeskadigede Høje i Iglsø, „Kokshøjene", 
hvoraf den sydligste rummel' en dobbelt Jættestue. 
Til hver af Kamrene fører en stensat Gang; den 
sydlige, som er den mindste, er sat af seks Par 
Sidesten og fem Overliggere. Den nordlige Gang er 
sat af 7 Par Sidesten med seks Overliggere. I den 
fandtes tre Skeletter. Kamrene er sat af 12—13 Side
sten og dækket af fire Overliggere. I det nordlige 
var indlagt tre Lig, de to liggende, det tredie i sid
dende Stilling op ad Sidestenene. I det sydlige Kam
mer, hvortil der er Adgang, fandtes Rester af op
løste Skeletter, hvis Antal ikke kunde bestemmes. I 
Vinkel og Kvolsted har der været Jættestuer med 
Sidekamre. Men de er desværre sløjfede. I sidst
nævnte fandtes seks af de karakteristiske jydske 
retvæggede Lerkar, repræsenterende fire forskellige 
Former. Iøvrigt siges Kamret at have haft to Bi
kamre, et i hver Langside. Men Rigtigheden heraf 
er usikker. Fra Aalbæk, Lime Sogn, nævnes en 
Gravkiste, der dog øjensynlig er noget ældre end de 
her omtalte Former. Ved højre Haand af et velbe
varet Skelet laa en Dolk og ved Skulderen en hjerte
formet Pilespids. Kisten havde Sidevæg fælles med 
en lignende Kiste med Skelet, ved hvis Halsknogler 
laa Spor af Muslingeskaller. (Henry Petersen: 
Om Gravformer. Aarb. 1881). Forresten ser det ud 
til, at disse Jættestuer med Sidekamre, som nu er 
sjældne Landet over, har været almindelige i Lim
fjordsegnene. I Mønsted aabnedes 1897 en Jættestue, 
der ikke var uden Forbindelse med den interessante 
Grav ved Hagebro (hvorom nedenfor) og med de 
jydske Enkeltgrave, idet der blandt andet fandtes to 
retvæggede Bægre, der ellers hører sammen med 
Stridsøksernes yngre Former. Aaret efter aabnedes
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Langhøjen ved Kardyb. Kobberup.

i Bostrup, nær Virksund, en Grav af lignende Karak
ter og Indhold. Men endnu maa fra Fjends Herred 
nævnes Langdyssen ved Kobberup. Den er 186 m 
lang og velbevaret, dog mangler Randstenene. En 
Jættestue i Skals indeholdt et Kranium af et Barn 
(Aarb. 1906. S. 243), og i nyere Tid er fundet to 
Jættestuer i en Høj ved Troelstrup, undersøgt 1917 
af G. Rosenberg, der i den ene fandt Ravperler og 
i den anden desuden Flintedolke og en Kobberring. 
Det ser ud til, at Stenalderens Folk ved Siden af at 
have bygget store Gravkamre til gentagen Brug til
lige undertiden har fulgt den nemmere Fremgangs- 
maade at begrave Ligene enkeltvis eller faa sammen 
i simple Jordgrave. En saadan Grav undersøgtes i 
Ajstrup i Kobberup Sogn. Af Gravgods fandtes en 
tyndnakket Flintøkse og en Flække. (Friis Johan
sen: Jordgrave i Dyssetid. Aarb. 1917. S. 142 flg.). 
Andre Grave af samme Art, men fra en senere Tid,
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„Dolketiden", er fundet ved en Undersøgelse af Køk
kenmøddingen ved Sebbersund.

Et særlig interessant Gravfund skal her omtales, 
idet det dog bemærkes, at det, hvad Tid angaar, hører 
til Bronzealderen; men det er en Stengrav. Den fin
des paa Bustrup Mark i Ramsing og blev undersøgt 
for c. 20 Aar siden. Oprindelig havde Jordhøjen 
været bygget over en Mandsgrav, en mandslang, 
bred Kiste, der var sat af solide Sten og med 3—4 
Dækkesten. At det var en Mandsgrav kendtes klart 
af Udstyret, der bestod af Bronzesværd, Stridsøkse 
og Toiletgenstande. Men c. 4 m til Siden traf man 
en ny Grav, der ved ny Jordpaafyldning var gjort til 
Højens Centrum. Det var en Kvindegrav. Det viste 
Bæltesmykker, Halsring og Dolk; men ellers var 
Graven bygget lige saa omhyggeligt som den første, 
om end af noget mindre Sten. Hans Kjær, der har 
oplyst disse Forhold, føjer til, at det er et af de 
smukkeste Fund som Vidnesbyrd om, at Mand og 
Kvinde nød samme Ære efter Døden. Her er dog 
næppe Tale om Mand og Hustru. Tidsforskellen sy
nes for stor, men muligt nok om to, der har staaet 
hinanden nær i Livet. (Se ogsaa S. 98). Et af de skøn
neste Fund i Salling er 7 Pilespidser fra Lem. De 
tilhører Museet i Skive og vil saaledes engang for- 
haabentlig finde en smuk Plads i et nyt Museum. — 
Et Gravkammer fra Fiskbæk fra Stenalderens Slut
ningstid blev Aar 1900 undersøgt af Museums
inspektør Hans Kjær, der betegner det som en Over
gangsform fra de egentlige Ganggrave til Kisterne. 
Dimensionerne var mindre, men noget i Retning af 
en Gang var bevaret. Afvigelsen fra Gravkisten i 
Mønsted er tydelig, idet der i den baade var større og 
mere veludviklet Gang. Fiskbæk Gravkisten havde 
Retning Nord—Syd. Kammeret dannedes af 7 Sten,



Egnens Oldtidsminder 87

hvorpaa hvilede en rundagtig Dæksten, temmelig 
svær, men ikke større, end at den netop kunde dække 
over Kamret og med smalle Kanter hvile paa Bære
stenene. En mindre Dæksten laa over to Bæresten, 
hvorved fremkom en Slags Gang. Mellemrummene 
mellem Sidestenene var særdeles omhyggeligt udfyldt 
og tættede med mindre Sten og udkløvede store 
Skærver „tør Mur". Den samlede Længde af Kammer 
og „Gang" maaltes indvendig til 2,3 m, Bredden var 
indtil 1,8 m og Højden under Dækket 0,65, altsaa 
ringe Maal for et Gravkammer beregnet til gentagen 
Gravlægning, hvilket maaske ogsaa er tvivlsomt her. 
Ovenpaa en Del mindre, uregelmæssigt fordelte Sten 
laa Dele af et Skelet. Ved Gravens Nordende stod 
som eneste Gravgods et lille Lerkar af en sen Type. 
Forinden Graven lukkedes til, var den forsætligt fyldt 
med Jord. Efter endt Undersøgelse blev Graven og 
den omgivende Høj fredlyst. (Aarb. 1910).

Mange Fund viser, at Befolkningen i saavel den 
ældre som den yngre Stenalder har boet ved Ky
sterne. Derimod er der fremdraget yderst faa Bo
pladser fra Indsøer. Det første store Fund af den 
Art fremkom 1872 ved Udtørring af den 100 Tdr. 
Land store Rosborg Sø i Daubjerg-Mønsted. Finde
stedet var en lille Holm, 300 Skridt i Omkreds. Den 
laa i Søens vestlige Del og har tidligere staaet under 
Vand. Oldsagerne tyder paa, at Stedet ogsaa var 
beboet i den ældre Stenalder, idet man fandt 3 Skive- 
spaltere, 9 Flintbor, 8 Knuder og 1 slebet Grønstens
økse med rund Nakke, altsaa af Typen, der sædvan
ligvis forekommer sammen med den ældre Stenalders 
Former. Men i Fundet her var den yngre Stenalders 
Former imidlertid de overvejende. Saaledes fandt 
man 2 slebne, tyndnakkede Økser, den ene opsKærpet, 
2 Spydspidser, 30 Flækker, 32 Skrabere og dertil
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mange Brudstykker, Slagstokke af Hjortetak og 
Knogler af Hest, Okse, Faar, Ged, Svin og Hjort. 
Det mest værdifulde af Fundet gik til National
museet, Resten til Viborg. Oldsagerne laa dels i den 
lille Ø’s øverste Lag, dels dybere nede omkring nogle 
Pæle, der var nedrammede i to Rækker, den ene i 
lige Linie Øst—Vest hen over Holmens højeste 
Punkt, den anden i en Bue langs den sydlige Rand. 
Tilsvarende to Pælerækker fandtes i Søens østlige 
Del. Saaledes lyder Beretningen om Fundet i Aarb. 
1892, og saa kommer nu i Sommeren 1937 Bladenes 
Meddelelser om nye Fund. Under Uddybningen af 
Aaløbet, der afleder Vandet, gjorde man interessante 
Fund, der sammen med de første peger hen paa, at 
man her staar over for en af Jyllands ældste Bo
pladser. (?) Ude i Søen har Stenalderfolket haft 
Boplads paa en Sandbanke, og herfra har de i deres 
primitive Baade besejlet Søen. To af disse Baade er 
en Del af de Fund, man nu har gjort derude. De er 
byggede af Egestammer, der er udhulet og tildannet 
ved Ildens Hjælp. Den første Baad er fundet i den 
sydlige Ende af den nu udtørrede Sø, liggende op 
mod Bredden, den anden Baad laa et Stykke Nord 
herfor. Førstnævnte, der med stor Varsomhed blev 
gravet ud, er sjælden godt bevaret fra Stævn til 
Stævn. Længden er 3’/2 m og Bredden c. 65 cm. Der 
synes ikke at være Brud eller Revner i den, og ved 
omhyggelig Behandling vil den være den hidtil bedste 
Baad af den Slags. Den anden Baad er knap saa vel 
bevaret. Foruden disse to Baade blev fundet et 
Bronzesværd og to Spydspidsei' fra Jernalderen samt 
to forarbejdede Hjortetakker. — Saa vidt Bladene 
om denne mærkelige, sammensatte Boplads, der 
maaske endnu kan give uanede Fund.

Som en enlig Forpost mod Nord ligger Jætte-
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Jættcstuchar i Kompcdal.

stuen paa Hagebrogaards Mark. Dens nærmeste 
Nabo ligger 18 km mod Øst. Det er „Jens Langknivs 
Hule" i Ulvedals Plantage ude i Nærheden af, hvor 
Landevejene fra Viborg og Skive til Vejle mødes. 
Jættestuen ved Hagebro undersøgtes 1910 af Hans 
Kjær, der her afdækkede Forhold af ganske særlig 
oplysende Karakter. Jordhøjen var ikke særlig stor, 
c. 2 m høj, 20 m i Diameter. Stedkendte Folk mente 
dog, at den havde været betydelig større. Da Jorden 
var fjernet, viste det sig, at alle Dækstenene var 
borte, ligesom ogsaa to af Bærestenene i Kamrets 
Sydende manglede. Dette sidste skyldes maaske, at 
Bronzealderens Folk ogsaa havde benyttet Grav
stedet; thi i Nærheden af de to forsvundne Bære
stens Plads fandt man et Sværd fra den æ’dre 
Bronzealder. Men var saaledes Gravens sydlige Ende 
ikke i oprindelig Stand, saa var den øvrige Del
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heldigvis urørt. Om den videre Undersøgelse heraf 
fortæller „Nordiske Fortidsminder", 2. Bind, at svagt 
indad hvælvede Bæresten omgav Kammeret, og vin
kelret paa disse en c. 3'/2 m lang Gang med 3 Bære
sten. En „Dørtærskel" satte Skel mellem Gang og 
Kammer. Her er altsaa tale om en nogenlunde 
regulær Jættestue. Det er først med Gravgodset, det 
ejendommelige kommer frem; thi det viser tydeligt 
en hel Række af Perioder. (Ogsaa Krejbjerg og 
Hindborg har haft Gravhøje, der repræsenterede alle 
tre Oldtidsperioder). Paa Bunden laa Oldsager af 
gammel østdansk Karakter, altsaa fra den ældste 
Jættestuetid. Hertil hører en lille delvis slebet, tynd- 
nakket Økse, 2 Økser af Type som en Overgangsform 
mellem den tynd- og tyknakkede, endvidere Rav
perler i forskellige Former og endelig et meget 
smukt Lerkar af rødgult Ler. Det stod paa Jætte
stuens Bund. Det er det smukkeste, der overhovedet 
er fundet i Jættestue, og ses derfor afbildet rundt 
om i Aarbøger og Skrifter, hvor der er tale om 
Formkunst og Ornamentik. Det er „den store Stil", 
og hvad man før har fundet af Brudstykker med 
dette Mønster, det ser man her i sin Helhed. Til 
næste Periode, „den jydske Enkeltgrav", som straks 
skal omtales, hører to Stridsøkse!- med Skafthul og 
ornamenterede retvæggede Kar af den karakteri
stiske Type fra de yngre jydske Enkeltgraves Tid, 
som i forbigaaende blev nævnt under Omtalen af 
Fundet ved Kvolsted. Samme Type kendes fra 
Fund i Mønsted, Bøstrup, Taarupgaard, Hindborg og 
Skive, hvor Museet har et meget smukt Eksemplar. 
Til tredie Periode i Hagebrojættestuen hører to fine 
smaa Pilespidser fra „Dolketiden", det vil sige 
Stenalderens sidste Afsnit, Overgangstiden til Bron
zealderen. C. A. Nordmann sammenfatter Forholdene



91Egnens Oldtidsminder

i Hagebro, idet han fastslaar, at der her er paavist 
tre Kulturer. Ældst er Flintøksen og Karret, der er 
gamle baade af Form og Ornamentik. Det stemmer 
ogsaa med Lagene, fordi disse Ting laa allerdybest. 
Det andet Sæt indeholdt retvæggede Bægre og Ler
kar og Stridsøkser fra Enkeltgravenes Tid. Endelig 
som tredie Periode Fundet af Pilespidser, ikke stort, 
men dog nok til at markere „Dolketiden". Hagebro- 
graven giver saaledes et godt og interessant Eksem
pel paa de skiftende Kulturer og deres Sammensmelt
ning med senere Kulturer. Mens Hans Kjær kort og 
godt nøjes med at tale om Kulturblanding, ser 
Therkil Matthiesen her et Sammenstød mellem to 
Folkestammer, nemlig Bærerne af de vestjydske 
Enkeltgrave og de østjydske Stengrave. Men, føjes 
det til, intet tyder paa krigerske Tilstande. (Sten
aldertidens Folk. S. 90). De flere Gange nævnte 
jydske Enkeltgrave er typiske ved den saakaldte 
Stridsøkse, en fintformet, slebet Økse med Skafthul. 
Den findes altid ved Ligets højre Side, nogenlunde
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i Skulderhøjde. Ved Høgild i Sdr. Resen, Fjends 
Herred, fandt man i 1900 en saadan Grav. Noget 
nedsænket under Jordoverfladen laa den i østlig— 
vestlig Retning. Bunden var belagt med flade Sten, 
hvorpaa fandtes et smukt Flintblad c. 24 cm langt. 
Under en Omtale af Hagebro-Jættestuen, der altsaa 
ogsaa repræsenterer de jydske Enkeltgrave, skildrer 
Mogens B. Mackeprang i „Fra Rensdyrjægere til 
Vikinger" hele dette Forhold saaledes: Enkeltgravs
kulturens pludselige Optræden i Danmark viser, at 
den ikke kan være kommet gennem fredelig Kultur
meddelelse, men maa være indført med indvandrede 
Folkestammer. Om disse er kommet i stor eller ringe 
Mængde, kan dog ikke afgøres. Det er første, men 
ogsaa sidste Gang i Danmarks Oldtid, at vi nogen
lunde sikkert kan paavise en Invasion af fremmede 
Stammer.

Sammenstødet mellem Stengravsfolket og Enkelt
gravsfolket er sikkert ikke gaaet af uden Stridig
heder, men Kulturblandingen er stærkest i de 
Stengrave, som ligger nærmest Grænseomraadet. 
Som Helhed maa det förstaas saaledes, at Enkelt
gravenes Folk har været det overmægtige, og efter- 
haanden som de breder sig, tager de Jættestuerne i 
Besiddelse, som det fremgaar af de mange Fund 
af retvæggede Enkeltgravsbægere i Stenkamrenes 
øverste Lag.

Resultat af Stengravsfolkets Sammensmeltning 
med Enkeltgravsfolket blev en ensartet Kultur for 
hele Landet; thi i Slutningen af Stenalderen, den 
Tid, der efter den vigtigste Ledeform kaldes Dolke
tiden, er Fundene af samme Karakter over alt i 
Danmark, og da naar Stenalderteknikken sin mest 
straalende Udfoldelse. Der var skabt den solide 
Grundvold, hvorfra Bronzealderens Kultui- voksede
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op til en saa straalende Højde. Baade Samlingen paa 
Viborg-Museet og den store Stensamling, Skive Mu
seum ejer, giver skønne Beviser paa „Dolketidens" 
Formkunst og fuldkomne Flinteteknik. Viborg har 
saaledes en meget smuk Dolk fra Sal, og National
museet har en pragtfuld Flintedolk fra Grinderslev 
og en Spyd- eller Lansespids fra Nautrup. Den blev 
fundet i en Høj 1873, og har den meget betydelige 
Længde af c. 43 cm. I Modsætning til mange andre 
med Tilhugning er denne Spydspids omhyggeligt 
slebet gennem hele Længden. Kun enkelte dybere Ar 
er efterladt hist og her. Æggene og Odden er der
imod uslebet. Grunden til denne Ejendommelighed er 
følgende: I en Afstand af c. 15 cm (Paa Figuren 
S. 381, Aarb. 1896 c. 5 cm) fra Skaftenden ses en 
c. 3 cm bred Knast i Flinten. Denne har det ikke 
været muligt at hugge bort, uden at man samtidig 
risikerede hele det store værdifulde Stykke. Saa 
maatte man slibe, og paa den Maade blev man ført til 
at slibe hele Fladen. Dette Resultat er man naturlig
vis ikke kommet til ved Betragtning af dette Stykke 
alene. Paa mange andre Flintspyd ses en lignende 
afslebet Knast, som Tilhugningen har efterladt inde 
paa Fladen, saaledes at den ikke har kunnet fjernes 
paa sædvanlig Maade. (Aarb. 1896. Side 386). 
Naar man tænker paa, hvor meget en Knast i et 
Stykke Træ kan være i Vejen, forstaar man noget af 
dette. Det bør dog bemærkes, at en Slibning altid gik 
forud for den berømte, skønne Tilhugning, saa Nau- 
trup-Stykket kunde maaske betragtes som ufærdigt. 
Men ellers forstaar man nok, at kun i det „fejlfri" 
Flint kunde Stenaldersmanden gennemføre sin Kunst 
og da til en saadan Fuldkommenhed, at det maa 
forekomme ganske uforstaaeligt. Se engang rigtigt 
paa et saadant Stykke paa et Museum ! Se, hvor fint
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Slagene ligger Side om Side! Tag om muligt Stykket 
i Haanden, men varsomt, vend det og sammenlign! 
Som Slut paa denne Omtale af Stenalderen i Egnen 
her omkring skal blot nævnes en Gravkiste fra Kold
kur, Resen Sogn (Aarb. 1910. S. 202) og en Helle
kiste ved Hvalpsund.

Som Stenalderens Slutning „Dolketiden" viser 
Fællesskab, saaledes ogsaa Bronzealderen, „hvor der 
gennem hele det 1000 Aar lange Tidsrum ikke ses 
nævneværdig Forskel paa Øst og Vest", skriver 
Mogens B. Mackeprang. („Fra Rensdyr jægere til 
Vikinger". S. 83). Grunden til, at vi nu taler om en 
Bronzealder, skyldes det, at Bronzen i sin alminde
ligste Blanding af 10 Procent Tin og 90 Procent 
Kobber nu bliver det omtrent eneraadende Materiale 
ved Forfærdigelsen af Vaaben og Redskaber". Man 
skal naturligvis ikke tænke sig et voldsomt Brud 
eller en brat Overgang. Sten og Bronze bruges Side 
om Side endnu i lange Tider, indtil endelig Over
gangen er fuldbyrdet. Ogsaa Bronzealderen falder i 
forskellige Afsnit, hvad der i denne Artikel kun er 
taget delvis Hensyn til. Bronzealderen er taget under 
eet. Dog skulde de enkelte Fund være nævnt i nogen
lunde rigtig Rækkefølge, saa vidt'det ved Sammen
ligning og ved de foreliggende Oplysninger har kun
net lade sig gøre.

Meget tidlig gav Egnen her sine Bidrag fra 
Bronzealderen til vort unge Museum i København. 
1820 indsendtes det første Stykke, hvorom det kort 
og godt hedder: „En udmærket Metal Spydspids, 
fundet i en Tørvemose i Salling Herred. Indsendt af 
cand. Føns". (Antikvariske Analer. Bind 3, S. 
392). 1826 beretter samme Værks 4. Bind, Side 581 
om, at Nationalmuseet som Prøve „paa en stor 
Mængde" modtog tre Lerkugler, der blev fundet ti
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Alen under Jorden ved en Brøndgravning i Salling. 
Fundet blev skænket til Museet af Assistent Rum
melhof, og Amtmand Faye bemærker, at der, efter 
hvad Provst Schade paa Mors oplyser, er fundet flere 
saadanne Kugler, „og han antager, at de har været 
brugt til et Slags Spil, men da de her er fundne i 
saa stor Mængde, at man tror, de vilde have fyldt 
et Par Tønder, og tilmed dybt under Jorden samt 
i saa forskellige Skikkelser, synes det rimeligere, at 
de havde været brugte som et Slags Krigsvaaben, 
saasom til Slynger, Blider, maaske ogsaa til et Slags 
os nu ubekendte Pusterør. Besynderligt er det, at 
disse ubrændte Lerkugler, der lader sig opløse i 
Vand, kunne have ligget i saa mange Aarhundreder, 
som man maa formode, i Jorden uden at være op
løste eller at have tabt sin forrige Form." National
museet føjer til, at det allerede havde lignende Kug
ler, fundet forskellige Steder i Danmark. 1832 blev 
et sjældent Bronzesværd trukket op af Limfjordens 
Bund i Dommerby. Det var i Skede, der dog gik i 
Stykker, da man med Vold vilde trække Sværdet ud. 
(Tidsskrift for nord. Oldk. 1. Bind, 1832, S. 207).
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1833 blev indsendt et andet mærkeligt Fund, der an
føres her, selv om det ligesom de ovennævnte Fund 
hører til de senere Tider. I en Høj Nord for Nederby 
paa Fur fandtes en lille Stridsøkse med firkantet 
Bane, kun 2/2 Tommer langt, et af de mindste af 
den Form. I samme Høj laa et Gravkar af Ler, 
dannet paa fri Haand, men temmelig nøjagtig. Det 
har Form af en noget fladtrykt Kugle, som er af- 
skaaret for oven,.hvor Aabningen er; ved den ene 
Side var der en Hank. Der var hensat fem saadanne 
Urner i en Kreds rundt om en større. Dette mærke
lige Fund gik desværre tabt, idet kun een Urne 
optoges hel, og den gik i Stykker under Forsendelsen 
til København. (Tidsskrift for nord. Oldk. 2. Bind, 
S. 267). Saaledes lyder de ældste Beretninger om 
Bronzealdersfund her fra Egnen. Det var i Arkæolo
giens Barndomstid. Det maa tjene til Undskyldning 
for de knappe Oplysninger. Det samme gælder føl
gende Fund :

Højslev: I en Gravhøj er fundet en velbevaret 
Dolk med Skede. Det er nu i Viborg-Museet, Nr. 729. 
(Aarb. 1870, S. 243).

Tastum: Et Fund af Flint og Bronze. Nu i 
Viborg-Museet, Nr. 306—12 og 450—59. (Aarb. 
1870, S. 245).

Hærup, Lime Sogn: Bronzesværd sammen med 
Armring af Guld. (Aarb. 1886).

Vejby: Sværd og Ring.
Thorum: Grav med ubrændt Lig. Sværd, Hals

ring af Guld. Ved Fodenden en anden Grav med 
Dolk. (Aarb. 1886).

Sevel: „Salshøj". Sværd og Guldring. (Aarb. 
1886).

Durup: Toustrup Mark, stenbygget Gravkiste 
med Ring, Kniv og Dolk.
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Vinde, Skive Lands.: En Spiralring, en sammen
foldet Guldtraad, Sværd, der var i Skede, som dog 
hensmuldrede ved Berøring. (Aarb. 1886).

Vile: En Stenkiste med Bronzesværd, Fibula, 
Kniv, Pincet og Dobbeltknap. (Aarb. 1886). Et 
andet Fund fra samme Sogn var rigere og inter
essant. Her var Æske med Laag, 4 Halsringe af 
Bronze, 2 Armringe af firkantet Bronzestang, 5 
mindre Ringe, Kniv, Fibula, Lerkar. (Aarb. 1886).

Krejbjerg: Gravkiste af kløvede Sten som iøvrigt 
de fleste af de her nævnte Grave. Det viser, at Fun
dene i alt Fald hører til Bronzealderens første, ældste 
Del. Her var der Halsring af Bronze, 2 Haandleds- 
ringe, et Stykke Guldtraad og en Syl. (Aarb. 
1886).

Bustrup: En enestaaende Metalring, der er af
bildet af Sophus Müller: Bronzealderens Kunst, Side 
3, og i samme Værk, Side 8, er i Figur 7 gengivet 
en smukt ornamenteret Paalstav fra Salling.

Hem: 1844 blev der paa Niels Madsens Mark, 
Hem Højgaard, fundet et Bronzesværd, der dog var 
i flere Stykker. Fundet, der stammer fra Midten af 
det 2. Aartusind f. Kr., har særlig Interesse, fordi 
det tillige var et Guldfund, idet man ogsaa fandt en 
Guld-Spiralring, mest lignende en Fingerring. Begge 
Dele laa i en Gravhøj, som om de forsætligt var 
skjult.

Aasted: En Stenkiste med ubrændt Lig fandtes 
i „Huelhyw" fortæller Aarb. 1868. Graven, der havde 
tre Sidesten mod Vest, fire mod Øst, een ved hver 
Ende og fem Dæksten, var krum, saa den fulgte 
Højens Runding. Af Gravgods fandtes Sværd og 
Kniv af Bronze, Brudstykker af Niptang samt en 
oval Armring, dannet af en firesidet Guldstang.

7
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Fundet indsendtes med omhyggelige Oplysninger 
fra Skolelærer Strandgaard i Seide. (Aarb. 1868, 
S. 107).

Roslev: Hos Jørgen Søndergaard fandt man paa 
Bunden af en Høj en stensat Grav, hvor et ubrændt 
Lig har været nedlagt. Et Bronzesværd fandtes i tre 
Stykker og ved Siden heraf et anseligt smukt snoet 
Guldarmbaand. Længere oppe i Højen laa flere 
smukt ornamenterede Lerkarskaar.

Hindborg: 1882 fandt man i et Gravkammer i en 
Høj paa Gdr. J. Henriksen Olsens Mark en tynd 
Guldarmring.

Trevad : En bredhovedet Bøjlenaal, der maa hen
regnes til den ældre Bronzealders første Del, „den 
store Stil", hvorimod Fund fra Grinderslev i Salling 
og Egebjerg i Ejsing, Økse fra Hærup i Lime og 
Armbaand fra Vile er fra den ældre Bronzealders 
senere Tid, „den skønne Stil". Rageknive fra Sevel og 
Aasted maa henregnes til Bronzealderens sidste 
Periode.

Alle disse Fund med deres mere eller mindre 
knappe Oplysninger har den Interesse, at de viser os 
Bronzealdersfolket spredt saa at sige over hver en 
Egn i Salling og Fjends. Det samme Billede fortsæt
ter i den yngre Bronzealder. Men forinden det kort 
omtales, skal den ældre Bronzealder sluttes med det 
særlig interessante Fund paa Gdr. P. Kr. Dahls Mark 
i Bustrup. En udførlig Skildring findes i Skivebogen 
1929. Foruden Rester af en Grav fra Jernalderen 
fandt man to stensatte Grave. Udstyret og Fundene 
i det hele viste tydeligt Mands- og Kvindegrave fra 
en lidt forskellig Tid, saaledes at det næppe kan 
være Mand og Hustru, snarere Fader og Datter eller 
Broder og Søster, i hvert Fald to Mennesker, der har 
staaet hinanden nær i Livet. Under alle Omstændig-
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heder er de to Bustrupgrave i samme Høj, Mandens 
og Kvindens, et af de smukkeste Eksempler, der ken
des paa Ligestilling i Døden, som man kun kan for- 
staa saaledes, „at Kvindens Stilling ogsaa i Livet har 
været æret", skriver Hans Kjær.

I Mandsgraven fandtes Bronzesværd, Bøjlenaal, 
Paalstav, Dolk, Niptang, en ubestemmelig Bronze
stump og et Flintstykke. I Kvindegraven fandtes 
Bælteplade, Haisring, Dolk med Skede, et Tand
stykke, hvis Anbringelse mere tyder paa Amulet end 
Smykke, to Lerkar, nemlig en større Krukke og et 
lille Bæger, og endelig Tøjrester af Dragter som de 
kendte fra Egekistefundene. Nogle Hundetænder 
fandtes liggende saaledes, at de maa have været 
syede paa Dragten. (Hans Kjær: En Bronzealders
høj i Salling. Skivebogen 1929).

Ogsaa de berømte Egekister hører til den ældre 
Bronzealders Tid. Men af disse synes Egnen her kun 
at være repræsenteret ved den ene, der for faa Aar 
siden blev fundet i Lund, Højslev, paa Isak Nielsens 
Enkes Mark. Den var ret velbevaret, 4 Alen lang, 
1 Alen bred og dannet ved Udhuling af Egestamme. 
Den indeholdt kun næsten hensmuldrede Benrester. 
I Viborg-Museet opbevares et Fund, der maaske kun
de henregnes til samme Art. Men der mangler til
strækkelige Oplysninger. Paa Gdr. Kr. Kristiansens 
Mark i Hald, Ørslevkloster, laa en Gravhøj, paa hvis 
Bund man fandt „træholdig Tørvejord" (opløst 
Træ), som omgav ubrændt Skeletdele og Levninger 
af vævet Stof. Af Gravgods fandtes en stor Bælte
plade, en mindre af samme Slags, en lille Dolk, et 
Armbaand og en lille Spiralring, alt af Bronze og 
meget ufuldstændig. (Boye: Egekister).

I den yngre Bronzealder bliver Ligbrænding 
efterhaanden eneraadende. Asken samles i en

7
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Krukke, en Urne, der hensættes i Grav. Af saadanne 
Urnegrave fandt man en paa Nørgaards Mark i 
Grinderslev. Ved at bortkøre en Høj fandt man en 
Urne, som indeholdt Ragekniv og et Par Bronze
plader, der sandsynligvis har tilhørt et Spænde. Hos 
Gdr. Jens Lundhus i Harre stødte Ploven ved Hede
opdyrkning paa nogle Urnegrave. Ialt fik man fem 
Urner op. De stod i hinandens umiddelbare Nærhed. 
Sten, der havde været benyttede som Dæksten, kom 
ogsaa frem. To af Urnerne fik særlig Interesse ved 
deres Indhold. I den ene fandtes oven paa de brændte 
Ben en lille Biurne af samme Form som den store, 
hvori den stod. Dette var noget usædvanligt, men 
dog ikke helt ukendt fra andre Fund. I den anden 
Urne fandtes midt i Bendyngen — foruden den 
Ragekniv og Tatoveringsnaal, der er saa almindelig 
i Mandsgrave fra den Tid — et aflangt Benstykke, 
lavet af en Rørknogle af et Dyr. Paa den concave 
Underside fandtes Rester af Benvæv, og den kon
vekse var rigt ornamenteret. I den ene Ende var 
Stykket afrundet, og i den anden Ende var der midt 
i et afrundet Parti et stort Hul. Der er det ejen
dommelige ved dette Stykke, at det fortrinsvis hører 
hjemme i Fund fra Skive—Viborg-Egnen. Endelig 
laa i Bendyngen en Del ornamenterede Benknapper. 
Det hele hai’ været brugt til en eller anden Prydelse. 
Benstykket er afbildet i Sophus Müller: Bronze
alderens Kunst Fig. 122 og Benknapperne i „Vor 
Oldtid" Fig. 226.

En anden Urnegrav er fra V. Lem. Her gjorde 
man 1919 et meget interessant Fund. I en Urne med 
brændte Ben laa et lille Bronzeblad. Det var et Brud
stykke af en Ragekniv. Afdøde Niels Sørensen, 
Lem, Nationalmuseets gode Hjælper gennem mange 
Aar, skriver Hans Kjær under Omtalen af Stykket
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i Aarb. 1927 — forstod dets Betydning og tog Vare 
paa det. Det lille Bronzeblad (nu Nationalmuseet 
Nr. B 10891 a) har foruden velkendte Ornamenter 
en Fremstilling, der næppe kan tolkes anderledes 
end som en Hest, gaaende eller løbende til højre. 
Over den ses et tredobbelt Baand og yderst til højre 
en stjerneformet Figur. Det maa være nærliggende 
her at se en Fremstilling af Solen, trukket af en 
Hest, saaledes som det bedst er kendt fra Solbilledet 
fra Trundholm Mose. Hvis denne Tydning er rigtig, 
maa der saaledes være tale om noget religiøst, en 
Soldyrkelse. (Hans Kjær: To Votivfund. Aarb. 1927. 
S. 273. Fig. 30).

Fra Bronzealderen stammer de fleste af Egnens 
mange Høje. De vidner om et rigt Liv og giver endnu 
den Dag i Dag trods voldelig Fremfærd og Øde
læggelse Egnen sit karakteristiske Udseende. Fun
dene er, som foran bemærket, smaa i Gravene, men 
saa til Gengæld større i Mark og Mose. „Ved Be
gyndelsen af den yngre Bronzealder forholder Antal
let af Depot- og Votivfund sig til Gravfundene som 
1 til 6, og senere hen bliver Brøken endnu større", 
oplyser Mackeprang. (Fra Rensdyrjægere til Vi
kinger. S. 136). Mark- og Mosefund ses dog ikke 
at være rige her fra Egnen. Der kan nævnes et fra 
Strandet med tre Flintøkser og et fra Jegstrup, 
ligeledes med tre, alle tyndnakkede, hvoraf den ene 
var c. 45 cm langt, et af de største Flintstykker, der 
overhovedet er fundet i Norden. (Aarb. 1886). 
Men begge disse Fund hører altsaa Stenalderen til.

Omkring Aar 500 f. Kr. kom Jernet til Norden, 
hvis Jernalder dermed er indledet. Ogsaa dette Tids
rum er inddelt i Perioder, der förstaas umiddelbart. 
De er „historisk prægede" gennem Navnene „Før- 
romersk", „Romersk", „Folkevandringstiden" o. s. v.
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indtil Vikingetiden, der afslutter den egentlige 
Oldtid.

Den førromerske Tid er de sidste 500 Aar f. Kr. 
Den kaldes ogsaa den keltiske Tid efter Kelterne, en 
stor Folkestamme, der bredte sin Magt over store 
Dele af Europa og laa som et spærrende Bælte for 
Nordboernes Samkvem med Syden. Deraf, mener 
man, kommer den store Fattigdom, som præger 
denne Tid. Det kan derfor ikke undre, at Egnen her 
kun har faa Fund at fremvise, og det endda uden 
nærmere Tidsangivelse end blot „Jernalderen" eller 
„den ældre Jernalder". Det eneste Fund med Til
føjelsen „førromersk" stammer fra en Mose i Lille 
Thorum, nemlig to Ringspænder af Bronze, der blev 
fundet sammen med en stor aaben Halsring, dannet 
af en rund Bronzestang. (Nu i Nationalmuseet 
Nr. c 283). (Carl Neergaard: Jernalderen. S. 234). 
Videre fortæller Aarb. 1868, at der paa en Mark ved 
Skals oppløjedes en Spiralring af Guld og et Brud
stykke af en Bronzehank til et Kar. Her er sikkert 
tale om et Gravfund, som maaske rettere skulde 
høre til den næste Periode, „den romerske Tid". I 
V. Lem fandtes i en Høj en Træspand med brændte 
Ben, altsaa en Slags Urne. Denne Sjældenhed op
bevares nu paa Nationalmuseet Nr. C 3809. (Aarb. 
1881. S. 120). Et Gravfund 1916 paa Jens Thor- 
gaards Mark i Hem bestod af to Lerkar med c. 100 
større eller mindre Perler af Rav eller Glas, en 
Jernkniv og en Sølvbøjlenaal, nu i Nationalmuseet. 
Fra samme Sogn et mærkeligt Fund paa Statshus
mand Chr. Lauersens Byggeplads. Det bestod af 13 
Lerkarskaar. Der har maaske paa Findestedet ligget 
et Pottemagerværksted. I en lille Mose i Lime fandtes 
en Sølvfibula sammen med en Ring af Bronze, 
maaske en Nøglering, samt nogle Perler. Det kunde
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Fladhej ved Naulrup.

ligne en Kvindes Offergave. Nu i Nationalmuseet 
Nr. 19696. Paa Bolsmand Laurits Nielsens Mark i 
Hvidbjerg foretog Hans Kjær 1921 en Række Under
søgelser og fandt 7 Lerkar og en Jernkniv. Fundet 
kunde maaske ogsaa regnes til Bronzealderens sidste 
Del. I Tøndering blev 1836 fundet et Hovedsmykke 
eller „Kronehalsring". Det har Lighed med en 
Kongekrone, er hul indvendig og derfor let. Det er 
dannet af en Metalblanding, der giver Glans som 
Guld. Det sjældne Smykke er nu i Nationalmuseet. 
Formen kan følges Trin for Trin fra spinkle Ringe 
med smaaknoppet Overside til højtakkede massive 
eller hule Eksemplarer til at aabne i Siden. De 
ældste Typer findes udelukkende i Jylland, der synes 
at være Formens Hjemsted. (Mackeprang: Fra 
Rensdyrjægere til Vikinger. S. 150). Endelig kan et 
Vognaag til Trækdyr, fundet i en Mose i Sevel, 
maaske henregnes til dette Tidsrum. (Afbildning 
Aarb. 1900. S. 226).

I Tiden omkring Kristi Fødsel grundlægges det 
romerske Verdensrige. Kelterriget gaar til Grunde, 
og med Germanerne som Mellemled kommer der en 
livlig Handelsforbindelse i Stand mellem Romerstaten 
og Norden. „Selv om de romerske Legioner aldrig har 
sat Foden paa dansk Jord, er der dog god Grund til
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at tale om en romersk Tid i Danmark". (Macke- 
prang: Fra Rensdyrjægere til Vikinger. S. 158). 
Navnlig er Østdanmark rig paa indførte romerske 
Arbejder af Bronze og Glas. I Jylland er det mere 
sparsomt. Fra Egnen her kendes intet Fund, og de 
nærmest paaviste Bopladser, som denne Tid ellers er 
saa rigt repræsenteret med Landet over, er paa Mors 
i Solbjerg Sogn, undersøgt af Gudmund Hatt 1927. 
En Boplads i Fredsø, Lødderup Sogn, der under
søgtes af samme Aaret efter, hører snarere til Folke
vandringstiden, der iøvrigt er præget af de store 
Mark- og Mosefund. Her nævnes en Bronzefibula 
fra Sdr. Andrup (Nationalmuseet Nr. C 5776) og 
fra Kjellers Mose, Estvad, et Brudstykke af en for
gyldt Sølvfibula, 5 Brakteater, 12 Glasperler og 2 
Fingerringe af en spiralvundet, tynd Guldstang. 
(Nationalmuseet Nr. C 5221). Et tredie Fund stam
mer fra et øde og ensomt Sted langt ude ved 
Karupaaen mellem Kompedal og Ilskov, hvor der 
blev fundet et Guldsmykke. Man saa Guldet glimte 
i Tørvene, der indsendtes til Nationalmuseet, som 
fandt 6 Guldbrakteater og 16 Perler for en Del 
optrukne paa en 10 cm lang, fin Traad. (Sophus 
Müller: Nye Fund og Former. S. 109 flg. Aarb. 
1920).

I Folkevandringstiden lærte Nordboerne at bruge 
Runer. Fra Slutningen af denne Periode stammer 
vore berømte Guldhorn, der fik den sørgelige Skæb
ne at blive stjaalne og omsmeltede. Paa det ene af 
disse, det sidst fundne, var en Indskrift med vor 
ældste Runerække, der senere blev afløst af en yngre, 
som benyttedes langt frem i Tiden, og hvoraf flere 
Indskrifter er fundet her paa Egnen, idet Egnen Ran
ders—Aarhus hen over Viborg til Limfjordens vest
ligste Egne hører til de runerigeste. Runestenenes
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Langhøj og Rundhøj, Aalbæh.

Forbillede er de saakaldte Bautastene, der er sjældne 
i Danmark. Kun paa Bornholm og paa Fur er de 
med Sikkerhed paaviste. Egnens Runeminder hører 
alle til den yngre Række, der naar helt ned mod det 
12. og 13. Aarhundrede, men de anføres alligevel her 
i Sammenhæng med de faa Bemærkninger oven for 
om Runernes Oprindelse eller Indførelse i Danmark.

Ved Hvidbjerg Kirke ligger en temmelig stor, 
utildannet Rullesten, der bærer Runer. Den sad i sin 
Tid i Kirkegaardsdiget, først i det nordlige, senere 
i det sydlige; men ingen af disse Steder var dens 
oprindelige Plads. P. G. Thorsen mener, den har 
staaet ved Vejen op til Kirken. Derved kunde Ind
skriften ikke blot blive læst af mange, men ogsaa 
bedst förstaas. Først i det 19. Aarhundrede opdagede 
man Runerne, og den blev da flyttet til Kirken, hvor 
den ogsaa har haft forskellige Pladser. Ser man paa 
Stenen og Indskriftens Anbringelse, skulde man tro, 
det var en meget gammel Runesten. Det er nemlig 
altsammen saa simpelt som vel muligt. Den c. 1 m 
høje Sten er ganske uden Tilhugning, og paa en no
genlunde jævn Plads er Runerne anbragt uden nogen 
som helst Udsmykning. Det er imidlertid en af de 
yngre Runestene. Derom vidner baade Runernes 
Form og Indskriftens Indhold. Wimmer angiver Ti
den til omkring Midten af det 13. Aarhundrede.
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Indskriften, der er c. 45 cm lang, mens selve Runer
ne er c. 11 cm høje, lyder saaledes: Beder for bo. 
Længere nede er gentaget bo, og Wimmer føjer til: 
„hviler her", hvilket synes meget sandsynligt, naai’ 
man betænker Stenens oprindelige Plads som Grav
sten. Derimod er Runerne paa Stenens Bagside ufor- 
staaelige og maaske en senere Tilføjelse af en eller 
anden runekyndig besøgende. Hvidbjergstenen, saa 
ringe den er, har sin store Interesse. Den er et mær
keligt Eksempel paa, hvorledes der ved Runer stilles 
Opfordring med Hensyn til det religiøse, da Runerne 
ellers i vor Bevidsthed er nærmere knyttet til Heden
skabet end til Kristendommen.

I 1861 var en Mand i Færd med at rense Døbe
fonten i Seide Kirke. Han opdagede da nogle Runer 
paa Fodstykket. Dette har fire Sider. De tre er 
smykkede med indhuggede Blomster; men paa den 
fjerde Side findes Runerne. Mens Hvidbjergstenen 
i sin Art er ret enestaaende, er det ikke ualmindeligt 
at finde Runer paa kirkelige Genstande. Mærkeligt 
og højst interessant er det imidlertid, at man saa
ledes har knyttet Runer til Kirkens højtideligste 
Brugsgenstande, ikke saa meget paa Grund af, hvad 
den som Regel meget korte Indskrift fortæller, men 
mere, fordi Runerne overhovedet blev anbragt der, 
det gamle ærværdige sammen med det nye højtide
lige. Runeindskriften i Seide stammer fra omkring 
Aar 1200. Arbejdet er smukt udført, og Læsningen 
volder ingen Vanskelighed for Runeforskeren. Der
imod er Fortolkningen meget usikker paa Grund af 
de mange Binderuner. Wimmer har flere Tydninger. 
En af dem lyder saaledes : De forskellige Egenskaber 
ved Gud-Livet finder den, som vil i Fonten.

Mønsted Kirke har to Runeindskrifter. Den før
ste blev fundet 1875 i den udvendige Taarnmur. Det
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er en meget smuk Sten, der bærer hele det yngre 
Runealfabet, som bestod af 16 Tegn. Spørger man, 
hvad Meningen dermed kan være, da maa Forkla
ringen vistnok blive den, at man noget ind i Middel
alderen, da Kendskabet til Runerne var svindende, 
har søgt at bøde derpaa. Derfor satte man Sten for
synede med Runer ved Kirkerne eller Vejene dertil, 
„og saaledes blev disse kære gamle Skrifttegn set af 
Folk og nogenlunde erindrede", hedder det. Den 
anden Mønstedsten blev fundet 1886. Den bærer 
ligeledes Runealfabetet ; men de yderste Tegn i begge 
Sider er noget forvitrede og derfor næsten ulæselige. 
Der er dog ingen Tvivl om, at denne Runesten har 
samme Hensigt som den første.

Ved at fortsætte, hvor vi før slap ved den 
efterromerske Tids Slutning, møder vi Vikinge
tiden, den egentlige Oldtids sidste Periode. I Al
mindelighed er der det at sige om denne Tid, at 
Gravformerne ligger bedst oplyste fra Jylland, hvor 
Fundene er talrigest. Ligbrænding og simpel Jord- 
paakastning har hersket Side om Side. Under flad 
Mark vides ikke nogen med Sikkerhed at være grav
lagt. Bestandig er der en kunstig Høj af varierende 
Størrelse. Sandsynligvis er der ofte en vis Forbin
delse mellem den sociale Stilling, den afdøde har ind
taget, og Mindesmærkets Omfang, idet Folk, der 
efter Gravgodsets kostbare Karakter maa formodes 
at have tilhørt Høvdingeklassen, væsentlig ligger i 
de store Jordhøje, mens de lavere, smaa som oftest 
kun rummer fåa og fattige Sager. M. Reffsgaard, 
vor Tids største Kender af Egnens Oldtidsminder, 
skelner klart mellem disse Grave og taler om „Fat
tigmandsgrave" som en særlig Kultur. Ligene er 
undertiden omsluttede af Trækamre eller Kister, der 
som Regel er nedsænkede et betydeligt Stykke under



Dobbcltgrav paa Kr. Olsens Marh, Spottrup
Alle ovrige Billeder med velvillig Udlaan fra Gyldendal.
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Højens Bund i det naturlige Jordlag. Den afdøde er 
saa godt som altid nedlagt med Hovedet i Vest. En 
egen Gruppe af Mandsgrave fra dette Tidsrum ud
gør de med Sværd eller Økse i Forbindelse med Ride
tøj, Stigbøjler, Bidsel, Remspænder og Sporer. Der 
aabenbarer sig her en bestemt Skik, en Forestilling 
om, at Krigeren kampudrustet og til Hest skulde 
komme til Odin, og at i hans Gravgods Stigbøjler 
da lige saa lidt maatte mangle som det tveæggede 
Sværd eller den bredbladede Økse. Saadanne Grave 
er karakteristiske for et Bælte fra Randerskanten 
over Viborg—Skive—Mors. Der er i disse Forhold 
noget, der fortæller, at Jydens Forkærlighed for He
ste er af gammel Rod. Historien føjer til sin Beret
ning om, at Danske ikke alene udmærkede sig ved 
dristig Sømandsfærd, men at de var dygtige i Kam
pen til Hest og derved ofte skaffede Sejr.

Vikingetiden kendes her fra Egnen gennem en 
Række mere eller mindre betydelige Fund. I en Høj 
ved Veids i Ørum fandt man ved hensmuldrende Ben 
2 Stigbøjler, et stort massivt Jernbidsel, 25 Stykker 
forgyldt Messingbeslag til Læderremme og en stærkt 
medtaget Jernøkse. (Nationalmuseet Nr. 11518—24). 
(Aarb. 1881. S. 144). I „Torshøj", St. Ramsing, 
fandtes et tveægget Jernsværd i Træskede, Ridetøj, 
et Par Stigbøjler, Bidsel, Jernspænde til Buggjord og 
forgyldt Bronzebeslag. (Nationalmuseet Nr. 10916). 
(Aarb. 1881. S. 154). Fra Fly kendes et ret ene
staaende og righoldigt Fund. I „Bjerrehøj" fandt 
man en Kvindegrav. „Kisten" var dannet af Ege
planker, beslaaet med Jern. Af Lig var intet Spor. Af 
Gravgods optoges tre smaa Glasperler, der laa ved 
Gravens vestlige Ende, som dermed er betegnet som 
Hovedende, en Kniv med Sølvbaand om Træhaand- 
taget, Dele af Jernsaks samt flere Smaating. Det
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interessanteste var et ufuldstændigt Hængesmykke 
af Rav, der ved Sammenligning viste sig at være den 
øverste Del af en Torshammer. Det er det eneste 
blandt de i Norden fundne lignende Smykker, som 
ikke er af Sølv, og dertil det eneste, som er fundet i 
Grav i Jylland. (Nationalmuseet Nr. C 1889—92). 
(Aarb. 1881. S. 145). I en anden Høj, samme Sogn, 
laa i den østlige Ende paa Bunden et Skelet i ud
strakt Stilling omgivet af sandblandet Muld. Hovedet 
vendte mod Vest. Ved Ligets højre Side optoges en 
Jernstigbøjle, der bar Spor af Forgyldning, og ved 
venstre Side et tveægget Sværd med Tværstang. Ved 
Sværdets Odd laa en lille, gennemboret Hvæssesten 
af Skiffer. Ved Fodenden fandtes „Mundbiddet" til 
en Hest, en Hank og 14 Ringe til en Træspand, der 
har haft et Tværmaal af 26 cm. Endvidere en rund 
Plade med bevægelig Øsken, som maaske har hørt 
til Spanden, og endelig et Brudstykke af et halv
rundt Remspænde, alt af Jern. I samme indholdsrige 
Høj var tidligere fundet endnu et ubrændt Lig med 
Sabel og Jernbidsel samt nogle „sorte Kobberpotter". 
I et andet Fund i en Høj ved Hald, Ørslevkloster, 
stod paa Bunden et Gravkammer fra Stenalderen 
med Flintsager, men længere oppe i Højen fandtes 
et tveægget Jernsværd med flad halvrund Knop paa 
Fæstet, kort Tværstang og Levninger af Træskeden. 
Under Sværdet optoges en Spydspids, endvidere 2 
Jernstigbøjler, et Jernbidsel, 5 halvrunde Jernspæn
der med Spændetorn. Endelig Jerngenstande, noget 
trekantede, af ukendt Bestemmelse og en gennembo
ret Hvæssesten af Skifer. Rester af Liget blev ikke 
iagttaget. Fundet er nu i Nationalmuseet Nr. C 
6289. (Carl Neergaard: Jernalderen. S. 330). Ved 
Udgravning af en Høj paa Skivehus Mark fandt 
man 1845 et Guldarmbaand, ikke særlig bemær-
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kelsesværdigt, men dog et Guldfund. Tiden usikker. 
Under Reguleringen af en Markvej ved Laanum 
i Smollerup fandtes ved et ubrændt Lig to skaalfor- 
mede Spænder og et fladt, rundt Bronzespænde. Her 
nævnes undtagelsesvis ikke nogen Høj ; men det kan 
tænkes, at den allerede ved Vejens Anlæggelse blev 
sløjfet. (Carl Neergaard: Jernalderen. S. 324). 
Vikingetidens smukkeste Fund stammer fra Viborg- 
egnen. I Mammen fandt man 1868 i en Høj, men 2 m 
under den naturlige Jordoverflade, en Trækiste, 3*/2 
m lang, c. 2 m bred og % m dyb. Den var omgivet 
af et tykt Lag Blaaler. Siden var sat af lodrette 
Planker og Bund og Laag af længdeløbende Brædder. 
Paa Kistens Bund var henlagt Liget af en Mand, en 
Høvding eller en Konge, som Gravgodset tyder paa. 
Han hvilede paa dunfyldte Puder. Rester af Dragten 
viste en Kappe af rent, fint vævet, uldent Stof med 
Baldyringer forestillende Planteranker og Menneske
ansigter. Endvidere fandtes Stumper af guldindvir
ket Stof og rødt Silketøj, et Silkebælte og to nydelige 
Armbaand af Silke med indvævet Guldtraade. Ved 
Fodenden laa to Jernøkser, den ene med prægtige 
Mønstre af indlagt Sølv. Det fortælles, at Arbejderne 
havde bemærket, at de fundne Guldpailletter var sye
de paa Tøjet i Form af et Kors, og forholder det sig 
saaledes, da maa den begravede være en Kristen. 
Kristendommens fuldstændige Udbredelse og Herre
dømme i Danmark krævede Aarhundreder, og at der 
ikke fandt nogen brat Overgang Sted fra de pragt
fulde hedenske Begravelser til de tarvelige kristelige, 
viser netop denne Grav. Et stort Vokslys, som fand
tes, og som rimeligvis har brændt, da Graven kaste
des til, tyder ogsaa paa kristelig Indflydelse. Macke- 
prang har dog gjort gældende, at der ogsaa kunde 
være Tale om, at Voksets magiske Evne skulde be-
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skytte imod, at den døde gik igen. En Spand og en 
Bronzekedel, der stod oven paa Laaget, er maaske 
brugt ved Ligtvætningen.

Med dette interessante Fund skal saa her sluttes 
med Beskrivelsen af Oldtidens Grave og jordfundne 
Sager. Der kan vel en Del være undgaaet Opmærk
somheden, og meget kunde føjes til fra Samlingerne 
i Viborg og Skive, saavel som fra Museet i Haderup 
og fra Reffsgaards Samling. Men alt dette maatte 
naturligvis blive et Kapitel for sig.

Endnu er der et Par Spørgsmaal tilbage. De be
handles bedst i samlet Fremstilling, som det før 
skete med Rav og Runer.

Hovedmassen af vore Oldtidshøje ligger ved 
gamle Vejlinier. De ligger i lange Rækker langs dybe 
Hjulspor, løber sammen ved Overgange over Vand
løb, bøjer uden om Slugter og vanskeligt farbai*t 
Terrain. Her har altsaa Menneskene boet gennem 
lange Tider. Det største Antal Høje er fra Sten
alderen, men næsten lige saa mange fra Bronze
alderen, derimod kun faa fra Jernalderen. De gamle 
Veje blev ikke nedlagt ved Oldtidens Slutning; ogsaa 
Middelalderens Folk maa have benyttet dem, det 
skønnes deraf, at mange Kirker er opført umiddel
bart ved Vejlinierne. Derfor ser man undertiden 
Gravhøje ligge ved Kirkerne eller paa Kirkegaarden. 
Selv i vore Dage følger man mange Steder de Veje, 
der fæstnedes i Stenalderen. (Silladsen: Danmarks 
Oldtid. S. 44). De har deres Poesi, de gamle Veje. 
Det gav allerede Jeppe Aakjær Udtryk for i Skive
bogen 1921 : „Et lille Trav ud ad de gamle Veje". 
Mange andre Forfattere lod sig drage af dem. Hugo 
Matthiassen skrev „Viborg—Vejle", og i Aarene 
1899 til 1902 lod Nationalmuseet undersøge en 4 Mil 
bred og 12’/2 Mil lang Strækning fra Vesterhavet og
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Fra Aislrupgaarde.

indtil Øst for Viborg. Resultatet heraf foreligger i 
Sophus Müller: „Vej og Bygd i Sten- og Bronze
alderen". Det følgende er Uddrag heraf, men med 
Støtte af den Afhandling, Svend Aakjær har om 
samme Emne i Skivebogen 1916. Sophus Müller 
redegør for Grundene til, at netop denne Strækning 
er valgt til Undersøgelse og angiver Vejenes Ret
ning som foran berørt, over Vadesteder, gennem 
Snævringer, uden om Slugter og ad kortest mulig 
Vej mellem to Overgange, „at de kort sagt opfører 
sig fuldkommen som Veje, endda tydeligt som Køre
veje", som Svend Aakjær skriver. Som Eksempel

8
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paa Høj række ved Overgange anføres den gamle 
Overkørsel over Jordbroaa i Nærheden af Ajstrup- 
gaarde i Kobberup Sogn. Gamle dybe Hjulspor fører 
ned over Skraaningen til den smalle Engdal, og til 
begge Sider breder Højene sig. Mod Nord er flere 
fredet (6 i 1916), Syd for i Dalgas Plantage er alle 
fredede. I Snævringen i Koldkur samlei’ Højene sig. 
Her er 7 fredede. Alle de øvrige er undersøgte, for 
saa vidt de egnede sig dertil. Kun fire viste sig at 
være fra Bronzealderen, hvorimod 32 var fra Sten
alderen, idet dog nogle gav et ikke helt sikkert Re
sultat. Forholdene i Tastum viser tydeligt, hvorledes 
man fulgte den korteste Vej mellem to Overgange. 
Fra Sydenden af den nu udtørrede Tastum Sø peger 
en Højrække lige mod Skive Bro. Gaaende ud fra 
Skive over „den lange Bro" fører Vejen Syd om Eng
dragene ved Gammelgaarde og videre Nord om Ta
stum Sø over Heden til Dommerby. Derfra videre til 
Jordbro Mølleaa og Kvosted, indtil den ved Taarup- 
gaard falder sammen med den nuværende Amtsvej. 
Saa løst skitseret dette er, hai* det kun til Hensigt at 
give et Billede af Aarhundreders pulserende Liv, 
ustandseligt bølgende. Som Biler nu farer af Sted ad 
makadamicerede Veje, saaledes var der i Stenalderen 
og Aarhundreder igennem efter Tidens Maalestok et 
myldrende Liv. Som Rom havde sin Via Appia, saa
ledes har — uden Sammenligning iøvrigt — vor Egn 
sine Færdselsaarer fastlagte fra Oldtiden. Sophus 
Miillers Arbejde vakte da ogsaa stor Opsigt, og an
dre lærde fortsatte. I „Danske Studier" 1911 frem
kom en meget interessant Afhandling af Axel Olrik. 
Han paaviste her, hvorledes 4—5 løber sammen i 
Sevel, „Oasen i den store Hedeflade af gold Hede
sand", med c. 370 Gravhøje. Disse Veje løber sam
men paa Nordsiden af „Hellesø" og hvorfor? Jo, paa
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Harildsbakkens Top var en Oldtidshelligdom. „Vi 
staar paa Gudernes gamle hillæ, hævede over de la
vere jordiske Omgivelser, og har ved Siden af Har- 
gen, det raa Stenalter, farvet mørkt af stivnet Offer
blod. Vi ser ind i „Lunden", der ikke da var Pløje
mark, men Skov af tusindaarige Ege med Rester af 
Offerdyr hængende hist og her mellem Grenene, ser 
ogsaa ud over Trætoppene til Helligsøens Vandspejl. 
Den hele Helligdom ligger samlet for vore Øjne".

Axel Olrik fortsætter: „Vi har saaledes faaet 
Svar paa en væsentlig Del af det opstillede Spørgs- 
maal : Hvorfor var Stedet ved Hellesø et Knudepunkt 
i Samfærdselen? Svaret var: Fordi det var Hellig
sted.

Men hvorfor var det blevet Helligsted? Den Sag 
var for Oldtidens Mennesker ganske indlysende. Man 
kom over de lynggroede, mørke Hedeflader, og plud
selig saa man for sine Øjne et Bakkedrag med væl
dig Egeskov og frodig Plantevækst. Her maatte bo 
stærke Magter, som gav alting dets Trivsel, lod 
Skovene gra og gjorde Søerne rige paa Fisk. Overalt 
er det det sælsomme, det pludselige i Forening med 
det livsfrodige, der giver Indtryk af overnaturlige 
Magters Nærvær; den stedsegrønne Græsplet, det 
løvbevarende Træ, det tætte Krat. Heri blander sig 
naturligvis det stærke Indtryk, som det giver plud
selig at træde ind i Skovsalen, naar man færdedes 
under aaben Himmel: den forundrede, alvorsfulde 
og anelsesfulde Stemning, — og som gjorde, at vore 
Forfædre opfattede vore Skove som Gudernes Bolig 
og Dyrkested".

Svend Aakjær gaar endnu et Stykke videre i den 
førnævnte Afhandling. Han „forbinder Veje med 
Tingsteder". Det hedder herom: „Men naar Oldtids
folket har haft faste Bygder og fast Samkvem
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Kisteformet Dyssehammer vc<l Knas.

imellem dem — hvorfor da ikke gaa videre og tro, 
at alt fast Fællesvirke har været til i Oldtiden. 
Hvorfor skal vi ikke tro, at man allerede da for 
Eksempel holdt fælles Ting? Havde store fælles 
Helligdomme? Og naar man havde faste Bygder, 
hvorfor skulde man saa ikke have haft faste Fæst
ningsværker sine Steder til at forsvare disse Bygder 
— Forløbere for senere Tiders Borge? Ligesom Axel 
Olrik tyer Svend Aakjær til Stednavnene, og hvad 
de fortæller, og derefter hedder det om Tingstederne, 
at de „var indrettede paa Marken med fire Ting
stokke, som i en Firkant laa paa Stene, hvorpaa sad 
Fogeden med Skrivere og flere, som administrerede 
Retten, saa og de otte Mænd, som af disse Tingstokke 
kaldes Stokkemænd, hvilket Ord endnu bruges. Midt 
paa denne Plads mellem de fire Stokke laa en stor 
Sten, som endnu paa Tingstederne er tilsyne; paa
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denne Sten skulde Tyven sidde, naar han skulde 
dømmes, hvilken Sten endnu desaarsag kaldes Tyve
stenen." (Citatet er af Aakjær anført efter Her
redsfoged Testrup: „Relation om Tingene og Ting
stederne i Danmark.") Her ex* ikke Stedet at følge 
Svend Aakjærs lange interessante Udredning. Vi 
samler paa Egnens Oldtidsminde!1 og har kun Brug 
for Resultatet : „Jeg mener da, at man er berettiget 
til at antage, at der allerede i Oldtiden (og aaben- 
bart langt tilbage i Oldtiden) er blevet holdt Ting 
indenfor forskellige mindre Omraader omkring i 
Landet (Stammer? Herreder?)" Ganske parallelt 
med Helligdommen i Sevel finder Svend Aakjær en 
Helligdom ved Tastum Sø, „denne vældige fiskerige 
Sø, der har ligget der Aarhundreder igennem, og 
hvor Høje taler saa tydeligt et Sprog om rig og tæt 
Bebyggelse — saa tæt som kun faa Steder i Landet." 
I Skivebogen 1923 omtaler Svend Aakjær en Hellig
dom paa Alsbjerg i Vester Børsting, Vroue Sogn, og 
„hvem ved, om ikke den ualmindelig anselige Møgel- 
høj, nær ved Alsbjerg, rummer en af de Stormænd, 
som har blotet til de hedenske Guder paa Alsbjergs 
Bakkehæld."

I Skivebogen 1915 gaar Dr. Schütte nærmere ind 
paa Sallings Helligdomme, hvoraf han finder saa 
mange, at man vanskelig finder nogen Egn, hvor de 
ligger tættere. Tre ligger omkring Harre Vig, en 
fjerde ved Hvalpsund. Vihøj (den viede Høj) „har 
tydelig været en ret fremragende Helligdom i gamle 
Dage ; vi ved blot ikke til hvem, den har været viet." 
I Tise („Tyrs viede Sted") var en Helligdom paa 
Bredhøj eller Hoveds Bakke. Rødstenen paa Fur var 
selvskrevet til at blive en Helligdom. Breum har 
7—8 Høje; en af disse kaldes Hovmandshøj. Tæt 
herved ligger Breumkilde, og i Nærheden heraf laa
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der sagtens et Gudetempel eller „Hov". Vium (det 
viede Hjem), Lem og Hindborg havde sine Hellig
domme. I Oddense laa den anden store Hovedhellig
dom, viet til Gudernes øverste.

I Tilknytning til Helligdommene skildrer Dr. 
Schütte i Skivebogen 1933 gamle Veje i Salling. En 
Hovedvej gik fra Skivefjord til Helligdommen i 
Vihøj. Et lille Afsnit herom lyder i noget forkortet 
Form saaledes: Fra Skive gaar Vejen vestenom 
Krabbesholm Skov, temmelig lige Nord paa til et 
Punkt østenfor Hagens Mølle, idet den passerer tæt 
forbi Resen Kirke, hvor den kan skimtes i et Vej
spor, men dukker saa frem i overraskende Klarhed 
hinsides Hagens Møllebæk, et Stykke østenfor den 
nuværende Vejlinie. Her træffer vi saa vor „Via 
Appias" første store Mærkepunkt, nemlig den 
Oldtids-Ringvold, der i Folkemunde bærer Navnet 
„Ridebanen". Det er, som Lærer Krogh har fast- 
slaaet, Sallings ejendommeligste Oldtidsminde. Det 
udgøres af en lav, kredsrund Jordvold, indadtil med 
ret stejl Stigning, udadtil skraanende jævnt over i 
den omgivende Hede. Det indkredsede Omraade er 
højest i Midten, lavest ved Voldfoden, hvorfra 
Fylden turde være taget. Volden fandtes ved Natio
nalmuseets Undersøgelse at udgøres af Muldjord, 
hvilende paa Stenlægning. Blandt de fundne Red
skaber vai* en Stenalders Stridsøkse og et Stentrug. 
Voldanlæget fredlystes 1911.

Et andet af Vikingetidens Volde- og Digeanlæg 
er paavist i Vejsmark, Tise Sogn. I Tøndering er 
fundet et gammelt Voldsted af det gamle Hegnet. 
Det er dog sikkert fra en senere Tid. Derimod er 
Voldstedet „Sallingholm" i Aasted, der er af betyde
lig Udstrækning, sikkert en af Vikingetidens be
fæstede Borge. Ude ved Aaen Vest for Holmen ses
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Syldsten m. in. Boplads ved Belryh.

endnu Rester af nedrammede Pæle, maaske stam
mende fra et Anlæg, der er endnu ældre. — En 
Boplads, den eneste egentlige fra Salling i Jern
alderen, kan nævnes her. I Vejby Sogn ved Betryk 
blev afdækket Fundamentet til Træ- eller Bjælkehus. 
Der laa Syldsten og en Del mere, der tilsammen giver 
en af de bedst bevarede Byggetomter. (Hans Kjær: 
Vor Oldtids Mindesmærker. III. S. 133).

Det er naturligt, at Spørgsmaalene gamle Veje, 
Helligdomme og Tingsteder blander sig, som det 
oven for er sket. Her skal endnu kun nævnes enkelte 
Tinghøje for derefter at afslutte med faa Ord om 
Tingstedernes senere Skæbne.

I Rødding Herred ligger det gamle Tingsted Nord 
for Vejby midt i Jurisdiktionen. Det siges, at Marken 
Syd for Højen endnu kaldes „æ Ting". Ogsaa midt i 
Harre Herred, et Stykke Syd for Durup, er der en 
Tinghøj. Her har Herredstinget formodentlig engang 
været. De to smaa Galgehøje, der ligger helt mod 
Nord, tæt ved Aasted, kan efter deres Beliggenhed
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ikke have noget med Durup Tingsted at gøre. Aasted 
har selv, om end langt senere, haft Tingsted. 1 Nørre 
Herred, tæt ved Junget, ligger en nu stærkt ødelagt 
Tinghøj, og endelig har Hindborg Herred, tæt Sydøst 
for Oddense, en Tinghøj. (Carl Neergaard: Ting
høje og Tingdysser. Aarb. 1902). I Fjends Herred 
er der en anselig, fredlyst Tinghøj ved Stoholm, og 
Nord for Smollerup finder man tre Tinghøje. Disse 
fire Høje kunde tyde paa skiftende Ting. Herom 
oplysei’ Carl Neergaard, at fire Ting stemmer med, 
at der fra Tiden omkring Aar 1600 foreligger ikke 
mindre end tre Kongebreve om Flytning af Tinget. 
1587 tilraades det, at Tinget, „som for nogen Tid 
siden blev flyttet fra det Sted, hvor det havde ligget 
af Arilds Tid," atter lægges tilbage dertil, siden 
Herredsmanden ankede over, at det nu laa paa en 
ubelejlig Plads. Tre Aar efter kom der et nyt 
Kongebrev i Anledning af en Klage over, at der Syd 
for Tinget var „en Bæk og Bløde", saa at der ved 
Vintertide og ved Vandflod var meget besværligt at 
komme over." Det bestemmes derfor, at Tinget skal 
flyttes til et belejligt Sted Syd for denne „Bæk og 
Bløde". Endelig fik Lensmanden paa Hald 1606 
Ordre til at undersøge, hvorhen Herredstinget pas
sende kunde flyttes, da det ikke laa paa belejligt Sted 
midt i Herredet.

Et Reskript af 1688 paabyder, at Ting under 
aaben Himmel skal ombyttes med Tinghuse. Men 
endnu i lang Tid bibeholdes den gamle Skik. Flere 
Steder byggedes Tinghuse ved Gravhøje. Saaledes fik 
Fjends Herred, der blev sammenlagt med Nørlyng 
Herred, Tinghus ved Bøghøjene Syd for Kvoldersted, 
vistnok Kvosted i Taarup Sogn. I Salling bestemmes 
det, at de fire Herreder med Krejbjerg og Aasted 
Birker og Fur skal sammenlægges og Tinghus
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bygges ved Tinghøjene mellem Vium og Bostrup. 
Om det skete, er uvist. I alt Fald hedder det 1712, at 
Herredsfogeden har andraget om, at Tinget maa 
henlægges til Skive, „da intet Tinghus har været i 
Salling enten i hans Formands eller hans Tid." 1727 
kom denne Ordning i Stand. (Carl Neergaard: 
Tinghøje og Tingdysser. Aarb. 1902. S. 319.) — Om 
Tinghøj i Bostrup fortæller Skivebogen 1934.

Det ses, at Tinghøjenes Historie fører langt frem 
i Tiden ; men Roden gaar tilbage til Oldtiden.

Fredningen af Oldtidens Mindesmærker er i 
mange Aar gaaet frem med stærke Skridt. Overalt 
kunde man glæde sig over Synet af den lille Granit
sten med Mærket „F. M.", og der foreligger omfat
tende Oplysninger om det naaede Resultat. 1 1926 var 
der fredet hen imod 7000 Gravhøje. Men der var 
naturligvis langt tilbage, og bestandig kunde man 
blive det stumme Vidne til Ødelæggelse og Skanda
lisering. Derfor er det glædeligt, at den nye Fred
ningslov nu med et Slag gør Resten færdig og freder 
c. 100,000 Gravhøje. Det hedder herom i § 2: Alle 
jordfaste Fortidsminder, saasom Gravhøje, Grav
pladser, Stendysser og Bavtastene, Voldsteder og 
lignende gamle Befæstningsanlæg samt Ruiner er 
fredede.

Alle Oldtidsminder er saaledes nu beskyttede, og 
en Opregning af, hvad der her i Egnen har „F. M.", 
har for saa vidt tabt sin Interesse og kan nu udelades. 
Alle, der elsker vore gamle Minder og med Sorg har 
set, hvor ilde der handledes med dem, glæder sig af 
Hjertet, Skade kun, at en saadan Lov ikke forlængst 
slog Kreds om alt det, der nu er ødelagt, og desuden 
er der med Rette udtalt Ønske om, at den nye Lov 
tillige havde indeholdt et Forbud mod Salg og 
Udførsel af Oldtidens Genstande til Udlandet.



HR. TYGE KRABBE 
TIL BUSTRUP OG VEGHOLM
RIDDER, RIGSRAAD, DANMARKS RIGES MARSK 

lW—löH. 
Af M. Branåt.

3. Del: Kong Freôevik ôen Førstes Tiô.

De jydske Raaders sidste Ord til Kong Kristian 
den Andens Underhandlere ved Mødet i Hor

sens den 9. Februar 1523 var, at de Ugedagen 
derefter, Mandag den 16., i Kolding vilde give deres 
visse og skriftlige Svar paa Kongens Tilbud om at 
mødes med dem for en Voldgiftsdomstol af inden- 
eller udenrigske Dommere efter deres eget Valg. Det 
blev ikke til noget, da Kongen samme Nat trak sig 
tilbage til Fyn. Men Oprørerne gav med deres Svar 
til Kende, hvor de agtede sig hen, aabenbart Kongens 
Farbroder i Møde.

Hertug Frederik fulgte imidlertid nøje Begi ven
dernes Gang. Fra sin Spejder modtog han en plattysk 
Indberetning, tydeligt affattet den 11. Februar1), om 
Forholdene i Riget helt til Sjælland, Hoffet i Køben
havn og Skaane, uden at Spejderen dog vil indestaa 
for, at alt, hvad han har erfaret, er sandt. Han har 
Underspejdere, og en af dem har han sendt til selve 
Kongen i Middelfart. Han har tiltalt kgl. Majestæt, 
men ingen Besked faaet, „og kgl. Majestæt har teet 
sig sær uvel og været mærkelig bekymret". — De 
jydske Herrer, har han hørt, vil ikke skilles eller 
tage hjem.

Havde „de jydske Herrer" vidst Besked med
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Arnestedet for Oprøret imod Kristian den Anden. 

Bustrup: Tyge Krabbe. Spottrup: Bishop Jørgen Friis. Volstrup: Landsdommer 
Mogens Munk. Ribe Stift: Mogens Munks Farbroder, Biskop Iver Munk. Kaas: 

Modstanderen Væbner fens Hvas.

Kongens nedslaaede Sindstilstand, havde de vel uden 
Betænkelighed begivet sig lige til Kolding. Men selv 
om de holdt sig sammen, Bondehæren maa være 
spredt. Saa kastede de sig da ind hos den Ribe Bisp 
og Predbjørn Podebusk paa Ribehus for at være i 
Nærheden af Grænsen og Hertug Frederik, til hvem 
de satte deres Haab. Parterne var som to Hunde, der 
med Hovedet paa Forpoterne vogter paa hinanden, 
begge to parate til at fare tilbage, saa snart den 
anden gør den mindste Bevægelse.
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Men midt imellem de to Modstandere samlede en 
Del af de mæglende Herrer sig hos Oluf Nielsen 
Rosenkrantz paa Koldinghus.

Oprørerne lod sig paa ingen Maade mærke med 
deres store Beklemmelse; tværtimod gebærdede de 
sig som Landets Herrer. De optog uden videre Vin- 
cens Lunge og Mogens Munk i Rigsraadet, udgav 
sig for Landets Regering og begyndte, saa snart den 
i Sjørslev Kirke sluttede Stilstand var udløbet, at 
true alle, som ikke havde sluttet sig til dem, paa Liv 
og Gods som Forrædere. Da de fik Tidende om, at 
Johan Rantzaus Hær var rede i Holsten, vovede de 
sig endelig til Kolding. Her var da det mærkelige 
Forhold, at Tyge Krabbe laa med sine trofaste i 
Kolding By, medens de tøvende Standsfæller, der
iblandt saa nære Frænder som Svogeren Oluf Rosen
krantz, holdt sig inden for Slottets Mure. Det 
manglede ikke paa Opfordringer til dem om at 
besinde sig og lade sig finde paa den rette Side. 
Nølende blev der dog givet dem Frist til den 5. April.

Den 11. Marts brød Hæren omsider op fra 
Haderslev med en stor Styrke. Den 13. nærmede den 
sig Kolding, og det kom nu til et af de store Optrin 
i Tyge Krabbes Liv. Oprørerne drog Hertug Frederik 
i Møde, fortælles der, steg af Hesten, faldt paa Knæ, 
fældede Glædestaarer og holdt lange Taler. Det 
fejler ikke, at Hr. Tyge Krabbe har været den, hvis 
Taarer og Tale har været oprigtigst. Man mindes det 
tilsvarende Optrin paa Gammeltorv i København den 
30. Oktober 1536; men da maatte han med Huen i 
Haanden takke en Konge, som han ikke havde ønsket 
sig, for Naade og Tilgivelse.

Nu var Oprørerne ovenpaa. Fra Vejle lod de den 
17. Marts, uden smaaligt Hensyn til den givne Frist, 
deres Herre Hertugen i Forening med dem selv
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tilskrive Mogens Giø, Oluf Rosenkrantz og sand
synligvis ogsaa de øvrige Raader, at saafremt de 
ikke indfandt sig til Hylding i Viborg, vilde de blive 
straffet paa Livet og deres Gods inddraget, først 
det, der var beliggende i Jylland, senere hvad de 
havde i det øvrige Danmark. Saa fulgte Overgivelsen. 
Med sikkert ærlig Sorg sendte de alle efterhaanden 
Kristian den Anden deres Opsigelse, idet de skød sig 
ind under deres Frygt for Sigbrit.

Fredag den 26. Marts 1523 var paa Marken uden 
for Viborg rejst et Stillads, overtrukket med Klæde. 
Her tog efter Middag Hertug Frederik Plads med 
de jydske Raader og holstenske Herrer ved sin Side, 
medens Folkemængden stod udenom. Tyge Krabbes 
Veltalenhed har rimeligvis været for usleben, thi saa 
lidt som ved andre Lejligheder blev Ordførerskabet 
ham betroet. Det blev Mogens Munk, som i en 
pyntelig Tale fremstillede den nye Konge for den 
jublende Almue. Da Eden var aflagt, og Hyldest- 
raabene havde lagt sig, overrakte man den udvalgte 
Konge Rigsbanneret, og med det i Haanden og fulgi 
af den tusindtallige Skare red han tilbage til Byen.

Vistnok samme Dag udstedtes den foreløbige 
Haandfæstning. Under den staar 29 Navne, sidst af 
alle: Jens Hvas, Væbner; saa maatte han alligevel 
neje sig for sin mægtige Nabo.

Saa fulgte Forfremmelserne. Mogens Giø kunde 
der ikke kommes udenom; han blev Rigets Hov
mester. Tyge Krabbe tog det sidste og øverste Trin 
paa sin Livsstige; han blev Rigets Marsk. Disse to 
saa forskellige Mænds Navne skulde fra nu af følges 
i alle vigtige Dokumenter, Mogens Giøs forrest, Tyge 
Krabbes paa Andenpladsen.

Efter Æren og Magten kom Fordelen. Begyndel
sen blev gjort med Tyge Krabbe. Dagen efter
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Hyldingen fik han Brev paa Kronens 0 Jegindø med 
Tilliggende og kongelig Rente kvit og frit paa Livstid 
for sig, Hustru og et af deres Børn; naar de døde, 
skulde Øen komme frit til Kronen igen. Det varede 
70 Aar2).

Tilbage var kun Modstanderens Ydmygelse. 
Under stor Højtidelighed opbrændtes Kristian den 
Andens, efter Sejrherrernes Mening saa skadelige, 
Love. Det var for saa vidt overflødigt, som de allerede 
var sat ud af Kraft ved Haandfæstningen ; men 
saaledes havde jo Martin Luther opbrændt Pavens 
Bandbulle i Wittenberg. For Tyge Krabbe manglede 
vel kun, at Tyrannen selv var kastet paa Baalet. Men 
Andvaranaut havde naaet at volde een Fyrstes Fald, 
om end ikke hans Bane.

1. Anôvaranaut vender tilbage.
Kun 4 til 5 Dage dvælede Kong Frederik den 

Første i Viborg, saa drog han østpaa til Aarhus og 
derfra mod Syd ad Holsten for at modtage Eden af 
Hertugdømmernes Herrer. Det overdroges Sønnen 
at føre Hæren mod København. Samme Dag, som den 
unge Hertug Kristian gik over til Fyn, den 13. April, 
sejlede Kong Kristian under Folkets Graad fra 
København med Dronningen, deres tre smaa Børn og 
Sigbrit, der maatte bæres om Bord i en Kasse — 
„som en stor Skat", bemærker Huitfeldt spydigt. 
Derimod er det en Overdrivelse, at han foruden 
Regalierne bortførte „Danmarks Historie i ældgamle 
Dokumenter"3). — Mogens Giøs Broder Henrik fik 
tilstrækkelig Besætning til at holde Hovedstaden i 4 
Maaneder, Forsvaret af Malmø overdroges Jørgen
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Kock, og Søren Norby havde sin egen Kanon paa 
Gulland.

Tyge Krabbe var med i Hæren, men kunde ikke 
afvente den sendrægtige Konges Ankomst. Allerede 
fra Spejderberetningen vidste man, at Gustav Vasa 
lurede paa Skaane med 2000 Rejsenerer (Ryttere), 
3000 Landsknægte og Bønder uden Tal; Johan Weze 
regerer Skaane i Kongens (den fordrevne Konges) 
Befaling, men de er ham ikke ganske hørsomme. 
Dette kunde være farligt og var farligt ; det skyldtes 
alene de Bondefrede, hvormed Indbyggerne paa 
begge Sider Grænsen havde forbundet sig, at Gustav 
ingen Fremgang kunde faa. I April gjorde han 
et nyt Forsøg. Bleking fik han underlagt sig, og 
Indtagelsen af Skaane forberedtes ved Opraab paa 
Opraab, der sendtes ind i Landsdelen, og hvori det 
foreholdtes Adelen, at Skaane var landfast med 
Sverrig og ene og alene ved Valdemar Atterdags 
Underfundighed var kommet til Danmark; Gustav 
Vasa var altid stærk i Historien. Den skaanske Adel 
holdt ganske vist fast ved, at den vilde staa sammen 
med den jydske; men det var ikke Tyge Krabbe nok. 
Det gjaldt Helsingborg. Fik Gustav med Overtalelse 
eller Magt Skaane i sin Besiddelse, vilde det dyre 
Len være tabt for ham for bestandig, og det var ikke 
mindst for dets Skyld, han havde sat alt paa Spil. 
Den 3. Maj var Hr. Tyge da i Skaane og Fru Anne 
med ham ; det viser maaske allerbedst, at det var en 
Rejse for Livet. Fra Aahus helt ovre ved Rigets 
fjerneste Kyst mod Østersøen sender han denne Dag 
3 Fætre Brahe et Brev1), der blotter hans og hans 
Standsfællers inderste Tanker:

«... Kerligste hilssen altid fors ... wor herre. 
Kere brødere, skwlle i v(iidhe ath) wor nådige herre, 
hertwgh Frederik, haffer alle de slotte oc steder, som
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kongh Kristiern hade wti lande Holsten oc Synder 
Jøland oc haffuer oc alle sloten i Nør Jøland oc 
Lawend (Langeland, Otto Krumpen), oc er hans 
nåde høidet till Wiborgh lands tingh for en fuldh 
mectigh herre oc kongh ower al Danmarckes rige, 
som jeg formoer i wiæde, oc achter hans nåde at lade 
høide sigh till Fynnbo landsting. Skal i ... wye, kere 
brødre, iegh ... fwlkomlige, atii met flere wore wen- 
ner oc rigisens ... ter i landeth giffer ... wor kæreste 
nådige herre oc tiil rigiisens ... met thet første i 
spøre, hans nåde komer till Sieland, thi hans ... acter 
... over till Seiland met stort macht till hest oc fodh. 
Skal hans nåde ... hyldith her, oc hobes megh till 
(gudh ath) hans nåde met hans nådes tillhengere 
oc met wor egen hielp forswarer os wellfor kong 
Kresten, oc meg, at hans nåde bliffer Danmarcks 
inbøgere en mild herre, oc har hans nåde vnth alth 
riderskabet ower al Danmarcks rige halsochand 
ower teris egen tienere. Kere brødre, kand 
jeg i nogre made tiene eder, tha skall i altid finde 
meg well willig till. Her met eder de hillige tre- 
faldihet befallendes bode siell oc liff, oc lader 
Anne sice eder m gode neter. Ex Ous 
kors dan anno domini m d xx III. Tyge Krabe, 
ridere."

Den, der skrev dette Brev, vidste, hvad for en 
Madding, der skulde paa Krogen. For anden Gang 
kom han Gustav Vasa, sin fjerne Frænde, paa tværs. 
Tilbudet om Hals- og Haandsret over Bønderne 
hverken kunde eller vilde han overbyde.

Man maa noksom undres over, hvor hurtigt store 
Vejstrækninger i de Tider kunde tilbagelægges paa 
Hesteryg. Allerede den 12. Maj var Tyge Krabbe 
tværs igennem Skaane, Sjælland og det halve Fyn, 
over Sund og Bælt, tilbage i Odense. Den Dag ankom
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Kongen, og hos ham udvirkede han, at hans Hustrus 
Moder, danske Birgitte, forlenedes med Middelsom 
og Sønderlyng Herreder, som hendes Husbond Niels 
Eriksen havde haft5).

Mere mærkeligt er det efter det Brev, han selv 
nylig havde tilskrevet den skaanske Adel, at han i 
Odense er med til at underskrive et Opraab til Sjæl
lands Bønder, hvori det loves, at ingen Fæster, som 
opfylder sine Forpligtelser, skal kunne udsættes af 
sin Gaard. Han var saa heldig at have forskellige 
Strenge paa sin Fiol, alt efter hvem der skulde 
spilles for. Men det mærkedes snart, at Bønderne i 
den østlige Del af Landet og navnlig i Skaane stillede 
sig langt mere vrangvilligt overfor Adelen end de 
jydske. Kong Frederik undte dem det vistnok i 
Grunden bedre, end han fik Magt til at vise; men 
som en skrækindjagende Skygge stod bag ved ham 
den holstenske Adels Hals- og Haandsret over 
Bønderne.

Marchen mod København gik glat. Der blev ikke 
lagt Hindringer i Vejen for Hærens Landsætning 
ved Korsør Søndag den 23. Maj. Forsvaret af Sjæl
land var overdraget Hans Krafse til Basnæs, men 
hans og Tyge Krabbes Mødre var jo Søstre (Lunger), 
og han sluttede sig med det samme til Frederik den 
Første®). Anders Bille paa Stegehus og Vincens 
Lunge paa Krogen var ogsaa Slægtninge og Venner.

Belejringen af Hovedstaden blev der ikke gjort 
stort ved; men der var andre og virksommere Vaa- 
ben end Lod og Pulver. Staden Lybæk havde allerede 
i Februar udgivet et Skrift imod den landflygtige 
Konge og havde, ikke tilfreds dermed, i Juni sendt 
Artikler paa Latin til Regentinden af Holland og 
Kongen af England. Ogsaa Kong Frederik havde til

9
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Regentinden sendt et indsmigrende Brev, som 
naaede Holland før Kong Kristian. Nu opfordrede 
den holstenske Kansler fra Tyskland ham indtræn
gende til ikke at tøve med at sende et Skrift til 
Fyrsterne dér. Det skete. Den 6. Juli udgik fra 
Lejren ved København „Den stormægtigste, høj- 
baarne Fyrstes og Herres, Hr. Frederiks, etc. Ud
skrivelse til Kurfyrster, Fyrster og andre udi Tysk
land". Rigsraaderne fulgte Eksemplet. Naar deres 
Anklageskrift7) mod Kristian den Anden er betydelig 
skrappere og mere veltalende end Kongens, maa det 
tages i Betragtning, at de havde en Række For
arbejder for sig lige fra før Oprørets Begyndelse, 
ført i Pennen af en Stilist som Poul Helgesen.

Som Indledning anføres Hovedforpligtelserne i 
Kristian den Andens Haandfæstning sluttende med 
den saakaldte Oprørsparagraf, som gengives ordret: 
„Dersom Vi gjorde noget imod disse Artikler og 
ikke vilde af Rigens Raad Os lade 
bedre undervise (derfor Os Gud bevare), saa 
skal alle Rigens Indbyggere ved deres Tro og Pligt 
trolig tilhjælpe, at saadant maatte afskaffes, og 
dermed ikke imod Os deres Tro, Ed og Pligt og 
Mandskab have forbrudt". Men Herrerne glemte for 
Europas mægtige at oplyse, at Kongen just til det 
sidste tilbød at lade sig undervise. — Til Gengæld 
finder de det ikke ufornødent at slutte med et Selv
forsvar: „Dersom vi af forrige opregnede drabelige 
Besværinger ikke havde været foraarsaget, skulde 
det have gjort os ondt saadant mod hans Majestæt 
at optænke eller med Gerninger at forfølge, men 
meget mere være redebon hans kgl. Maj. ligervis 
som hans Herre Forfader og Fader alle under
danigste Tjeneste at bevise."

De opregnede Besværinger kan optælles til ikke
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mindre end 32, Ubetydeligheder ufortalt. Den syt
tende lyder:

„Ligeruis Velbyrdige Her Thyge Krabbe Ridder / 
Marskalck / som haffde tient hans Kong : Maitt : vdi 
Danmarck / Suerig oc Norge Erligen oc Troligen / 
oc der offuer lidet stor Skade / Haffuer hans Kong: 
Maitt : met Vold fra tagit en Landsby / Fiskebeck / 
met meget Gods / imod alle Ræt / mod sin egen 
sucren Eed."

Det er ikke for intet, denne Artikel staar i 
Midten. Ved Inddragelsen af Fiskbækgodset lagde 
Kong Kristian selv Spiren til Oprøret i Sjælen paa 
en Mand, som ikke havde nødig at kurre med 
Hamlet: „Jeg maaber som Drømme-Hans, ufrugtbar 
for min Sag, for jeg er sikkert kun duelevret, 
mangler Galde til at gøre Uret bitter". Thi naar man 
(Allen) hai’ ment, at det maa have været Tabet af 
Helsingborg, der opbragte Tyge Krabbe saa heftigt, 
og ikke det forholdsvis ringe Fiskbækgods, er det 
værd at lægge Mærke til, at Helsingborg ikke er 
nævnet i Anklageskriftet.

Sommeren efter lod Kristian den Anden sin 
Kansler Scepper affatte et Svar baade paa Lybæks 
og Farbroderens Klageskrifter, og han bebudede, at 
ogsaa Adelen skulde faa Svar. Allen beklager i sin 
Doktordisputats: Kristian den Anden i Landflygtig
hed8), at denne Beslutning ikke blev udført: „Det er 
meget at beklage baade for Historiens og for 
Kristian den Andens Rygtes Skyld; thi da Skriftet, 
udgivet i de danske Rigsstænders Navn, opregner og 
dadler Kongens Forbrydelser hver for sig langt mere 
i Enkeltheder og friere end Frederiks og Lybæk- 
kernes Skrifter, men saaledes, at meget falsk blandes 
i det sande, kan det næppe betvivles, at Sceppers 
Svar vilde have kastet meget Lys over Kristians

.9
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Handlinger gennem hele hans Regeringstid og vilde 
have renset Kongen for Beskyldningen for adskillige 
Misgerninger. Men da paa den anden Side mange af 
Kongens Handlinger i hint Skrift revses sandt og 
med Rette, havde en fuld Gendrivelse ikke ringe 
Vanskelighed, og det var sikkert Grunden til, at 
Scepper opgav det paatænkte Forehavende."

Selv uden Sceppers Gendrivelse lader dog endnu 
et og andet sig gennemskue. Deriblandt Artikel 7, 
der lyder: „Derefter seks Riddermænds Mænd af 
Sverrig, hvilke paa Tro og Love var kommet til ham 
at handle om Fred imellem Danmark og Sverrig, og- 
selv satte sig til Gidsel og Borgen, dem har han ladet 
fængsle, til saa længe han har bekommet Sverrig i 
sin Vold." Der sigtes til den forræderiske Bortførelse 
af Gustav Vasa og de andre Gidsler fra Stockholm 
den 25. September 1518. Men da er det dog egentlig 
dristigt, at Tyge Krabbe vil sidde her i Lejren for 
København og overfor de fremmede Fyrster vælte 
Skylden for denne Troløshed over paa Kongen alene, 
al den Stund enhver i de nordiske Lande vidste, at 
det var ham selv, der, da Vinden netop blev gunstig, 
afskar Baaden, der var paa Vej ud til den danske 
Flaade, og optog Gidslerne; det vides ikke engang, 
om Kongen havde givet nogen Ordre dertil.

Og naar Anklageskriftets Udstedere forarges saa 
stærkt over Knud Knudsens Henrettelse den 3. 
Oktober 1519, er det et aabent Spørgsmaal, hvordan 
det gik til, at visse Breve i denne Sag er skrevet paa 
Helsingborg0).

Med Allen kan vi kalde Luther selv til Vidne. En 
helt uvildig Dommer er den stor Kirkefader maaske 
ikke her. Thi efter at Kristian den Anden i Oktober 
1523 paa Grund af Pengemangel havde maattet 
afskedige sine møjsommeligt samlede Tropper, boede
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han i nogen Tid i Wittenberg hos Luthers Ven, 
Maleren Lukas Cranach, og her blev ikke blot Kon
gen vundet for den nye Lære, men han vandt ganske 
Reformatorens Hjerte for sig, og den, Luther havde 
fattet Godhed for, kastede han sig uden Betænkning 
i Gabet for. I et lille Skrift fra 1526 med Titelen: 
Om Krigsfolk ogsaa kan blive salige, skriver han 
med Henblik paa Striden heroppe:

„Vel, lad saa være, at Kongen har Uret for Gud 
og Verden, og at Retten ganske er paa Danskernes 
og Lybækkernes Side, det er et Stykke for sig; men 
det andet Stykke er det, at Danskerne og Lybæk- 
kerne har grebet til som Kongens Dommere og 
Overherre og har straffet og hævnet slig Uret og 
dermed selv undergivet sig Dom og Hævn. Iler 
kommer nu Samvittighedsspørgsmaalet. Naar Sagen 
kommer for Gud, saa vil han ikke spørge, om Kongen 
har Uret og de Ret, thi det er blevet aabenbart. Men 
han vil spørge saaledes: I Herrer af Danmark og 
Lybæk, hvo har befalet eder saadan Hævn og Straf? 
Har jeg befalet eder det, ellei- Kejseren eller en 
Overherre? saa fremtag Breve og Segl og bevis det. 
Kan de gøre det, saa staar deres Sag godt, men hvis 
ikke, saa vil Gud dømme saaledes: I oprørske Guds 
Tyve, som griber ind i mit Embede og frækt har 
undergivet eder den guddommelige Hævn, I er skyl
dige i crimen laesae maiestatis divinae, det vil sige: 
I har forsyndet og forbrudt eder imod den gud
dommelige Majestæt."------- Naa, de vilde Bonde
oprør i Tyskland 1525 havde lært Luther at stille sig 
paa den lovlige Øvrigheds Side, og her fik vi Side
stykket dertil i Skaane samme Aar. Men intet Under, 
at Kong Frederik og Rigsraadet udstedte Forbud 
mod det lille Skrifts Indførelse i Danmark Aaret 
efter dets Udgivelse.-----------
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Alt, imens Belejringen gik sin træge Gang, var 
der god Tid til at vende sig til de nærmere Ting. 
Søndag den 12. Juli gav Kongen i Lejren Tyge 
Krabbe Brev paa Helsingborg Len med Opregning 
af de 9 Herreder, som laa under det. Et Sogn paa 
Kulien var undtaget; men det blev berigtiget 14 Dage 
efter. Den 4. August fik den tidligere Indehaver af 
Lenet Kvittans paa Slottets Inventarium, og Listen 
overgaves Tyge Krabbe. Den 13. August udfærdige- 
des det aabne Brev lydende, at Tyge Krabbe var 
forlenet med Helsingborg fra Datum for 1000 Mark, 
Halvdelen af Lenets Sagefald (Bøder) og alt Strand
vrag efter Regnskab, altsaa paa de gamle Betin
gelser som et Regnskabslen med en bestemt Afgift; 
hvad Lensmanden kunde udbringe mere, tilfaldt ham 
selv, en god Spore til at udvise Driftighed. 30 Karle 
skulde holdes indenlands, 12 af dem med Hest og 
Harnisk udenlands eller til Skibs, samt 10 Liggere 
at bevare Slottet med. Dermed skulde han være fri 
for Borgeleje; men Kongen og hans Folk skal han 
holde 4 Nætter om Aaret paa Gennemrejse. Efter 10 
Aar skal han skilles ved Lenet ved Paasketid, mærke
ligt nok en Bortforlening for Livstid : Kong Frederik 
døde netop Skærtorsdag 1533. — Det aabne Brev 
har Kongen udstedt per se, dvs. uden at nogen lagde 
Sagen for. En Tillægsgevinst bestaaende i den Told, 
som falder St. Bodils Dag i Grebing Marked, „at 
han skal beholde den, som han havde tilforn i Kong 
Hanses Tid," trak Tyge Krabbe selv ; han var 
Relator i sin egen Sag, hvorved den var lagt i de 
bedste Hænder!

For Samtiden maa det vel have staaet som 
Hovedsagen for Tyge Krabbe, at han fik sit Len 
tilbage. Derpaa tyder en Historie, der blev spundet, 
endog efter at Sagen var i Orden, og som formodent-
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lig er et Rygte fra Lejren foran København eller 
fra Malmø. Den skaanske Adelsmand Niels Hack 
beretter den 2. Oktober 1523 i et Brev til Kristian 
den Anden om et Krigspuds, han har spillet sine 
Standsfæller paa den anden Side, og som for øvrigt 
inden længe kom ham dyrt at staa. Paa den sædvan
lige indlagte Seddel følger det fortrolige og spæn
dende Nyt :

„Wærdis ædherss node och ad wide adh her tyge 
krabbe som nw kalier seg her tyge badspyd*} 
haffwer slagad her otthe krwmpen i hiæll i hertwgens 
lægær trætthen kom dom i mellem ffor hælsingborx 
læn"1").

Otte Krumpen overlevede Tyge Krabbe i 30 Aar 
og døde som en højt bedaget Mand; men Rygtet har 
altsaa fundet Tiltro; Otte Krumpen havde jo ogsaa 
været Lensmand paa Helsingborg som Tyge Krabbes 
Eftermand, selv om Herligheden kun varede et Aar, 
og det kan være troligt nok, at han hellere vilde have 
det end Tranekær paa Langeland, hvormed han 
havde maattet trøste sig, han, Sejrherren ved Boge- 
sund. — Tillige ses det, at Tyge Krabbe allerede paa 
dette Tidspunkt har erhvervet sig Navnet Basspyd. 
Oplysningen, at han selv med Stolthed bruger 
Navnet, kan vist tilskrives Niels Hacks gode Nænne 
til ham.-------

Den 21. Juli deltog Tyge Krabbe som Lensmand

*) Badspyd maa betyde: Bjørnespyd. Men da en Bjørn paa 
gammelt Dansk hedder Basse, har d’t voldt de sprogkyn
dige ikke ringe Anfægtelse. Ovenstaaende lille Skrift
prøve er imidlertid tilstrækkelig til at vise Hr. Niels 
Hacks ofte snurrigt virkende Forkærlighed for at 
anbringe Bogstav d, hvor der er den mindste Mulighed 
derfor, og det turde være Forklaringen paa den uregel
rette Form „Badspyd“ i Stedet for „Basspyd“.
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paa Helsingborg i Kongehyldingen paa St. Liberts 
Høj uden for Lund. Skaane var dansk Land, Faren 
fra Gustav, siden 6. Juni Sverrigs Konge, lykkeligt 
afværget.

Derefter var han nogle Dage sammen med Kon
gen paa Helsingborg Slot. Ganske forbløffende er et 
Kongebrev, som herfra den 22. Juli blev udstedt til 
Gønge Herreds Bønder: Ved en Fæstebondes Død 
skal hans Enke ikke betale 30 Skilling, og Gælkeren 
(Opkræveren), Tyge Krabbe, skal ikke sætte nogen 
Bonde til Ridefoged og ikke forlange mere Gæsteri, 
end der forlangtes i Kong Christiern den Førstes 
Tid. — Arup formoder, at dette Brev overfor 
Skaanes Bønder skulde vidne om Regeringens Ønske 
om at vinde dem for sig og søge at rokke ved deres 
Formening om, at den nye Herremandsregering 
intet Hensyn vilde tage til deres Krav, samt at det 
er udvirket af Mogens Giø11)- Dette maa man 
unægtelig gaa ud fra, for saa vidt man regner med 
en Sammenhæng imellem Overbevisning og Hand
linger. Givet er det, at Brevet ikke har kunnet udgaa 
uden Tyge Krabbes Bifald, og skulde han være den 
virkelige Ophavsmand til det, er det kun et Bevis 
paa, at han var i Stand til at tale med een Tunge til 
Skaanes Herremænd den 3. Maj og med en anden til 
det samme Lands Bønder den 22. Juli.

I den følgende Tid medvirker han som Rigsraad 
og Marsk ved de mange Regeringshandlinger, hvor
ved den nye Tingenes Skikkelse skulde fæstnes. 
Vigtigst var den endelige Affattelse af Haandfæst- 
ningen. Den blev underskrevet den 3. August i 
Roskilde, hvor Rigsraad og menig Adel havde givet 
Møde efter forudgaaende Tilsigelse. Her bekræftede 
Kongen det Løfte, han den 30. Januar gav Mogens 
Munk med tilbage til de jydske Herrer som Svar
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paa Sammensværgelsesbrevet af 21. December 1522: 
„Hvilke gamle Fortidsbreve Kronen har paa det 
Gods og den Ejendom, som Kirkens Prælater, Rid
dere og gode Mænd nu har i deres Værge, de skal 
være aldeles døde og magtesløse og aldrig efter 
denne Dag komme de nuværende Besiddere eller 
nogen anden til Skade."

De Mænd var til Stede, som med det samme 
kunde sørge for, at det ikke blev tomme Ord. Den 
18. August blev eet saadant gammelt Fortidsbrev 
gjort dødt og magtesløst:

Fru Birgitte af Vallø („danske Birgitte", Tyge 
Krabbes Svigermoder) har ladet berette, at en god 
(d. v. s. en adelig, ikke en brav) Kvinde, som hed 
Fru Birgitte til Hamarstad („svenske Birgitte"), for 
nogle Aar siden (det var 1467!) solgte højbaarne 
Fyrstinde Dronning Dorothea, vor Fadermoder, hvis 
Sjæl Gud naade, nogle Gaarde og Gods i ... Sjælland, 
som løb sig til 8 Læster Korns Rente, som hun ikke 
havde nogen Ret til at sælge, men var Fru Birgitte 
af Valløs rette Arvegods. Derfor lovede og forplig
tede højbaarne Fyrste, vor kære Herre Broder Kong 
Hans, hvis Sjæl Gud naade, med sit aabne beseglede 
Brev og Reces (Haandfæstning) at ville give hende 
det tilbage, hvilket deslige Kong Kristiern, som nu 
sidst var, med sit aabne beseglede Brev og Reces, 
som kgl. Reces ogsaa udviser. Nogen Tid efter, at 
Kong Kristian var annammet efter Kong Hanses 
Død, da udlagde han Hr. Niels (Eriksen Rosen- 
krantz) og fornævnte (danske) Fru Birgitte (hans 
Hustru) med Danmarks Riges Raads Raad, som han 
pligtig var i sin Reces, disse efterskrevne Gaarde og 
Gods (de opregnes). Nogen stakket Tid efter Hr. 
Nielses Død (i November 1516) lod Kong Kristian 
tage og annamme „uden al Dom" fornævnte Gods fra
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Fru Birgitte imod hans Reces og aabne Brev. — Da 
efter saadan Lejlighed, og efter som vi lovet og 
os forpligtet har i vor kongelige Reces, har vi efter 
vort elskelige menige Raads Raad „og af vor synder
lig Gunst og Naade" undt og tilladt, at hun nu straks 
lader til sig annamme alle fornævnte Gaarde og 
Gods ...

Efter to Menneskealdres Strid maatte saaledes 
Kongehuset tage Tabet ved den ulovlige Handel 
imellem svenske Birgitte og Kristian den Første paa 
hans Dronnings Vegne, skønt Ulovligheden var paa 
Adelsdamens Side, og Kongen købte Godset i god 
Tro. For Tyge Krabbes Hustru og Børn var en god 
Arvepart reddet.----------- •

Allerede 3 Dage, før han bragte sin Svigermoders 
11 sjællandske Gaarde tilbage til hende — thi der 
kan ikke være Tvivl om, at det var Svigersønnen, 
danske Birgitte „lod berette" sin Sag for Kongen og 
Rigsraadet —, havde Tyge Krabbe bjerget sin egen 
Slægts 11 jydske Gaarde, det omtumlede og skæbne
tunge Fiskbækgods.

Hertug Frederiks nys nævnte aabne Brev til de 
jydske Herrer af 30. Januar indeholdt Sætningen: 
Efterdi Dronning Margrete og Kong Erik har 
tvunget nogle af Adelen til at tage deres Godser til 
Len af Kronen og derom udstedt Breve og Segl, vil 
vi efter Overlæg med Rigens Raad kassere, døde og 
tilintetgøre slige Breve.

Hermed maa være sigtet ikke mindst til gamle 
Niels Mikkelsen Krabbe og Inddragelsen af Fiskbæk- 
godset 1408, den 22. Marts. — Timen til at indfri 
det afgivne Løfte var nu inde. Den 5. August 
udstedtes i Roskilde følgende Kongebrev12) :

„Hr. Tyge Krabbe, Danmarks Riges Marsk, har 
berettet for os og Rigets Raad, at han for nogen Tid
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siden (den 26. April 1518) gav Kong Christiern sit 
aabne beseglede Brev lydende, at han kender sig at 
have „Sysbeck" (!) By og tilliggende Gods (ikke 
efter Rigsraadets Indstilling og Kongens bestemte 
skriftlige Tilsagn som fri Ejendom for sig og sine 
Arvinger, men) i Forlening mod de Breve, som 
Kongen og Danmarks Raad har givet ham paa 
samme Gods. Da har vi med Rigsraadets Raad fundet 
forskr. Hr. Tyggi Krabbes Brev dødt og magtesløst, 
saa det ej skal komme ham eller hans Arvinger 
nogen Tid til Skade eller under Øjne."

Efter 115 Aar fik den Bustrup Herremand Over- 
haand over Kongemagten. Som Kastetræet var 
Andvaranaut vendt tilbage i sin Ejermands Haand 
efter at have knækket Vingen paa den kongelige 
Ørn. Men den for det bestemte Gerning var langtfra 
gjort til Ende endnu.

2. Tyge Krabbe og Søren Norby.
Paa Helsingborg fødtes den 6. Februar 1524 

Tyge Krabbe det sidste Barn, en Søn, der blev 
opkaldt efter Oldefaderen Morten, den første Krabbe 
paa Bustrup.

Til Familieliv skulde der dog ikke blive mange 
Stunder i de første Aar. København og Malmø havde 
overgivet sig Helligtrekongersdag; men paa Gulland 
sad den stædige Søren Norby, og han fik snart 
Anledning til at komme nærmere. 1 Skaane drog 
Bønderne 1523 og 24 om i store Flokke og afbrændte 
eller nedbrød flere Adelsgaarde; satte man efter 
dem, fandt de Skjul hos Naboerne paa den anden 
Side Grænsen. I Sommeren 1524 faldt de til Dels til
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Føje; men en ny Skat i Forbindelse med en Mønt
forandring fik Ilden til at slaa ud igen. Frederik 
den Første paalagde sin Marsk at straffe dem med 
Sværdet og sendte ham i December en Fænnike 
Landsknægte til Hjælp. Skaaningerne blev da kuet 
Herred for Herred, Høvedsmændene halshugget, for 
saa vidt man kunde faa fat paa dem, og de øvrige 
idømtes ødelæggende Bøder. Uden Tvivl har Navnet 
Tyge Basspyd gaaet fra Mund til Mund.

Dette vakte Forhaabninger hos Kristian den 
Andens Tilhængere. I Januar 1525 skriver en af dem 
til sin Herre13) : „Det ganger ilde til i Danmark, 
hvorfor Gud være lovet og takket. Dersom eders 
Naade var i Danmark blot med 1000 Landsknægte, 
vilde eders Naade kunne gøre alting efter eders 
Vilje." Fire Dage senere forsikrer den samme 
Brevskriver, at Kongen endnu i denne Sommer 
skulde være i sine Riger og Lande. Snart gik Rygtet, 
at Kristian II rustede til et Søtogt.

Paa en Herredag i Aahus i Februar tilraadede 
Rigsraaderne Kongen at samle sin Krigsmagt mod 
Gulland. Da Lybækkerne ogsaa kunde ventes, havde 
Søren Norby ingen anden Udvej end at søge at 
komme sine Fjender i Forkøbet, og hans Øjne faldt 
paa det urolige Skaane. Ved Marts 1525 sendte han 
sin Næstbefalingsmand Otto Stisen derover med saa 
stor en Styrke, som kunde undværes. Hele Østkysten 
over for Gulland var paa kort Tid i hans Magt. Den 
aarvaagne Tyge Krabbe14) oprettede Bavner, satte 
Strandvagter, samlede i Hast den skaanske Adels 
Rusttjeneste og stod allerede 9. Marts foran Aahus. 
Men det gik ikke saa glat som i Fantehulen for 15 
Aar siden. Ved en Indberetning til Kong Frederik 
lagde han en Seddel13) med sit Klagemaal: Knæg
tenes Maaned er snart ude, „oc haffue vii stoer brøst
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paa fetalli her; vii maa æde kødt som andre hunde." 
Et ægte katolsk Hjertesuk, thi Brevet er skrevet den 
30. Marts, altsaa i Fastetiden. De fleste vilde ikke 
anse det som særlig strenge Vilkaar at være nødt til 
at spise Kød; for Tyge Krabbe var det ikke menne
skeværdigt ikke at kunne overholde Fasten. Men det 
drejer sig for ham om mere end en Kirkeskik. For 
første Gang møder vi et følt Udtryk for hans 
katolske Overbevisning :

„Kereste nådige herre, jeg roder eders naades 
hogmegtighedt fuldkommelige, at eders nåde lider 
inttet Lutters partii i eders nådes land, ellers 
befryeter jeg, at thenn alsommegteste gud skall 
kaste heffwen og wrede i eders nådes landt. Gudt 
alsommegteste vedt, at jeg roder eders nåde thette 
aff it got hierte oc vtii goder mening, oc beder jeg 
eders naades hogmegtighed ydmygeligen, at eders 
nåde tager meg thet icke till mystøke, at jeg 
schriffwer eders hogmegtighedt saa diervelige til i 
denne sag."

Med sin skarpe Sans har Tyge Krabbe allerede 
vejret en kættersk Luftning ved Hove. Næste Aar 
skulde Kongen bekende sit Sindelag netop ved at 
bryde Fasten.

Den 8. April maatte Belejringen af Aahus af
brydes, og da det ikke gik bedre ved Sølvisborg, hvor 
Søren Norby nu selv var ankommet, tiltraadte Tyge 
Krabbe Tilbagetoget med Søren Norby efter sig. 
Niels Brahe forlod ham nu og tog aabent Modpartens 
Parti; det drog Følger efter sig for dem begge, da 
Krigen var ovre. Med Tilbagetoget gik det, som 
naar man først er begyndt at løbe i en mørk Skov: 
det blev hastigere og hastigere, til det endte som en 
vild Flugt. Uden for Malmø blev Tyge Krabbe ind
hentet, men det lykkedes ham efter en hidsig Kamp
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at slippe gennem Porten med en Del af Tropperne. 
Resten søgte til Landskrona, men kun for at forlade 
den, saa snart Søren Norby nærmede sig. Sejrherren 
satte sig fast i Byen med en Bondehær paa 10,000, 
som han, blandt andet ved Niels Brahes Hjælp, 
havde samlet, dels med det gode, dels ved Tvang. 
Borgerne gik over til ham. I Lund modtog Søren 
Norby derefter Hylding paa Kristian den Andens 
Vegne af fuldmægtige fra samtlige Herreder i 
Skaane med nogle enkelte Undtagelser, særlig Malmø 
og Helsingborg, der beherskedes fra Slottet.

Under alt dette blev mange Herregaarde brændt. 
Tyge Krabbe nævner i sin Indberetning"1) kun et 
Par ved Navn, men sammenfatter: „Med faa Ord: 
alle gode Mænds Gaarde her i Landet er brændt og 
røvet undtagen Hikkeberg og Glimminge og den 
Forræder Niels Brahes Gaard/'

Efter at have befæstet Landskrona gav Søren 
Norby sig mod Helsingborg og begyndte Belejringen 
med at stikke Ild paa Ladegaarden og Teglbræn
derierne. Udstod Fru Anne nu her alle den belejredes 
Ångester som engang Dronning Kristine i Stockholm, 
medens hendes Husbond var i en lignende Stilling i 
Malmø? Det tør vel formodes, at hun var bragt i 
Sikkerhed, snarest et Sted som hos Moderen danske 
Birgitte paa Glimmingehus, hvis tykke Mure Bøn
derne forgæves havde stormet imod.----------

Hidtil havde Lykken føjet den kække; men fra nu 
af b'ev Søren Norby rent svigtet af sin Helgen, 
Ridder St. Jørgen, ved hvem han aflagde sine mang
foldige Eder. Malmø lukkede sine Porte op for Johan 
Rantzau med det sjællandske Adelsopbud.

Hvad der nu tildrog sig, har Tyge Krabbe i sine 
Optegnelser i den gamle prentede Bog om Helgens 
Dyrkelse17) sammenfattet i de vægtige Ord:
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„1524. (Skal være 1525). Fredag effter Søndag 
Qvasimodogeniti (1. Søndag efter Paaske) da stoed 
slaget for Lund mellem her Søren Norbye og mig, 
torsdag nest efter stod slaget for Bunketofft lunde."

Krigsfolket — vel sagtens Adelen, som selv 
plejede at kalde sine Befalingsmænd (Barfod) — 
anmodede Johan Rantzau og Tyge Krabbe om at 
tage Anførselen. Krigsraadet overvejede et Par 
Dage; men da der ingen Forsyninger var i Malmø 
og knap Penge i Krigskassen til at faa Folkene i 
Marken, brød man op med en Hær, som Huitfeldt 
angiver til 1000 Landsknægte og 300 danske Ryttere. 
Folkehæren talte 8000, men de øvede Krigsfolk laa 
for Helsingborg.

Hærene mødtes uden foi’ Lund. Den aabne Slette 
bød ingen Dækning. Otto Stisen lod derfor en Vogn
borg indrette, som det var Brug i Frihedskrigene 
siden Hussiternes Dage; den havde en Aabning, 
hvorigennem Rytteriet kunde rykke ud og ind.

Slaget begyndte med en halv Times morderisk 
Artilleriild fra begge Sider. Kongens anrettede det 
største Nederlag. Søren Norby klagede siden18) over, 
at hans Artillerister havde sigtet mod Himlens 
Stjerner.

Derefter brød det kongelige Rytteri med Tyge 
Krabbe i Spidsen frem, kastede alt over Ende paa 
sin Vej, drev det fjendtlige Rytteri foran sig og 
trængte ind gennem Aabningen i Vognborgen. Efter 
dem fulgte „den forlorne Hob", som Reservekorpset 
dengang kaldtes ; ogsaa de trængte ind i Vognborgen 
og sablede ned for Fode. 3 Faner og alt Skytset blev 
taget, 1500 Ryttere og Fodfolk blev paa Marken, 
3000 Bønder lod Livet, 500 sendtes som Fanger til 
Kong Frederik. Denne Dag, skriver Allen, den 28. 
April 1525, afgjordes Skaanes Skæbne og maaske
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mere end det. Ogsaa de kongelige led svære Tab; 80 
Vogne maatte føre de saarede til Lund.

Paa en af Sokkelstenene til Lunds Domkirke 
læses endnu en tysk Indskrift, at da man skrev Aar 
1525 Fredag efter St. Markus’ Dag, skete en stor 
Jammer uden for Lund: der blev over 1500 død
skudte og slagne. Foran Domkirken forevises Stedet, 
hvor Sejerherrerne efter Slaget „ihjelslog 60 gamle, 
ærlige og fromme Borgere, hvoraf en Del var slæbt 
ud af Kirken".

Søren Norby maatte nu hæve Belejringen af 
Helsingborg og kaste sig ind i Landskrona, hvortil 
han samlede de flygtende Ryttere. Med deres Hær, 
som nu var smeltet sammen til 1000 Mand, maatte 
Johan Rantzau og Tyge Krabbe holde sig i nogen 
Afstand og se paa, hvorledes Søren Norby færdedes 
ud og ind for at ophidse Bønderne i de omliggende 
Herreder. Ved Hasselbro, kun 3 Mil borte, samledes 
større og større Skarer under Otto Stisen, til sidst 
var de 12,000.

Den 4. Maj10) drog Hæren imod dem. Slaget stod 
ved den lille Skov Bunketofte Lund. Bønderne veg 
ind i Skoven, hvorhen Landsknægtene forfulgte dem, 
idet de i Overmod brød deres Rækker. Nu tog 
Bønderne Mod til sig, og Knægtene maatte trække 
sig ud af Skoven igen. Myrderiet var saa blodigt, at 
de skaanske Adelsmænd, som betænkte, at det dog, 
naar alt kom til alt, var Bønderne, der skulde drive 
deres Jorder (Allen), lagde sig imellem. Bønderne 
fik da fri Afgang fra Skoven, efter at de først havde 
hyldet Kong Frederik og havde faaet Formaning til 
selv at nedlægge alle Urostifterne iblandt dem; hver 
og en, som ikke dertil var behjælpelig, skulde stænges 
inde i sit Hus med Hustru og Børn og levende
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blændes med al sin Ejendom. Det var Tonen mellem 
Tyge Krabbe og dem, han „havde i Forsvar".

Med Otto Stisen udleveret vendte Hæren tilbage 
til Belejringen af Landskrona. Den trak ud. Johan 
Rantzau vilde flere Gange forsøge Storm, men Tyge 
Krabbe holdt stadig igen; det var bedre at under
handle med Søren Norby og se at faa ham listet over 
paa Frederik den Førstes Side. Gentagne Gange 
skrev han ind om at erkende Kongen som rette 
Overherre; men Søren Norby forlangte skriftlig 
Opgivelse af, hvilke Vilkaar man vilde unde ham, og 
det var Tyge Krabbe ikke i Stand til at yde ham, da 
han ikke kendte Kongens Vilje. En Helsingborgboer 
vidste at fortælle, at de to havde været til Ords 
sammen, brugt haarde Ord og kaldt hinanden For
rædere; Søren Norby foreholdt Tyge Krabbe, at han 
jammerligt beskattede de Bønder, der var tilbage, og 
brugte Pengene til at aflønne sine Krigsfolk med20).

Imidlertid løb Bønderne bort i Hobetal, sidst i 
Maj var kun 7—800 tilbage, og daglig gik nogle 
deres Vej. Den 9. Juni rykkede Lejren nærmere mod 
Byen. Af Mangel paa Levnedsmidler nødtes de 
belejrede omsider til at bede om Naade. Kvinder1 og 
Mænd kom ud til Lejren og gjorde Knæfald for 
Johan Rantzau og Tyge Krabbe. Efter 2 Maaneders 
Belejring sluttedes den 27.—28. Juni en endelig 
Overenskomst, der, som Paludan-Müller skriver, 
„ikke saa meget ligner Underkastelse af en Rebel 
som en Traktat mellem en stor og en lille Magt". Den 
10. August aflagde Søren Norby sin Troskabsed i 
København og sendte samme Dag Kristian den 
Anden sin Opsigelse. Den landflygtige Konge og 
hans Omgivelser vilde ikke tro det, men mente, at 
det var et Falskneri21)- Søren Norby blev da ogsaa 
ved til sin Dødsdag at kalde den Konge, han „af fri

10
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Vilje, rette Grund og Mening" havde givet sin Ed, 
for „Hertugen"; Gustav Vasa kaldte ham „Bonde
kongen".

Barfod afsiger som sin Dom: „Æren for alle 
disse Krigsforretninger tilkommer vel egentlig Felt
herren Johan Rantzau, men en anselig Part deraf 
maa tilkendes Rigsmarsken Tyge Krabbe, som under 
alt dette havde udvist et berømmeligt Maadehold, 
idet han havde villet dele med Rantzau den Befaling, 
som i Kraft af Embedets Værdighed egentlig tilfaldt 
ham!"-------

Hermed var man dog ingenlunde færdig med 
Søren Norby. I sin Stadfæstelse af Freden 4. Juli 
kalder Kong Frederik ham „Vor Mand og Tjener, 
Høvidsmand paa vort Slot Sølvitsborg". Tyge Krabbe 
og Gustav Vasa maatte døje den Tort og svare 
Ulempe at faa ham til Nabo som kongelig Lensmand
1 Bleking. Ved Møder i København i Juli og August 
1526 overbeviste Tyge Krabbe Kongen og Rigsraadet 
om Nødvendigheden af at gøre en Ende paa den 
utaalelige Krigstilstand med stadige Kaperier i 
Østersøen, saa meget mere som Kristian den Anden 
atter rørte paa sig ved Holstens Grænse. Endnu en 
Gang samlede Tyge Krabbe den skaanske Adels 
Mandskab og rykkede rask mod Sølvisborg med 700 
Ryttere og 800 Landsknægte. Foretagendet lettedes 
ved, at en forenet dansk-svensk Sømagt den 24. 
August aldeles overvældede Søren Norbys lille 
Eskadre. Norby slap paa et hurtigsejlende Skib med
2 mindre Fartøjer bort til Rusland. Nu gjorde Besæt
ningen paa Sølvisborg ikke mere Modstand, og Tyge 
Krabbe kunde vende tilbage til sit Len, atter befriet 
for en Modstander.

Fynboen Søren Norby bukkede under for Jyden 
Tyge Krabbe.
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3. Tyge Baôspyô.
I de forsinkede og fordrejede Rygter, som kom 

Kong Kristian for Øre i Holland, tog de skaanske 
Begivenheder i Marts-April 1525 sig saaledes ud22). 
Søren Norby har taget hele Skaane undtagen Malmø, 
hvor Tyge Krabbe er tyet hen med alt sit og sine 
foruden Biskoppen og Adelen. Hele Landsdelen, 
Helsingborg med, har hyldet Søren Norby paa Kong 
Kristians Vegne. Tyge Krabbe har ladet hænge og 
halshugge en Mængde Bønder og deres Hoveder 
opsætte paa Stager langs Vejene; dem har Hr. Søren 
Norby ladet nedtage og jorde med stor Ære. Malmø 
Borgere har ugerne taget Tyge Krabbe og hans 
Tilhængere til sig. Desuden skal alle de Ryttere, som 
Kong Frederik har opbudt i Danmark og Holsten, 
ligge i København og vover sig ikke over Sundet til 
Skaane! — En Spejder2’) ved endog at berette, at 
Søren Norby skal være draget ind i Jylland med 
nogen Magt! Kong Kristians Venner blev tilsagt, 
hans Brev blev læst op for dem, og de kendte Søren 
for deres Høvedsmand. — Gennem en lybsk Borger 
fik Kongen den 3. Maj24) naturligvis først og 
fremmest at høre, at Lybækkerne havde brændt 
alle Søren Norbys Skibe. Men dernæst, at Norby 
har indtaget hele Bleking og Skaane undtagen 
Malmø, som Tyge Krabbe forsvarer, og at han med 
Sikkerhed vides nu at ligge i en By, som kaldes 
Landskrona. København venter hver Time Kong 
Kristian, og kom han nu til Danmark, kunde han 
indtage hele Riget uden Sværdslag; thi deres Konge, 
Hertug Frederik af Holsten, sidder paa sit Slot og 
haaber paa Guds Barmhjertighed. — Derved har den 
brave Bibeloversættei- Hans Mikkelsen lagt følgende 
Fyndord paa Latin25) i den ved denne Tid saa yndede 
Sibyllestil :

10



148 M. Brandt:

Magt er Ret, derfor er Landet uden Lov. 
Dag er Nat, derfor er Landet uden Vej. 
Flugt er Kamp, derfor er Riget uden Ære. 
Een er Herre, derfor er Riget uden Sandhed. 
Ven er Fjende, derfor er Riget uden Troskab. 
Ondt er godt, derfor er Landet uden Fromhed og

Barmhjertighed. 
Fornuften har faaet Løbepas, derfor er Riget uden Navn. 
Tyv er sat i Højsædet, derfor er Landet uden Penge. 
Krage vil være Ørn, derfor er der ingen Beskedenhed

i Fædrelandet. 
Viljen er Raadgiver, derfor dyrkes Landet slet. 
Penge er Rettergang, derfor styres Landet slet. 
Gud er død, derfor er hele Verden fuld af Syndere.

Efter dette er det ikke at undres alt for meget 
over, at Kong Kristian den Anden skimtede et 
saadant Skær paa Morgenhimlen, at han tog sig for 
den 23. Maj at udsende et Opraab2“), hvori han 
opfordrer Indbyggerne i alle tre Riger, Danmark, 
Norge og Sverrig, til at underkaste sig Søren Norby 
paa hans Vegne :

„Thi beder vi eder alle kærligen, saa mange som 
tro og hulde er og ham er gaaet til Haande, og saa 
mange herefter vorder ham tro og hulde og gaar til 
Haande paa vore Vegne, besynderligen I trofaste 
skaanske Mænd, hvilke vi storligen takke for eders 
Troskab og Manddom, at I turde det vove at stande 
imod den ukristelig Mord, som Hr. Tyge Bad
spyd har gjort paa eders Forældre, Slægt og 
Venner og ydermere havde Agt at gøre, dersom Gud 
alsommægtigste ikke havde givet eder Mod og Hjerte 
at stande imod og afværge sligt."

Kong Kristian har taget Navnet Tyge Badspyd 
op om sin i Ordets bogstavelige Betydning Arve
fjende, og det er ikke godt at vide, hvor vidt omkring 
det er blevet baaret ved Opraabet. Men sæt, at 
Rygterne om, at de oprørske Bønders Hoveder var
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sat paa Stage langs Vejene til Skræk og Advarsel — 
og om andre end deres Ledere og Anstiftere er der 
næppe Tale — sæt, at disse Rygter var sande, saa 
var Kong Kristian ikke den rette til at forarges saa 
dybt derover. Bortset fra, hvad der skete i Stockholm 
1520, fortæller den lybske Præst Reimar Kock, der 
var med Flaaden imod ham i Norge, da han gjorde 
det sidste Forsøg paa at vinde sit Rige tilbage, at 
han, efter at Freden var udraabt den 3. Juni 1532', 
prædikede paa Akershus Slot og da fra Vinduet med 
egne Øjne saa en Stendynge opkastet paa Mands 
Højde; paa den havde indtil for kort Tid siden staaet 
en Kreds af Pæle, der havde baaret Herluf Hyttefads 
og hans vigtigste Staldbrødres Hoveder, Herlufs i 
Midten med en Jernkrone paa27)- Disse Stager eller 
i hvert Fald Stendyngen var altsaa at se 30 Aar efter 
Afretteisen. — Ikke engang vor Tid har noget at lade 
Tyge Krabbe høre, tværtimod. Den 19. August 1914 
mistede efter Massakrerne ved Aerschot 150 Civil
personer Livet, Afbrændelsen af Andenne næste Dag 
krævede 211 Ofre, under Plyndringen af Tamines 
den 22. August maatte 384 Civilpersoner bøde for de 
franske Troppers Modstand, næste Dag henrettede 
Soldaterne 665 Mænd, Kvinder og Børn ved Dinant, 
det første Udfald fra Antwerpen straffedes med 
Ødelæggelsen af Louvain med dets Bibliotek og 
historiske Bygninger en Uge igennem, det samlede 
Antal Mænd, Kvinder og Børn, der dræbtes alene i 
Krigens første Maaned, beløb sig til 5000, og praktisk 
talt forlod 114 Million eller 20 pCt. af Befolkningen 
belgisk Territorium. Saa vidt vides, er disse Oplys
ninger28) ikke gendrevet eller modsagt. For at tage 
et endnu senere Eksempel: da Toget af flygtende 
Kvinder og Børn under den spanske Borgerkrig ad 
Landevejene nærmede sig den franske Grænse, blev



150 M. Brandt:

de overøst med Bomber fra militære Flyvemaskiner. 
— Hvormed Tyge Krabbes Færd ikke skal være 
forsvaret.-----------

Snarere end ved sin Krigsførelse gjorde Tyge 
Krabbe sig fortjent til Øgenavnet Badspyd ved den 
hadefulde Hævngerrighed, hvormed han forfulgte 
sine faldne Modstandere, og det i saa mange Led, som 
han kunde række. Hans Stilling gav ham direkte 
Adgang til Kongen20), og han kan ikke siges fri for 
at have benyttet den til tillige at skaffe sig Fordel af 
sine Fjenders Ulykke. Han og Fætteren Aksel Brahe 
fik Ledelsen af Retsforfølgelsen mod de overvundne. 
Ved Kongebrev af 17. August 152530) tilsagdes alle 
Jordegodsejere i Lunde Stift til at møde for dem for 
at opgive deres Indtægter, hvorefter de skulde yde 
Bidrag til Kronen. Bødernes Inddrivelse blev over
draget Tyge Krabbe, Regnskabet afsluttet 17. 
Juni 152631).

Blandt dem, som i særlig Grad fortjente Straf, 
var Aksel Brahes Fætter Nie’s Brahe, som havde 
forladt Tyge Krabbe paa Tilbagetoget fra Aahus, 
reddet sine 2 Gaarde Vandaas og Hvidskøfle fra 
Ilden, hjulpet Søren Norby at faa Bønderne ud 
Mand af Hus m. v., han, hvem Tyge Krabbe i sin 
Indberetning fra Lejren ved Landskrona kaldte „den 
Forræder Niels Brahe". Allerede den 17. August 
1525 fik Tyge Krabbe Dom over ham32). Han mødte 
selv for Rigsraadet paa Kongens Vegne, medens 
Niels Brahe blev borte, skønt Kongens Stævning var 
læst paa Vandaas, endda af hans egen Søn, og han 
ogsaa var set dér, selv om han ikke vilde være sig 
bekendt; Lejde var heller ikke nægtet ham. Tyge 
Krabbe fremlagde et flittigt og fra Personer af højst 
forskellig Kaliber samlet Bevismateriale. Thi dømte 
alle, at da Niels Brahe ikke har opsagt Huldskab,



Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm 151

Mandskab eller tro Tjeneste og dog har været en 
stor Aarsag til den Fejde med Uhørsomhed og Blod
styrtning og har ført Avindskjold imod hans fædrene 
Rige, skal hans Gods blive under Kronen til evig 
Tid ; de læge af Raadet tillige, at han med Hals, Liv 
og Ære er forfalden til fornævnte højbaarne Fyrste 
Kong Frederik etc., vor kæreste, naadigste Herre.

Naar Niels Brahe ikke gav Møde for Raadet, var 
han lovlig undskyldt, thi han havde allerede taget 
Flugten til Kong Kristian. Imidlertid kunde han ikke 
holde sig hjemmefra, men dristede sig til Sommeren 
1528 at besøge sin Hustru i Skaane. Senere sendte 
han sin Svend til Kong Frederik om Lejde, men 
uheldigvis var Tyge Krabbe til Stede. Han vilde paa 
staaende Fod have ladet Karlen rette, hvis ikke 
Kongen havde forbudt det. Saa benyttede Tyge 
Krabbe Lejligheden til at fritte ud om Hr. Søren 
Norbys Opholdssted. „Han er i Prag/' svarede 
Karlen. „Nej," sagde Hr. Tyge; „han fløj fenden i 
Møde til den anden Fanden (Kristian II) ; de er nu 
til Hobe; vi ved vel, at de vil forsamle en Skalkehob 
igen." Til Slut gav han Karlen onde Ord at sige sin 
Herre: kunde de komme over ham, skulde 4 Hjul 
være hans Ret, det maatte han forlade sig paa31).

I Vinteren 1528 vovede Niels Brahe sig paa ny 
til Skaane, og denne Gang blev han grebet. I Tyge 
Krabbes og flere andres Nærværelse blev han lagt 
paa Pinebænken paa Københavns Slot ; for at 
Fruerne og Jomfruerne ikke skulde høre den ulykke
liges Skrig, lod man en Trompeter blæse op; men 
Niels Brahe bekendte intet. Hr. Tyge vilde nu have 
sit Offer delt i fire Dele, som han havde lovet, men 
Dronningen gik i Forbøn for ham. Paa Gammeltorv 
blev Tyge Krabbes Fætter-Fætter da henrettet med 
Sværdet i Slutningen af Juni 1529. Selv paa Retter-
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stedet kunde Tyge Krabbe ikke tilbageholde sin 
Misfornøjelse med, at han ikke fik sin Fjende 
parteret34).

Inddragningen af Niels Brahes Ejendom lededes 
af Tyge Krabbe. Han havde saa stor Hast dermed, 
at det sjællandske Gods paa hans Forslag blev bort
forlenet endnu Dagen, før Dommen faldt, og 2 Dage 
efter Dommens Afsigelse tog han for sig selv en Bid 
af det skaanske Gods. Sagen fylder bravt op i 
Frederik den Førstes Registranter, Tyge Krabbe er 
oftest selv Relator. Et Par Gaarde, som Kongen gav 
ham „for hans Skade", tilhørte dog Niels Brahes 
Hustru, og dem maatte han levere tilbage; Hustru
gods var altid undtaget fra en Hjemfaldelsesdom. 
Til Gengæld for dette „Tab" fik Tyge Krabbe kort 
efter yderligere 2 af Niels Brahes skaanske Bonde- 
gaarde. — Ogsaa Hustruen søgte Tyge Krabbe at 
komme til Livs ; men her lagde Mogens Giø og Peder 
Lykke sig imellem, idet de den 2. August 1528 
udvirkede et Beskyttelsesbrev, hvorefter hun skulde 
beholde alt det Løsøre, Købstadgods og Møllegods, 
som Hr. Tyge havde tiltalt hende for paa Kongens 
Vegne, og at ingen skulde være hendes Dommer i 
denne Sag uden Kongen selv; de 400 Gylden, hun 
maatte love Kongen for denne Begunstigelse, gik de 
i Borgen for. — Tyge Krabbe lagde her Grunden til 
den skaanske Godsbesiddelse, som han efterhaanden 
samlede om Vegholm Hovedgaard.-----------

Den fordums Borgmester i Malmø Hans Mikkel
sen havde, saa vidt det ses, aldrig fornærmet Tyge 
Krabbe, havde endogsaa været hans Ven (jfr. det 
nedenfor anførte Brev fra Datteren) ; men han var 
Ophavsmand til Kristian den Andens forhadte Love. 
Derfor ser man, at da der ved Københavns og
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Malmøs Dagtingning i December 1523 tilsagdes disse 
Byers Borgere i Almindelighed Sikkerhed for Liv og 
Gods, blev der gjort 2 Undtagelser: Sigbrit og Hans 
Mikkelsen. Allerede da Hans Mikkelsen fulgte den 
landflygtige Konge, inddroges Halvparten af hans 
betydelige Ejendomme i Malmø under Kronen som 
hjemfaldent Gods, medens Hustruen efter Loven 
beholdt den anden Halvdel. Kongen havde skænket 
den inddragne Del til Johan Rantzau, som havde 
solgt den tilbage til Hans Mikkelsens Svigersønner, 
Nikolaus Leusener og Mester Morten Bussert, saa 
Familien nu atter var i Besiddelse af det hele. I 
Søren Norbys Fejde var disse Mænd afskaaret fra 
at tage Del, da Malmø var besat af kongelige 
Tropper; men Slægten beskyldtes for hemmeligt at 
have staaet i Forbindelse med Kristian den Anden. 
Paa Herredagen i Odense November-December 1526 
blev Hans Mikkelsens Hustru da udvist af Riget, og 
Svigersønnen Nikolaus Leusener anklaget for at 
have staaet i Forbindelse med Rigets Fjender. Denne 
Gang inddroges hele Hans Mikkelsens Ejendom, og 
da Nikolaus ilede til Odense med sine Breve og 
Bevisligheder, blev han grebet af Tyge Krabbe og 
ligesom Niels Brahe lagt paa Pinebænken. I over 2 
Aar sad han derefter i Fængsel i Kalundborg og 
skulde være henrettet; men atter lagde Kongehusets 
Personer sig imellem, og paa den unge Hertug 
Kristians Forbøn frigaves han af Fængselet efter 
den 11. Juni 1529 i København at have udstedt en 
Erklæring, hvorved han erkendte at have staaet i 
Forbindelse med Kristian den Anden og skaffet ham 
Underretning, ligesom han forpligtede sig til aldrig 
at begive sig udenfor Kong Frederiks Lande og 
ganske at holde sig borte fra Malmø. En Maaned 
efter fik Tyge Krabbe af Kongen „per se" Brev paa
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Kronens Rettighed i en Gaard ved Østerport i 
Malmø30).

Sagen imod Hans Mikkelsen er rig paa Angiveri 
og Rænker, og Malmøs Borgmester, som man kunde 
have ventet vilde have staaet paa sin Forgængers og 
Meningsfælles Side, havde sin store Del deri. Ham 
°g Tyge Krabbe tilskrev Familien sin Ulykke. Men 
Nikolaus Leuseners Hustru, Margrethe Hansdatter, 
opgave ikke helt at faa sin Ret. Da hun ved 1540 
var blevet Enke, søgte hun gennem Hr. Anders Bille 
at faa noget af sit Gods tilbage fra Tyge Krabbe og 
skrev Breve med de heftigste Klager mod denne sin 
Slægts bitre Fjende:

„Hr. Tyge ved vel imellem Gud og sin Sjæl, at 
min Husbonde og mig skete Uret i Danmark; tror 
jeg ikke, at Tyrken skulde have handlet saa skamme
ligt mod kristent Folk, som de har gjort i Danmark 
mod mig. Bed Hr. Tyge Krabbe, at han betænker sin 
Sjæl og flyr mig noget af mit igen; det bliver ham 
ellers svært at svare for Guds strenge Dom." „Min 
Fader (Hans Mikkelsen) var Hr. Tyges gode Ven; 
men han har ilde lønnet mig; men det kom af de 
andres (Jørgen Kocks og Redskabers) Løgn og 
Bagvaskelse." Hendes Mand havde selv i Husum 
forklaret Hertugen hele Sagen (Oktober 1528), og 
Kong Frederik havde da sagt: „Der er sket Niklas 
stor Uskel, men jeg kan ikke bedre det, han er saare 
hadet i Danmark." Da Hr. Tyge fangede Nikolaus 
i Fyn (1526), da tog han hos ham mere end 60 
Gylden i Guld og Klenodier og 2 skønne Heste; det 
vil hun ogsaa gerne have igen. Det bliver Arvingerne 
til at gøre Uretten god, „hvis de ikke vil følge deres 
Fadei' paa den brede Vej"3G).

Da det sidste b’ev skrevet, var Hr. Tyge ind
stævnet for en Højeres Domstol.
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Vegholm ved Aar 1850.

Veg holm hin røde.
„Ridder Tyge Krabbe var en meget snild og for

slagen Mand, men ikke synderlig rig/' saaledes skrev 
adskillige Aar senere Johan Weze til Kristian den 
Anden”), og det passede paa Tiden omkring ved 
Oprørets Udbrud, da de to Mænd kendte hinanden. 
Men meget var hændt siden dengang, og det var ikke 
forgæves, at den dybeste Drivfjeder i Tyge Krabbes 
Sind vel netop var Havesyge.

Hans Godshandeler kan følges langt tilbage i 
Aarene og var, som naturligt er, i Begyndelsen sam
let om Hjemegnen. Den 10. September 1511 tilbyttede 
Tyge Krabbe sig af Kong Hans en Gaard i Haasum 
Torp, og 1516 erhvervede han sig, ligeledes ved 
Mageskifte, nogle Gaarde andensteds i Salling38).

En af disse jydske Handeler ser lidt mærkelig ud. 
En Adelsmand ved Navn Tord Rod var kommet for 
Skade at dræbe Tyge Krabbes Broder Mogens. Af 
Soneboden herfor mageskiftede Tyge Krabbe 2 
Gaarde i Jylland til Abbedissen i Mariager, der vax* 
Faster til Hustruen, Fru Anne, og er naturligvis
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blevet holdt skadesløs derfor. Nu ønskede Tord Rod 
senere at indløse Gaardene, og ved at modtage 300 
Gylden i Indløsning har Tyge Krabbe altsaa solgt 
Gaardene 2 Gange og faaet dobbelt Sonebod for sin 
Broders Død! Under Kristian den Tredjes Regering 
blev han dog dømt til at give Tord Rods Arvinger 
andre Gaarde i Stedet og lade Klosteret beholde sine 
Gaarde30). 1523 fik Tyge Krabbe som nævnt Jegindø 
(796 ha) som frit Len.

1528 døde Svigermoderen Birgitte Rosenkrantz, 
og nu høstede Tyge Krabbe Udbyttet af, at han havde 
skaffet hende Valløgodset tilbage. Familien samledes 
til Skiftemøde i Randers i November 1529, og ved 
Herredagen i København i Juli 1530 skulde alle 
Indsigelser være nedlagt. Til det omstridte Valløgods 
hørte ogsaa et Par Gaarde i København ; Tyge 
Krabbe beholdt sin Part af Gaarden i Læderstræde.

Ret tidlig vender Tyge Krabbe sine Bestræbelser 
imod at samle sig Gods i Skaane. Da han i Juli 1513 
af Kong Kristian den Anden fik fornyet Brev paa 
Helsingborg Len paa 6 Aar, fornyedes tillige hans 
Brev paa en Del Gods i denne Landsdel, han havde 
faaet af Kong Hans, og 4. April fik han Skøde paa 
dette spredt liggende Gods10).

Aaret efter faldt han i Unaade hos Kongen, og 
indtil videre var der gjort en Ende paa al skaansk 
Godserhvervelse.

Det var først Bondeoprøret, der gjorde Tyge 
Krabbe til Storgodsejer i Skaane og ligesom Brode
rens Drab lod sig omsætte i Jorderhvervelse. I Tal 
ses det, at Niels Brahes Fald indbragte ham mere 
end 40 Gaarde foruden en Mølle, men dermed er 
næppe alt opgjort. Hans Mikkelsens Ulykke kom 
ogsaa til gode. Og medens Eftertiden skylder den 
højt fortjente Kannik i Lund Kristiern Pedersen
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foruden meget andet, at Sakses Danmarkshistorie 
blev bevaret, nød Tyge Krabbe godt af en af hans 
Gaarde i Landskrona.

1527 befrygtedes paa ny et Angreb fra Kristian 
den Anden. Hele Landets adelige Opbud blev kaldt 
til Holsten, Tyge Krabbe skulde i Oktober indfinde 
sig i Odense med de 200 Heste fra Skaane. Kristian 
den Andens Hær opløstes ogsaa denne Gang, og det 
hele blev til intet. Men under Herredagen i Odense 
gav Kong Frederik ham for denne og anden Umage 
den 12. December Følgebrev paa Sæby Gods i Skaane 
og den 23. Kristiern Pedersens omtalte Gaard i 
Landskrona, begge Dele Kongen per se41)-

Ogsaa efter svenske Birgitte gjorde Tyge Krabbe 
Fordring paa Arv. Hun havde i sin Tid skænket en 
Hovedgaard, paa hvis Jorder nu en Del af det nord
lige Stockholm ligger, til Sortebrødreklosteret dér, 
men Gustav Vasa havde inddraget den som sin Arv 
efter dem, som havde besiddet Gaarden før Birgitte 
af Hamarstad. Tyge Krabbe og Oluf Rosenkrantz 
tilvejebragte imidlertid saadanne Bevisligheder, at 
Kong Gustav omsider 1532 maatte give efter for 
deres Krav12). Det 4. af de Punkter, som det danske 
Hof afgav til det svenske Sendebud ved Kristian den 
Tredjes Kroning den 12. August 1537, lød for øvrigt 
paa, at Hr. Tyge Krabbe og flere danske Herrer 
uagtet de trufne Aftalei' ikke havde faaet de Godser 
i Sverrig, som tilkom dem; hvortil Kong Gustav 
svarede, at han gerne saa Hr. Tyge Krabbe og de 
øvrige forhjulpne til deres Ejendom, men at mange 
svenske Herrer afholdtes fra lige Rettigheder i 
Danmark43).

Nu var Tyge Krabbe en velhavende Mand, som 
til det store Laan til Kongen 1530 kunde tegne sig
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for 3000 Mark (= 6000 Tdr. Korn), det største 
Bidrag næst efter Mogens Giøs.-----------

Hvornaar Hr. Tyge Krabbe kom i Besiddelse af 
Vegholm, lader sig ikke oplyse. I Indberetningen fra 
Landskronalejren 9. Juni 1526 om de under Fejden 
brændte skaanske Gaarde nævner han ikke Vegholm, 
og første Gang, hans Navn i noget bevaret skriftligt 
Efterladenskab forekommer i Forbindelse med 
Gaarden, er i Underskriften paa et Brev til Kong 
Gustav 1. Februar 152811). Men paa den anden Side 
tildelte Kong Frederik ham den 19. August 1526 
noget af Niels Brahes hjemfaldne Gods „for hans 
Skade", hvilket kunde tyde paa, at det gamle Veg
holm alligevel hørte til de Gaarde, den oprørske 
Almue havde brændt eller ødelagt, og at det allerede 
dengang var i hans Besiddelse. I hvert Fald foretog 
han samme Aar et Mageskifte, hvorved længere 
borte liggende Gaarde ombyttedes med Gods nær
mere Vegholm15).

I 1530 skred Tyge Krabbe til at opføre Vegholm 
af ny. Gaarden er beliggende i Strøvelstorp Sogn, 
Søndre Aasbo Herred, Christiansstads Len, og be
skrives saaledes10) :

„Ved en af Vegaaens mange Krumninger og nær 
ved dens Udløb i Skeldervig ligger indlejret imellem 
høje Ege- og Bøgeparker den stolte Sædegaard 
Vegholm. Paa en betydelig Strækning af sit Løb 
danner Vegaaen Skellet imellem de to skaanske Len, 
og deraf kommer det særegne Forhold, at Vegholms 
Hovedbygning er beliggende i Christiansstads Len, 
men Fløjene og Ladegaarden i Malmøhus Len. Ejen
dommen er gammel ; men om Tiden for dens Grund 
læggelse har vi ingen Kundskab. Folkeoverleveringen 
tildeler den samme Alder som det gamle Krabberup 
(Aar 1001) ... Af gamle Dokumenter synes det dog,



Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm 159

at i ældre Tider en stor Bygning har ligget paa den 
saakaldte Malarevang, hvoi- man endnu paa den 
vestre Side, ikke langt fra Aaen, finder Kalk og 
Teglbrokker. Gaarden siges dengang at have heddet 
Granegaarden og siden Vegegaarden. Paa dets nu
værende Plads er Herresædet opført 1530 af den 
danske Marsk, Hr. Tyge Krabbe, og med • den nye 
Bygning begynder Gaardens Historie." — Først 
1663, da Skaane var tabt for Danmark, gik Vegholm 
ud af Krabbeslægtens Eje.

Barfod47) beskriver den som en stærkt befæstet 
Borg, hvis endnu brugelige Stenhus tilforn har haft 
3 bestykkede Taarne og været beskyttet af Volde og 
Vindebroer. „Til alle disse Forsvarsforanstaltninger 
fandt Hr. Tyge Krabbe sig foranlediget af den Tids 
Uroligheder, i hvilke han ogsaa for sin egen Person 
tog megen Del."-----------

Grundlæggelsen af Vegholm Hovedgaard satte 
Kronen paa Tyge Krabbes Livsværk. Her var fra nu 
af, fra hans 56. Leveaar, hans og hans talrige 
Families egentlige Hjem, og i Strøvelstorp Kirke 
fandt han og Fru Anne Rosenkrantz deres sidste 
Hvilested. (Fortsættes).

Hjemmel og Henvisninger.
l) Behrmann II, Nr. 34: Spejderberetningen forfattet, 

medens Kongen var i Middelfart, men før han kom til 
Odense. Tekstrettelser hos Allen III, 2, S. 475.

-’) Erslev og Mollerup: Kong Frederik den Førstes Regi
stranter (1879), S. 1. — Kr. Erslev: Len og Lensmænd 
(1879), S. 130: 1531 i Pant for 500 Gid.; Erik Krabbe og 
efter ham hans Enke havde Jegindø indtil 1593.

H) Thit Jensen: Stygge Krumpen II, S. 145. Beskyldningen
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stammer fra den lidenskabelige Poul Helgesens Skibby- 
krønike, gentages til Dels ordret af Svaning, Huitfeldt 
klager over af den Grund at maatte bygge paa fremmede 
Kilder; men Scepper triumferer ganske vist med at være 
i Besiddelse af Aktstykker mod Frederik I og Lybækkerne 
helt tilbage til Valdemar Atterdags og Kong Hanses 
Tid. En anden Sag er det, at Kristian II tog sit eget 
Arkiv med sig; Biskop Munter var den første, som 1801 
anviste, hvor man skulde søge det forsvundne, Behrmann 
foranstaltede en Undersøgelse, 6. August 1826 skete 
Fundet i München, Professor Lundh i Kristiania fik 
Hovedparten til Norge, Præsten Ekdahl reddede noget 
for Sverrig, Danmark beholdt ikke engang y af 
Numrene! Men nu sker der jo en Udveksling fra Norge. 

‘) Heise Nr. 49.
•') D. Mag. IV, S. 224. — Det kan tilføjes, at de forbundne 

den 15. Maj indløste deres Forpligtelse overfor Rasmus 
Klemmensen fra Mødet i Viborg Bispegaard den 30. 
Januar: han og hans Søskende fik Faderens jydske Gods 
tilbage, derunder Aunsbjerg, som Frederik havde tilstaaet 
det netop samme Dag i sin Svarskrivelse til den udsendte 
Mogens Munk i Husum, og som han endelig bekræftede 
det i Roskilde den 15. August, den Dag, da ogsaa 
Fiskbækgodset blev tilbagegivet.

•*) Her en Bemærkning til Skivebogen 1937, S. 112, L. 
14—15: I Adelsaarbogen XVI (1899) o. a. St. oplyses, at 
Tyge Krabbes Søster Karen ganske rigtigt var gift med 
Hans Krafses Søn Jesper (ikke Jens) til Basnæs. Han 
var ikke engang 1 Aar gammel, da Landgangen paa 
Sjælland foregik (f. 1/11 1522), saa hun, der altsaa 
var Datter af hans Farmoders Søster, og hvis Fader 
allerede var død 1505, maa have været mindst dobbelt 
saa gammel som han, da de blev gift; Ægteskabet har 
været ganske kortvarigt, thi han giftede sig 2. Gang paa 
Basnæs 26/8 1548. Det var først 1550—54, han havde 
Ribehus.

7) Anklageskriftet er trykt hos Huitfeldt II, S. 281—96. 
Biskop Engelstofts Bevis for, at Poul Helgesen har 
udarbejdet et Klageskrift mod Kristian II paa Dansk 
endnu før Sammensværgelsesbrevet 21/12 1522 i Nyt hist. 
Tidsskr. II (1848), S. 65—68. Sml. Lektor Kjeld Galster 
i Kirkehist. Tidsskrift 1936.
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8) De rebus Christiemi secundi exsulis commentatio (1841), 
S. 42.

9) Om begge Sager Skivebogen 1938, S. 63 f.
10) Diplomatarium Norvegicum VIII, Nr. 514. Hovedbrevet 

hos Ekdahl II, S. 537—40.
11 ) Danmarks Histore II, S. 408.
12) Dette og de øvrige anførte Breve efter Kong Fr. I.s 

Registranter.
13) Lambert Andersen til Kr. II, Ekdahl: Christiern II.s 

Arkiv (1836), S. 807.
14 ) Oversigten over det skaanske Bondeoprør efter Huitfeldt. 
15) Heise Nr. 51: Brev 30. Marts 1525.
1G) Heise Nr. 54: Tyge Krabbes Beretning fra Lejren for 

Landskrona 9. Juni 1525.
17) Skivebogen 1937, S. 100.
18) Den udførlige Beretning til Kejser Karl og Kr. II efter 

Tilbagekomsten fra Rusland, Ekdahl S. 9.
19 ) Ved Datoen i Tyge Krabbes Optegnelser er der den 

Vanskelighed, at Johan Rantzau den 4. Maj fra Lejren 
for Landskrona har skrevet et Brev om Forholdene i 
Skaane uden at tale om, at der den Dag leveredes noget 
Slag. Allen forklarer det saaledes (V. S. 55, Anm. 34), 
at Brevet kan være skrevet før Slaget, eller Tyge Krabbe 
har husket fejl af Datoen, hvis ikke Dyrskiøt har af
skrevet forkert. Huitfeldts Datoer passer ikke sammen.

20) Diplom. Norv. XIV, S. 441 f: Jørgen Hansens Beretning 
til Kr. II af 2/7 1525. — Heri en snurrig Historie om, 
hvorledes den snilde Hr. Søren hver Dag lod en Snes 
Øg føre ud af Byen, som gjorde Hestene fra Lejren 
galne, saa de ikke kunde styre dem. Det er aabenbart 
Herodots Darius Hystaspes-Historie eller Eddakvadet om 
Asernes Bygmester, der optræder som Vandresagn.

21 ) Ekdahl, S. 945 f, 941 ff: Hans Mikkelsen fra Lier 16/10 
1525.

22) Samme, S. 887: Beretning til Kr. II uden Navn og uden 
Dato, men fra April-Maj 1525.

23) Samme, S. 889 ff: en ligeledes unavngiven og udateret 
Spejderberetning.

24) Samme, S. 892 ff: Afskrift af Lybækkemes Brev, sendt 
Kongen 3/5 1525.

2ß) D. Mag. II, S. 224.
2fl) Ekdahl, S. 900 ff, Diplom. Norv. XIV, S. 432, Original-

Il
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koncept af Sekretæren Christiem Pedersen Winter.
27) L. Daae: Historiske Skildringer I (1873), S. 112, Note. 

— Huitfeldt: Kr. II, S. 7: Paa Babus er Herluf Hyttefad 
pinlig forhørt. Han blev lagt paa 4 Stejler udenfor 
Slottet. — Et Eksempel fra en anden Tid: I sin Tale ved 
Afsløringen af Absalons Rytterstatue paa Gammeltorv 
sagde Georg Brandes: „De første Bannerstager, der 
rejstes om (Absalon-) Borgen, var dem, der stedse paa 
ny bar Sørøvernes afhuggede Hoveder/4 Dengang var det 
Menneskelighed, naar Absalon befalede, at Krigen mod 
det oprørske Skaane skulde føres med Knipler, ikke med 
Sværd.

2S) Emile Cammaerts: Albert af Belgien (1936), S. 147 f.
20) Fr. I.s Registranter viser, at Mogens Giø var Relator 

hos Kongen c. 100 Gange i hans 9-aarige Regeringstid, 
Tyge Krabbe godt 80 Gange, Rentemesteren Anders 
Glob 31 Gange, saa først følger Erik Banner med 10 og 
andre Raader med endnu færre. I Sammenligning hermed 
er det mærkeligt, at en udenraads Mand som Tyge 
Krabbes Nabo og skjulte Modstander, Væbner Jens Hvas 
til Kaas, forelagde Kongen 21 Sager.

80) Regesta Dipi. Nr. 7566.
3i) Fr. 1.S Reg., S. 99.
82) Kolderup-Rosenvinge : Udvalg af gamle danske Domme I 

(1842) Nr. 27.
33 ) Gustav I.s Registraturer V, S. 293: Knud Nielsen Skrivers

Brev til Kr. II 22-23/11 1528, den anden af de 2 løse 
Sedler i Brevet.

34 ) Ekdahl, S. 1294 f: Beretning af en ukendt, Juli 1529,
Tillæg til et andet Brev Diplom. Norv. X, S. 611. Allen V, 
S. 69 ff. — A. Heise: Fam. Ros. II, S. 110.

35) Fr. I.s Reg., S. 226—241.
36) Udvisningsordren D. Mag. V, S. 108 f. — I ø. Heise II, 

S. 173.
37 ) Om Partidelingen paa Herredagen 1533.
38) Ældste Arkivreg. II, S. 345, 347.
30) D. Mag. I. R. VI, 137, 139 ff. — Heise II, S. 674.
40) Suhms Nye Samlinger II, 1—2, 119, 121, 131, 168. — 

Heise II, S. 110.
«) Fr. I.S Reg., S. 145, 146.
42) Gustav I.S Reg. IV, 375; VII, 409—10; XII, 94. — Heise 

Nr. 77.
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43) Huitfeldt II, 1498.
44 ) Gustav I.s Reg. V, S. 275.
45) Heise: Fam. Ros. II, S. 170.
40) Richardt og Ljunggren: Skaanske Herregaarde 1. Bind, 

3. Hæfte (1853).
17 ) Märkvärdigheter rörande skånska Adeln (1847), S. 187. 

— Molbech i Hist. Tidskr. I, 209.

En Rettelse.
Skivebogen 1938, S. 63, L. 21—27, udgaar Ordene: et 

mærkeligt Skæbnens Spil ... Kongen beredte allerede sit 
Fængsel ... og ved det ulyksalige Pantebrev blev han i Stand 
til at sætte en Slaa for, som Kongen aldrig skulde magte at 
bryde. Endvidere rettes Sønderborg (L. 22) til Tøming.

En Tilføjelse.
Skivebogen 1938, S. 58, er det Spørgsmål stillet, om den 

Omstændighed, at Tyge Krabbe 1518 kom i Bagstand med 
Indbetalingen af Lensafgiften, er at betragte som et første 
Tegn paa Oprørstanker hos ham, eller det kan forklares ved 
øjeblikkelig Pengevanskelighed for ham. Den sidste Mulighed 
har en Støtte foruden det der anførte1):

Den 8. Januar 1508, Aaret før Tyge Krabbe blev Lens
mand, havde Kong Hans, da et svensk Indfald ventedes i 
Skaane, samlet Ærkebispen, Rigsraadet og den skaanske Adel 
med et talrigt Følge paa Helsingborg Slot. Her kom Anders 
Bille i en heftig Strid med den gamle skaanske Rigsraad Niels 
Hack, drog sit Værge og dræbte ham. Det skete blev betragtet 
som en hændelig Ulykke, han „kom for Skade“; men det var 
sket i selve Kongens Gaard, og alene dette Forhold kunde 
medføre Dødstraf. Omsider enedes man dog paa Valgrigs
dagen i København Juli 1513 om, at Drabet skulde sones med 
en Bøde, men af en Størrelse, som der ikke kendes Mage til: 
3500 Mark at udrede i 3 Terminer, den sidste Mikkelsdag 
næste Aar, saa meget Jordegods, som kunde svare 48 Tdr. 
Korn i Landgilde, samt et Klenodie, hvis Værdi skulde fast
sættes af 6 Venner paa hver Side (heraf svarer Pengebøden

11
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alene til 7000 Tdr. Rugs Værdi). Sædvanlig var Slægten kun 
pligtig at udrede % ; men i dette Tilfælde paatog den sig hele 
Boden paa Drabsmandens Vegne, og Hr. Anders affattede en 
Fortegnelse over samtlige Bidragsydere med Angivelse af, 
hvad hver især havde forpligtet sig til at yde. Tyge Krabbe 
er tegnet for 150 Mark (= 300 Tdr. Kom). Tillige har Anders 
Bille opnoteret Kvitteringerne og Terminerne for Beløbenes 
Udbetaling2). Det fremgaar heraf, at Terminerne ikke blev 
overholdt, men at Restbeløbet af Pengebøden først udbetaltes 
1519. Men Søndag efter Helligtrekonger 1518 udredede han 
700 Mark i København. Det er muligt, at Tyge Krabbes 
Bidrag har været med her; og i Betragtning af, at han paa 
dette Tidspunkt ingenlunde var nogen formuende Mand, har 
denne Udbetaling i Forbindelse med Sjælemessestiftelsen 3 
Maaneder senere meget vel kunnet komme i Vejen for en 
rettidig Erlæggelse af Lensafgiften. Faldt Sjælemessestiftel
sen ligelig paa de 4 Stiftere, var det i Penge 20 Mark til hver, 
sammen med Bøden 170 Mark = 340 Tdr. Rug, regnes en Td. 
Rug i Dag til 15 Kr., i alt 5100 Kr. i vore Penge; Lensafgiften 
beregnet paa denne Maade i Penge 30,000 Kr.

U W. Mollerup: Billeættens Historie I (1893), S. 309 f, 394 f.
2) Begge Lister er trykt i Danske Magasin 3. Række II, 

S. 148 f.


