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Skive og Skivehus i Lenstiden
Af Otto L. Sørensen

Allerede paa Tærskelen af Middelalderen, da Sagnenes
gækkende Taager letter, finder man straks en rask op
blomstrende Købing ved Sydskrænten af Salling. Vore
første Byer var ventelig de saakaldte Akselkøbinger inde
i Landet som Viborg, hvortil man agede paa Akslerne til
Aksel- eller Hjultorvet; men paa Valdemarernes Tid, da
man ved Kysten fik mere Fred for Overfald af Vendernes
talløse Skibe, opstod Strandkøbinger, heriblandt Købingen
Skive, der dog maatte dølge sig godt gemt hen i Bunden
af Fjorden, endda et godt Stykke op ad den sejlbare Aa.
I vid Omkreds var der forlængst ryddet bort af den
mægtige Skov, der maa have strakt sig op over Halvøen.
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Agerland blev taget under Plov, og paa Markerne græs
sede Fedekvæget. Markerne henhørte under Slægterne i
Skivegaarde ved Kirkeslugten langs den tidligere Lands
bygade „Reber
banen“, som den
nu benævnes. De
laa med Ryggen
til den senere
Vestergade, hvor
man altsaa maa
søge Byens æld
ste Stamgaarde,
senere
udvik
lende sig til fire
anselige Gaarde
paa hver Side
Gaden. Det er
dog først i 1231
den lille Flække
aabenbarer sig
for os gennem
Kong Valdemar
den 2dens Jordebog og var
Biskop Niels Glob i Viborg, Lensmand paa Skive
hus 1468—81. Efter Ligsten i Viborg Domkirke.
maaske allerede
da en Købstad.
Gadekæret var den nuværende Kirkeslugt, som nu er
gjort til Gravpladser. Nedenfor Gaardene i Sønderbyen
synes at have ligget Set. Pederskirken, Byens første lille
Gudshus, antagelig af Træ og i flere Aarhundreder endnu
værnet, stod den jævnsides med Vor Frue paa Bakken,
som siges at være paabegyndt i 1204.
De udstrakte Marker paa den høje Skivebakke, hvor nu
vor moderne Købstad breder sig, skal have haft rigelig
med Kæmpehøje, saa Stedet fik Præg heraf, og af sig
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Ejler Bryske, Lensmand paa Skivehus fra 1503. Efter Ligsten
i Set. Hans Kirke i Odense over ham og hans Søn Klaus, der
faldt 1537 i en Duel ved Nyborg.

selv dannedes Skives Navn, saa at Høje, som paa Jydsk
hedder Hywe, skal være blevet til Skywæ, og betyder nær
mest Stedet med Højene ved Vejen til Vadestedet. En
anden Teori, der kan komme i Betragtning, var den, at
Palisaderne omkring Skivehus, udskivet af Træstammer,
var Grundlaget for samme Navn, for, som vi ved fra
senere Kilder, havde der ved Bakkens Fod, østligst uden
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Byen, rejst sig en fast Borg, kaldet „det Slot og Fæste
Skywæ“ med Grave og Volde forstærkede med Palisader.
Nu er der knap Sten paa Sten tilbage af det ældste
Skivehus, dog staar stadig de gamle Kælderrums skæve

Biskop Stygge Krumpen i Børglum. Lensmand paa Skive
hus 1531. Efter Ligsten i Mariager Klosterkirke.

Mure fra dengang Kongens haandgangne Mænd havde
Styret, hvor de paa samme Tid var Høvedsmænd og By
fogeder, da Staden i Lenstiden styredes som en Landkom
mune indtil Enevældens Dage.
Slottet og Lenet laa, som det hed: „til Kongens Fade
bur“, saa at det paa Kongens Rejser maatte underholde
ham og hans talrige Rytterfølge een Nat over eller mer,
naar han red i Gaarde. At Skivehus kunde yde sine 40
Mark Guld, røber omtalte Jordebog, og androg med sine
underliggende Jorder omved 500 Tdr. Land (antagelig
netop det senere Resen Birk) foruden det store Lensgods,
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en 500 Bøndergaarde rundt om i Salling, saa at vel hen
ved 5000 Mennesker lød under Lenet.
Først i 1328, i Opløsningstiden, høres om en Høveds
mand paa Skivehus, Lud
vig Albretssøn af den op
rindelige tyske Greveslægt
Eberstein, der nu hørte
til paa Hevringholm ved
Randers. Man kender ham
som Marsk, da han for
Kong Kristoffer den 2den
erobrede Hammershus fra
Ærkebispen i Lund. Han
havde nu denne Klippe
fæstning, indtil han selv
blev belejret her i 16
Maaneders Tid og igen
maatte kvittere Slottet.
Samtidig opsagde han sin
Konge Huldskab og gik
over til Grev Gerts Parti
af utilfredse jydske og
fynske Herremænd, hvor
for han nu belønnedes
Jep Friis, Lensmand paa Skivehus
bl. a. med Skivelenet som
1532—38. Efter Ligsten i Sønder
arveligt Len for sin
holm Kirke.
Hjælp af „den kullede
Greve“, som bekendt aldrig sparede paa Kronens Ejen
domme som Formynder for Barnekongen, Hertug Valde
mar den sønderjydske, som ved den Tid paa Danehoffet
i Nyborg fornyede Skives tidligere og ældste Byprivile
gier, hvorunder det allerældste, Retten til at holde Torv,
maa have været.
Historien kender omtrent et Par Snese Slotsherrer i
Skive, men for at gøre en lang Historie kort, vil man
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her holde sig til de betydeligste, hvoraf begyndes ved
Jacob Nielssøn, som menes at være en Søn af den kendte
Ridder Niels Bugge til Hald, og 1375 bivaanede det
Kirkemøde i Lyby Kirke, hvor Riddere og Svende (Væb
nere) samt fremtrædende Skive- og Sallingboer tilsagde
Kirken deres Støtte efter de overstandne urolige Tider
med Fejder, Rov og Kirkekrig.
Efter ham kendes 1390 Jakob Pederssøn (af ukendt
Stormandsslægt), der bar den ældgamle Titel for Magt
haveren i Salling: „Høvedsmand i Sailingholm“.
Ved 1407 kaldes Skivehus udtrykkelig „Det Slot og
Fæste Skywæ“, da Niels Bugges Svigersøn Johan Skarpenberg var befalende ved Lenet.
Efter ham omtales Ridder Herr Erik paa Skive (Erik
Bjørnsøn af Slægten Bjørn), der havde Rejsealter fra
Paven.
Ved 1503 sidder Ejler Bryske paa Skivehus og tjente
ved den Tid store Penge paa Handel med Øksne til Flens
borg. I Kong Hans’ sidste Dage havde han Held til at
bevæge 1600 Bønder paa Fyn til at drage hjem og op
give deres Angreb paa de Lejetropper, Kongen førte med
sig, da han drog til Jylland og i Vejle saa overraskende
fik Adelens Opsigelsesbrev. Da Oprøret greb om sig, svig
tede han kun nødtvungen sin gamle Herre, hvilket ogsaa
ses af hans Bestræbelser for at føre Kongen som land
flygtig tilbage. Han vedblev at staa i hemmelig Forbin
delse med ham og tilbød ham at rejse en Bondehær, naar
han ville vise sig i Jylland. Ejler Bryske havde store Be
siddelser paa Fyn omkring sin Hovedgaard Dallund, men
maatte sidenhen afstaa meget heraf. Hans bekendte Søn,
Anton Bryske, blev en højt betroet Mand hos Kongen
og ejede for Resten det berømte Runehaandskrift af
skaanske Lov.
Kun een Gang havde man en borgerlig født Slotsherre
i Skive, nemlig i 1514, i den kendte Pengepuger Niels
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Oluf Munk, fordum Biskop i Ribe, Lensmand paa Skivehus 1539—49.
Efter Ligsten i Hjerm Kirke.
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Klementssøn, som ved den Tid tog Præsten fra Skive og
gjorde ham til Messepræst ved et af ham selv oprettet
Alter i Viborg Domkirke, saa at Byen en Tid herefter
maatte nøjes med en Kapellan.
Historien kan ret træffende lignes ved et stort Kon
veksspejl, hvori Fortiden viser sig forstørret og desto
tydeligere og mere iøjnefaldende; men alligevel er faa
Træk nok til at give et Billede af de Mennesker, der her
er tale om, store og karakteristiske Træk staar fastpræ
gede, ogsaa det gælder om den følgende Lensmand, Niels
Høg til Eskjær, som ikke maa forbigaas. Det var nemlig
ham, man mener i 1522 udsmykkede den gamle Kirke
med Kalkmalerierne i de fire Aar, han regerede Lenet,
øjensynligt gjort for at afstive den katolske Kirkes sunk
ne Aktier. Her aabenbarer sig nu (efter Afdækningen
ved 1885) i Bue ved Bue i Skibets Hvælvninger disse
Billeder, barnligt ubehjælpsomme nok, men med Troens
Inderlighed i hver Streg, uden Tvivl, uden Kritik, derfor
heller ingen Slappelse af Ansvar og Evighedshaab. Hist
paa en Pille mystiske Tegninger, der kan føre Tanken
hen paa Slægten Kandes Hjælmtegn, og hist ovre en Sam
ling af Høgernes Vaabenskjolde. Udsmykningen maa være
een stor Billedbibel for Tidens Kirkegængere, blottet for
Kendskab til Skrift.
Efter Niels Høgs Bortgang 1524 træffer vi den Børg
lum Bisp Stygge Krumpen som Indehaver af Lenet. Thit
Jensen gør ham nok i sin Roman om ham til „en Engel“,
men her paa Egnen blev han ikke de 10 Aar, Forleningen
lød paa, allerede efter et Aars Forløb var han affærdiget,
maaske fordi han var Bondeplager, hvad han havde Ry
for at være oppe i Børglum.
Aldrig hører man vor Lensmand „lægge et Halmstraa
i Vejen“ for en fremtrængende Fjende, skønt Skivehus
med sine Volde og Grave forlenede det med fornøden
Dækning. Gerne lod han Borgen skøtte sig selv. Ligesaa
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Rigsraad Iver Krabbe til Østergaard og Krabbesholm og Hustru Magdalene
Banner efter Ligsten i Vaabenhuset i Aasted Kirke i Salling. Han Lens
mand paa Skivehus fra 1549—61, og hun Lensfrue 1562—72.

forholder det sig i 1534, da Skipper Elements vilde Hor
der huserede, thi da var Lensmanden her Jep Friis, ud
nævnt til Befalingsmand ved Hæren i Jylland, da Uvejret
brød løs, og saaledes var travlt beskæftiget andet Steds.
Adelens tungt pansrede Ryttere gik i Bløde ved Svend
strup og blev slaaet. Bønderne raabte: „Stik Hesten,
Manden faar vi vel“. Ved denne Lejlighed mistede Jep
Friis sin Svigersøn, der var en af Høvedsmændene for
Adelens Ryttere. Da Oprøret bredte sig, blev Skivehus
røvet af de Nykøbingborgere, men da Jep Friis senere
var blandt de Adelsmænd, der opbødede den saakaldte
Halsløsning af de oprørske Mænd, bl. a. Per Madsen og
Jesper Juul med Følgesvende, optraadte Lensmanden med
megen Strenghed. Kunde de ikke bevise deres Uskyld,
maatte de afstaa deres Ejendomme som forbrudte til
Kongen, saafremt de ikke kunde formaa at købe dem til-
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bage. Dog var det et Forhold, der tog lang Tid at ordne,
og for Sallings Vedkommende løb da ogsaa mangen Sag
ud i Sandet. Skives Borgere var tilsyneladende kongetro,
men de Braarupbønder
maatte se deres Gaarde
nedbrudte og Jorderne
lagt ind under Skive By.
Efter Klementsfej den
Dg Reformationstiden blev
den forrige Ribebisp, Oluf
Munk, Lenets Herre, ef
ter at være omdannet til
verdslig Herremand.
En af vore egne var
Iver Krabbe fra Oster
gaard, Krabbesholms Byg
herre, der havde Lenet fra
1549, men døde i 1561
midt under Byggeriet,
forhekset, som man men
te, af to Troldkællinger,
Erik Lykke til Eskjær, Lensmand paa
som herfor blev brændt
Skivehus 1592—95. Sandstensfigur paa
udenfor Skive gamle Kir
hans Epitafium i Grinderslev Kloster
kirke.
ke. I Virkeligheden var
han nærmest „urigtig i
Hovedet“ efter det Slag, der bibragtes ham i Klementsfejden mod Bondehæren ved Svendstrup, hvor han blev
fangen og en Tid sad i Lænker paa Aalborghus. Han
hviler ikke, som Sagnet vil vide, i Krabbeshøj i Krabbes
holm Skov med Hest og Rustning, men fik derimod sit
Hvilested en Tid i Aasted Kirke, hvor hans Ligsten nu
er sat op i Vaabenhuset.
Hans Enke, Magdalene Banner, blev kort efter Lens
frue, den eneste Kvinde, der har staaet i Spidsen for
vort Len. Hun var god nok til at skrabe Gods sammen,
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men hendes Fogeder snød hende, naar der skulde udskri
ves Krigskarle.
Blandt de følgende Mænd ved Lenet kan nævnes Gre
gers Ulfstand,
fra hvis Tid
man først ken
der Skives Byvaaben med Bro
en og Fisken
samt Aarstallet
1584.
Snart
efter
fik Kongens go
de Ven Henrik
Below fra Spot
trup Lensgaarden i Skive.
Kongen havde
faaet
Skatte
penge i Klemme
hos de Folk paa
Skivehus og øn Epitafium i Kastbjerg Kirke ved Mariager over
skede nu en ærlig og velbyrdig Mand Jakob Høg, Lensmand
Skivehus 1596—1602, og Hustru Elisabeth MalForandring
i paa
tisdatter Sehested, opsat efter hendes Død, som
dette Maskepi.
indtraf paa Skivehus Aar 1600.
Below
maatte
formane Skiveborgerne om ikke at afhænde de Braarupjorder til udenbys Folk; desuden byggede han meget paa
Skivehus med Tømmer fra Silkeborgskovene til en ny
Lade og flere Huse, saa Borgen nu blev ypperligt istand
sat.
Den næste Mand ved Lenet var Erik Lykke til Eskjær,
hvis mægtige Epitafium af gullandsk Sandsten endnu
smykker Taarnrummet i Grinderslev Kirke.
En senere Indehaver var Jakob Høg, der i Aaret 1600
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forærede Skive Kirke den her endnuværende Altertavle
den Stund hans Frue lagde sig til at dø paa Skivehus.
En anden Lensmand, Henrik Reventlow, sad ved Lenet
den mørke Stund 1602,
da Skive hærgedes af
Farsoten, denne Diger
død, der skrævede snart
sagt over hver Dør
helle. Nogle laa ikkuns
til Sengs i faa Stun
der, andre kunde ligge
ved Sengen en hel Uge,
og de kunde ingen Fø
de tage til sig. De laa
med
vidt opspilede
angstfulde Øjne, som
for at drage Aande
gennem dem, og de
Henrik Reventlow, Lensmand paa Skive
døde en langsom Kvæl
hus 1602—06, død 1624. Efter Maleri paa
ningsdød. Der blev stor
Brahetrolleborg.
Rædsel over Pestilen
sen, der greb om sig og bortrev mange Mennesker i
Skive Købstad. Ikke aleneste døde de, men det skete
iblandt, at de endnu levende gik i Forraadnelse ; deres
Hals blev blaaligt sort, og ud af deres Mund vældede en
frygtelig og forgiftet Dunst, saa at den, der kom dem
nær, kunde falde i Svime. Ingen vidste, hvoraf denne
svare Sot var kommen, raadløse stod man overfor den og
vidste ikke sit levende Raad. Da kom der Alvor i Folks
Hu. Om Lensmanden rømte vides ikke; men i 1606 fratraadte han og rejste tilbage til Mecklenburg, hvor han
oprindelig hørte hjemme og her var Landraad. Man ved,
at den gemene Haandtering i Skive Aar efter Aar var
i mærkelig Aftagen, og de Borgere, der var tilbage, for
armedes. Et Minde om Pestens Tid stødte man nok paa
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i 1902, da man gravede Grunden ud i Voldgade til „Hotel
Skive“, fandtes en Mængde Menneskeskeletter nedlagte
i Kalk, lig en Pestkirkegaard.
Rigsadmiral Klaus Daa sad her fra 1603—13. Et Minde
fra hans Tid er
rimeligvis Præ
dikestolen til Kir
ken, et godt Styk
ke Snedkerarbej
de fra Samtiden,
nu overflyttet til
den nye Kirke.
Hans ulykkelige
Søn, Alkymisten,
forarmedes ved
sine Forsøg paa
Guldmageri, ham
H. C. Andersen
mindes i Æventyret:
„Vinden
fortæller om Val
Rigsadmiral Klaus Daa, Lensmand paa Skivehus
demar Daa og 1606—13, død 1641. Efter Maleri paa Epitafium
i Herlufmagle Kirke.
hans Døtre“, de,
som endte deres
Dage i Armod i en lille Vraa udenfor Viborg.
En ny Mand kom til Lenet fra 1603—17, nemlig Chri
stian Thott, der ved Tiltrædelsen med sine 45 Aar havde
tilbragt en møjsommelig Færd baade inden- og udenlands
i Krig og Fred. I Skive fik han Besked om, at der skulde
gøres en ny Krigsordning, til hvilken Ende der skulde
gøres Register over alle jordegne Bønder, dog var her
kun 24, og der blev bekostet et Skab til at forvare de
udskrevne Soldaters Geværer udi. I Ladegaarden maatte
han 1615 opføre en ny Lade. Til Kongen maatte han
skaffe Spædekalve og Strandfisk fra Egnen. Færgen ved
2
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Sallingsund maatte han lade forny, da den gamle var
ubrugelig. Til Holmen i København maatte han skikke
Baadsmænd og Skibsfolk, ligesom der skulde skaffes

Christian Thott til Boltinggaard, Befalingsmand paa Skivehus
1613—17. Gengivet efter Maleri paa Gaunø med velvillig Tilladelse
af Baron Axel G. T. Reedtz Thott. Efter Foto af K. Knudsen,
Næstved.

nogle Folk til at bygge paa Frederiksborg Slot. Af hans
Børn kan nævnes Birgitte, hans begavede og berømte
Datter der samlede et anseeligt Bibliotek og udmærkede
sig blandt alle lærde Fruer og Jomfruer af sin Nation
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ved sit Sprogtalent og sin Klogskab. Hun skrev ydermere
en nu bortkommen Slægtsbog.
Blandt de kommende Lensmænd var Knud Gylden
stjerne, der 1619
slog en ny Slots
bro over Vold
graven ved Ski
vehus, hvis me
get svære Stol
per man i vor
Tid har frem
draget ved Ned
lægning af en
Olietank uden
for Missionsho
tellet.
Eftermanden
blev
Astrono
men Tyge Bra
hes Brorsøn af
samme
Navn.
Han var her
Tyge Brahe, Lensmand paa Skivehus i Tiden
1619—32, og i
1619—32. Død paa Vedtofte 1640. Det lille Maleri
hans første Tid
af ham paa Hvedholm fra hans Bryllupsaar 1615,
bærer nok hans Navn, men forestiller nok nær
1622—23 blev
mere Henning Walkendorf til Glorup?
der bødet paa
Slottet, som før
var en hel Pjaltenborg. Ved den Tid kom man til Gaarden
fra Slotsgade over en grøn Plads, der brugtes som Mar
kedsplads, derefter gennem Avlsgaarden med Ladegaardsporten, over Voldgraven, gennem Porthuset. Her ved
Siden af, op mod Byen, var Lenskontoret eller Skriver
stuen med Skriverens Alkove og Kiste til Lenets Breve,
som man endnu kan se nogle af i Viborg Landsarkiv.
Under samme Tag var Skolen, antagelig til Lensmandens
2*
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Børn. Herrens eget Værelse var ud mod Engen i Syd
sammen med Fruerstuen og Sengekammer med Kvist og
Fruerloft samt Svalegang udenfor mod Gaardspladsen.
I Kælderen i samme
Hus havde Gaardens
Fisker sit Kammer,
og Svendekælderen
med
Svendeskive
(Bord) til Borgvag
ten. Mod Aaen var
Borgstue, Stegers,
Bryggers og Dejgpigernes
Melkam
mer. Stalden med
Lensmandens Gan
gere stod mod Vej
en, hvor nu Hoved
bygningen
ligger.
Alle Bygninger blev
istandsatte, og hele
Den enarmede Mogens S ehested, Lensmand
paa Skivehus 1632—46. Saaret ved Kongens
Borggaarden
bro
Side under Søtræfningen i Wismar Havn 1629.
lagdes, ligesom Ladegaardens Bygnin
ger udbedredes og naaede endelig et anstændigt Udseende.
Udgiften blev hele 628 Rdlr., det dobbelte af det man
havde beregnet. Nu var vist det fæstningsagtige ved at
svinde, man hører ikke, at Brahe holdt Aarsknægte paa
Skivehus, derimod oprettedes der i Byen en Borgervæb
ning paa henved 60 Mand bevæbnede med Hellebarder,
Bøsser og Hjælme. Noget Krigsfolk maatte han dog ud
rede, saaledes fik han Ordre til at sende til Kolding 2
Kyrasserer (Hestefolk) og 1 Arquebusser (Hageskytte),
skønt Lenet havde Pligt at stille 6 fuldt udrustede Ryt
tere. Han skulde huske at sende en ung Adelsperson eller
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en anden dygtig Mand, som havde Forstand paa at kom
mandere hans Folk i Leding.
Fra 1652 kom en Lensmand paa Skivehus, som var den
udmærkede Embeds
mand Mogens Sehested, der kun havde
den Mangel, at han
var eenarmet, da
han blev ramt af en
Kanonkugle,
idet
han stod ved Kon
gens Side paa Kon
geskibet, da det stod
ind i Wismars Havn.
Hans Afløser var
Landsforræderen
Corfitz Ulfeldts Bro
der, Ebbe Ulfeld,
Oberst til Hest, som
Ebbe Ulfeld, Lensmand paa Skivehus, hvor
træt af Feltlivets
han døde 1654. Blev saaret af en Kanonkugle
i højre Albue ved et Angreb i Flandern.
Strabadser lagde sig
til at dø i sit Kam
mer paa Skivehus, derovre i Fruerstuen i Syd mod Engen.
Først langt senere blev der jo Hovedbygning ud mod
Aaen og Vejen. Overfor Skives Præst, Mester Faber fra
Præstegaarden i Adelgade (der dengang var i en af
„Gregershus“’ Forgængere), bekendte han sin store An
ger over alle de Mennesker, han havde dræbt i Felten,
men dog ikke flere, end der var blevet ham befalet. Gode
Gerninger havde han da ogsaa udført, thi ved Skivehus’
Ladegaardsport havde han hver Søndag ladet uddele
Middagsmad til fattige Børn og Folk fra Byen, ligesom
han aarlig opklædte 16 Børn og gav dem Pengebeløb.
Efter ham kom Kongens Oversekretær Erik Krag, der
byggede en Del paa Gaarden og satte et Soluhr op paa
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Sydgavlen af Længen ud mod Aaen. Uhret blev tyvstjaa
let i 1895, dengang Dr. Henrik Sporon byggede en Etage
paa Forhuset mod Vejen. Tyven var en Blikkenslager,
som siden for tilsøs,
og da han senere
havnede i Norge, fik
han Samvittigheds
skrupler og sendte
sit Rov til vort Musæum, da han ellers
ikke kendte nogen
Adresse i Skive, og
bad sig sit Navn
fortiet.
Erik Krag selv
var ogsaa paa Kant
med
Ærligheden,
det var ham, Leo
nora Christina i sit
Fængsel i Blaataarn
Kongens Oversekretær, Erik Krag, Lensmand
beskyldte
for at
paa Skivehus 1655—56. Efter Maleri paa Fre
deriksborg af Abr. Wuchters.
have forfalsket For
hørsprotokollen, og
derfor efter hendes Formening blev straffet for sin
Træskhed ved at dø paa et hemmeligt Sted, lige før han
ventede Middagsgæster.
Den sidste Lensindehaver ved Enevældens Indførelse
var Oberstløjtnant til Hest Mogens Arenfeldt, som havde
en Tjener, der hed Christian. Samme Christian dræbte
sammen med andre unge Mænd sin Plejefader i Skive,
som dog saa pænt havde taget sig af ham. Kammeraterne
undveg, men Christian blev grebet med Blod paa Klingen
og hensad nu i 3 Aar i Hundehullet paa Skivehus, inden
hans Junker, Lensmanden, ikke mere vilde betale 4
Skilling for hans Kost om Dagen, og da ydermere den
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dræbtes Enke ej havde Evne til at bekoste Skarpretter,
blev Fangen skikket over til Blaataarn, hvor han gik
Skafferen, den fordrukne Fangevogter til Haande. Han
gik her løs omkring
og
havde
endog
Nøgleknippet i For
varing. Hans Med
fange, Leonora Chri
stina siger, han med
største Lethed kun
de undvige, men han
løb ingen Vegne, og
hvor skulde han løbe
hen, ingen ville vide
af ham at sige.
Ved Lenets Ophæ
velse tilbød Kongen
hele
Herligheden
dernede ved Aaen
til Skive By, men
Mogens Arenfeldt til Rugaard, død 1671,
den sidste Lensmand paa Skivehus (1656—
den betakkede sig
60). Overvagtmester over Adelens Heste i
for Overdragelsen,
Jylland. Billedet er gengivet med velvillig
Tilladelse af Det nationalhistoriske Musæum
ludfattig som man
paa Frederiksborg, efter Miniaturemaleri
var efter den totale
sstd. Sophus Bengtson fot.
Udplyndring i Sven
skekrigens Tid 1657. løvrigt kendte man nok den Suppe
das, og det kunde med Lethed regnes ud, at det slet ikke
kunde betale sig at drive Gaarden i Fremtiden med be
talt Arbejdskraft, naar Lenet havde brugt Trælbønder
dertil. Her ved 1660 er Peder Winde den sidste Slots
skriver, man hører tale om.
Siden er Gaarden vanket fra Haand til Haand, først til
Cancelliraad Christian Gjedde, der blev forarmet i Land
brugskrisen og endte sine Dage bag Ploven, da han havde
en forladt Gaard i Otting.
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Til andre Tider kom der Ejere, der udbedrede Gaarden
meget, saaledes Oberst Werner Parsberg fra Eskjær, der
1719 byggede et nyt Vaaningshus mod Aaen over de æld
ste Kældere paa Gaarden.
Saa var der Johan Spliid, der ved 1850 byggede det
underste af Forhuset mod Vejen, hvor altsaa som fortalt
Stalden var med Lensmandens Gangere udi, og hvor Dr.
Sporon i 1893—95 paabyggede en Etage, saa Ejendommen
kom til at fremtræde i Palæstil.
Der var dog forhen sket mere med Gaarden; allerede
i 1812 træffer vi General Fr. Bülow her, General ved
Landmilitsen da Engelskmanden idelig forulempede Jyl
lands Vestkyst. Han var Far til Sejerherren fra Fredericiaslaget. Saavel han som den forrige Ejer, Etatsraad
Axel de Lasson, og den senere Ejer, Landmaaler Johan
Schuchardt, solgte løs af Jorderne, endog en Ejerinde fra
1880erne, Fru Caroline Ebbensgaard, hvis Navn er beva
ret i Carolinegade, solgte Jorder her, og de andre mest
Grunde i Sønderbyen og i Vinde. Allerede tidligere
(1834) begyndte Voldgravene at forsvinde, og samtidig
gik Skivehus til Auktion med Have, Frugttræer, Jorder,
Hartkorn knap 4 Skæpper fri Hovedgaardsjord og godt
1 Skæppe Eng i Søndermarken. Gaarden havde flere Kæl
dere, heraf 2 hvælvede, og til Gaarden hørte Halvdelen
af Præstekaldene i Hjerk, Roslev, Grættrup og havde blot
4 Køer og 2 Heste. Det var de sørgelige Rester af hele
Herligheden. — Sluttelig maa bemærkes, at store Dele af
Skivehus’ Historie, ligesom dens Mænds Historie, kendes
langt mere udførligt end her berettet; men man maa
haabe, at der alligevel paa disse Sider er samlet nogle
klare Straaler fra Tidsalderens Prisme af Virkeligheden,
den som vi ikke har levet med i, men nok kan pirre vore
Sanser.
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RÆKKEFØLGEN AF LENSMÆNDENE
PAA SKIVEHUS
1328 Ludvig Albrechtssøn fra Hevringholm ved Ran
ders, af den tyske Greveslægt Eberstein.
1329 Ludvig Albrechtssøns Arvinger, heriblandt Jens
Ludvigssøn til Tange og Peder Ludvigssøn til
Tybjerggaard, Rigsraad.
1375 Jakob Nielsen, ogsaa Høvedsmand paa Hald, mu
ligvis Søn af den kendte Ridder Niels Bugge til
Hald.
1390 Jakob Pederssøn, af ukendt Slægt, Høvedsmand
i Sailingholm.
1406—1407 Johan Skarpenberg til Gammel Lund paa Mors,
Spottrup og Hald. Rigsraad.
1439 Niels Banner til Vindstrup, Rigsraad.
1442 Oluf Lunge til Odden, vistnok Rigsraad.
1460 Johan Bjørnssøn, af Slægten Bjørn. Tillige Foged
paa Spottrup, Rigsraad.
1461—1468 Erik Bjørnssøn, Ridder Hr. Erik paa Skive. Søn
af forannævnte Johan Bjørnssøn.
1481 Niels Glob, Biskop i Viborg.
1489—1492 Oluf Glob til Skodborggaard og Vellumgaard i
Salling. Broder til Bispen og maaske blot hans
Foged paa Slottet.
1499—1500 Oluf Gyldenstjerne til Estvadgaard, Ridder.
1505 Ejler Bryske til Dallund. Landsdommer.
1514 Niels Klementssøn til Avnsbjerg, af ukendt vist
ufri Slægt.
1515—1520 Thomas Juel til Kollerup.
1520—1524 Niels Høg til Eskjær, Ridder, Rigsraad.
1531 Stygge Krumpen, Biskop i Børglum. Mistede Le
net efter 1 Aars Forløb, vist for Bondeplageri.
1532 Karen Gøye, Niels Høgs Enke til Eskjær.
1532—1538 Jep Friis til Lyngholm, Landsdommer.
1538— 1539 Henrik Rantzau til Nienhus.
1539— 1549 Oluf Munk til Volstrup, Rigsraad, forhen Biskop
i Ribe.
1549—1561 Iver Krabbe til Krabbesholm og Østergaard, Rigs
raad.
1562 Jakob Skeel til Hegnet. Søofficer, druknede ved
Bornholm.
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1562—1572 Magdalene Banner til Krabbesholm, Iver Krabbes
Enke.
1568 Hennecke vam Hagen til Stenbjerggaard, Got
torpsk Baad- og Amtmand i Løgumkloster.
1571 Henrik Rantzau, Statholder i Hertugdømmerne,
forlenet med Sailingland.
1572—1584 Gregers Ulfstand til Sønder Vosborg og Kjærgâardsholm i Salling. Stiftsbefalingsmand i
Viborg.
1583 Peder Juel til Alstedgaard.
1584—1592 Henrik Below til Spottrup, Rigsraad.
1592—1595 Erik Lykke til Eskjær.
1595— 1596 Jørgen Friis til Krastrup, Rigsraad.
1596— 1602 Jakob Høg til Trudsholm.
1602—1606 Henrik Reventlow til Ziesendorff. Mecklenburgsk
Landraad.
1606—1613 Klaus Daa til Ravnstrup, Rigsadmiral.
1613—1617 Christian Thott til Boltinggaard.
1618— 1619 Knud Gyldenstjerne til Aagaard.
1619— 1632 Tyge Brahe til Vedtofte, Brodersøn af den beberømte Astronom.
1632—1646 Mogens Sehested til Nørreholmegaard.
1646—1654 Ebbe Ulfeld til Urup. Oberst til Hest. Broder til
Landsforræderen Corfitz Ulfeld.
1655— 1656 Erik Krag til Bramminge. Oversekretær i Kan
celliet.
1656— 1660 Mogens Arenfeld til Rugaard. Oberstløjtnant til
Hest. Den sidste Lensmand paa Skivehus.
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Middelalderligt Kontrasigil
fra
Tiden omkring 1300, fundet 1910
af Tandlæge Thomsen i sin Have,
der forhen var Markedsplads uden
for Skivehus’ Ladegaardsport. Ryt
teren forestiller maaske en af de
gamle ukendte Lensmænd paa
Slottet. Gengivet efter Originalen
paa Viborg Musæum.

fêregetô O lufö en Bf i (Öammclötrup

og Ijanö efterslægt, tøet t Huen 17164860
jfortøættetøe fra 49» binb

Af Jens Østergaard

Slægten i Gyldenvadgård, Trevad
KIERSTEN GREGERSDATTER OG JENS PEDERSEN
Første slægtled
Kiersten Gregersdatter, Gregers Olufsen Ufs andet
barn, blev gift med Jens Pedersen i Trevad, Vridsted
sogn. Hun boede i Trevad 1746, hvilket oplyses ved bro
deren Johan Gregersens første barns dåb dette år, da det
blev „frembaaren af Kiersten Gregersdatter fra Trevad“,
ligeledes ved dåb 1752, og hendes mand nævnes også ved
de hellige handlinger14). Hendes bryllup har antagelig
fundet sted i Vridsted kirke, men da Vridsted kirkebog
brændte 1776, kan vi ikke ad denne vej erholde oplys
ning om hendes bryllup og heller ikke om hendes børns
dåb, som har fundet sted før 1776. Hendes ældste søn
Peder var født 1747, som må give formodningen, at hen
des bryllup havde fundet sted året forud.
De har børnene — her angivet efter Lundgårds skifte
protokol16) og med fødselsår beregnet efter folketællings
lister — : Peder 1747, Bodil 1749, Else 1751, Mette 1757
og Jacob 176022).
Gården, som Kiersten og Jens P. beboede, var en til
herregården Lundgård i Gammelstrup sogn hørende
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fæstegård af 4,7 tdr. hartkorn. Gårdens beboere har ikke
været hoverigørende på Lundgårds marker, for denne
ydelse har afstanden været for stor. I markbogen af 1683,
som foreligger i anledning af matrikuleringen, der slut
tede 168824), oplyses det, at Trevad da havde 8 gårde,
1 husmandssted og møllen; til hver af gårdene hørte et
dyrket areal af 43—49 tdr. land til udsæd. Byens marker,
der blev dyrket i fællesskab, var inddelt i ni skifter, som
kaldes „giøer“.
Sønnen Jacob overtager gården efter forældrene, som
1787 får ophold i gården22), og hvor de henlevede deres
sidste år. Kiersten døde 29. september 179027), og i skif
tet efter hende nævnes deres børn10). Jens Pedersen døde
11. marts 179827) ; han efterlod sig ikke skifte.
Om deres børn med ægtefæller og bosættelser frem
sættes følgende:
1. Peder Jensen var „Bonde og Gaardbeboer“, som det
hedder i de gamle folketællingslister, i Vroue by og var
gift med Birthe Jacobsdatter. De havde flere børn. Søn
nen Jens Pedersen, f. ca. 1778, har gården efter dem.
Han var gift med Mette Jeppesdatter22), født i Daugbjerg ca. 1781 (vistnok datter af faderens søster Mette
Jensdatter, se nr. 4). Jens Pedersen var fattigforstander.
Deres søn Niels Jensen, f. ca. 1818, har derefter hjemmet
og var gift med Maren Christensdatter fra Resen sogn22).
De to sidste slægtled havde også mange børn; stor efter
slægt må forekomme.
Gården, som slægten besad, er Toftgård i Vroue, den
hørte 1788 under Lundgård. Gårdens bygninger lå op
rindelig inde i byen, (kortet af 1815) i den nordøstlige
del af byen3), og havde 1844 noget over 4 tdr. hartkorn.
2. Bodil Jensdatter var gift med Jørgen Nielsen Søndergaard i Trevad; han var enkemand efter første ægte
skab og havde flere børn. Af deres børn nævnes Jens,
født ca. 1784, og Niels, født ca. 178622).
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a. Jens Jørgensen, gift med Ane Marie Christensdatter
fra Fly, har hjemmegården efter forældrene, som fik af
tægt. Deres søn Christen Jensen, gift med Mette Marie
Jensdatter fra Fly, har derefter Søndergård, og de har
børnene Jens og Ane Marie22). Søndergård i Trevad var
1778 en fæstegård under Lundgård25) og havde 4,6 tdr.
hartkorn; Jørgen Nielsen får skøde på den d. 25. juni
179323), som 1809 overdrages sønnen Jens Jørgensen,
vistnok for at han skulle kunne undgå den forhadte sol
datertjeneste, thi i lægdsrullen 1813 står: „Sønnen har
Skiøde paa Faderens Gaard 1808, men Faderen forestaar
selv Gaarden og derpaa holder Husholdning“. Jens stod
dog alligevel tilført 2. jydske regiment23). Under Jens
Jørgensens ejertid gennemførtes den nye matrikel 1844,
og gården får nr. 4, arealet var noget over 108 tdr. land
og hartkornet 3,3 tdr.21).
b. Niels Jørgensen måtte indgå i soldatertjeneste, han
stod oprindelig ved 2. jydske regiment, men udtjente ved
3. jydske23) ; han var gift med Karen Marie Simonsdatter
i Daugbjerg. De boede i gården „Rolighed“ i samme by
og havde flere børn. Da Niels døde, giftede Karen sig
igen22). Ingen af børnene overtog gården, som er liggende
syd for Daugbjerg Dås28).
3. Else Jensdatter blev omkring 1770 gift med den 15
år ældre gårdfæster Christen Clausen i Trevad ; hans for
ældre var Claus Christensen og Sidsel Christensdatter.
1787 døde Else, 36 år, vistnok efter en fødsel, thi sam
tidig med hendes jordfæstelse begravedes også Christen
Clausens unavngivne barn27).
Christen Clausen gifter sig derefter med Kiersten
Nielsdatter, datter af Mette Gregersdatter og Niels Kiergaard (Damgaard) i Daugbjerg, kusine til Else, se senere
om hende under Mette Gregersdatter27).
Else Jensdatters og Christen Clausens børn og efter
slægt :
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a. Claus Christensen, f. 1771, blev gift med Karen
Gregersdatter, datter af Gregers Vistisen og hustru Inger
Jensdatter i Trevad. Claus og Karen boede 1801 som selv
ejere i en gård i Åkjær. Deres søn Gregers Clausen blev
gift med faderens halvsøster, nedennævnte Inger Marie.
Der fortælles, at de på grund af slægtsforholdet måtte
søge myndighedernes tilladelse til giftermålet. De boede
i hans forældres gård i Åkjær. Om Gregers vides det,
at han ligesom flere af sin slægt havde gode fysiske
kræfter, havde interesse for hingsteopdræt, var musiker
og spillede til gilder og havde lyst til jagt. Efter Gregers
død 1850 gifter Inger Marie sig kort tid efter med den
noget yngre Johannes Villadsen fra Sepstrup, kendt som
Jeppe Aakjærs fortæller til „Af gammel Jehannes hans
Bivelskistaarri“. Ægteskabet var dog ikke lykkeligt og
var barnløst. Johannes måtte forlade gården, som blev
solgt 1866, og Inger Marie døde året efter. Gregers og
Inger Marie havde flere børn, af hvilke her nævnes:
Claus Gregersen, f. 1832, død 1884, gift og bosat i Søby
(Søby Møllegård), senere flyttet til Bakkegård i Gammelstrup, hvor han døde. Havde børn. — Christen Gre
gersen, f. 1834, død 1894, bosat i Sdr. Vejsgård i Tastum;
betydelig efterslægt og gården endnu i slægtens eje. —
Niels Chr. Gregersen (Dam), f. 1842, død 1927, bosat i
Bjerregård i Fly; han havde mere end de andre brødre
faderens interesse for hingsteavl og var ligesom denne
musiker ved egnens gilder. Talrig efterslægt og gården
endnu i slægtens eje. — Visti Gregersen, f. 1844, død
1927, bosat i Tastum i gården „Kumbak“, som endnu er
i slægtens eje27).
b. Niels Christensen, f. 178017), flyttet ca. 1806 til Løvig i Haderup sogn, hvor han er gårdmand „paa 4 Tdr.
Hartkorn efter Auctions Skiøde til Formanden i Ægte
skabet“23).
c. Sidsel Christensdatter, f. 178217), gift med Jens Chri-
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stian Jacobsen i Nørgård i Trevad. Sønnen Jens Jensen,
gift med Karen Pedersdatter fra Vridsted og senere med
Karen Jensdatter fra Fly, har gården efter forældrene.
Børn i begge slægtled22).
Kiersten Nielsdatters og Christen Clausens børn og
efterslægt :
d. Else Christensdatter, f. 179117), viedes 1815 til den
50-årige gårdejer Christian Pedersen i Øster Riis i Højs
lev sogn17). Børn nævnes22).
e. Thomas Christensen, f. 1792, se om ham nedenfor.
f. Mette Christensdatter, f. 179417), viedes 1815 til
gårdmand Thomas Jensen i Karstoft i Sevel sogn17). De
havde en stor børneflok; da Mette døde, giftede Thomas
sig med Ane Marie Knudsdatter fra Sevel sogn; Thomas
ledede endnu 1870 sin gårds avling som 85-årig22).
g. Niels Christensen, f. 179617), gift med Ane Mortens
datter fra Estvad sogn. Niels får tilføjet navnet Bæk.
De boede i Kisom. Sønnen Christen Nielsen Bæk, gift
med Martha Kirstine Christensdatter fra Lihme sogn,
har hjemmet efter forældrene, men de synes før 1870
fraflyttet Kisom, hvor Ane Mortensdatter da endnu levede
som 75-årig af sin aftægt22).
h. Inger Marie Christensdatter, f. 180717), gift med
ovennævnte Gregers Clausen.
Efter Christen Clausens død 1. januar 1818 overtager
sønnen Thomas Christensen hjemgården, og Kiersten
henlevede derefter hos sønnen som aftægtskone, hun døde
26. oktober 184527).
Thomas C. var gift med sin slægtning Ane Marie Jacobsdatter, Jacob Jensens datter i Gyldenvadgård. Deres
ældste søn Christen Thomsen, gift med Johanne Marie
Jensdatter og senere med Edel Marie Olsen, begge fra
Vroue, havde gården efter forældrene; begge slægtled
havde en stor børneflok22). — Om den gamle gård kan
oplyses: Christen Clausen havde den i fæste 1778, og den
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tilhørte, ligesom svigerfaderen Jens Pedersens og svoge
ren Jørgen N. Søndergaards gårde, ejeren af Lundgård
(Gammelstrup sogn)25). Ved „tinglyst Skiøde af 25. Juni
1793“ bliver han „Selvejer“ af den23). Ved matrikulering
1844 får gården nr. 6, arealet var 98 tdr. land af 3,5 tdr.
hartkorn21).
4. Mette Jensdatter viedes 1780 i Vridsted kirke til den
20 år ældre Jeppe Jensen, to gange tidligere gift, gård
fæster i Daugbjerg17). De havde døtre og sønnerne Jens
og Christen. Jeppe døde før 1810. Under sessionen søger
moderen at bevare sønnerne fritaget for soldatertjenesten
og fremlægger 1810 skøder af 1797 og 1802 på sit hart
korn. Jens angives tjenlig til kystmilice, senere anføres
om ham, at han har „ofte Slag efter Tingsvidner“ og får
1825 fripas. Det gjaldt om også at få Christen fritaget,
han var „Begieret af Moderen i stedet for Jens“ for at
hjælpe ved fødegårdens drift, men det lykkedes ikke, han
står tildelt 2. jydske regiment23). Christen Jeppesen
fører 1830 bevis, at han var ejer af hjemgården23) ; han
var gift med Louise Kjeldsdatter fra Møllegården i Daug
bjerg. Af deres børn har sønnen Jeppe Christensen, gift
med Ane Nielsen fra Daugbjerg, senere fødehjemmet. I
de to sidste slægtled var også mange børn22).
Gården, som slægten besad, var af 4,7 tdr. hartkorn og
lå under Hald Hovedgård15). Mette og Jeppe oplevede
den frygtelige brandkatastrofe, der overgik Daugbjerg
by natten til skærtorsdag den 20.—21. april 1791. Jeppe
mødte 3. maj sammen med de øvrige brandlidte beboere
på Fjends-Nørlyngs ret og oplyste, at hans 8 fags lade
og vognhus var nedbrændte, medens de øvrige bygninger
blev bevarede, endvidere brændte vogne, arbejdsredska
ber, skaftefoder, stråfoder og nogle fårhøveder gik også
tabt, „saa han trængte til den Hjelp, som hans medlidende
Næste vil rekke ham“1).
Imidlertid får Mette og Jeppe skøde på gården 179723),
3
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og det ældste kort af 1810 over Daugbjerg bys marker
viser, at gårdens bygninger var liggende østlig i byen19) ;
dens jorder får 1844 matr. nr. 10, og dens areal blev 126
tdr. land af 3,9 tdr. hartkorn21). Christen Jeppesen var i
sin tid Daugbjergs driftigste bonde. Han indførte den
første svingplov i byen, opdyrkede rå jorder, gjorde for
søg med melkalk og forbedrede sit sædskifte9). — Senere
flyttes gården syd for byen til „hovedlodden“, hvor den
har fået navnet „Højvangslund“. Syd for gården ligger
Daugbjerg Dås, hvis vestlige del ligger på dens jorder.
Gården er endnu i slægtens eje.
5. Jacob Jensen, der har set sine søskende drage hjem
mefra, een efter een, blev i fødegården og har trolig hjul
pet til ved dens drift. (Se andet slægtled).

JACOB JENSEN OG HUSTRUER
Andet slægtled
Jacob Jensen havde omkring 1780 overtaget hjemmet
efter forældrene, og på samme tid blev han gift — og
han var tre gange gift. Hans første hustru Dorthe Sø
rensdatter døde 1791, 36 år17). Samme år bliver han i Fly
gift med Anne Olufsdatter13), der allerede døde 1796, 26
år17). Året efter kom han igen i ægteskabelig havn og
bliver i Sevel kirke gift med Ane Pedersdatter fra Due
holm18). Jacob J.’s børn og nærmeste efterslægt blev:
I ægteskab med Dorthe Sørensdatter:
1. Søren Jacobsen, f. 178117), gift med Maren Christensdatter af Fly sogn, bosat i Storgård i Fly. Sønnen
Jacob Sørensen har gården efter forældrene, han dør
tidlig, og enken Karen Olesdatter, gift med Jens Madsen,
har derefter gården. Børn i begge slægtled22).
I ægteskab med Anne Olufsdatter:
2. Dorthe Jacobsdatter, f. 179217), gift med Christen
Jacobsen, født i Fly, gårdmand i Høgild i Resen sogn.
Deres søn Christen Christensen, gift med Ane Niels-
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datter, har hjemgården efter dem. Børn i begge slægt
led22).
3. Kiersten Jacobsdatter, f. 179417), gift med Jens Jen
sen Dalum, Dalumgård i Fly, en gård som blev oprettet
ved udskiftning 1798 nord for byen. Jens Dalum er om
talt af Evald Tang Kristensen0), til hvem han også for
talte folkeminder7), og han var en af Jeppe Aakjærs
„gamle Fortællere“2). Datteren Ane Cathrine var gift
med David Jensen fra Daugbjerg. Der var børn i begge
slægtled22). I 70erne blev holdt Indre Missions møder hos
David „Daalum“4). Gården er ikke mere i slægtens eje.
4. Ole Jacobsen, f. 179617), gift med Kiersten Christens
datter fra Vinde, fra ca. 1822 gårdejer samme sted. Søn
nen Jacob Olesen, gift med Karen Olesen fra Rødding,
har hjemgården efter forældrene. Børn i begge ægte
skaber22).
I ægteskab med Ane Pedersen:
5. Peder Jacobsen, f. 179717), se tredje slægtled.
6. Jens Jacobsen, f. 179917), kvitterer 1832 for sin
fædrenearv, da i Trevad11), det er ikke lykkedes at efter
spore nærmere oplysninger om ham.
7. Peder Jacobsen, f. 180117), blev 1824 i Daugbjerg
gift med enke Kirstine Davidsdatter12), en datter af
David Andreasen Haun, lærer og degn i Daugbjerg
1782—1825, og hustru Margrethe Pedersdatter10). De
havde datteren Ane, der blev gift med Christen Morthensen i „Harrestruplund“12), omtalt af digteren M. Gold
schmidt, som i sommeren 1866 besøgte Viborgegnen5) ;
gården er endnu i slægtens eje. Endvidere havde de pleje
datteren Kirstine Davidsdatter, også kaldet ved navnet
Haun, datter af David Jensen Dalum, Fly; hun blev gift
med Anders Kristensen, de overtog hendes plejeforældres
gård, matr. nr. 14, 166 tdr. land af 3,5 tdr. hartkorn21),
en tredjedel af den tidligere Daugbjerggård. De havde
børn; gården er gået ud af slægtens eje22).
3*
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8. Ane Marie Jacobsdatter, f. 180217), gift med foran
nævnte Thomas Christensen i Trevad, se under Else Jens
datter.
Jacob Jensen sidder inde med fødegården, som oprinde
lig var en fæstegård under Lundgård, i 1790erne var han
blevet „Selvejer“ af den, thi således nævnes han 180 122).
I skiftet efter ham 1820 findes indført den besynderlige
angivelse, at „Jacob Jensens Adkomst kan ikke ved Retten
findes at være tinglæst“11).
Under de gunstige økonomiske kår, som landet havde
omkring århundredskiftet, synes Jacob J. at have benyt
tet de heldige vilkår til at forbedre sin gård og økonomi.
Samtidig udskiftes Trevad bys jorder af fællesskabet.
Jacob J. får sin hovedlod tildelt på byens nordvestlige
marker grænsende til Karup å og Åkjær marker mod
vest og nord samt en hedelod nordøst for byen20). På
hovedlodden fandtes agrene kaldet „Gylding“ (1683 Gylldenager) og tæt ved „Gyldenhøi“, navne som findes op
ført på kortet over Trevad 181120).
Overleveringen ved endnu at fortælle, at 1801 flyttede
Jacob J. gårdens bygninger ud på marken mod nord
vest30). I folketællingslisten, som optages i februar 1801,
kaldes gården „Gyllingvadgaard“ (i nutiden Gyldenvadgård), et navn som tydeligt er opstået af det gamle
marknavn, og tilføjes det om den: „udflyttet fra Trevad
By“22). Efter den store omkostning med flytning af går
dens bygninger var Jacob J. endnu så driftig, at han i
november 1804 køber gårdens kirke-, korn- og kvægtiende
af byfoged Schønau i Lemvig for 242 rigsdaler11).
Jacob J. døde 1. juli 1820, 60 år17), Ane sidder derefter
med gården, som i 1827 afstås til hendes ældste søn Pe
der, som giver moderen aftægt, vurderet til 40 rbd. sølv
årligt, indtil hendes død 18. april 184911).
I anledning af den forestående matrikulering, som
trådte i kraft 1844, foretoges en opmåling og kortlæg-
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ning af Trevad bys jorder 18 1 520). Gårdens matrikelnum
mer blev nr. 2, nogle af de bedste jordstykker boniteredes
til takst 7, 8, 9 og 12, d. v. s., de var middelgode eller
lavere, arealet var noget over 136 tdr. land og ansat til
5,2 tdr. hartkorn21) ; det blev byens største gård både på
areal og hartkorn.

PEDER JACOBSEN OG METTE CATHRINE
JENSDATTER
Tredje slægtled
Peder Jacobsen var nogle år før overtagelsen af hjem
gården bleven gift med Mette Cathrine Jensdatter fra
Vinggård i Fly, f. 1796, af forældre Jens Madsen Bærs
og Cathrine Pedersdatter. Vielsen fandt sted i Fly kirke
17. januar 182313).
Deres børn med ægtefæller og bosættelser blev: 1. Ane
Pedersdatter, f. 1823, gift med Christen Nielsen Bæk fra
Estvad sogn, de boede i en gård i Tastum, senere udflyt
tet under navn „Højvang“. De havde børn; gården er
ikke i slægtens eje22). — 2. Jacob Pedersen, f. 1824, gift
med Bodil Marie Henriksdatter, de boede i en gård i
Trandum, og de havde børn22). — 3. Jens Pedersen, f.
1826, soldat 1848 (9. bataillon) og deltog i krigen23), gift
med Ane Margrethe Thomasen, de boede i Sepstrup, de
havde mange børn, gården, de beboede, er ikke i slæg
tens eje29). — 4. Ane Cathrine Pedersdatter, f. 1828, gift
med Jens Nielsen Mølgaard i Mølgård i Sdr. Resen. Jens
Mølgaard døde 1867, og hustruen døde 1869. De havde
mange børn. Gården gik ud af slægtens eje umiddelbart
efter forældrenes død11)- — 5. Johanne Kirstine Peders
datter, f. 1831, gift med veteran fra treårskrigen, gård
ejer Ole Andersen i Tof turn i Mønsted sogn26). De havde
mange børn, og gården er endnu i slægtens eje22). — 6.
Mette Marie Pedersdatter, f. 1834, gift med Niels Jensen
Gade, boede i Djeld i Sevel sogn. Børn22). — 7. Karen
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Pedersdatter, f. 1836, se fjerde slægtled. — 8. Jens Peder
Pedersen, f. 1838, gift med Frederikke Frederiksen fra
Holmgård i Dommerby; de boede i Mønsted og sidst og
længst i Iglsø22). Børn. Ejendommen i Iglsø er i slæg
tens eje.
Efter afståelse af Gyldenvadgård til datteren Karen og
svigersønnen henlevede Peder Jacobsen og hustru deres
sidste år som aftægtsfolk i hjemgården11).

KAREN PEDERSDATTER OG SØREN JOHAN
JØRGENSEN
Fjerde slægtled
I 1858 blev Karen Pedersdatter gift med Søren Johan
Jørgensen, f. 1837 i Svendstrup, Sahl sogn. Gyldenvad
gård overdroges dem.
Deres børn med ægtefæller og bosættelse blev: 1. Peder
Sørensen, f. 1859, d. 1934, gift med Else Marie Nielsine
Jepsen fra Kardyb; de boede i Nedergård i Tastum,
havde børn, og gården er i slægtens eje. — 2. Jørgen
Peder Sørensen, f. 1860, d. 1936, gift med Maren Justesen fra Trevad; de boede i gården Routh i Ryde, havde
børn, og gården er i slægtens eje. — 3. Peder Sørensen,
f. 1862, d. 1927, gift med Bodil Marie Pedersen fra Elkærhus, Høgild sogn. De boede i Svendstrup og sidst i
Vinderup. Ingen børn. — 4. Niels Sørensen, f. 1864, d.
1932, tillagt navnet Søndergaard efter hustruens føde
gård, gift med Maren Kirstine Troelsen af Søndergård
i Åkjær, hvor de boede. De havde børn. Gården er gået
ud af slægtens eje. — 5. Mariane Sørensen, f. 1870, d.
1950, gift med Jens Peder Pedersen (Mortensen) ; de
boede i Haugård i Fly, havde børn, og gården er i slæg
tens eje. — 6. Søren Johan Sørensen, f. 1875, se næste
slægtled29)30).
Om Søren Johan (død 1909) og Karen (død 1917) har
en sønnedatter fra Tastum meddelt mig: Et langt og et
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rigt liv nåede de, og de satte præg på deres børn, der
blev gode og prægtige mennesker, de var glade for hin
anden, når de mødtes, aldrig et ondt ord var imellem dem,
og de støttede hinanden i glæde og sorg29). Vridsted
sognepræst J. P. Lundø har for nogle år siden skrevet
en smuk minderune om dem og tillige i få træffende ord
givet den gamle gård i det skønne landskab ved Karup å
og eng en levende omtale8).
SØREN JOHAN SØRENSEN OG
MARIE ANDERSEN
Femte og sjette slægtled
I 1906 blev Karen og Søren J.s yngste søn Søren Johan
Sørensen gift med Marie Andersen fra Opmark i Fly, og
femte slægtled rykker ind i Gyldenvadgård. De har søn
nerne Søren Johan Sørensen og Simon Sørensen, hvoraf
førstnævnte er den gamle gårds nuværende ejer.
Vi er nået op til nutiden. Gyldenvadgård har, regnet fra
1746, da Kiersten Gregersdatter drog ind i den som hu
stru og husmoder, været i samme slægts eje i mere end
200 år.
I hovedtrækkene sluttede jeg mine undersøgelser om
kring 1860. Det åremål, 1746—1860 samt det sidste slægt
led før århundredskiftet, har vist, at slægten fra Gylden
vadgård blev talrig og vidt forgrenet i det sydlige Fjends
herred. Nogle af dens medlemmer „hoppede“ vest på til
den anden side af Karup å og enge, hvor de slog sig ned
i de tilstødende bosteder, men de fleste blev dog østen
for åen, i Fjends herred.
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Sørensen, Søren Johan, Gyldenvadgård.

Slægten i Daugbjerg: Damgård og Møllegård
METTE GREGERSDATTER OG NIELS
PEDERSEN KIERGAARD
Første slægtled
Mette Gregersdatter, Gregers Olufsen Ufs tredje barn,
var i årene 1750, 55 og 60 gudmoder til tre af broderen
Johan Gregersens børn i Gammelstrup. Hun kaldes 1750
hans „Syster“5), og med denne oplysning er det genealo
giske bevis sikret, de følgende år benævnes hun „af Fly“.
Det voldte mig lang tids besvær at finde frem til hendes
opholdssted, først ved gennemgang af herredets samtlige
folketællingslister fra 1787 fandtes Mette Gregersdatter
boende i Daugbjerg by, gift med gårdfæster Niels Pe
dersen, der ved de fleste lejligheder har tilføjet navnet
Kiergaard. I Daugbjerg Møllegård findes en for nogle
år siden anlagt lille slægtsbog, efter hvilken Niels Kier
gaard angives født 1738 i Nygård i sognet af forældre
Peder Christensen, død 1766, og hustru Chirsten Jens
datter3).
De nærmere omstændigheder forud eller omkring Mette
og Niels’s bryllup og bosættelse kendes ikke. Ved brode
ren Johans børns dåb 1755 og (18. maj) 1760 angives hun
som nævnt at bo i Fly. Hendes første barn er hjemmedøbt i Daugbjerg 17. august 17604), hvilket må henvise
til, at Mette og Niels i løbet af året 1760 var flyttet til
Daugbjerg by. Deres vielse, som ikke nævnes i Daugbjerg
eller Gammelstrup kirkebøger, har antagelig fundet sted
i Fly. Da Fly kirkebog tilligemed Vridsteds brændte 1776,
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kan den ikke give bekræftelse herpå. Spørgsmålet om de
nærmere oplysninger omkring deres bryllup må stå uop
klaret hen.
De havde en kreds af venner i Fly fra tiden, da Mette
opholdt sig der, thi ved børnenes dåb hentedes ofte gudmødre og faddere derfra, det var således tilfældet med
Peder Nielsen Bregendahls hustru og Jacob Pedersens
hustru4), deres navne nævnes ikke i kirkebogen, først
nævntes navn peger mod Bregendalgård, og Jacob Peder
sens hustru er Bodil Thomasdatter, de boede i Bjerregård14), — forbindelserne kan ikke nærmere opklares.
Endvidere var Jens Pedersens hustru i Trevad, d. v. s.
Mettes søster Kiersten, gudmoder ved deres barns dåb
17674), — slægtssammenhørigheden med Gammelstrup
og Gyldenvadgård blev på en smuk måde holdt vedlige.
Mette og Niels fik otte børn; seks af dem nåede den
voksne alder og nævnes i skiftet 1800; de er med angi
velse af døbeår: Peder 1761, Christen 1763, Kiersten
1764, Johan 1767, Niels 1769 og Gregers 17734)10).
Niels Kiergaards gård, som Niels og Mette havde i
brug og fæste 177815), var af 3,2 tdr. hartkorn og hørte
ligesom de øvrige Daugbjerggårde under Hald Hoved
gård. Dens bygninger lå nord for landevejen skråt over
for præstegården, hvor endnu findes brolægning på en
lod, der i matriklen 1844 kaldes „Gaardsplads og
Have“12).
En nat, natten til skærstorsdag 21. april 1791, skete
den frygtelige katastrofe, at næsten hele Daugbjerg by
brændte. Ilden opstod i Jens Pedersen Kiergaards gård,
der lå i „Enden af Byen“ og var nabo til Mette og Niels
Kiergaard. Det blev en sørgelig påske i Daugbjerg i de
følgende dage. Ingen havde assureret. Den 3. maj mødte
de brandlidte beboere på Fjends og Nørlyng herreders
tingsted i Viborg og gjorde rede for skaden, og Niels
Kiergaard forklarede, „at hans i Fæste hafte Gaards
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Bygninger live Fag Stuehuus 12 Fag Ladehuus 6 Fag
Stald og Fæehuus, altsammen indtil Grunden blev af
Ilden fortæred“. Kreaturer og besætning blev reddet. En
del af hans gårds- og avlsredskaber samt hans „Velsig
nelse af Æde og Sædekorn“ blev aldeles opbrændte1).
Niels Kiergaards gård flyttedes efter branden langt
uden for byen, helt ud på de bakkede drag mod sydøst,
— Daugbjergs jorder var udskiftede før 1797 — og da
der i gårdens nærhed fandtes „noget vand“, gaves den
navnet Damgård, et navn, som den straks har opnået, thi
i skiftet efter Mette kaldes den „udflyttet Gaard paa
Daugbjerg Bys Mark, som er givet det Navn Damgaard“,
der også føres på folketællingslisten 180110)14).
Niels Kiergaard købte 17973) Damgård til selvejendom,
men allerede 19. april 1800 afgiver han sit skøde til søn
nen Johan3). Mette og Niels nyder derefter „ophold og
husly“ i Damgården. Mette døde i december 1800, skifte
efter hende findes; Niels døde 13. april 1807, 70 år4)10)14).
Deres børn med ægtefæller og bosættelser blev:
1. Peder Nielsen, der i årene 1789—98 havde amtspas
for at kunne tjene på herregården Willestrup16), købte
ved auktionsskøde af 2. juli 1799 af herregården Sdr.
Vosborg, Ulfborg sogn, 5 ager- og 4 engparceller11) (i
1844 omtr. 36 tdr. land)13) ; på den største agerparcel op
førtes gården „Grabesholm“. Peder blev 1804 gift med
Karen Thøgersdatter fra Kytterup (i samme sogn)7).
Efter Peders død 18087) giftede enken sig med Ib Jensen
fra Hvingel i Hee sogn6). Peders og Karens søn Niels
Pedersen Dauberg overtog gården, der overgik til sønnen
Ib Carl Dauberg, som efterfulgtes af sønnen Niels Dau
berg14). 1910 gik gården, hvis navn i nutiden er „Dav
bjerg“, ud af slægtens eje18). Betydelig efterslægt lever.
2. Christen Nielsen nævnes i lægdsrullen, han får af
sked som rytter 179516), men da han ikke omtales i skif
tet 1800, må han være død forinden.
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3. Kiersten Nielsdatter blev gift med Christen Clausen
i Trevad, som er omtalt ovenfor under Kiersten Gregers
datter.
4. Johan Nielsen, se andet slægtled.
5. Niels nævnes i lægdsrullen 1789, og han var „Efter
Sognets Vidnesbyrd ikke altid ved fulde Sands, hvorfor
han denne Gang forbigaas“. Sessionsherrerne slipper ham
ikke så let, dog får han „Amtspas mod Caution til Paarup Aarhus Amt“1G) ; det er ikke lykkedes nærmere at
efterspore hans livs senere skæbne.
6. Gregers Nielsen blev gift med Anne Cathrine Mads
datter, de boede i Fuglemosegård, Vinderslev sogn. Ægte
skabet var barnløst. Anne Cathrine døde 1848, og Gre
gers døde 1856, 83 år8); en plejesøn overtog gården14).

JOHAN NIELSEN OG KIERSTEN JENSDATTER
Andet slægtled
Johan Nielsen, der i ungdomsårene havde været tjener
hos kammerherre Fr. Schinckel til hovedgården Hald, blev
i oktober 1800, samme år, som han havde overtaget skø
det på fædrenehjemmet, gift med Kiersten Jensdatter fra
Engedal3). De havde flere børn, som alle, undtagen søn
nen Knud, født 18084), døde som børn eller i en tidlig
alder3). Knud, som blev gift ind i Møllegården (se neden
for under 3. slægtled), havde datteren Johanne, der blev
optaget som plejedatter i Damgård. Johan Nielsen ledede
til langt op i sin høje alderdom selv sin store gårds avling,
formentlig med henblik på, at sønnedatteren skulle over
tage gården. Kiersten skulle dog ikke opleve denne begi
venhed; hun døde 1845, 66 år4). Johanne blev 1850 gift
med Laurs Christian Laursen fra Stavnsbjærggård4).
Johan havde den glæde at se det nygifte par holde indtog
i Damgård (se 4. slægtled). Johan afgår ved døden 1853
noget over 85 år4).
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Damgård får under matrikuleringen 1844, matr. nr.
312), den havde 110 tdr. land, der var ansat til 3,2 tdr.
hartkorn. Til gården hørte og hører endnu ret til kalk
gravning i kalkgravene, beliggende i forskellige matrikulsnumre både syd og nordøst for byen.

KNUD JOHANSEN I DAUGBJERG MØLLEGÅRD
Tredje slægtled
Knud Johansen, Johan Nielsens søn, blev 1831 gift med
Kjeld Larsens datter Ane Malene Kjeldsdatter fra Daug
bjerg Møllegård4), og med hende fik han den skønne
Møllegård i eje, — hvis jorder er en tredjedel af det
gamle Daugbjerggård. — Ane Malene fødte året efter
datteren Johanne og døde allerede 1834, 25 år 7 mdr. gi.
Tidlig på året 1835 blev Knud gift med Johanne Mar
grethe Christensdatter, datter af gårdfolk Christen Pe
dersen Raae i Daugbjerg og hustru Kirsten Jensdatter.
Johanne M. fødte på slutningen af året datteren Ane
Malene, og — sorgen holdt atter indtog i Møllegården —
Johanne M. døde kort tid efter. Det følgende år 1836
blev Knud gift med Ane Marie Pedersdatter af Øster
gård i Sdr. Resen, født ca. 1809. Med Ane Marie levede
Knud et langt og lykkeligt liv3)4).
Om Knuds børn, som opnåede alder og bosættelse, frem
sættes :
I ægteskabet med Ane Malene Kjeldsdatter:
1. Johanne, f. 1832, kom i hjemmet hos farforældrene
i Damgård, se foregående slægtled og følgende.
I ægteskabet med Johanne Margrethe Christensdatter:
2. Ane Malene, f. 1835, var under opvæksten i hjemmet
hos morforældrene og blev gift med Peder Nielsen i Ingstruplund, Toftum, Mønsted sogn. De har efterslægt.
I ægteskabet med Ane Marie Pedersdatter:
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3. Johanne Margrethe, f. 1837, blev gift med Anders
Andersen fra Engedal; de boede i Kjellerup, og de har
efterslægt.
4. Johan Peder Knudsen, f. 1840, blev gift med Inger
Marie Andersen fra Engedal, søster til Johanne Margre
thes mand Anders; de overtager Møllegården, se herom
nedenfor.
5. Bodil Kirstine, f. 1843, blev gift med Kristen Jensen
Møller af Hvidbjerg Møllegård i Salling; de købte gården
Skovhus i Sevel, senere overtog de Hvidbjerg Møllegård.
Sønnerne overtog efter forældrene: Jens Peder Møller
Skovhus og Ingvard Møller fra 1899 Hvidbjerg Mølle
gård3)19).
Knud Johansen (død 1887) og hustru (død 1889) af
stod i slutningen af 1870erne gård og mølle til oven
nævnte søn Johan P. Knudsen, gift med Inger Marie.
Deres sønner, Jens Christian Knudsen, født 1870, død
1953, og Knud Knudsen f. 1880, gift med Kirstine Marie,
f. Sørensen, død 1954, har derefter Møllegården, som 1954
overtoges af brødrenes søsterdatter Johanne Knudsen,
født i Møllegården, gift med Georg Hildsgaard fra Born
holm3)20). Brødrene Jens Christian og Knud ved at for
tælle, at deres forudgående slægt er af svensk afstam
ning, men enkelthederne herom er gået tabt.
Nogle træk af den gamle gårds historie må her frem
sættes.
Som fæster i gården nævnes 1778 Wisti Christensen15),
født 1752; han køber gården 1795 af Martinus Braem,
daværende ejer af Hald Hovedgård, for 1432 rdr., som
sælgeren da „i god Waluta strax [havde] bekommet og
annammet“ — hartkorn til gården var da 6,5 tdr.9).
Wisti var som enkemand (før 1787) bleven gift med Jo
hanne Jensdatter Mørch, født 1764 i Grønkjær i Feldingbjerg sogn14). Gården blev skånet for den store ildebrand
i Daugbjerg 1791 ; som et bevis på, at katastrofen gik
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forbi henvises til, at over dens ladedør var indhugget
årstallet 1789; laden stod til 1898, da den ombyggedes19).
Før 1801 tilkøber han sig Daugbjerg Vandmølle og lagde
den til sin gård19). Wisti, der var sognefoged og lægds
mand14), var i økonomisk henseende en velstående mand;
han købte således Daugbjerg sogns kirketiende, som han
delte ud til sine børn, efterhånden de blev gift, en fjerde
del blev dog ved gården19). Efter Wistis død 1805 blev
enken gift med Kjeld Larsen fra Koldkær i Sdr. Resen;
deres datter Ane Malene blev gift med Knud Johansen,
der — nævnt foran — kom i besiddelse af gård og mølle.
1841 opførte Knud J. det smukke rødkalkede bindings
værk stuehus, som endnu står og udgør gårdens vestlige
længe ud mod engdraget19). Møllegården får under matri
kuleringen 1844 matr. nr. 6, arealet var 200,5 tdr. land
af 5,9 tdr. hartkorn12) (senere gået ned til 150 tdr. land).
På gårdens hovedlod nordøst for byen fandtes kalk
grave i dalslugten Dybdal, hvor ejerne af gårdene i byen
havde ret til brydning af kalk. Ejerne af Møllegården
drev også gravning og brænding indtil 1890, da De jydske
Kalkværker, som havde et stort kalkbrydnings- og bræn
dingsanlæg i nabobyen Mønsted, købte kalkrettighederne
af gårdejerne. I 1922—23 blev i Dybdal fundet betydelig
strækning af gamle underjordiske kalkgrave, som efter
hånden har vundet betydelig berømmelse; de og nærme
ste areal om dem er i de seneste år blevet fredede2).
Om vandmøllen må meddeles: 1909 blev den ombygget;
ved denne lejlighed fandtes flere „brystværker“, hvoraf
det fremgik, at møllen havde været ombygget flere gange
og må have eksisteret i flere hundrede år. 1946—47 kom
elektriciteten til byen og gjorde møllen overflødig19).
Smukt ligger den gamle historiske gård ved engdraget.
Den er endnu i samme slægts eje, regnet fra Wisti Chri
stensens dage, når fæsteårene tages med, bliver det i
samme slægts brug og eje ca. 180 år.
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JOHANNE KNUDSDATTER OG
LAURS CHRISTIAN LAURSEN

Fjerde slægtled
Vi vender tilbage til slægten i Damgård. Fra Johan
Nielsen til sønnedatteren Johanne Knudsdatter mangler
et slægtled; det er sønnen Knud Johansen, men han sad
lunt inden døre i Møllegården. I gårdens historie bliver
der et spring fra bedstefader til sønnedatter. Johanne
havde 17% år bryllup 1850 med Laurs Christian Laur
sen fra Stavnsbjerggård, 23 år4) ; de var ganske unge,
men har dog overtaget gården kort tid efter brylluppet.
Deres børn, der opnåede den voksne alder og bosæt
telse, er:
Johan Laursen, f. 1852, d. 1905, gift med Ane Morten
sen fra Mønsted, boede i en gård i Engedal, de har efter
slægt. — Laust Laursen, f. 1866, se 5. slægtled. — Knud
Laursen, f. 1869, gift med Stine fra Stoholm, bor i Ame
rika; de har to sønner17).
Gården, der — som nævnt — efter branden 1791 flyt
tede til dammen sydøst for byen: nord for Søvsøvejen.
Den nedbrændte i 1870erne, hvorefter dens jorder ca.
1878 solgtes til Daugbjerg kommune, som 1881 syd for
vejen opførte Daugbjerg Fattiggård. Navnet Damgård
forsvinder fra det gamle bosted. Ved salget 1878 blev af
Laurs Christian bibeholdt en lod på 13 tdr. land (7,16
ha), til hvilken indkøbtes forskellige jordstykker, hvorpå
opførtes en gård, som tillagdes navnet Damgård17).
„Kalkgravene“ i Daugbjerg ejedes i fællesskab af 12
gårdmænd, og kalkproduktionen (som det her vil føre for
vidt at komme ind på) blev drevet som en væsentlig ind
tægt sidestillet med landbruget. I 1890 købte — som
nævnt foran — De jydske Kalkværker af gårdejerne ret
ten til at bryde kalk i Daugbjerg. Laurs Christian ville
dog ikke afhænde sin rettighed, og han blev ved med at
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bryde kalk, så længe han sad ved gården2). — Efter af
ståelsen af den døde han 1912, og Johanne døde 191317).
LAUST LAURSEN DAMGAARD OG MARGRETHE
Femte og sjette slægtled
Laust Laursen Damgaard, der overtog hjemgården om
kring århundredskiftet, var gift med Margrethe Nielsen,
født 1871 i Fly, hvor faderen Jens Nielsen var møller
svend ved Kjærgårds Mølle, senere boede de i Skajbæk
i Tastum. — Laust og Margrethe havde 13 børn, af
hvilke 2 døtre og 4 sønner drog over Atlanten til Ame
rika17).
Laust Damgaard var lige fra 14 års alderen fortrolig
med brydning og brænding af kalk; han kørte også ud
og kom langt omkring, og han fortsatte dermed (efter
1890) som den eneste i Daugbjerg indtil 1916, da han
udførte den sidste brænding. Han kunne fortælle om de
lange ture med den brændte „sten“ til Salling, Silkeborg
egnen, bl. a. til Bøgildgård og mange andre steder2).
Laust (død 1937) og Margrethe (død 1945) overdrog
1935 fødehjemmet til sønnen Hans Kristian Damgaard
og hustru Othie fra Bækgård i Resen (hendes moder fra
fornævnte Højvangslund, som er nævnt under Kiersten
Gregersdatter)17).
*

Den gamle gård har under forskellige tilskikkelser,
regnet fra 1760, da stammoderen holdt sit indtog i den,
været i samme slægts brug og eje i omtrent 200 år. Må
den nye Damgård, smuk og anselig som den er, fortsat
forblive slægtens hjemsted.
LITTERATUR
x) Aakjær, Jeppe, 1911: Da Daugbjærg brændte. Historisk
Aarbog for Skive og Omegn, 3. bd.
2) Ostergaard, J., 1951: Fredning af de gamle kalkgruber i
Daugbjerg. Fjends Herreds Folkeblad 4. januar 1951.
4
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De gamle møller i Salling
Gamle beretninger fortæller om tilstande og forhold
på møllerne i året 1761

Af Peder Jensen
Under den økonomiske krise, der i 1760-erne ramte
Danmark, måtte regeringen se at finde udveje for at for
øge dens indtægter, og blandt de muligheder, der even
tuelt kunne komme på tale, overvejede Rentekammeret en
forhøjelse af den mølleskyldsskat, som alle landets møller
skulle svare.
Rentekammeret udsendte derfor den 19. maj 1761 et
cirkulære til amtmændene, hvori man gav ordre til, at
disse skulle indsamle oplysninger om den tilstand, som
vand- og vindmøllerne var i. Man ville da heraf i rege
ringen slutte, om en skatteforhøjelse var mulig. Blandt
de bevarede indberetninger findes skrivelser om møllerne
i det gamle Skivehus amt, d. v. s. Sallinglands møller1).
Der kan af de givne indberetninger læses adskillige
interessante ting om møllernes forhold i året 1761, bl. a.
oplyses om møllernes tilhørsforhold og om størrelsen af
deres mølleskyldshartkorn. Endvidere indeholder beret
ningerne mange oplysninger om de ydre forhold, hvor
under møllerne arbejdede, især om vandforholdene om
kring de gamle vandmøller. Fremdeles oplyses om, hvem
der søgte til de forskellige møller, ligesom der kan fås
enkelte historiske oplysninger om de daværende møller og
om øde møller.
4*
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En påtænkt mølletvang til bestemte møller, som rege
ringen ville indføre som kompensation for en skattefor
højelse, omtales kun i nogle få af indberetningerne fra
Skivehus amt, medens dette spørgsmål derimod spiller en
stor rolle i de besvarelser, der findes fra andre egne, hvor
så godt som alle møllerne vendte sig imod en sådan tanke.
Regeringen fik da heller intet ud af denne plan, ligesom
skatteforhøjelsen heller ikke blev realiseret. Svarene fra
møllerne var gennemgående så pessimistiske, at man op
gav tanken og lod alt blive ved det gamle. Ingen møllere
var heller interesserede i en skatteforhøjelse, hvad vel
også har bevirket de så lidet optimistiske besvarelser.
Indberetningerne omtaler 16 vandmøller, 3 vejrmøller
og 5 øde møller i Skivehus amt.

Hindborg herred
I Hindborg herred fandtes i 1761 2 vandmøller, der
begge tilhørte Krabbesholm. Hagens mølle i Resen sogn
var matrikuleret for 3 td. 3 skp. 2 fdk. 2 alb. mølleskylds
hartkorn. Ifølge indberetningen, der var skrevet 6. juli
på Krabbesholm af fuldmægtig N. Glattrup, havde
Hagens mølle „mestendeel baade Sommer og Vinter Man
gel paa Vand“, således at den kun kunne male for nogle
få af Skive bys beboere og de folk fra Resen og Lyby
sogne, som plejede at søge den.
Den anden mølle var Rud mølle i Dølby sogn, matri
kuleret for 4 skp. 1 fdk. mølleskyld. Den beboedes af
Peder Svendsen2). Møllen malede for en lille del af Dølby
og Hem sognes bønder; at tildele denne og Hagens mølle
bestemte kunder kunne der på grund af begge møllers
ringe tilstand ikke være tale om.
Endelig omtalte fuldmægtig Glattrup, at der under
Krabbesholm hovedgårdstakst var 2 skp. 2 alb. mølleskyld,
der havde været tillagt en mølle, som nu i mange år
havde været øde, „formedelst Vandet, som var af et Væld,
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Da vejen førte gennem Hagens Møllegård. (I forgrunden mølleren „Jep“
i Hagens møl’).

gandske er forandret og ophævet“. Møllen havde ligget
ved Krabbesholm skov i en lavning, der endnu i 1875
havde navn efter stedet3).

Nørre herred
Lyby mølle i Lyby sogn var en selvejermølle, hvis
mølleskyld var 3 td. 5 skp. 3 fdk. htk. Den tilhørte Skive
købmanden Bertel Mogensen4). Han fortalte om møllen,
at den „meget vel“ kunne male for de, som fra de nærme
ste sogne plejede at søge den, blot ikke når der indfalder
„stærk Tørre“, thi da kunne den ligesom alle andre møller
i Salling mangle vand. — Efter Bertel Mogensens død i
1768 solgtes møllen 25. juni s. å. til prokurator Peder
Lund på Skivehus5).
Rusted mølle i Grinderslev sogn tilhørte Eskjær og stod
for 1 td. 4 skp. 3 fdk. mølleskyld. Mads Hastrup på
Eskjær berettede, at møllen malede for bønderne i Grin
derslev sogn, men den havde ikke de møllekunder om
vinteren, som der var vand nok til at male for; om som-
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meren derimod kunne møllen ikke tage mod flere kunder.
løvrigt mente Hastrup ikke, at det blev til „almindelig
Beste“, om folk blev tvunget til bestemte møller, thi de
søgte „ventelig deres Fordel hos ham, der betienner dem
rimeligst“.
Under Eskjær lå endvidere i Grinderslev sogn Saltbek
mølle, hvis mølleskyld var 6 skp. 1 fdk. 1 alb. htk. Den
malede for bønderne i Sønder-Thise og Mogenstrup. Møl
len var i 1761 „af liden importance“, da dens tilløb kom
fra et væld, som siden jordskælvene var meget formind
sket6). — Møllen havde i mange år været bekendt for sin
ringe tilstand7), og da justitsråd Lange i 1788 ønskede at
bygge en vejrmølle i stedet for, kom han i en heftig strid
med Sallings andre møllere8).
I Grønning sogn havde der under Astrup ligget en
mølle, Vosbæk mølle kaldet; den var nu i 1761 øde. —
Møllen var bygget omkring 1540 af Niels Kjeldsen Juel
til Astrup9) og havde ligget ved Vosbækkens udløb i Skive
fjord. Spor af dæmningen omtales i 187510) og i 192611).
Ved Jungetgård i Junget sogn lå Nørre herreds eneste
vejrmølle. Den tilhørte Jungetgård og dens mølleskyld var
6 skp. 3 fdk. 1 alb. htk. Laurits Hviid til Jungetgård
berettede, at da han købte gården (1750), lå møllen øde;
den var nu i drift, men fortjenesten ved møllen var så
ringe, at hovedgården end ikke kunne have sin egen ma
ling toldfrit. Møllen malede for bønderne i Junget, Torum
og Tise, og „sielden for andre“.
Amtmand Verner Rosenkrantz på Krabbesholm så dog
mere lyst på Junget vejrmølle. I et tillæg til indberetnin
gen skrev han, at den mølle, som Laurits Hviid havde
bygget i stedet for den øde mølle, var en del større, end
dens hartkorn kunne svare til, og den malede for adskil
lige, som tidligere havde søgt andre møller. Amtmanden
ville, trods det, at møllens hartkorn var regnet under
hovedgårdstaksten, gøre opmærksom på dette forhold,
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„ifald der skulle, som jeg ei veed, indløbe Klage der over
fra nogen“.
Til Keldgård i Seide sogn lå Seide vandmølle, hvis
mølleskyld var 2 td. 1 skp. htk. Rasmus Stiernholm på
Keldgård fortalte, at der for mere end 40 år siden (ca.
1720) stod en vindmølle ved gården. Vandmøllen, der nu
var, kunne daglig male 2 à 3 td. korn, undtagen dog,
„naar stoer Tørre indfalder“. Hverken den tidligere vejr
mølle eller vandmøllen kunne bestride al malingen for
sognets beboere.
Stiernholm var modstander af mølletvang ; det var
„ikke Almuen til nogen Fordel“, skrev han, thi bønderne
i Salling måtte ofte på grund af vandmangel føre deres
korn til Rude mølle eller over fjorden til Trend mølle i
Himmerland. Bønderne ville også helst søge den mølle,
hvor det „blive ham til Fordeel“.

Harre herred
Under Østergård lå 2 møller i Åsted sogn, Sæbygård
mølle og Nissum mølle. — Sæbygård mølles hartkorn var
3 td. 5 skp. 3 fdk. mølleskyld. Niels Qvistgård på Øster
gård berettede, at møllen havde kunder fra Fur og fra
Sæby sogn. Den kunne ellers ingen regning gøre på be
standig søgning, da den ofte, ved frost om vinteren og
tørke om sommeren, manglede vand. Medvirkende til
vandmangelen var også, at tilløbene fra moser, kær, åer
og bække groede mere og mere til, hvilket bevirkede, at
møllen var i en ringere tilstand, end da den i sin tid var
blevet takseret til mølleskyld.
Nissum mølle, hvis hartkorn var 5 td. 1 fdk. 2% alb.
mølleskyld, var i en lignende tilstand som Sæbygård
mølle. Den havde, når den kunne male, sine kunder fra
Seide og Torum sogne. — Spor af Nissum mølle kunne i
1875 ses af en dæmning ved Nissum bro12).
Bjerge mølle i Tøndering sogn ejedes i 1761 af Christen
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Bjerre vandmølle i Tøndering sogn.

Laursen, der boede i Lyby mølle. Møllens hartkorn var
6 td. 7 skp. 1 fdk. mølleskyld. Christen Laursen berettede,
at møllen „nogenledes“ kunne male for de, som „sogne“
møllen med deres korn ; i „stærk Tørre“ søgte enhver dog
til den mølle, hvor de bedst kunne få malet.
I Tøndering sogn lå ligeledes Hegnets mølle, tilhørende
Hegnet. Mølleskylden var 7 td. 3 skp. 2 fdk. htk. Christof
fer Müller til Hegnet skrev, at møllen kun havde få be
standige møllegæster, idet kun en del af Tøndering sogn
søgte til møllen. Torum og Rybjerg sogne, som lå på den
„anden Siide af Møllen“ kom af og til til Hegnets mølle,
„naar de ey paa andre Steder med Maaling kand blive
forsynede“. Hegnets mølle havde i mange år lidt store
tab på grund af, at Rusted mølle, der i tidligere tid
havde ligget øde, nu var i drift igen.
Vium mølle i Hjerk sogn ejedes af Peder Espersen til
Ballegård på Mors. Mølleskylden var 4 td. 6 skp. 1 fdk.
htk. Beretningen var skrevet af møller P. Handbjerg, og
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Hegnets mølle i Tøndering sogn.

han meddelte, at møllen malede for de fleste af Hjerk og
Oddense sognes bønder, som lå nærmest til møllen.
I Harre sogn lå en øde vandmølle, Dall mølle, hvoraf
den stridbare købmand Niels Olufsen i Nykøbing Mors13),
der ejede møllestedet, svarede afgiften af mølleskylden,
som var 6 skp. 1 fdk. 2 alb.
Møllen havde både i Olufsens og hans formands tid
været uden bygning og mølleværk. Niels Olufsen forbe
holdt sig retten til at genopbygge enten en vandmølle
eller en vejrmølle på stedet.
Bysted mølle lå i Navtrup sogn og ejedes af Niels
Byrgesen på Frøslevgård. Mølleskylden var 4 skp. 1 fdk.
htk., og ager og engs hartkorn var 1 fdk. 2 alb. Møllen
malede for de fleste af Navtrup sogns bønder samt for
en del af beboerne i Vile sogn. Den var ofte i bekneb for
vand, og møller Morten Jensen skrev, at det „kand være
om Sommer og Vinter, jeg ikke Dagen eller Natten kand
mahle to Tønder Korn“.
På øen Fur fandtes en vejrmølle, der tilhørte Peter
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Enevold Braes til Kokkedal i Øster Han herred; der be
rettedes, at møllen havde ligget der „fra gammel Tid af“,
og den forettede malingen for øens beboere. På dette sted
var bønderne tvunget til at søge øens eneste mølle, da det,
som beretningen sagde, „ofte hænder sig om Vinteren,
at Beboerne i hele Maaneder formedelst indfaldende usta
dig Veirlig af Storm med lis og Snee ei kand komme fra
Landet med Baade til andre Møllere“.
Amtmanden skrev som tillæg til indberetningen om Fur
vindmølle, at møllen var en „temmelig Vind eller Veir
Mølle“, som efter kgl. tilladelse var blevet bygget for
mange år siden. Amtmanden var vidende om, at møllen
ikke var matrikuleret for noget „til Hans Mai. Casse“,
hvorfor han følte det som en pligt at oplyse herom.
Videre berettede han, at da beboerne på Fur ofte „med
megen Møye og undertiden Livsfahre“ måtte føre deres
korn til møller i Himmerland, påtænkte Braes at opføre
endnu en vindmølle et sted på Fur, „hvor tilforn har
været een“, og han tilbød at betale afgift til kongens
kasse af 2y2 td. htk., hvilket amtmanden mente nok
kunne passere „uden at prejudixere enten dend eene eller
dend anden“.

Rødding herred
Under Spøttrup hovedgårdstakst lå Nymølle i Rødding
sogn. Dens mølleskyld var 3 td. 1 skp. 2 fdk. htk. En
bestemt kundekreds kunne ikke fastsættes, skrev fuld
mægtig Wittrup, idet møllen i tørre sommere manglede
vand; når den kunne male, kom kunderne fra Rødding,
Krejbjerg og Lime sogne. løvrigt kunne det ikke nægtes,
at størsteparten af malingen gik til Balling Nedermølle
og til Kærgårdsholm mølle, hvilket bevirkede, at Nymølle
var af „ringere importance“ end i tidligere tid.
I 1792 blev der givet tilladelse til at nedlægge vand
møllen og opføre en vejrmølle på stedet14). Dette blev dog
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ikke gennemført før omkring 1842, da maleværket i Ny
mølle blev nedlagt, og en hollandsk vejrmølle, iflg. kgl.
bevilling af 19. febr. s. å. opførtes15).
Balling Nedermølle i Balling sogn tilhørte Anders Jen
sen Haarup. Mølleskylden var 4 td. 4 skp. 2 alb. htk.
Møllen malede for bønderne i Balling sogn og „for nogle
af Volling Sogne“. Dog måtte man endelig ikke tro, med
delte mølleren, at han havde hele sognet at male for, da
der jo „her udi Sognet findes 2de Møllere“.
Med hensyn til de bemærkninger, fuldmægtigen på
Spottrup anførte om, at mange kunder søgte til Balling
Nedermølle, ville mølleren ikke nægte „at jo Nogle af
Kreiberg Sogn under Tiden, naar de ei andensteds kand
hjælpes, bliver her assisteret“, men hertil bemærkede han,
at det var „En beviselig Sandhed, at naar Vandet bliver
opholdt for mig af Over Ballings Beboere, da jeg ikke
er istand at maale for Sognets Beboere, langt mindre
for Fremmede“.
Balling Overmølle i Balling sogn ejedes af Christen
Laursen i Lyby mølle. Mølleskylden var 4 td. 6 skp. 1 fdk.
htk. Der var kun „maadelig Næring“ af denne mølle, da
vandet til møllen ikke kunne fås „til sit rette Sted“.
Ved Kærgdrdsholm lå en vejrmølle, som var under
hovedgårdstaksten. Dens mølleskyld var 1 td. 2 fdk. htk.
Ritmester Glud skrev, at møllens maling var afhængig
af vejr og vind „samt Vand Møllernes Mangel paa Vand“,
og han var ikke istand til at kunne oplyse, hvor meget
korn møllen i grunden kunne bestride at male.
I 1827 var det den daværende mølleejers plan at ville
have møllen flyttet til Skive10) ; dette blev imidlertid ikke
til noget, men året efter blev møllen nedlagt17).
Kær gårdsholm vejrmølle, der var en lille stubmølle med
1 melkværn18), var i sin tid — ifølge Gluds indberetning
efter „Land Maalingens Tid“ (1688) — bygget istedet
for „den herved Gaarden øde bievne Wællums Vand
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Mølle“, der havde hørt til den i 1699 nedlagte Vellum
landsby19).
Om den forsvundne Vellum vandmølle hed det i 1683,
at den „For Fattelse af Vand duer saa godt som intet
og har ingen Søgning“20).
Som hørende til Bustrup i Ramsing sogn lå under denne
gårds hovedgårdstakst en såkaldt græsmølle21), der var
matrikuleret for 5 td. 2 skp. 2 fdk. mølleskyld. Den ma
lede for Lihme, Vejby og Lem „smaa Sogner“, undtagen
i „stærk“ tørvejr, da den manglede vand. Møllegæsterne
tog da til Kærgårdsholm eller Balling Nedermølle.
Kammerråd Peder Skow gjorde et par betragtninger
over Sallings vandmøller og skrev, at denne og flere andre
møller var i ringere stand end forhen, hvilket overalt
skyldtes „Vandenes Formindskelse“ og den kendsgerning,
at bækkene i tørre tider groede til og „Vældvædskerne
borttørre“.
Som den sidste af Sallinglands møller nævnes, at der
under Kås i Lihme sogn hørte en øde mølle, der var ma
trikuleret for 4 skp. 1 fdk. mølleskyld. Jens de Hofman
skrev, at møllen af mangel på vand havde været øde
mange år før hans tid22), og der fandtes nu overhovedet
ingen tilløb til stedet.
NOTER OG HENVISNINGER
1) Indberetningerne findes i Rigsarkivet: Betænkninger og Efterretninger
ang. Vand- og Vejrmøllerne i Danmark indsendt fra Amtmændene i
Henhold til Rentek. Cirkulære af 19. Maj 1761.
2) Jeppe Aakjær: Fra Bondefællesskabets Tid, i Muld og Mænd, 1932,
s. 11.
3) H. C. Strandgaard: Beskrivelse ov. Salling, i Saml, til jydsk Hist,
og Top., 5 bd. 1874—75, s. 268.
4) Bertel Mogensen ejede adskilligt gods på Skiveegnen. Han var en vel
stående købmand i Skive, forhen ridefoged på Kås, se Svend Aakjær:
Fly Gaarde, i „Skivebogen“ 1922, s. 27.
5) Jeppe Aakjær: Prokurator Peder Lund, i „Skivebogen“ 1919, s. 63.
6) Nogle jordrystelser havde i årene 1745, 1755 og 1759 ramt adskillige
landsdele i Jylland.
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7) Om Saltbæk mølle se Jeppe Aakjær: Herren til Eskjær og Skivehus,
i „Skivebogen“ 1923, s. 67 ff.
8) sst.
9) Jeppe Aakjær: Omkring Astrup Vig, i Af min Hjemstavns Saga,
1919, s. 456.
10) H. C. Strandgaard anf. artikel, s. 282.
11) Trap, 4. udg. 6. bd. 1926, s. 90.
12) H. C. Strandgaard anf. artikel, s. 286.
13) Om Niels Olufsen se Jeppe Aakjær: Da Salling blev udskiftet, i Muld
og Mænd, 1932, s. 18 ff.
14) sst. s. 45.
15) Lavrs Lavrsen: Spottrup Gods 1848, i „Skivebogen“ 1945, s. 71.
16) J. C. Hansen: Skive Mølles Historie, i „Skivebogen“ 1920, s. 159.
17) sst. s. 168.
18) sst. s. 168.
19) Jeppe Aakjær: En forsvunden Landsby, i Af min Hjemstavns Saga,
1919, s. 555 ff.
20) Jeppe Aakjær: Den økonomiske Tilstand i Salling omkring Aar 1700,
sst. s. 490.
21) Græsmøller måtte kun male om vinteren, og det var dem forbudt at
opstemme vandet i sommertiden.
22) Jens de Hofman kom til Kås i 1745.

Artiklens forfatter, lokalhistoriker Peder Jensen, er født
i 1918. Uddannet som antikvarboghandler, senere indtrådt i
postvæsenet. Lokalhistorisk medarbejder ved „Demokraten“,
Århus, og fra september 1959 redaktionsarkivar her. Bidrag
til jydske dagblade og historiske amtsårbøger. I styrelsen for
Historisk Samfund for Århus Stift og medredaktør af Århus
Stifts Årbøger.

En islændings dagbog fra et
ophold i Salling vinteren 1795-96
Ved A. Strange Nielsen

Hos parcellist Sigurd Sigurdson i Benløse ved Ringsted
opbevares en dagbog, hvis titelblad bærer påskriften :
Min dagbog fra 14. august 1795 til 11*. august 1796.
Denne — og endnu én — er ført af Sigurdsons tipolde
fader, Arne Sivertsen, som indvandrede til Danmark fra
Island 1795. Han fødtes 2. september 1769 på den fra
Niais saga så bekendte gård Hlidarende. Faderen, Sigurd
Sigurdson, ejedede gården og var en betydende mand i
Island, idet han havde kongelig bestalling som landstings
skriver ved „Laug- eller Overretten i Island“. Desuden
beklædte han embedet som „økonomus“ ved Skalholts
bispestol. Han var ud af en af de ældste og mægtigste
slægter i Island, som generation efter generation var med
til at styre dette land. Han nedstammede fra Harald Hår
fager og kunne gennem denne tælle en lang række af de
norske konger som sine forfædre.
Arne Sivertsen var den yngste af 15 søskende og var
kun 8 dage gammel, da han blev overleveret en morbroder
på gården Teigur til opdragelse. Denne morbroder var
gift med hans faster, og de var forældre til rektor
G. Thorlacius i Reykjavik og historikeren, rektor Skule
Thorlacius, Metropolitanskolen i København. Arne Sivert
sen var på Teigur i 6 år, hvorefter han kom hjem til
Hlidarende. Her fik han hjemmeundervisning af en stu-
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En side af islændingen Arne Sivertsens rejsedagbog
fra Salling 1795—96.

dent sammen med den ældre broder Brynjulf, der senere
blev domkirkepræst i Reykjavik. 9 år gammel kunne han
skrive latinsk stil. I religion blev han undervist af fade
ren, som døde 1781. Derefter blev han privatist i Skalholts latinskole, men kom 1783 i huset hos svogeren,
stiftsprovst Magnus s en i Garde, hvor han var i 3 år og
blev konfirmeret. 1786 kom han til Reykjavik latinskole,
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hvorfra han dimitteredes 1789, 19 år gammel. Nu tog han
undervisning i jura hos biskop Vidalin i Reykjavik, som
forberedte ham til juridisk embedseksamens 1. del. I
efteråret 1790 rejste han til København og gik op til 1.
eksamen umiddelbart efter ankomsten, og han bestod.
Efter at have taget filosofikum 1791 bestod han 7. juni
1794 juridisk embedseksamen. Herefter rejste han hjem
til Island, og han tænkte sig at tilbringe resten af livet
på sin fødeø.
Han ville gerne fortsætte sin slægts stolte traditioner
og søgte derfor et embede som sysselmand. For bedre at
kunne komme i betragtning afrejste han 14. august 1795
til Danmark med en Fanø-købmand. Netop denne dag
begyndte han sin dagbog. Han valgte denne rute, fordi
der dengang var regelmæssig sejlads mellem Fanø og Is
land. Efter ankomsten til Fanø sejlede han til Ribe og
kørte så ad landevejen op gennem Vestjylland. Hans fore
løbige mål var Grettrup præstegård i Salling, hvor han
skulle besøge sin broder, præsten Sivert Sivertsen. Dette
var hans andet besøg i Salling; det første fandt vistnok
sted i 1793 umiddelbart før han havde bestået juridisk
embedseksamen. Nu ankom han til Grettrup ved mid
dagstid den 22. september 1795. Han regnede med, at
opholdet i Salling skulle blive af kort varighed, idet
han ventede på en udnævnelse til sysselmand i Snefjelds
syssel i Island. Men tiden gik, og han kom til at tilbringe
hele vinteren i Salling, indtil han den 6. maj 1796 af
sejlede fra Branden over Ålborg og Hals til København,
hvor han ankom den 16. maj. Opholdet i Salling blev af
brudt af en rejse til Randers, hvilken by han gæstede
fra 18. marts til 5. april 1797.
I det følgende gengives den del af hans dagbog, der
omhandler opholdet i Salling. Hvor teksten er afbrudt af
prikker, betyder det, at gentagelser, ligegyldige bemærk
ninger o. lign, er udeladt. Enkelte steder er dagbogen
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enten beskadiget eller ulæselig; her er teksten afbrudt
af streger. Dagbogen er ført på dansk med gotisk skrift,
men retskrivningen er her tillempet efter vor tids sprog.
Hvor det har været muligt, er de i dagbogen omtalte per
soner og litterære værker identificerede ved noter.
GRETTRUP
22. september: Endeligen kan jeg skrive dette længe
forønskede datum. — Jeg forlod tidlig min gæstfri præ
stemand1), og morgenturen blev så meget desmere for
nøjelig, som jeg efterhånden begyndte at kende den egn,
som jeg rejste i. — Snart så jeg nu langt borte min bro
ders præstegård, den jeg ilede til forbi mange af mine
bekendteres gårde i nabolaget. — ........... Kl. var 12, da
min bedste søster ilede mig glad i møde ude i præstegår
den. Jeg fandt og her 2.de uventede bekendterinder, begge
min svigerindes yngste søstre. Min broder2) traf jeg nu
også frisk og vel. Jeg erkyndigede mig om alle mine
gamle bekendtere, der ligeledes befandte sig efter ønske,
og nogle af dem venter jeg at se i morgen. Det øvrige
af dagen gik under kære samtaler. Dog, da jeg befinder
mig noget træt efter den lange rejse, er jeg tidlig i mit
gamle residere-kammer, der vender ud imod haven, og
hvor jeg for to år siden levede så ofte glad og bortspen
derede tiden fornøjet. Rejsen har nu kostet mig lige fra
1) Han havde overnattet i Balling præstegård.
2) Om præsten til Thise menighed Sivert Sivertsen (Sigurd Si
gurdson) følgende: Han fødtes i Island 29. 10. 1761 og blev student i
København 1782, derefter cand, theol. 1786. Han blev lærer ved Waisenhuset 1788 og tog sig godt af sin yngste broder, da denne i 1790 kom til
København. 1792 blev han kaldet til præst for Thise menighed i Salling.
Præstegården lå dog i Grettrup i nabosognet Junget. Grettrup havde engang
været et eget sogn, hvis kirke blev nedbrudt kort efter reformationen, så
der var tradition for, at Grettrup havde præst og præstegård. 1799 flyttede
Sivert Sivertsen til Ferslev-Vellerup sognekald i Frederiksborg amt og blev
her til sin død 20. 3. 1815. Han viedes 3. 2. 1792 i Nicolaj kirke i Køben
havn til Eleonore Johanne Møinichen, født 5. 11. 1763, død 9. 9. 1846, guld
smededatter fra København.
5
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Island den bagatel af 25 rdl. 73 sk., alle fortæringer ibe
regnet. (Lovet være min algode vejleder, hvis nådige sty
relse jeg så ofte og i så mange kritiske omstændigheder
er bleven vår på denne rejse).
23. september: Efter gode drømme vågnede jeg op i
morges ved det, at min kære svigerinde efter gammel skik
kom ind og bragte mig godmorgen og mit thevand. Jeg
klædte mig på, beså præstegårdens marker og egnens
enemærker — og erfarede, at hver høj, hver dal, som
gav os glæde, den blev vort minde dyrebar. Endelig gik
jeg og min broder i eftermiddag op til vor fælles gamle
ven, hr. Krag1) i Junge, og nød da den fornøjelse ganske
at komme bag på ham. Da vi havde opholdt os her 3
timers tid, gik vi hjem igen og erindrede os med fornøj
else de mange skridt, som jeg tilforn har gjort mellem
begge disse præstegårde. I aften spillede vi, brødrene,
skak, hvori jeg til skade for præsten havde øvet mig i
Island i fjor.
24. september: I dag har jeg måttet begynde at bruge
medicin mod min gamle uven, udslettet, som jeg desværre
havde skaffet mig på halsen på denne Islands-rejse. løv
rigt har jeg fornøjet mig med at læse præsten hr.
Wedels2) ypperlige landboskrift kaldet: „Samlinger om
agerdyrkning og landvæsen“, og heri har jeg da læst om
tørveskæring.............. Byfoged Selmer3) var her i dag
med sin ældste søn — begge meget lystige fætre. I aften
har jeg moret mig på mine gamle spadsereture langs op
med Limfjorden, hvor jeg badede mig og er nu hjemme
kl. 7.
25. september: I dag kørte min broder til marked i
1) Jens Groth Krag, sognepræst til Junget-Thorum 1792—1817.
2) Præsten Lago Mathias Wedel (1752—1827) var 1786—1827 sognepræst
i Everdrup i Sydsjælland. Hans „Samlinger om Agerdyrkning og Landvæsen
I—V“ udkom 1792—96.
3) Ole Selmer, byfoged i Skive.
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Ballum1) præstegård, hvor jeg overnattede sidst. — Her
holdes just et kvæg-marked, da jeg endnu ikke har udhvi
let, måtte jeg finde mig i at blive hjemme. På en spad
seretur i marken
mødte
jeg
hr.
Krag, som tog mig
med sig til Junget.
Her var forpagter
Gedde fra Junge
herregård, og med
ham fulgtes jeg
derhen. Hr. Qvistg aard2) tog lige
som i forrige ti
der ret venskabe
lig imod mig og
bad mig besøge sig
ret tit. Mod kl. 10
var jeg hjemme og
min broder tillige.
26. september :
Næsten den gan
Ole Selmer. By- og herredsfoged i Skive 1779—
ske dag har jeg
1822. (Efter tegning tilhørende kontor
tilbragt ude i mar
chef Ulrik Selmer, København.
ken, hvor jeg med
den bøsse, hr. Krag var så god at låne mig, har været
på jagt efter hørlinger eller brokfugle. Imellemstunder
har jeg bladet i en roman, der kaldes „Den liderliges
Levnet“3). Dette skrift udmærker sig fornemmelig ved
muntert foredrag og nogle få ret smukke moralske dia1 ) Ballum er forfatterens opfattelse af Balling.
2) Anders Mortensen Qvistgaard, ejer af Jungetgård 1781—1806.
3) C. F. Bretzner: En liderligs Levnet. Et moralsk satirisk Malerie efter
Chodowiecki og Hogarth. Oversat af Lorentz Reistrup [1.—] 4. D. Københ.
1792—93.
5*
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loger. 2 af min broders sognebønder kom her i dag, hvis
fysionomier interesserede mig meget.
27. september: Denne søndag morgen har jeg lagt
længe i min seng og læst. Her tog min broder afsked med
mig. Jeg selv har udsat at gøre min første kirkegang ind
til på søndag, da det er konfirmationsdag. I eftermiddag
har jeg og min broder spadseret i marken og skudt en
brokfugl. Aftenen svandt med skakspil. Dog fornøjede
mig 3.de med posten ankomne breve ........... Til sidst
læste jeg Aarhuus avisen.
28. september: Formiddagen gik med at belave sig til
en spadseretur til Seide præstegård og besøge min gamle
velynder hr. Kuhlmann1). Min broder fulgtes med. Turen
faldt først til Branden, hvor jeg først landede her i Sal
ling. Vi opholdt os her noget og kom siden til Seide; dog
til min store fortræd var ingen hjemme; thi hele fami
lien var rejst hen til herredsprovsten. Vi gik derpå hjem,
men tog vejen omad Jungegård. Hr. Qvistgaard har lovet
at tage mig med til Skive marked den 30.te, men jeg skal
for at være tidlig på stedet tilbringe her næste nat. —
Herfra gik jeg til hr. Krag, som ligeledes var kørt ud
tilligemed sin kone. Ikkun børnene og husjomfruen var
hjemme, denne hedder jomfru Vejersøe. Da jeg kom hjem
til Grettrup, blev mikkelsdags aften celebreret, hvorved vi
erindrede vore fraværende venner i Island, i et glas vin.
29. september: I formiddag ........... belavede jeg mig på
Skive rejsen og gik til Jungegård, hvorhen min broder og
begge hans svigerinder fulgte mig det meste af vejen i et
ret klart måneskin. Efter nogle korte discourser med hr.
Qvistgaard og hans foged gik jeg til sengs, der blev mig
anvist på en stor afsides sal, hvor alting bevidnede om
ejerens velstand; blandt andet holdt vagt ved sengen 2.de
høje og drøje lys i sølvstager.
1) Christian Johansen Kuhlmann, sognepr. til Selde-Åsted 1786—1814.
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30. september: Ligesom Jeppe i Paradis vågnede jeg
op kl. 4^2, da hr. Qvistgaard trådte ind til mig og bad
mig belave mig på rejsen. Ligesom lyn var jeg oppe,
drak thevand og kl. 6 på vognen. Først da vi havde kørt
en mil, steg solen op og lod mig genkende høje, bakker
og kirketårne; ikke mindst morede mig fysionomierne
på de befolkede markedsvogne, som vi kørte forbi i hobe
tal. Undervejs mødte vi min gamle bekendter hr. Qvist
gaard)) fra Nørregård, en fætter af min nærværende
principal. Kl. 9 kørte vi ind ad byens porte og tog først
ind hos studenten Juls forældre, hvilken jeg nok har
erindret i min forrige dagbog. Han skal nu være bleven
præst. Herfra gik jeg først hen til min gamle ven post
mester Ring — jeg opholdt mig her hos hans nabo rit
mester Schuchardt en times tid. Herfra gik jeg til min
kære Flors familie, men faderen inspektøren var ikke
hjemme, og studenten hans søn nylig rejst til København.
Døtrene tilvendte sig igen min forrige opmærksomhed,
og var især den yngste i disse 2 år, som jeg ikke havde
set dem, kendelig uddannede. Man erindrede sig nu vek
selvis de jordbær, som vi havde tilforn plukket i Krabbes
holms skov, Junge kirkes tårn og præstegårdens opmå
ling m. v. På tilbageturen til postmester Ring, der havde
indbudt mig til middag, var jeg inde hos Leutnant Bar
ner. Hos Ring traf jeg præsten hr. Feldt2), som jeg erin
drede at have set hos mig på Regentsen i København til
ligemed moderen til den dejlige Sigrid på Garde3). Her
var også den gamle assessor Vandborg, præsten hr.
Splid4) i Breum, Obel etc. Videre mødte jeg her en gam
mel bekendter af dr. Gudmunds en og mig, studenten
1) Mads Iversen Qvistgaard, som ejede Nørregård i Grinderslev sogn
1783—1803.
2) Velsagtens Michael Feld, sognepr. til Jebjerg-Lyby 1794—1817.
3) Sigrid på Garde kan ikke identificeres.
4) Otto Sommer Spliid, sognepr. til Grinderslev-Grønning 1787—1820, hvis
præstegård lå i Breum.
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Aagaard, der først gav mig et topografisk begreb om
Jylland. Jeg drak derpå kaffe hos Flors, hvor jeg videre
traf en vittig kammerråds datter fra landet, der ret ville
mig til livs. Nu tog jeg da afsked med denne vakre fami
lie og gik hen til byfoged Selmer, hvor jeg igen måtte
drikke kaffe, og ligeledes pro 3.io hos Ring. Det er og
ret forfærdeligt, hvor meget folk her nøder med mad og
drikke i én. Før jeg nu forlod Skive, så jeg en mærk
værdighed, der bestod i at en præst og en officer sloges
som nogle raske matroser, og var det ikke i respekt af
den hellige Set. Peters ordre, var præsten vist bleven sat
ved vingebenet, således havde han tilrakket krigsmanden,
der måtte klage sin nød for byfogeden. Kl. 6 forlod vi
Skive, og da den igen var 9, var vi på Jungegård, hvor
jeg spiste til aften, og da jeg ikke var til at overtale til
at blive her natten over, vandrede jeg hjem under fogden
Geddes konvoj i måneskin. I Grettrup var alle folk i søvn,
og jeg sluttede en fornøjelig dag og en ligeså fornøjelig
måned ved selv at gå til sengs.
1. oktober: Uagtet jeg var noget efter mig efter rejsen
i går, var jeg dog tidlig oppe og lovede hr. Krag, som
besøgte os, en visit i eftermiddag. Jeg spadserede herpå
en tid med min broder i marken og gjorde landbo
anmærkninger, badede mig i Limfjorden o. s. v. I dag
kom her min broders sognefoged Christen Lund i Heg
nets gårde. Denne er en meget omgængelig og fornuftig
bondemand. Kl. 5 gik jeg tillige med jomfru Grethe, min
broders ene svigerinde, hen til hr. Krag, som herpå til
bragte en stund med os i sin smukke have og rysted for
os en del æbler og pærer ned. Aftenen forsvandt under
spøg, fløjtemusik og sang med de 2.de jomfruer. Kl. 9
er vi hjemme.
2. oktober: Solskinshede, ligesom det kunne være midt
i juli måned i Island, har holdt mig ude i marken i dag.
Hvilken forskel på vejrliget her og i mit fødeland. Såle-
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des har jeg i skyggen af et espetræ udlæst den l.ste del
af „Den liderliges Levnet“. — Fremdeles en anden piæce
nylig udkommen i Viborg, kaldet: „Hemmelige underret
ninger om Sathans hof“ ved Just1), der såvel i henseende
til materien som stilen er vel vittig. — Autor, som er en
ung student udmærker sig ved Todes2) ånd. I aften
havde vi brødre spillet skak.
3. oktober: ........... Da vi havde spist til middag, gik
jeg hen til hr. Krag og har moret mig ret godt. Det
meste af hjemvejen fulgte mand og kone mig tilbage
samt jomfru Veiersøe..............
4. oktober: I dag er det søndag og konfirmation i Tise
kirke, hvorfor jeg altså kørte med min broder. Imedens
sangen varede, røgte jeg en pibe tobak inde hos min gamle
degnekone, som modtog mig, som kunne jeg været hendes
søn. Herpå gik jeg i kirke og hørte ret god prædiken af
min broder. Her var ikkun én confirmand, og denne var
hans yngste svigerinde jomfru Magdalene Møynichen.
Confirmationstalen var fortræffelig og cathekisationen
ret udmærket. — Dog i henseende til andagtsøvelser fore
kommer mig bondefolk her at være meget følesløst. Der
imod mærker jeg, at det har større respekt for proprie
tærernes og disse fogders moralske svøbe. — I eftermid
dag kom hr. Kuhlmann med sin vakre familie hen til os
tillige med min gamle selskabs søster jomfru Hardung.
Man spøgede, sang og spillede L’hombre den hele aften.
Kl. 11 tog dette selskab bort.
5. oktober: Jeg vågner almindelig kl. 6V2 hver morgen
og læser siden et par timers tid på sengen, forinden jeg
står op. — Kl. 1 gik jeg ud på fuglejagt og fik ikkun
en vibe og en brokfugl. Har dog nu fået et ret godt gevær
1) Just er formentlig altmuligmanden i Viborg, forfatteren Anton Frantz
Just (1766—1829) og udgiver af „Den Viborger-Samler“.
2) Johann Clemens Tode (1736—1806), læge, forfatter, kritiker, professor
i medicin ved Københavns universitet.
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af hr. Qvistgaard, og kugler og krudt har jeg købt i Skive.
Jeg har i eftermiddag læst i Badens universitets journal
for forrige år..............
6. oktober: En ret fornøjelig dag har jeg nu tilende
bragt. Da jeg i morges efter sædvane lå og læste i min
seng, fik jeg brev fra hr. Krag, at jeg i dag ville besøge
ham og gøre 4 vakre piger selskab til middag. Som et lyn
var jeg i Junget og erholdt her en fyldestgørelse for, at
jeg ikke kunne følge min broder og hans familie på en
tur, som de i dag gjorde til øen Fuhr. Hos hr. Krag fandt
jeg 2 af provst Stjernholms1) døtre og en jomfru Biørn,
en søster til mad. Spliid i Breum, alle ret tækkelige unge
piger, ligesåvel som jomfru Veiersøe, som var den 4.de.
Iblandt disse skulle jeg nu gøre vedbørlig støj, og den
bevingede tid fløj også lidt vel hurtig; man sang og mu
sicerede, spadserede i haven, knækkede nødder, som man
selv plukkede, tillige med blommer, pærer og æbler, som
var her i overflødighed. I eftermiddag kom Lorentz Sel
mer, byfogdens søn, her og dennes fuldmægtig Rønberg,
hvilket forøgede munterheden ikke lidet i præstegården.
— Da vi havde drukket kaffe, måtte de fremmede alt
begynde at tænke på hjemrejsen ved dagens lys. Hver
mund sagde derfor den anden farvel, og da de Skive
herrer Rønberg og Selmer skulle gøre en embedsrejse til
Fuhr, fik jeg lyst til at gøre denne tur med, især da jeg
ventede her at træffe min familie. Da vi i en hast havde
kørt denne mil til Branden, hvor overfarten er til Fuhr,
mødte jeg min broders vogn her på tilbageturen og for
lod derfor mine staldbrødre. Vi kørte først til Seide, men
måtte ikkun opholde os her en kort tid. Min broder var
selv kusk, og vi kørte hjem under glade visers sang med
søstrene. Hvilken ukunstlet fornøjelse således at leve på
1) Niels Christian Stiernholm, provst, sognepræst til Roslev-Rybjerg
1770—1818.
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landet, allevegne velkommen, yndet og agtet. Da vi fami
lien havde spist hjemme vor aftensmad, morede vi os med
„halvtolv“, indtil det nu er bleven sengetid.
7. oktober: I dag har jeg udlæst den tredie del af „Den
liderliges Levnet“. — Bogen er ret godt skreven; men er
iøvrigt ligesom romaner i almindelighed et alterumtantum1). Kl. 3 gik jeg med min broder ud på jagt; under
vejs gik vi ind til hr. Krags og traf hr. Kuhlmann her.
— Vi lod vor fuglejagt fare og blev her det øvrige af
dagen. Til sidst gik vi brødrene hjem under en stjerne
klar himmel.
8. oktober: Formiddagen gik her med opmåling i mar
ken; thi bønder deler her sin mark i 8 dele, hvor af de
3/s må hvile hvert år. Siden i dag spadserede jeg med de
tre søstre langs med Limfjorden. Jeg havde som sædvan
lig min bøsse med. Men en flok agerhøns, som vi under
vejs stødte op, fik dog ingen skade af denne.
9. oktober: Nu først kan jeg lægge mærke til vinteren,
da det i dag har været bidende kulde. Ikke desto mindre
har jeg været på fuglejagt i formiddag, og i eftermiddag
draget ud i visitter. Madme. Krag og jomfru Veiersøe
havde nemlig inviteret mig på en fælles besøgelse hos
degnen Svane, som jeg nok tilforn har anmærket for
hans snorrige amen i kirken, iøvrigt det at sige, hans
store pedanteri fraregnet, er manden ret munter og om
gængelig, hans kone er ung og hans søster endnu ugift;
degnefamilien, der er ziret med en 80-årig fader, tog ret
venligt imod os. Man drak her kaffe og hørte på små
fortællinger af degnen. Kl. 4 var vi igen i Junge; da vi
havde spist til aften, gik jeg hjem til kl. 9% i bælgmørke,
der ikke levnede mig anden vejviser end vinden.
10. oktober: Den kolde vind vedvarer endnu; min bro1) D. v. s. det samme om igen.
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der tog i dag til Tise, men jeg blev hjemme og har læst
præsten Vedel om brænde-besparelse.
11. oktober: Indtil kl. 1 har jeg tilbragt dagen hjemme
tillige med min svigerinde, indtil hendes mand og søster
kom tilbage fra Tise kirke, i hvilken tid jeg har pudset
mig, været barnepige og læst i lægen. — Jeg havde i dag
lovet at besøge hr. Krag, men måtte for vejrets skyld
blive hjemme.
12. oktober: I dag har jeg gjort den belovede visit hos
hr. Krag og været på jagt, dog er det meste af tiden til
bragt hjemme med læsning i Vedel.
13. oktober er gået ligesom de forrige dage, uden da
jeg i aftes gik hjem fra hr. Krag, gik jeg vild og var
længe i den formening, at jeg nok ville komme til at til
bringe natten i marken. Til sidst så jeg lys, hvorved jeg
traf på en gård, som kaldes Russing1), og herfra fik jeg
en følgemand.
14. oktober: Formiddagen blev som sædvanlig tilbragt
med læsning i Vedel, hvilken bog jeg nu har foresat mig
at købe; thi omendskønt den ikke er skreven for Island,
vil jeg dog kunne anvende dér mange ting.............. Jeg
fulgtes med hr. Krag i dag til Seide, fordrev her tiden
ret muntert med mine bekendtere og kørte hjem med
hr. Krag kl. 7. For resten har jeg i dag halvt om halvt
bestemt mig til en lang rejse, nemlig til Randers for at
besøge min landsmand byfoged Stadfeldt2) og flere gode
venner dér i egnen. Hr. Kuhlmann rejser just til Viborg.
15. oktober: Vedel har som sædvanlig underholdt mig
i formiddag ...........
16. oktober: Da jeg i dag vågnede op, fik jeg stor mod
på at besøge nogle af mine bekendtere i Sønder Salling.
Jeg blev i hast påklædt og afsendte et bud til hr. Qvist1) Må være det nuværende Rudseng.
2) Snæibiørn Asgeirsen Stadfeldt 1753—1840, jurist, topografisk forfatter,
byfoged i Randers 1791. Blev 1801 dr. jur. i Göttingen.
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gaard, om han ville låne mig hest til rejsen, den jeg
straks fik. — Vips var jeg allerede i Grønslevkloster,
hvor jeg blev venlig modtaget af proprietæren Obel1) og
hans kone. Herfra red jeg til Breum og fandt min gamle
ven hr. Spliid. Da jeg havde spist her til middag og druk
ket kaffe, tog jeg herfra til Eskier og blev meget velkom
men hos den nye forpagter Trane, en søstersøn af min
bekendter Bonne på Frisenvold, med hvem jeg sidst
gjorde en rejse til Randers. Jeg besøgte her justitsrådinde Lange2), der erindrede sig at have set mig i Køben
havn. Dagen var næsten forbi, og jeg måtte da hjem.

17. oktober: I dag har vejret, og jeg ligeså, været meget
trist, hvisårsag jeg har holdt hjemme; skrevet byfoged
Stadfeld til i Randers, tilligemed hr. Kuhlmann, at han
ikke skulle vente på mig til Viborg-rejsen.
18. oktober: I dag gik jeg til Junge kirke og traf hr.
Qvistgaard og hans kone. Hr. Krag trakterede os på en
temmelig god prædiken, men salmerne og tonen var veri
tabel brækmiddel. — Den nye salmebog3) er endnu ikke
indført på landet. Hr. Krag og hans kone tog til bryllup,
men jeg og jomfru Vejersøe spadserede til Grettrup. I
aften kom hr. Krag og hentede hende ..........
19. oktober: Jeg var netop opstået i dag, da jeg fik
indbydelse fra hr. Krag at følge ham og hans kone til
herregården Keglgård. Dette måtte nu ikke forsømmes.
Vi ankom her kl. 2. Her bor en junker Stiernholm4), er
denne såvel som hans kone særdeles jævne og omgænge
lige folk, der have sagt mig velkommen, hvorefter jeg
kunne få lyst og lejlighed til at besøge dem. Vi drak først
1) O. Fr. Obel ejede Grinderslev kloster 1791—96.
2) Justitsråd Chr. Lange ejede Eskjær 1781—97.
3) Guldbergs salmebog 1779, der aldrig for alvor vandt indpas; i Junget
har man uden tvivl brugt Kingos, og fra 1798 stod kampen mellem den og
Evangelisk-kristelig Salmebog.
4) Kjeldgård ejedes 1783—97 af Fr. Stiernholm.
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kaffe og spadserede i haven, der er noget af det aller
smukkeste her i egnen og fuld med frugttræer. Sagde
madam Trane i Eskier, der er søster til fru Stiernholm,
at de sælger her frugter for over 100 rdl. årlig, foruden
det som de selv konsumerer. Kl. 7 kørte vi herfra, og
denne korte mil gik ret lystelig. Jeg opholdt mig en kort
tid i Junge præstegård og vandrede herpå hjem i mørke.
20. oktober: Hr. Krag og hans kone var tidlig i morges
hos os og blev her til middag — jeg kørte hjem med dem,
da jeg ugerne forsager den fornøjelse at køre, allerhelst
hvis jeg nu i vinter skal køre for sidste gang — jeg gik
herfra til Qvistgaard, som modtog mig lige så venskabelig
som sædvanligt. — Efter at vi havde drukket kaffe gik
jeg og Gedde os en tur ude i haven og langs med Lim
fjorden — jeg tog herpå afsked og forblev det øvrige af
dagen hos hr. Krag. Her læste jeg det mærkværdige
greve Smethans forsvar for hans skrift om stående krigs
hær1). Jeg er hjemme kl. 9.
21. oktober: Nok en fornøjelig dag har jeg oplevet;
nyder jeg og i denne vinter så mange behageligheder, at
jeg ikke burde agte det, om en eller anden af de tilkom
mende vintre i mit islandske sysselmandsskab kunne blive
et par måneder længere end denne. Som sagt jeg har rejst
i dag 1 mil til søs over Limfjorden til det hinsides væ
rende Hemmeland i Ålborg stift. Herhen hentede vi jom
fru Veiersøe og den gamle Jul fra Skive. Vejret i dag
var overmåde mildt, og den nordre strandbred af fjorden
1) Woldemar Frieder, von Schmettov, Rigsgreve, 1749—94, diplomat, litte
rat. Født 25. febr. 1749 i Celle, død 8. juli 1794 i Pløn. (Se iøvrigt Dansk
biografisk Leksikon). Hans første skrift om stående hær var „Patriotische
Gedanken eines Dänen über stehende Heere, politisches Gleichgewicht und
Staatsrevolution“. (Altona 1792, udkom på dansk 1793). Et senere skrift,
som også kom både på dansk og tysk, er formodentlig det af Sivertsen
omtalte: „Oplysende Commentar til en dansk Mands patriotiske Tanker om
staaende Hære etc.“ af forfatteren Woldemar Fr. Greve af Schmettow
etc. oversat af det Tydske. Københ. 1793. (Iflg. Bibliotheca Danica. I spalte
1055—56.
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dækket af nogle 1000 svaner og vildænder. Turen gik hen
til en vandmølle, som hedder -mølle1), og hertil var en
fjerdingvejs til landingsstedet, hvilken vej afvekslede med
dale, bakker, høje og hedestrækninger. Selve møllen var
som en liden herregård, og alle genstande uden- og indenhus vidnede om, at mad’me, som her bor, er ikke mindre
velhavende, end som hun er før. løvrigt var hun meget
gæstfri og snaksom. Man bekom her kaffe og etc. og blev
til sidst kørt hen til færgestedet. Juls datter befinder sig
her. — Tilbageturen gik fortræffelig, og roede jeg endda
det meste af vejen. Jomfru Veiersøe fulgtes hjem til Gret
trup med mig og blev her i aften. Jeg og begge jomfru
erne Møynichen fulgte hende op til Junge præstegård.
22. oktober. Jeg har mod sædvane tilbragt denne dag
hjemme og læst og skrevet et brev.
23. oktober: ........... Da jeg havde spist til middag, gik
jeg med min broder og hans svigerinde hen til hr. Krag;
her mødte mig en uventet glæde, jeg fik nemlig brev fra
min kærligste ven provst Magnussen i Island med posten,
dat. den 28. aug. Jeg kan ikke undlade at anføre i disse
blade den erklæring, at breve fra denne min ven er mig
stedse den behageligste overraskelse: Være dette skrevet
mig til vanære, dersom jeg nogensinde blev ligegyldig
imod breve fra ham. — Min broder fik tillige brev fra
provsten, hvori jeg lagde mærke til de ord: Jeg har og
mistet en Sigurd ........... Efter disse glade drømme kørte
jeg hjem med familien.
24. oktober: Et ret fælt vejr har holdt mig hjemme
i dag med læsning i Vedel om stengærdesætning ; en ret
i) Forfatteren kender ikke møllens navn og har derfor ladet pladsen
foran -mølle stå åben. Møllen angives i teksten at ligge en fjerdingvej fra
landingsstedet, som iflg. beskrivelsen må have ligget sydligt for Grettrup,
velsagtens overfarten Hvalpsund-Sundsøre. Der kan næppe være tale om
nogen anden mølle i Himmerland end Lerchenfeldt mølle i Vesterbølle sogn.
Den kan gå for at være herregårdslignende, men ligger betydeligt længere
end en fjerdingvej fra færgestedet.

78

A. Strange Nielsen

smuk afhandling, hvoraf jeg — endskønt selv en mester
i gærdesætning — har lært meget.
25. oktober: Den kolde sydvestenvind har tudet den
hele søndag, og denne har afpisket de sidste løv af de
uden for mine vinduer stående høje træer — vejret uag
tet gik jeg dog op til Junge præstegård og spiste her til
middag, hvorpå jeg var inde hos en landpranger Niels
Kielskov, som har lovet at befordre breve fra mig til Ål
borg. Herfra gik turen til Junge hovedgård, hvor jeg traf
den blinde Damgaard fra Nørregård — da vi havde druk
ket thevand, spillede man 3-kort 3 skillings det øvrige af
eftermiddagen, og uagtet at jeg måtte betale gildet, var
dog denne aften mig ret fornøjelig. Tilsidst besluttede
jeg at blive her i nat.
26. oktober: Jeg stod tidlig op af min dunbløde seng,
i hvilken jeg vist havde kogt mør, dersom ikke overdynen
og en del puder var vandrede ned på gulvet. Efter frokost
viste hr. Qvistgaard mig omkring i gården, blandt andet
i staldene, hvor eet hus var besat med 68 stude. I det
hele har han dog 120, foruden 16 køer på foder. Heste
stalden var ligeledes meget prægtig. Det må dog være en
del besværligt for sådan rige folk at sige denne verden
det sidste farvel. Således sidder hr. Qvistgaard til visse
i 60.000 rdl.s drift, og al hans attrå går ud på at kunne
få en så stor multiplicator til denne sum som muligt. —
Dog gjorde han mig en present i dag af en pennekniv til
3 mk., og forundrer mange sig over denne hans genero
sitet. NB: Jeg havde forhen skænket ham et par fine
islandske uldne strømper. Dagen forsvandt som sædvan
lig med mad og drik og morskab. Damgaard rejste bort:
Er han vist en mand af ulige tænkemåde mod anden hans
ligemand; thi han gav vist med fornøjelse en klat bort
af sine mange 1000.de rdl., dersom han derved kunne få
den fornøjelse at se resten. I aften kom her en ud- og
indvendig drøj studepranger, som hedder Rosted. Med
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denne fulgte en lige så før tæt sølvknappet bonde. Begge
var ret morsomme gutter. Man spillede 3-kort, og lykken
viste sig imod mig ikke mindre føjelig end i aftes. Da
jeg nu skulle til at vandre hjem, begyndte en plaskregn,
som holder mig her i nat igen.
27. oktober: Jeg stod først op kl. 9 og erfarede, at jeg
havde bekommet smukt rejsevejr. Jeg sagde snart farvel
og gik hjem. I eftermiddag kom junker v. Stiernholm
med kone og børn samt hr. Krag og hans kone. Dette sel
skab blev her ud på aftenen ...........
28. oktober: Jeg har i formiddag dels læst, dels øvet
mig noget på violin. T eftermiddag fik min broder lyst
at gøre med familien en visit i Breum. — Rejsen gik for
sig kl. 2y2 og blev ikkun i den henseende mærkværdig,
at vi væltede undervejs, dog uden at nogen kom til skade.
Er det og første gang jeg har gjort sådan prøve. — Hr.
Spliid modtog os meget venskabelig. Vi drak her kaffe
og spiste til aften. Efter en munter konversation med
familien, især præstens 2.de vakre svigerinder, rejste vi
hjem kl. 11 og vare efter
time i Grettrup.
29. oktober: I dag har præsten Vedel, nemlig hans
ypperlige skrift, gjort mig selskab. Ønsker jeg ofte, at
jeg kendte denne mand personlig. — I mørkningen spad
serede jeg og min broder ned til fjorden og mødte, da vi
kom hjem igen, hr. Krag. Aftenen gik altså med polsk
pas, ret fornøjelig. Over bordet erindrede vi i et glas vin
vor fælles ven provst Magnussen og hans kone samt sys
selmanden Petersen. Vel drikker vi vin sjælden, men det
var just i dag min broder præstens geburtsdag. Kl. 11
fulgte vi hr. Krag hjem i øsregn.
30. oktober: I dag har man ikke kunnet foretage sig
andet for regn og uvejr end spille piquet med min broder
og læse i Vedel.
31. oktober: Nu blev da vejret bedre, så at jeg kunne
komme ud. Turen gik til Junge præstegård, hvor jeg spi-
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ste til middag og besøgte siden hr. Qvistgaard. Her blev
jeg det øvrige af dagen og spillede polsk-pas, hvilket
kortspil jeg nu allerede har lært til gavns. Disse mine
vennehulde naboer bad mig være her i nat, og dette sker.
I næste uge skal jeg rejse med Qvistgaard til Nyekøbing
på Mors, Skive etc. Måneden er til ende og dagen med.
1. november: Aldrig kan en allehelgensdag blive bedre
helligholdt end denne er blevet. Da jeg i morges vågnede
op på Jungegård, klædt mig på og fået behørig frokost,
lånte hr. Qvistgaard mig en hest til Tise kirke, hvorhen
Giedde gjorde mig selskab. Jeg var just bleven indbuden
her til et bondebryllup, og havde just begge brudefolk for
hen været min broders tyende. Han med kone og begge
søstrene var her allerede i forvejen. Brudevielsen fore
gik midt i messen på kirkegulvet, hvor de fornemste af
fruentimmerne ståe bag ved brud og brudgom. Straks
efter prædiken begynder den for præst og degn så lyk
salige offersalme, og medens denne synges, almindeligen
uden samtlige tilstedeværendes attension (opmærksom
hed) på andre genstande end pynt og penge, foregår of
ringen. — Jeg som bryllupsgæst fulgte strømmen op i
koret, hvor jeg ofrede min broder en kobberskilling ind
lagt i en kvitteret regning på 3 mk. 7 sk., som han i for
gårs aftes blev mig skyldig i piquet. — Degnens salme
bog fik derimod en rigsort. Da nu denne komiske proces
sion var forbi og al messe ud, kørte vi hen til bryllupsåstedet, og her nedsank man en del retter med lige så
mange sobkeiner1) og piber tobak. Efter måltidet be
gyndte dansen, og vi familien måtte køre hjem, da hr.
Qvistgaard havde lovet sig hen til os i aften. — Han kom
dog ikke ...........
2. november: Mit humør har i dag været lige så mørkt
som vejret ...........
) En slurk eller et lille glas af en spirituøs drik uden nærmere bestemmelse.
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3. november: I dag har jeg endt den l.ste del af Vedel.
Jeg har og fået et bud fra Qvistgaard, at han i morgen
ville rejse til Skive, dersom jeg havde lyst at følge med.
4. november: For i dag begyndte jeg altså igen mine
extravagationer og belavede mig på Skive-rejsen den hele
formiddag, og denne gik for sig kl. 2 i klart frostvejr.
Vi var undervejs inde hos hr. Spliid, og siden i mørknin
gen kl. 6 var vi alt i Skive. Jeg indlogerede mig hos
Flindt, min gamle vært fra -93; her traf jeg en svoger
af ham Jul, kontorbetjent hos amtsforvalteren. Denne
berettede mig, at brev til mig lå inde hos hans principal,
som jeg desårsag besøgte. Brevet var fra byfoged Stadfeldt, der er i svogerskab med denne amtsforvalter
Friis1). — Jeg levede her ret muntert og spiste til aften,
hvorpå Jul fulgte mig til mit nye kvarter.
5. november: Min første vandring i dag var hen til min
kære Flors familie, hvor jeg blev lige så velkommen som
sædvanlig. — Her blev jeg til middag. I eftermiddag be
søgte jeg Ring og byfoged Selmer, hos hvem og i særde
leshed hans søn jeg tilbragte 4 fornøjelige timer. Det
øvrige af dagen har jeg været hos Flors og taget del i
den ældre datters klaverspil, hvis forekommende venska
belighed og omhyggelighed for alt det, der måtte være
mig til tjeneste og behag, har overtydet mig om, at vi
dog ikke ere hverandre ligegyldige; og jeg kan endda ikke
nægte, at dette er forbundet med en vis ubehagelighed,
forsåvidt min tilkommende står mig for øjne. — Som en
beklemt konfirmand må jeg således besvare hendes ofte
gentagne spørgsmål: Er det og Deres urokkelige alvor
at begrave Dem i Island? Kl. 10 var jeg i mit logis og
har bestemt til at læse på sengen bogtrykker Stephansons
proces, der i fjor blev tiltalt af gen.fiskalen for skriftet:
!) Ditlev Friis var amtsforvalter over Hald og Skivehus amter 1794—1810.
6
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„Rådslagning1) hvorledes de danske heste og køer etc.
kan bidrage til Christiansborg slots opbyggelse0.
6. november: I morges læste jeg længe på sengen i
førstmeldte proces, som Selmer lånte mig, er den indført
stat, jurid. biblioth. 1794. Med fornøjelse ser jeg her,
hvorledes min bekendter auditør Steenstrup har lykkelig
forsvaret autor, der dog ikke slap for 14 dages vand og
brød. Kl. 10 gik jeg til mine bekendtere, først til lieutnant
Barner og derfra til dr. Gorgius, som dog ikke var hjem
me. Jeg konverserede ikke desmindre hans kone, provst
Stiernholms datter, en tid lang, indtil jeg fik middags
invitation fra Flors. Her opholdt jeg mig til kl. 3, da jeg
gik hen til amtsforvalteren og derefter til byfogeden, som
var så god at vise mig sit bibliotek, der bestod af mange
ypperlige juridiske bøger, endog islandske. — I mørknin
gen gik jeg igen herfra til Flors og tilbragte her aftenen,
der som sædvanlig blev meget for kort, så interesseret er
mig disse kære forældre og ligeså kærlige som sædelige
døtres selskab bleven. Det mangler ikke, at jeg her lige
som hos andre mine bekendtere og venner i Nørre Salling,
diskursen ofte går ud på at gøre mig vaklende i min be
sluttede Islands-rejse. Blandt andet undgik mig ikke
mad’me Flors ytring i aften, der sagde, at hun ikke ville
bekvemme sig til at give mig sin grå kat for at bringe
til Island. Jeg mærkede, at hun muligt tænkte videre
hermed.
7. november: Denne dag er ligesom de forrige gået med
lutter visiter. — På disse mine strejfener mødte jeg en
i) [Will. Stephanson] : En Raadslagning, hvorlunde de danske Køer,
Faar, Sviin, Høns og Giæs ville give mange Penninge til Christiansborgs
Slots Opbygning. Københ. 1794. (Anonym).
Stephanson, Willum, er født 1762 i Sorø amt, søn af skovfoged Stephan
Hansen. Han blev 1770—77 opdraget på det kgl. opfostringshus i Køben
havn og efter sin konfirmation sat i lære i Thieles bogtrykkeri. Som bog
trykkersvend blev han på grund af sit skrift idømt fængsel på vand og
brød. Senere nedsatte han sig i Trondhjem som bogtrykker og bladudgiver.
Han døde 22. 9. 1816.
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navnebroder i en krambod, som kaldte sig Sigvardsen,
der var mig vel noget nyt. På posthuset fik jeg brev fra
min broder præsten i Grettrup og andet fra København
fra den unge Flor. Hos hans fader har jeg ellers tilbragt
det meste af tiden, og i aften spillet piquet med ham og
den vævre Lisa, som tabte 4 sk. til mig. Imidlertid har
jeg haft den ubehagelige efterretning at den vogn, som
jeg ventede fra hr. Kuhlmann skulle hente mig, kommer
ikke, hvilket gør mig en 9 marks rabat i mine regninger.
8. november: Efter at jeg i dag morges havde givet en
skomager, skræder og hårskærer audiens i mit logis, gik
jeg til kirke, som står her oppe på en høj bakke, hvorfra
man har en vidtløftig og skøn udsigt. For desbedre at
kunne have den hele menighed i øjesyn, blev jeg oppe på
orgelværket hos Ring1), som tillige er organist. Min hele
andagt bestod og for det meste heri, da præsten stammer
så ulyksalig, at jeg neppe forstod Fadervor — mindre et
ord af prædiken. Jeg anså det altså for fornuftigt at gå
ud af kirken og ind på kirkegården, prise det dejlige vejr
og skønne udsigt. Jeg gik herpå til Flors og spiste til
middag, spadserede med jomfruerne og forblev hos deres
forældre det øvrige af aftenen i selskab med Ring og
hans kone.
9. november: De mange rejsende vogne hos min vært
vågnede mig tidlig i dag. Hos byfogden traf jeg min bro
ders sognefoged, som lovede at sende mig en vogn. — Til
middag var jeg hos Flors, hvorpå jeg gik med søstrene
ude i marken. Turen førte os som oftest hen på en stor
høj. Her sad vi en stund og lyttede på nogle 100 svaners
sang nede på Limfjorden. Jeg besøgte herpå Gorgius,
distriktslægen; denne er en meget fornuftig og flink
mand. Aftenen tilbragte jeg hos Flors og lærte her et
slags fingersprog, som jeg gengældte ved at undervise
i) Exam. jur. Jacob Peter Riese Ring 1729—1816.
6*
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den ældste (søster) i skak. Byfogden kom også hen til
os i aften med sin kone; denne er, uagtet hun alt er ble
ven moder til 15 børn, en rask og veltalende kone i hen
seende til talende øjne og anstand som den berømte actrice
mad’me Preisler1) i København.
10. november: En særdeles fornøjelig formiddag ople
vede jeg i dag. Jeg var nemlig tidlig ude; spadserede en
fjerding vejs fra Skive hen til en smuk herregård som
kaldes Krabbesholm og ligger indesluttet af en smuk skov
og Limfjorden. Herhen gik jeg som meldt med min
tobakspibe og diskuterede en stund med stedets proprie
tær hr. Rasmussen2). Imod middag gik jeg hjem gennem
skoven ledsaget af et klart solskin. — Middagen og det
øvrige af dagen tilbragte jeg som sædvanligt meget for
nøjeligt hos Flors og spillede skak.
11. november: Denne dags formiddag gik med afskeds
visitter hos alle mine Skive-venner og bekendter. Da jeg
havde spist til middag hos Flors, erholdt jeg nogle kær
komne breve fra min søster Jorun fra Island og et do.
fra min ven Kiernsted. — Det første indeholdt nogle in
trikate efterretninger mine bekendtskaber i Island be
træffende, der kom just nu på en belejlig og ubelejlig
tid, da jeg sad lige over for min kære Lise, hvis behage
lige omgang alt begynder at lade opgå en tågebanke over
mit fødeland. Kort ved dette brev forsvandt tågen. Men
min genbo blev måske nogen urolighed vår hos mig, og
jeg blev ikke mindre nysgerrighed vår hos hende, som jeg
partisk stillede ved at vise hende brevet; men det var
— skrevet på islandsk. Jeg tog nu en kærlig afsked med
denne gode familie, for hvis skyld jeg fuldt og fast have
besluttet mig til at besøge Skive til julen igen. — Førend
jeg kørte bort med Chr. Lunds vogn, der kom for at af1) Marie Cathrine Preisler, f. Devegge, 1761—97, kgl. skuespillerinde.
2) Hans Rasmussen, ejer af Krabbesholm 1785—1819.
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hente mig, var jeg inde hos Ring og sagde farvel. —
Kl. 3 kørte vi hjem, for det meste ved stjernelyst, og
kom til Grettrup kl. 8. Her forlod den flinke Lund mig
uden at ville tage nogen betaling for sin umage, som jeg
ved given lejlighed må se til at vederlægge.
12. november: Jeg har i dag rekolligeret mig efter rej
sen, for resten har et mådeligt vejr holdt mig hjemme
ved læsning i Vedel, men i aften ved slag L’hombre.
13. november: I formiddag har jeg skrevet mine ven
ner Kiernsted og Jespersen til København, den øvrige tid
har jeg læst Bircks breve. I middags gik min broder og
de 3 søstre hen til Junge præstegård. Herfra fik jeg bud
skab og hest kl. 6 at komme for tillige at gøre selskab.
En del af aftenen gik med kortspil.
14. november: Den hele dag har jeg tilbragt hjemme
og læst de uforlignelig skønne Babetse Sevignets og Pompadurs breve, af hvilke de første dog efter min mening
er de smukkeste.
15. november: En del Gellerts1) breve læste jeg på sen
gen i morges; de vare mig endnu interessante, ihvorvel
jeg i fjor vinter læste dem på Garde i Island. Racines2)
breve til sin søn var tillige såre skønne og ikke ulig de
første, som jeg fik fra min provst Magnussen til Køben
havn. Kl. 9 stod jeg først op og erfarede, at min broder
og hans kone var rejst til Tise kirke. Vejret var særde
les godt, og jeg fik lyst til at gå med min bøsse langs
Limfjorden ; men de herværende mange svaner og vild
ænder undveg min efterstræbelse. — Jeg fortsatte denne
vej, indtil jeg kom forbi Jungegårds skov og derfra op
på en høj bakke, hvorfra jeg kunne se det i 3 miles af
stand værende Skive og på modsat side Himmerland og
Fuhr. Jeg sad her længe henrykt over den dejlige udsigt
1) Tysk digter 1715—69.
2) Fransk forfatter 1639—99.
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og lyttede på en Sko g artrisk1') — hvad den hedder på
dansk, ved jeg ikke. Denne slog uforlignelig klare triller
i nærheden af mig. Tilsidst afbrød Junge kirkeklokke
dette stille; det ringede nemlig ud af kirken, og jeg gik
hjem. Undervejs mødte jeg Qvistgaard og Krag med deres
familier; de kom fra kirken. I eftermiddag kom alle disse
godtfolk her til os i Grettrup og blev her det meste af
dagen. Det blev aftalt, at vi begge brødre skulle følge
Qvistgaard til Nykøbing i morgen, og for at kunne desto
før være på færde, toge vi hjem med ham i aften.
16. november: En stærk storm, som vi ikke havde be
stilt i går, holdt os hjemme hele dagen; thi man skal
noget af vejen til søs, da Nykøbing ligger på øen Mors
i Limfjorden. Vi brødre sloge os til rolighed i håb om
bedre vind i morgen. Tiden har og slet ikke faldet mig
lang. — Jeg har samlet nogle praktiske kundskaber om
landvæsenet og spillet polskpas, hvori jeg heldigen har
balanceret. Jeg fik brev i dag fra de unge jomfr. Flor
i Skive, som begge har fornøjet mig.
17. november: I dag fik vi det forønskede gode vejr
til rejsen, hvortil hr. Qvistgaard vågnede os tidlig. Vi
toge af sted kl. 8 og kørte snart de 1% mil til lands.
Men søvejen var y2 mil. Kl. 12 var vi i Nykøbing. Her
besøgte vi, begge brødrene, først kapellanen hr. Grøn
lund2), en af vore gamle bekendtere fra København.
Denne præst viste os kirken på stedet, som er ret smuk
med orgel. Organisten var selv til stede og lod os høre
sine gaver, som jeg befandt at være såre ubetydelige.
Herpå besøgte vi sognepræsten, provst Skov3) og spiste
til middag. Kl. 3 opsøgte vi vores mentor hr. Qvistgaard,
der logerede her hos en pårørende af samme navn, en rig
1) „Skogartrisk“ er ikke identificeret. Det kgl. Bibliotek oplyser, at der
er mulighed for, at det kan være den islandske fugl „skogarpröstur“ —
røddrossel, som er velkendt i Island.
2) Frederik Christian Grønlund, kapellan her 1792—99.
3) M& være Caspar Schade, sognepr. i Nykøbing 1793—1826.
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købmand, og tilbragte her et par timer. Nu tillod dagen
os ikke at bie længere. Vi kørte af sted og gjorde en
hurtig og lykkelig rejse både til søs og lands. Kl. 8 var
vi på Jungegård, som vi straks forlod i tyk mørke ved
hjælp af en lygte.
18. november: Et trist vejr har holdt mig den hele dag
med læsning i Rabeners1) breve til adskillige af sine bekendtere. Disse forekommer mig nok så underholdende
som de øvrige formedelst autors velbekendte muntre lune.
19. november: Det samme vejr og de samme beskæfti
gelser har holdt mig hjemme og beskæftiget mig i dag.
20. november: I dag har jeg skrevet til jomfr. Flor i
Skive, købmand Oluf Christensen i Ålborg og præsten
hr. Roskov2) i Sundby. Det øvrige af dagen har jeg læst.
21. november: Nu er der kommet det længe forønskede
frostvejr, der tillader mig at fortsætte mine udvandrin
ger. En del af formiddagen var jeg i smiden, hvor jeg
traf Christen Lund. Smeden var munter og en god anek
dotemager ligesom de fleste smede. I dag har jeg begyndt
at læse 2. del af Vedels skrifter, der indeholder ager
dyrkningens historie fra ældre tider ...........
22. november: Denne søndag har været ret langsom.
Ikkun breve fra søstrene i Skive har fornøjet mig.
23. november: Jeg har tilbragt den hele dag hjem
me
24. november: Jeg var tidlig ude i morges, først oppe
hos hr. Krag, hvor jeg blev og spiste til middag. Dernæst
gik jeg til Jungegård, hvor jeg forblev hos min gæstfrie
Qvistgaard den hele aften. Kl. 11 y2 var jeg hjemme.
25. november: Vedel har underholdt mig i dag. Jeg har
læst en af hans afhandlinger om gødning, og hvorledes
denne kan gøres drøjere m. v. Det er kun skade, at dette
ypperlige skrift går meget ud på kornavling og er derfor
!) G. W. Rabener, tysk forfatter 1714—71.
2) Peter Raaschou, sognepræst til Sundby-Hvorup 1791—1803.
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så lidet anvendeligt i Island. — Dog har jeg nu fået så
stor lyst til de økonomiske videnskaber ved denne læs
ning, at jeg tror, landbrug aldrig vil blive mig nogen
bisag ...........
26. november: Formiddagen er gået med tilberedelse
til en rejse til Østergård, hvorhen vi den grettrupske
familie kørte kl. 12. Vi havde hertil 2 mil. Hr. Thomsen1),
herremanden her, tog meget venskabelig imod os og brag
te mig en hilsen fra byfoged Stadfeldt i Randers, hvor
han nyeligen havde været. Vi opholdt os her et par timer
og kørte derpå til Seide, hvor vi forblev hele aftenen og
spillede L’hombre. Kl. 12 i nat kørte vi hjem i måneskin.
Jeg gik den hele vej, og var endda hjemme i god tid
inden selskabet kom.
27. november: I formiddag har Vedel fornøjet mig og
lært mig at såe og vist mig, hvilken slags jord er mest
passende for forskelligt korn. — Da jeg vågnede op af
min middagssøvn, som jeg plejer at tage mig, når jeg
er hjemme, var hr. Qvistgaard og Gedde komne her, og
med disse spillede vi polskpas i aften. Kl. 11 forlod de os.
28. november: Et ret islandsk frost og klart vejr har
man haft i dag, og dette førte mig tidlig ud på fuglejagt.
— Jeg mødte hr. Krag i marken og måtte følge ham
hjem og siden spise her middag. I skumringen gik jeg
hjem og tilbragte resten af dagen med læsning i Vedel.
29. november: Med glæde har jeg set, at der er falden
en del sne i forrige nat, da alle mine naboer har lovet
mig kanefart. — Min broder og den yngste jomfr. Møynichen kørte til kirke. Jeg blev hjemme og gik først kl. 5
til Junge med min broder. — Hos hr. Qvistgaard spillede
vi polskpas hele aftenen. Min broder gik hjem kl. 12, men
jeg bliver her i nat formedelst en forestående rejse i
morgen.
1) Kaptajn Th. Thomsen ejede Østergård i Åsted sogn 1792—1804.
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30. november: I dag er det klingrende frost. Jeg var
tidlig oppe og fik en hest lånt hos hr. Qvistgaard for i
selskab med hr. Krag at gøre en rejse hen til provst
Stiernholm i Roslev, hvorhen vi havde 2 mil. Ikkun når
vi undervejs behøvede at stoppe vore piber, havde vi nær
mistet vore fingre. løvrigt gik rejsen lykkelig. Kl. 11V2
kom vi til provsten, som var ude på harejagt. Provstinden
og hendes døtre tog imidlertid vel imod os, og provsten
selv, som kort herpå kom hjem; dennes sorte, lasede kalot
blev straks omvekslet med en 4-rad bebuklet parruque,
og alting gik ret muntert, indtil vi havde spist til mid
dag og drukket kaffe, da vi og tiltrådte vores hjemfart.
Jeg opholdt mig en kort tid i Junge præstegård og red
siden hen til hr. Qvistgaard, spillede piquet med ham i
aften og bliver igen hans nattegæst. I morgen agter jeg
at begynde december måned i kane.
1. december: Denne første dag i måneden er da lykke
lig og vel til ende. Kl. 7 i morges kørte hr. Qvistgaard
og jeg — som meldt — i kane ned til Branden igennem
Seide præstegård. Denne tur var mig da så meget desto
hellere fornøjelig, som jeg aldrig tilforn havde kørt i
kane. 2.de af hans muntre gangere trak os i galopade,
og førend jeg vidste noget deraf, var denne mil tilbage
lagt. Vi var inde hos Mulvad, som driver en liden handel.
Jeg traf her en fustage med ederdun og nogle små sager
til mig fra København, og dette tog vi hjem med os. Af
denne dun handlede Qvistgaard mig af 8 pund, som han
anså for stor raritet, da man ikke kender her til lands
andet end gåsedun, der ikke er så gode. Det øvrige af
tiden gik med munter samtale, da jeg i mørkningen tog
hjem til Grettrup, og kort herpå til mit sovekammer.
2. december: Et uvelkomment tøvejr har holdt mig fra
at gå ud på jagt i dag, som jeg ellers havde foresat mig.
Som følge heraf har tiden været mig noget lang efter
alle foregående forlystelser ...........
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3. december: Jeg har hele dagen holdt mig hjemme og
læst i Vedel ...........
4. december: I dag har det frosset igen, dog gik jeg
ikke ud førend mod aften, da jeg i selskab med den ene
af mine halvsvigerinder besøgte hr. Krag, hvor vi fordrev
det øvrige af aftenen og var igen hjemme kl. 10.
5. december: Hele dagen har jeg været hjemme og læst
samt ekspederet nogle breve til Skive med ederdun, ravrikling(?) og rundvarer(?) til jomfr. Flor — og har vist
min værdige provst på Garde mindst ventet, at disse hans
islandske produkter skulle bringes hertil.
6. december: Denne søndag har jeg tilbragt hjemme,
uden at noget mærkværdigt er forefaldet.
7. december: Jeg fik i morges brev fra min landsmandinde i Ribe, hvormed fulgte et par handsker, som hun
havde strikket mig til en erindring om sig. I formiddag
var jeg ellers ude på jagt, men fik ingen af alle de ager
høns, som jeg mødte. Endelig var jeg hos hr. Qvistgaard
i aften og betalte alle anretninger med 15 sk., som jeg
tabte i polskpas. Kl. 11% gik jeg hjem.
8. december: Den kolde vinter har i dag ladet mig
krybe hen i kakkelovnskrogen, hvor jeg har sat og stude
ret Vedel.
9. december: I dag gaves der igen en lejlighed for mig
til udvandring. Jeg gik hen til Junge præstegård og bliver
hr. Krags gæst i nat. Det var i dag hans 46.de geburts
dag. Aftenen er nu gået med piquet og muntre samtaler.
Blandt andet har han gjort mig bekendt med træers plan
ten, og hvilken slags han mente kunne drives og trives
i Island.
10. december: Jeg forblev i Junge til henimod aften
og har læst den hele dag; tildels de lærde efterretninger
i Badens journal (hvor af hans prægtige recension over
repertorium interesserede mig mest) og tildels kancelli-
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råd W.s proces, hvorved denne blev fra en rig mand til
en ståder.
11. december: Da jeg i dag havde læst til ende 3.de
hæfte af W.s proces, skrev jeg min kære Kiernsted til
angående nogle af mine fornødenheder, og for resten har
jeg på daglig vis fordrevet tiden med min familie.
12. december: Klart frostvejr bestemte mig til en lang
udvandring i dag. Efter middagsspisning spændte jeg for
mine apostlenes heste og tog kursen først til Keglgård,
hvorhen jeg kom kl. 3. V. Stiernholm var ikke hjemme,
men vel hans broder som tillige med fruen modtog mig
venskabelig. Jeg drak her kaffe og gav selskabet efter
sædvane nogle beskrivelser over Island. — En dame traf
jeg her denne gang, som jeg ikke så sidst. Hun hedder
fru Lange, et meget vittigt og belæst fruentimmer, som,
eftersom jeg mærkede, var lige så bekendt i Island af
bøger, som i de øvrige af rigets provinser og vidste ret
godt at skelne mellem Grønland og Island som mange af
disse gode matroner konfunderer med hinanden. Den
yngre junker Stiernholm fulgte mig herpå til Seide, der
ligger
mil herfra, og nu var det allerede mørkt. Uagtet
det var løverdags aften ville man dog ikke forsømme et
parti L’hombre, hvormed vi gjorde hinanden selskab til
kl. 1, da hr. Stiernholm gik hjem, men jeg til hvile på
stedet.
13. december: Hr. Kuhlmann kørte kl. 9 i dag til an
nexet og efterlod mig i sit bibliotek, hvor jeg blandt andet
traf en smuk roman af Salsmann, kaldet „Constans’es
kuriøse levnets beskrivelse“ udlagt af Haste. Denne holdt
mig i uafbrudt beskæftigelse indtil kl. 12, da hr. Kuhl
man kom tilbage, og posten, som bragte mig breve ...........
Ved disse såvelsom aviserne morede jeg mig, indtil præ
sten, jomfr. Hardung og jeg kørte til Seide kirke, som
ligger et stykke vejs fra præstegården. Jeg hørte her en
god prædiken, der blev ledsaget med ypperlige gestus. Vi
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kørte herpå hjem og spiste til middag, men formedelst
det vedholdende snefog bliver jeg her igen i nat og har
efter sædvane spillet L’hombre med hr. Kuhlmanns
familie.
14. december: I aftes læste jeg Salsmanns „Constans“
lige til kl. 2, da jeg mod min vilje måtte give efter for
søvnen. Dette ypperlige opdragelsesskrift har jeg nok
lyst til at oversætte op islandsk. I eftermiddag begav jeg
mig på hjemvejen i en tyk tåge og slet føre og forlod
disse mine venner, som jeg muligen vil komme til at
savne mest i Salling. Inden aften kom jeg lykkelig hjem
til Grettrup, hvor Vedel har underholdt mig det øvrige
af aftenen.
15. december: Formiddagen anvendte jeg, som jeg
plejer ........... Det øvrige af dagen har jeg læst Vedel,
der i dag har lært mig at fordrive mus og rotter.
16. december er nu til ende under samme beskæftigelse.
17. december: Actum ut supra. (Handling som ovenfor).
18. december: I eftermiddag var jeg hos hr. Krag,
konverserede og spillet piquet med ham. Han har lånt
mig månedsskriftet FLORA, der har været mig ypperlig
i aften.
19. december: Denne dag har jeg holdt mig hjemme
og moret mig ved Todes muntre indfald i FLORA, hvil
ken månedsskrift han er alene autor til.
20. december: Denne søndag har det været mildt vejr.
Jeg tog til Thise kirke med min broder. Før prædiken var
jeg inde hos degnen og de unge ægtefolk, til hvis bryllup
jeg var for noget siden. På hjemvejen var vi inde i en
by kaldet Nørre Thise, hvor min broder døbte barn.
Det øvrige af dagen har jeg tilbragt hjemme og spillet
L’hombre i aften med min broder og søstrene.
21. december: Det vedholdende gode vejr gav mig i
dag anledning til udvandring. Jeg ville først have besøgt
den flinke sognefoged Chr. Lund med de 2 yngste søstre,
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men da vi kom uden for porten, mødte vi ham. — Dog,
for at noget skulle blive af rejsen, gik jeg med søstrene
hen til hr. Krag, hvor jeg forlod dem og tog til Junge
gård; her traf jeg en bekendter, ritmester Schuchard
fra Skive; jeg blev her til middag og fulgtes siden med
ham, hr. Qvistgaard og Gedde hen til præstegården. Her
var alt begge Stiernholmerne komne i forvejen. Man blev
her det øvrige af dagen og spillede kort. Kl. 11 skiltes
selskabet, jeg fulgte med til Jungegård og bliver der i nat.
22. december: Kl. 7 var jeg oppe i dag, og strax efter
frokosten kørte jeg med ritmesteren og hr. Qvistgaard;
turen gik igennem Grettrup, hvor jeg stod af og gik hjem.
Det øvrige af dagen har jeg sat hjemme og dels læst i
FLORA, dels i Vedel om heste og deres behandling.
23. december: I dag har jeg haft mine sædvanlige
hverdags beskæftigelser, dels skrevet og dels læst i Vedel
en af hans fortræffeligste afhandlinger om fehøveder.
Et velsmagende glas puns med min familie gjorde ende
på legen.
24. december: Nu nærmer julen sig. Har jeg i dag
oplevet juleaftenen, årets vigtigste dag i den uskyldige
alder. Med varme erindrer jeg nu de 2 næstforegående,
af hvilke den forrige blev tilbragt i København, da jeg
befandt mig i mådeligt humør og omstændigheder, og den
sidste i fjor da jeg vel tilfreds og langt fra al verdens
glimrende støj i enligt selskab med min gode ven og vel
gører provst Magnussen, forsøgte at oppudse hans høj
tidsparyk i mangel af anden bedre parykmager på stedet.
I aften har jeg levet nok så godt, og erindret mine fra
værende bekendtere i denne min jyske familiekreds.
25. december: Allerede i morges ved måneskin ønskede
min gode svigerinde mig en glædelig fest. — Jeg stod op,
drak min chokolade, klædte mig på og kørte med min bro
der til kirke, min broderkone fulgte med. Før prædiken
var vi inde hos degnen, og bagefter hos en anden bonde
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i Thise. Da vi havde spist til middag hjemme, kørte jeg
ud med fruentimmerne til vor sognefoged i Hegnet. —
Her var ret gode bygninger, lige så anselige som det
kunne være en præstegård, og talrig besætning. Lund
viste mig om i sine lader og udhuse, og jeg blev vår,
at han havde 18 høvder på foder og 60 får, iøvrigt var
alt uden- og indenhuset i fortræffelig stand og god orden.
Denne bonde har 7 unge børn, der alle ser pæne og trive
lige ud. Efter et lidet, men godt traktement, kørte vi
hjem igen. Træt efter dagens rejser går jeg tidligt til
sengs, særdeles vel til mode efter en så fornøjelig juledag.
26. december: Min broder og søstre tog til kirke i dag,
men jeg blev hjemme til i eftermiddag, da jeg gik hen
til Jungegård og fik hr. Qvistgaard og Gedde til at følge
mig til Grettrup, hvor de forblev til nu kl. 12.
27. december: Da min broder i dag var kørt til kirke,
gik jeg til hr. Krag, hvis kone har lagt syg i julen. Til
middag gik jeg hjem igen; da vi i følge hr. Qvistgaards
invitation i går kørte allemand til Jungegård, hvor en
prægtig beværtning holdt os i beskæftigelse til kl. 12.
28. december: Noget fortumlet i hovedet efter fore
gående dages vellevned stod jeg først op kl. 10 og har
siden fordrevet tiden så godt, jeg har kunnet, blandt
andet med at skrive mine veninder jomfr. Florerne breve.
— Den yngste havde jeg lovet et nytårsvers af egen
fabrik, som, efter at alle mine negle var blevet fortyg
gede, kom til at lyde således:
Hvad skal jeg ønske Dem til nytår, min veninde?
Snes tusind daler, nej — de kan jo let forsvinde.
Held, sundhed, venner, fryd og lutter glade dage:
Dett’ alt De har, og nu: Hvad lyster De — ich frage.
Når jeg betænker mig, De mangler ingenting,
uden det var: Oh tys! en kælen elskers ring.
I så, hvad tøver jeg, at ønske Dem den samme
i dette nye år? Og derpå synges amen.
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29. december: Jeg stod tidlig op i dag — kl. var neppe
6 — og hvortil, for at se et svin slagtet, der, så ubegri
beligt det end er for mig, er fruentimmernes syssel her
i landet. Operationen var hel fæl og næsten umenneske
lig, ikke under at det stakkels dyr gav sig ynkelig. Jeg
har ellers i formiddag læst ud den 3.die del af Vedel og
just deri capitlet om svineavlen, og var ikke den døende
exekution så afskrækkende for mig, tror jeg nok, jeg
gjorde forsøg på at holde svin i Island, da disse vist nok
er nogle af de fordelagtigste husdyr til husholdningen.
Kl. 3 gik jeg og min broder hen til hr. Krag, og var hans
kone nu bleven rask igen. Her holdt L’hombre beter os
op til kl. 1 i nat.
30. december: I morges læste jeg på sengen i den 4.
del af Vedel om huse-bygninger ; dog er han her mindre
fuldstændig end andre steder. Resten af dagen er gået
med hverdags sysler hjemme.
31. december: Endelig har jeg oplevet og tilendebragt
den sidste dag i året; denne er og svunden ligesom de
øvrige, uden at mig er tilstødt noget uheld — ja, den og
de øvrige har været ret lykkelige — og dette har jeg din
nådige beskærmelse at takke for, gode GUD ! Al vor klog
skab og forsigtighed ville være til overs, når ikke din
faderlige varetægt opholdt os og styrede ethvert af vore
trin. Oh, at man dog taknemmeligen ville erindre, om det
endog ikkun var ved hvert års slutning, hvor uskattérlig
velgerning tiden er, og hvor vigtig dens hensigtsmæssige
brug er for hver dødelig. Jeg har i dag læst Sturms1)
ypperlige betragtning i denne anledning ved årets slut
ning, som jeg for dens egen og min egen skyld, når jeg
i fremtiden læser dette, vil her tilføje: (Her følger så
betragtningen skrevet på tysk. Den fylder 1% side i
dagbogen).
i) Formodentlig den tyske pædagog Johannes Sturm (1507—89).
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1796
1. januar: Således oplever jeg da glad og fornøjet denne
første-nytårsdag. Gode GUD, taknemmelig skuer jeg til
bage i tiden og formår ikkun at erindre mig den ubetyde
ligste del af alle de utallige velgerninger, dem du har
bevist mig i det afvigte år; tillidsfuld og hengiven ser
jeg din nåde og vedholdende algodhed i møde i det kom
mende år. Men glad og henrykt forestiller jeg mig hint
tilkommende udødelige liv, da jeg skal love dig og prise
fra den ene evighed til den anden! I denne sinds stem
ning begyndte jeg da året i dag; og skulle jeg, som
mange folk plejer, lægge mærke til mit humør i dag, da
har jeg været veltilfreds, og det uden at være bleven oprømt ved nogen slags støj eller lystighed, da jeg på sæd
vanlig måde har tilbragt dagen alene hjemme med min
familie og husets folk. I morges erholdt jeg 3.de kær
komne breve med posten, fra min ædle ven Kiernsted og
jomfr. Knudsen i København samt Flors i Skive, alle op
fyldte med velmente nytårsønsker: Gid disse ligesom alle
mine oprigtige venner må have levet en ligeså glad nyt
årsdag som jeg! Føle tidens store værd og finde fornøj
else i at opfylde deres pligter efter evne. I aften spillede
vi L’hombre, og endte jeg således en fornøjelig dag.
2. januar: Jeg var sildig oppe i dag, forsåvidt vejret
har været mådelig. Præsten Vedel har beskæftiget mig
ved husebygning og brøndgraven. Endelig forsvandt afte
nen med skakspil.
3. januar: I dag har jeg skrevet Haarkrag og min
landsmandinde Solvejg i Ribe og takket denne sidste for
de tilsendte finger-vanter. Nu er vejret igen godt, dog
blev jeg hjemme og fulgte ikke min broder til kirke.
Kl. 3 fik vi brødrene invitation fra hr. Krag, hvorhen vi
gik, og i selskab med hr. Qvistgaard, Gedde og en møller
fra Skive fordreves tiden med polskpas. Kl. 11 var vi
hjemme igen.
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4. januar: I aftes glædede jeg mig i den forhåbning,
at det rå vejr alt var forbi ; dog den gamle sydvestenvind
blæser allerede igen. Ikke desmindre har jeg foresat mig
at gøre en rejse til Skive marked i denne uge, om ellers
ingen hindringer møder.
5. januar: I dag har der været sogne stævne hos præ
sten for at forfatte det månedlige mandtal. I eftermiddag
gik jeg hen til Jungegård, og såsom vejrliget blev mørkt,
tilbragte jeg her natten.
6. januar: Mod middag gik jeg hjem fra Jungegård
og har slået mig til rolighed hjemme samt slagtet, saltet
og brygget øl i Vedel. I morgen er det markedsdag, og
på denne rejse har jeg belavet mig i aften.
7. januar: Alt kl. 4 måtte jeg stå op i morges. Kl. 5
kørte vi brødrene af sted i den sorte nat. Vi kørte først
til Hegnet, hvorfra vi fulgtes med Christen Lund. Ved
solens opgang var vi alt den halve vej, og kl. 11 i Skive.
Her vrimlede det af mennesker, bønder, forpagtere, præ
ster og matadorer, af hvilke en del skulle have audiens
hos den nærværende stiftamtmand. Vi brødrene logerte
hos den forommeldte møller. Jeg besøgte her først Flors,
siden Rings og andre mine bekendtere. Jeg har foresat
mig at opholde mig her i 6 dage, da næste marked ind
falder. Jeg har i dag tilhandlet mig en ridesadel og nogle
andre nødvendigheder. I aften var vi begge brødrene hos
Flors og spillede L’hombre med jomfruerne.
8. januar: Min broder rejste tidlig hjem i dag, og end
skønt mine bekendtere har bestræbt sig for at forkorte
mig tiden, fortrød det mig dog, at jeg ikke fulgtes hjem
med ham, da jeg har kedet mig, uden dog at vide årsagen
dertil — nok, jeg tror neppe at jeg tiere uden nødven
dighed besøger Skive. Hos Flindt traf jeg en consump
tions forvalter og byskriveren, med hvilken jeg under
holdt mig en tidlang. I aften forblev jeg hos Gorgius og
spillede her L’hombre med inspektør Flor og lieutnant
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Barner. På sengen læste jeg længe i den engelske „Spec
tator“ mange ret smukke stykker, dog uden at smage dem
synderlig: Og af hvad årsag?
9. januar: Jeg var inviteret i dag til Flors, og her har
jeg for det meste
opholdt mig og
læst i „Iris“ samt
fornøjet mig ved
musik og sang.
I morgen holdes
her et bal i byen,
hvortil entrepre
nørerne har ind
budt mig ; dog
glæder jeg mig
ikke
synderligt
til dette gilde, så
som jeg hverken
danser eller spil
ler instrumenter
med nogen fær
Etatsråd Axel Rosenkrantz de Lasson til Astrup
dighed,
hvortil
og GI. Skivehus. Født 1740 på Bjørnsholm,
død 1813 på GI. Skivehus.
jeg dog muligt
vil blive anmodet,
da selskabet plejer at musicere selv. I aften spillede jeg
piquet med inspektøren. På sengen læste jeg nogle ret
kønne stykker af „Bibliotek for nyttige skrifter“, den
l.ste del.
10. januar: I dag er det søndag. Jeg gik i kirke kl. 10
og hørte en gi. student prædike — nogenledes tålelig. Her
traf jeg Ring og nogle andre bekendtere på orgelværket.
Jeg spiste til middag hos inspektøren og opholdt mig her
til kl. 5, da jeg fulgtes med døtrene på ballet. Her var
en stor forsamling, og mit gamle musikalske selskab
bragte mig her i erindring. Jeg dansede som sædvanlig
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med øjnene og underholdt mig med tilskuerne; blandt
disse befandt sig etatsråd Lassen1) fra Astrup, som jeg
endnu ikke har besøgt; begge hans børn var her tillige,
men hans frue, som for nogle år siden fortalte mig sine
skødehundes levnedsløb, er nu død og borte. Således for
svandt da aftenen og natten med. Kl. 5 i morges for
svandt den forsvedte forsamling, og hver gik hjem til sit
ligesom jeg, der først ledsagede mine damer hjem.
11. januar: Nattens dromdrallala holdt mig længe vå
gen, inden jeg kunne falde i søvn, og som en følge deraf
stod jeg først op kl. 10, da jeg først aflagde en visite
hos jomfr. Veiersøe, hvis selskab jeg havde nydt i Junge
præstegård. Herpå gik jeg til Flors, hvor jeg siden har
tilbragt hele dagen og musiceret med fruentimmerne.
Hr. Krag kom her til byen i aften og forblev her tillige.
Han, ritmester Schuchard, inspektøren og jeg spillede
L’hombre i aften.
12. januar: Jeg har i dag som sædvanlig opholdt mig
hos inspektøren, der er så artig at bespise mig, så længe
jeg dvæler her i Skive. — Jeg blev en tid lang hos Gorgius og tog her afsked med hr. Krag, som rejste hjem.
I aften har jeg spillet skak med min Lise, talt med fing
rene og andet deslige. Jeg fik i dag brev fra sysselmand
Skeving og Kiernsted, der kom fra Ålborg med en mar
keds købmand. Deslige markeds gæster er her ankomne
i mængde, hvoraf en del logerer hos min vært, så at jeg
i nat måtte lade mig gefalde at sove ved en bonde, hvis
største fortjeneste man angav mig den, at han var en
mand på 20.000 rdl.............
13. januar: Nu er da den store markedsdag, og samme
er og meget folkerigere end den forrige. Selv har jeg
vandret om blandt mine bekendtere, hvorimellem jeg traf
1) Axel Rosenkrantz Lasson ejede Astrup 1767—97.
7*
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Qvistgaard1) til Nørregård, der var så god at tage mig
hjem med sig. På grund heraf er dagen svundet under
afskeds visiter, hvoriblandt den hos Flors var mig den
ubehageligste, og næsten har jeg forlovet tiere at komme
til Skive, da jeg meget ugerne siger farvel til Lise. Jeg
var og inde hos byfoged Selmer, der og har mange døtre,
men ingen af disse interesserer mig så meget som Lise.
Til syvendesidst tog jeg afsked med min vært, der lod sig
nøje med 4 rdl. for at huse mig denne uge. Natten løb
os på, som det står i salmen; men Qvistgaards heste løb
nok så rask disse to mile til Nørregård, hvor jeg da og
må blive natten over. Jeg blev her meget venlig modtaget,
og aftenen svandt hastigt under munter samtale med min
60.000 rdl. værde vært og hr. Damgaard, som, skønt det
han er blind, finder dog hen til mig med sin snusdåse.
Nu er jeg altså træt og søvnig og iler derfor med at sige
mig selv: God nat!
14. januar: Jeg var tidlig på færde i dag; men hr.
Qvistgaard ville intet høre om bortrejse; jeg måtte altså
finde mig i at slå mig til rolighed. Formiddagen svandt
hen med at mønstre min værts 60 stude, blandt hvilke
et befandt sig svageligt, og hvortil jeg straks ordinerede
enebærdekokt, der blev brugt med held, og hvorved jeg
forholdsmæssig steg i kreditten. Hans lade, som han an
gav at have kostet 3000 rdl., var fuld med korn. Ellers
have vi i dag disputeret ret rigorose i den theologiske mechanik, om diævler og gengangere ergo: Disciplene så en
ånd vandre på havet; svar: De kunne vel lige så godt
fejle som andre mennesker — Qvistgaard: Herren havde
jo sagt, berører mig, thi en ånd har hverken kød eller
ben etc. Ergo havde han og statueret ånden. I hvilken
knibe blev jeg ikke her indviklet? Kort, i regard af hans
1) Mads Iversen Qvistgaard ejede Nørregård i Grinderslev sogn 1783—
1803. Han var gift med Mette Damgaard.

En islændings dagbog fra et ophold i Salling

101

gammel øl, blev min slutning på samtlige dispyter: Con
cede) tibi praestantissime Qvistgaard. løvrigt har jeg ke
det mig tilstrækkelig i dag, da jeg har måttet anse mig
her som en statsfange, jeg er desto gladere ved nattens
ankomst og venter at sove ret rolig her iblandt min hus
bondes mægtige sølvkister.
15. januar: Jeg vågnede kl. 8 i morges og lavede mig
alt til hjemrejsen, dog ville hr. Qvistgaard ikke give slip
på mig, før jeg havde spist til middag, i hvilken mellem
tid vi fortsatte vores Djævle-diskourser, og blev alle hans
sætninger beseglede med sprog af bibelen, af hvilke han
havde et ubeskriveligt stort forråd, dog disse passede
ikke stort bedre til materien end 5. hjul til en vogn. —
Jeg sparede heller ikke at anvende alt det, hvad „Vøldikes
Positioner“1) havde lært mig; men jeg fik ingen bugt
med ham, indtil jeg begyndte at allegere danske og norske
lov, og nu skiltes vi i største broderskab. Styrket på et
godt stykke haresteg og glas rødvin, kørte jeg hjem i
en stærk blæst og kom til Grettrup i mørkningen samt
har nu, forinden jeg går til sengs, fortalt „Was neues“
og bragt mine sager i orden.
16. januar: I dag har jeg været hjemme og moret mig
i selskab med familien.
17. januar: Jeg besøgte Junge kirke i dag og hørte hr.
Krag; med ham fulgtes jeg siden hjem til præstegården.
Hans kone ligger endnu meget syg. I eftermiddag kom
min broder og hans kone hen til os. Mandfolkene spillede
L’hombre. Kl. 11 kørte vi hjem.
18. januar: Den hele formiddag har jeg tilbragt med
at læse. Da vi havde spist til middag, besluttede vi brødre
ne at spadsere op til Jungegård. Hr. Qvistgaard modtog
!) „Positiones fidei christianæ“ I—II 1740, oprindelig en samling ganske
korte definitioner på de teologiske grundbegreber, ledsaget af et snævert
udvalg af bevissteder fra skriften, senere udvidet til en mere fyldig dogma
tisk lærebog. Skrevet af professor, rektor magnificus Marcus Wøldike
(1699—1750).
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os venlig og har lovet mig en hest til Østergård i denne
uge. — Vi blev her til aften og spillede polskpas. Kl. 11
fulgte vor vært og Gedde os et stykke på hjemvejen.
19. januar: Nu er jeg bleven ked af dette bestandig
fugtige vejr, da det næppe i en hel dag har været frost
i sidste 2 måneder. Jeg fik i dag brev fra den unge Sel
mer i Skive med invitation til bal på søndag; men her
bliver intet af, da jeg savner både lyst og lejlighed dertil.
Jeg har i dag læst ud præsten hr. Vedels ypperlige land
boskrift, som jeg i sin tid vil stræbe at anvende, når jeg
nemlig får hus og jord.
20. januar: I formiddag kom hr. Krag til os; ellers har
jeg konfereret mine islandske love og læst i Abildgaards1)
kvæglære. Aftenen svandt ved L’hombre.
21. januar: Endnu vedholder det fugtige og ustadige
vejr. — Fuld af snue og forkølelse gik jeg med min bro
der hen til hr. Krag. Her havde vi kuns opholdt os kort,
da vi erholdt det budskab, at hr. Qvistgaard og Gedde var
komne til Grettrup. — Vi gik altså hjem — og aftenen
blev i selskab med vore gæster tilbragt med polskpas.
22. januar: En del af formiddagen tilbragte jeg på
sengen i dag og læste Hess's „Jesu Levnets Beskrivelse“,
oversat af tysk: En skøn kommentar over evangelisterne;
er dette skrift efter mit skønnende hverken ortodox eller
nymoderne. Især fandt jeg beskrivelsen over fristelsen
ret interessant, hvorover forfatterens udvikling forekom
mig at være med flid noget ubestemt. løvrigt har vejret
været ret smukt i dag. Vi ventede i dag hr. Kuhlmanns
familie fra Seide, og desårsag kunne jeg ikke modtage
hr. Qvistgaards tilbud at køre med ham og hans kone til
Nørregård. Dog, her kom ingen, og af blot kedsommelig
hed spillede jeg skak hele aftenen med min broder.
1) Peter Chr. Abildgaard (1740—1801), dansk veterinær, udgav 1770 „En
dansk Heste- og Qvæg-Iæge". Han oprettede ved kgl. resolution af 4. 1. 1773
en veterinærskole på Christianshavn, hvor han holdt forelæsninger.
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23. januar: I morges fik jeg brev fra hr. Gedde, at jeg
ville komme at besøge en bekendter på Jungegård. Der
hen gik jeg altså i eftermiddag, efter i forvejen at have
skrevet byfoged Stadfeldt til i Randers; den fremmede,
jeg traf her, var en tysk handlende navnlig Richter fra
Holstebro, med hvem jeg havde gjort bekendtskab i
Skive. Først i aften kom Qvistgaard og hans kone tilbage ;
til samme tid ankom 3.de stadsmusikantere fra Viborg,
der gjorde en stor blæst på pauker og trompeter ved
indkørselen på herregården. Disse blev her i nat, og jeg
hverken lystede eller fik lov til at forlade selskabet. Hele
aftenen er gået med fløjte- og klarinette musik, hvorpå
deres formand er en stor virtuos. Kl. 12 gik enhver til
sengs.
24. januar: I dag er det søndag, og det hele geselschaft
var årle oppe. De hr. stadsmusisi fortsatte deres rejse
til Skive, hvor de skal spille til ballet i aften. Richter
rejste også hjem, og for at jeg selv ikke skulle sige god
nat med et til alle disse lystigheder, lånte jeg en hest
hos hr. Qvistgaard og red tillige med Gedde til Øster
gård, hvor hen vi kom i mørkningen og blev venskabeligen modtagen af hr. Thomsen. Jeg traf her præsten hr.
Kuhlmann, og vi morede os ret kostelig. Da vi havde
spist, spillede vi L’hombre lige til kl. 10, hvorpå Gedde
og jeg rejste hjem. Jeg har lovet at besøge hr. Thomsen
snart igen og tilbringe der nogle dage. Turen gik ret
lystig hjemefter i måneskinnet, og hr. Qvistgaards ride
hest var heller ingen mådelig gænger, følgelig var jeg
ingen halv time om denne mil til Grettrup. Her ventede
mig 4 breve, og disse var destinerede til at læse på
sengen.
25. januar: Som sagt jeg læste i aften mine breve; de
2 var kun lidt mærkværdige: Fra jomfr. Arnesen i Ribe
og købmand Rødgaard fra Fanøe min gi. medrejsende;
det 3.ie var fra jomfr. Müller, søster til studenten og
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begge børn af mølleren Müller, der modtog mig med så
megen venskabelighed i efteråret. Denne korresponderede
på sin faders vegne med mig ang. noget, jeg havde bestilt
hos ham, og som hun berettede at var bleven afsendt til
Holstebro. Brevet var iøvrigt lige så vakkert som jomfr.
selv. Det 4.de brev var fra min ven Jespersen i Køben
havn, der nu fornøjede mig med den efterretning, at han
var bleven befordret til herredsfoged i Hanherred i Ål
borg stift. En god middagssøvn fordrev i dag en portion
rygpine, som jeg havde erholdt ved ridten i går.
26. januar: Mindst havde jeg tænkt mig i dag morges,
at denne dag skulle blive mig så behagelig og morsom,
som den siden blev; thi halv melankolsk stod jeg op for
at besvare Jespersen ang. nogle kurrer på tråden, som
han meldte ang. min islandske ansøgning. Mod middag
kørte jeg med min broder og hans kone i et skønt vejr
hen til Keglgård ; men mødte midtvejs hr. Kuhlmann med
familie, der agtede at besøge os. Vi vendte altså om igen
for at nyde dette talrige selskab, som endvidere blev for
øget med hr. Krag. Vi har leget jul og moret os på for
skellig måde lige til kl. 2 i nat.
27. januar: I dag gik da rejsen for sig til Keglgård,
og blev vi modtagne ret kostelig. Kort efter vores an
komst kom provst Stiernholm med sin kone, denne er en
halvbroder til junkeren, og fordi han er født og undfan
gen i synden, d. e. født udenfor det højadelige ægteskab,
duede han ikke til andet end til at dyrke videnskaber,
og sådan et subjekt må i det ringeste blive en provst —
dog, jeg tvivler ikke på, at provsten jo fortjener at sidde
på Set. Peders fodskammel. Alt dette store selskab morede
sig med spil og spøg til kl. 11, da vi den Grettrup’ske
familie kørte hjem.
28. januar: I morges skrev jeg min ven Kiernsted til
København, besvarede brevene fra Ribe. I eftermiddag
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gik jeg op til hr. Krag; der var Gedde alt i forvejen, og
et spil polskpas udgjorde aftenfornøjelsen.
29. januar: I dag har jeg været hjemme og læst i Hess,
og for resten har intet mærkværdigt forefaldet.
30. januar: I dag har jeg ligeledes forblevet hjemme
uden et par timer, som jeg vandrede med en af mine
halvsvigerinder ud i marken og langs med fjorden. Da
jeg kom hjem, var Bjørn, hr. Spliids svoger, her og en
anden fyr, som var jurisperitus ; disse opholdt sig her
kort tid. I aften har jeg læst i Hess X.ti (Christi) første
prædiken på fjeldet. Hvilke guddommelige moraler.
31. januar: Nu er da søndag og V12 forsvundet af dette
år. Således løber tiden som en strøm. Lovet være GUD
for det forbigangne, og give at det følgende uvisse må
også løbe lykkelig af. Jeg har i dag opholdt mig hjemme,
imedens familien gjorde visite hos hr. Krag. På sengen
læste jeg, eftersom jeg plejer, et kapitel af Hess.
(Fortsættes).
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En Lærersøn fra Højslev,
der blev Storkøbmand i Aarhus
Efterladt Artikel af Pastor J. P. Lundoe

I
Lærer Laurits Sørensen Wistoft var ansat ved Højslev
Byskole, Pastoratets gamle Degneembede, og tillige Kirke
sanger ved Pastoratets tre Sognekirker, Højslev, Dom
merby og Lundø, og altsaa paa en Maade fremdeles en
Slags Sognedegn fra 4/9 1819 til 9/6 1836, skønt Navnet
Sognedegn eller blot Degn blev afløst af Navnet Skole
lærer og Kirkesanger ved Skoleloven af 1814.
Han blev født 29/10 1798 i Vinkel pr. Viborg og var
Søn af Sognedegn for Vinkel og Rind, Søren Laursen Wis
toft og Hustru Ane Marie Sørensdatter. Han blev dimit
teret fra Ranum 1819, hvor Sognepræst Ignatius Becher
havde oprettet Seminarium i Præstegaarden, altsaa et af
de saakaldte Præstegaardsseminarier, hvoraf der da var
flere i Landet. Deres Levetid blev af flere Grunde kun
kort, fra 1815 til 1819, da nedlagt. Dels var Præstens
Helbred ikke godt, dels var Myndighederne karrige med
Understøttelsen. Senere blev Seminariet i Snedsted i Thy
flyttet til Ranum 1848, hvor det som Statsseminarium
drives og trives godt den Dag i Dag.
Den 18/6 1826 blev Lærer Laurits Wistoft gift med
Jomfru Sophie Dorthea Friis i Højslev Præstegaard. Hun
var en Datter af den tidligere Ejer af Staarupgaard,
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Christen Friis og Hustru Anne Cathrine, f. Sommer, og
blev født 28/8 1804, samme Aar som Faderen købte Gaar
den af Bagge Lihme. Efter Faderens Død 1809 giftede
Moderen sig, ogsaa 1809, med sin Forpagter, Morten Som
mer, der ser ud til at have været en nær Slægtning af
hende og nu rykkede ind i Gaarden som Proprietarius.
De solgte imidlertid Staarupgaard c. 1822 til M. Revsgaard fra Salling, der igen afhændede den til Kammerraad F. V. Bering 1830. Saa boede de en kort Tid paa
Lerkenborg i Ørslevkloster Sogn, hvorfra Madame Som
mer 20/9 1827 var iblandt Fadderne ved en Søstersøns
Daab, og derefter paa Kærgaardsholm eller maaske sna
rere paa en af de mange, men ret store fra denne Hovedgaard fraskilte Parceller, da hun derfra bar sit Barne
barn, der blev kaldt op efter hende med Navnet Anne
Cathrine Sommer Wistoft, i Kirke i Højslev 3/4 1828.
En af Fru Lærer Wistofts tre Brødre, Andreas Dyhr
Friis, havde overtaget en større Parcel fra Staarupgaard,
kaldet Nørvang, senere med Navneforandring til Vogn
strup, som altsaa var priviligeret Jord, hvorefter han
28/10 1825 giftede sig med Datteren Dorthea Kathrine
Pedersdatter Lynderup, en Datter af Gaardejer Peter
Christensen Lynderup og Hustru Anne Andersdatter i
Svenstrup, Højslev Sogn. Efter Mandens Død henlevede
Enken Dorthea Kathrine som Aftægtskone hos „Enkefru
Martha paa Vognstrup“ til sin Død 11/2 1885, 90 Aar gi.
Dengang var det ikke moderne med Et- og Tobørnssystemet, og Præster og Degne havde gerne deres Part.
Lærer Wistoft og Hustru fik 12 Børn, hvoraf Halvdelen
blev født i Højslev og den anden Halvdel i Lem og Vejby
i Vestsailing, hertil han var blevet kaldet som Lærer i
Lem og Kirkesanger ved begge Kirker 9/6 1836. Nogle
af Børneflokken døde i Barndoms- eller Ungdomsalderen,
andre forblev ugifte, Resten „tog sig Hustru til Ægte“.
1. Om den ældste Søn, Severin Christian, f. 7/12 1826,
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er at nævne, at han blev uddannet til Mekaniker og i
Militærtjenesten udnævnt til Underkorporal. Han faldt
den 25/7 1850 ved Øvre Stolk i Istedslaget mod Oprørerne.
Der blev opsat en Mindetavle over ham baade i Asmild
og Lem Kirker, ligesom der blev skrevet taknemlige
Mindevers til hans Ære i Viborg Stiftstidende 29/8 1850.
Mindetavlen i Asmild har følgende Inskription: „Mecanicus Severin Christian Wistoft af Søndermølle, Under
korporal ved 2. Forstærknings Jægerkorps, født 1826.
falden ved Isted 25. Juli 1850.
„For Danmarks Folk og Konge tro de stred,
og de har Krav paa herligt Eftermæle.
De gik med Sang i Døden for vor Fred,
Gud lønne dem og glæde deres Sjæle.
Paa helligt Sted skal deres Navne staa,
de ihukommes skal i Folkets Bønner;
Gud lader gamle Danmark ej forgaa,
mens danske Mødre føder Heltesønner“.

2. Den næstældste var den ovenfor omtalte Anne Ca
thrine Sommer Wistoft, f. 3/4 1828 og død 29/6 1885,
ugift.
3. Henrik Nicolaj, f. 26/7 1829 og død 1896 i Aarhus.
Han var i en Aarrække Købmand i Knebel i Molslandet,
var ugift og slog sig paa sine ældre Dage ned i Risskovs
Stationsby, tidligere betegnet „Vejby Krat“, og boede i
en mindre Ejendom mellem Stationsgaden og Jernbanen,
hvor han ofte fik Besøg af sin Broder, Storkøbmand
Anton Martin, naar denne med Familie foretog deres
Søndags Skovtur til Risskov.
4. Anton Martin, f. 10/7 1831 og død 18/6 1908. Om
ham senere.
5. Sophie Laurine, f. 23/8 1833 og død i Skive 22/11
1925, ugift.
6. Jens Peter Severin, f. 16/7 1835 og død 12/3 1853.
7. Elisabeth Marie, f. 3/1 1838, død i Aarhus 18/9 1915.

En Lærersøn, der blev Storkøbmand i Aarhus

109

8. Anne Marie, f. 29/10 1840 og død 2/8 1934 i Skive,
ugift. Inden sin Død forærede hun flere Ting fra Barn
domshjemmet til Skive Musæum og stillede et Legat paa
10.000 Kr. til Fordel for trængende Kvinder i Skive.
9. Jacob Albert, f. 30/1 1843, var Postekspedient i
Hobro, ugift.
10. Johanne Louise, f. 11/2 1845 og død 10/2 1858.
11. Augusta, f. 22/8 1847 og død 13/2 1858. Da Nr. 10
og 11 er døde med et Par Dages Mellemrum, er de sik
kert bortrevet af en smitsom Sygdom.
12. Severine Christiane, f. 11/8 1850 og død 7 Uger
derefter.
Naar flere af Børnene har Tilknytning til Skive, skyl
des det ikke blot, at Forældrene baade fra Højslev og
Sallingland havde Skive som Købstad, men at Familien,
da Faderen blev entlediget 1/11 1871, flyttede til Skive,
hvor han døde 8/5 1879, SO1/^ Aar gi. Hans Hustru, Sophie
Dorthea, døde 18/10 1893. Maaske flyttede hun som Enke
ned til sin Søn og hans Familie i Aarhus, hvor der sik
kert baade var Husrum og Hjerterum for hende. Lærer
Laurits Wistoft omtales som en dygtig og anset Lærer,
der var god ved sine Elever og afholdt af Beboerne. Han
syntes at have haft politisk Interesse, da han flere Gange
var ordførende Stiller for Søren Lybye i Hem. Han blev
paaskønnet med Dannebrogskorset 6/10 1862.
En broder til ham var Lærer og Kirkesanger i Lee pr.
Bjerringbro, Jens Peter Wistoft, sidst Møller i Tvis
(1804—96), hvis Søn med hans første Kone, Ellen Marie
Madsdatter Jespersen (død 1837), var Assurancemand og
Politiker Jens Nicolaj Christian Wistoft (1831—1910).
Denne kom i Forbindelse med den da kendte Politiker
Geert Winther (1813—1905) og arvede omsider de af
denne stiftede Brandkasser: 1. Brandforsikring for min
dre Landejendomsbesidderes rørlige Ejendomme i Nørre
jylland 1851 — 2. Brandforsikring for mindre Landejen-
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domsbesidderes Bygninger og andre faste Ejendomme i
Nørrejylland 1855 — 3. Senere kom en Stormskadeforsik
ring til 1903. Han fortsatte Geert Winthers „Brand
politik“ og var en dygtig og praktisk Organisator, hvor
for Brandkasserne kom til at bære hans Navn og blev
kaldt „Wistofts Brandkasse“, ikke Winthers Brandkasse.
Efter hans Død blev Sønnen Elvius Marius Jespersen
Wistoft Direktør for Wistofts Brandkasse, der forlængst
var blevet sluttet sammen til en Enhed. Han døde i 1927,
men Wistofts Brandkasse eksisterer den Dag i Dag, og
i Sej ling pr. Silkeborg var i sin Tid den gamle Sogne
foged Chr. Winther Tillidsmand for den. Den nuvæ
rende Direktør, cand. jur. Knud Wistoft, Aarhus, sørgede
for, som „den tredje“ Wistoft, at Navnet Wistofts Brand
kasse ikke gaar i Glemmebogen. Har eksisteret i over 100
Aar. Jens Nicolaj Christian W. var Lars Bjørnbaks Med
kæmper i Politik og sammen med denne Stifter af Aar
hus Amtstidende, der udkom første Gang 1. Oktober 1866.
Senere blev han Folketingsmand for Æbeltoftkredsen
1892—98, hvor han efterfulgtes af den dygtige og bega
vede Niels Neergaard og ligesom denne optraadte som
forhandlingsvenlig Politiker, maaske mærkværdigt nok
at dømme efter hans Temperament og Fortid. Men hans
Brandkassevirksomhed, der havde skabt ham et lands
kendt Navn, tabte han aldrig af Syne.
II
Storkøbmanden Anton Martin Wistoft, Studsgade 70,
Aarhus. Det er om denne Søn af Lærer Laurits S. Wis
toft, jeg især gerne vil fortælle lidt, hvortil jeg henter
Hjælp fra en smuk og interessant Skildring af ham, be
titlet „Spredte Minder fra en gammel Købmandsgaard
i Aarhus“ af hans yngste Søn, Provst Henrik Wistoft,
Sognepræst i Røgind-Sporup 1908—1945.
I disse smukt opridsede Minderuner findes ogsaa et
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Kontrafej af den gamle Fjandbo- og Sallingbo-Lærer og
hans Hustru fra deres gamle Dage, men uden nærmere
Beskrivelse. En saadan sætter jeg saa selv til. Fra anden
Side vides, at han i sine Velmagtsdage har været stor og
kraftig, men det gør Billedet, der findes af ham, slet
ikke Indtryk af. Her er han efter Brystbilledet og de fine
Ansigtstræk at dømme nærmest spinkel og noget mager,
men det er velsagtens Alderen, der har gjort sig gæl
dende. Han er en pæn, gammel Mand, der, som de gamle,
ærværdige Degne dengang brugte det, er afbilledet med
Kalot og med Halstørklæde af Silke ovenpaa den hvide
Flip, bunden i en Knude under Hagen, og iklædt en Vest,
vistnok af sort Fløjl, hvis Udskæring giver Plads til den
hvide Brystkrave. De tynde, noget lyse Lokker, der i en
Krans titter frem ved Tindingerne under Kalotten, gaar
saa ned til Ørerne og bag ved disse, ikke ned over eller
foran disse som ofte ved Almuesfolk paa den Tid. An
sigtsudtrykket er alvorligt og Blikket lidt stift som ofte
hos ældre Folk. Ret et smukt og tiltalende Billede med
noget fint over sig. Hans Hustru, Sophie Dorthea, er ta
get med Kyse paa, den er sort og udstafferet med Blom
ster og med et bredt Silkebaand bundet i en stor Sløjfe
under Hagen. Alderen synes at være falden mere paa
hende end paa Manden. Ansigtet er stærkt præget af
Rynker, Øjnene dybtliggende, men milde, og Munden er
kneben fast sammen, saa det er øjensynligt, at hun har
taget sit Tørn her i Livet med de mange Børnefødsler,
Børnenes Opdragelse og Hjemmets Sysler tillige med
Sorger og Savn, der fulgte med flere af Børnenes Bort
gang.
De økonomiske Forhold i Lærerhjemmet var ikke daarlige, om end ret beskedne efter Datidens Lærerlønninger
og i Forhold til det store Børnetal, saa Børnene blev væn
net til Nøjsomhed og maatte tidlig tage fat for at støtte
Hjemmet og bane sig en Vej til en fremtidig Livsgerning.
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Anton blev sat i Købmandslære i Randers hos Agent Bay,
der var en anset og dygtig Forretningsmand. Fra den
Tid kunde han mindes Blicher, der da var Sognepræst
i Spentrup-Gassum, og som vel sagtens paa sine Randersture kørte i Gaarde hos Agent Bay. Men om Blichers
Forhold paa disse Ture, om han var en god Betaler o. 1.,
meldes der ikke noget om.
Kun 29 Aar gi., altsaa 1860, startede han sin egen For
retning i Studsgade 68 i Aarhus. Han havde Heldet med
sig, og 7 Aar derefter flyttede han ind i den store Nabo
ejendom i Studsgade 70, den saakaldte „Raaeske Gaard“,
opført af Købmand Hans Raae 1798. Og da Forretningen
stadig gik støt fremad, vovede han nogle Aar ind i Halvfjerserne at købe Ejendommen. Det var dristigt gjort,
men det gik godt, ja over al Forventning. Ved sin Rede
lighed og Soliditet, Accuratesse og hensynsfuld Betjening
af Kunderne, hvilket er gode og kloge Købmandsdyder,
blev han ret snart en af de førende Købmænd i Aarhus.
Og det er en overordentlig smuk Skildring i Mindernes
Glans og dyb sønlig Taknemlighed, Provsten giver af sin
Faders Forhold til Kunderne: „Dette var nærmest patri
arkalsk, grundet paa gensidig Tillid og Trofasthed. Kun
derne betragtede Købmanden som deres Ven og fortro
lige, som de vidste, de kunde stole paa, hvorfor de ofte
i Pengesager eller rent private Anliggender søgte Raad
hos ham. Og Købmanden var altid rede til at høre paa
dem og hjælpe, hvilket jo ogsaa i det lange Løb var i
hans egen velforstaaende Interesse“. Et saadant Forhold
kendes ogsaa fra de gamle, store Købmandsgaarde anden
steds; hvilket nu desværre for største Parten er forsvun
det. Og Sønnen har aldrig hørt, at nogen Kunde ytrede
Misfornøjelse eller Utilfredshed med den Behandling, de
fik fra hans Faders Side. Dette er meget sagt. Og flere
af de faste Kunder, der mest var fra Egnen Nord for
Aarhus, saavelsom Medhjælperne, der blev i Forretnin-
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gen i mange Aar, nævnes ved Navn og faar et godt
Skudsmaal. En af dem, Michael Jensen, der senere selv
fik en Chefstilling i et stort Firma, sad i Handelsstands
foreningen sammen med sin tidligere Chef og skænkede
til en Student ved Aarhus Universitet et Værelse, som
kom til at bære hans sidste Chefs og Anton Wistofts
Navne.
Den Raaeske Gaard, hvor altsaa Anton Wistoft reside
rede i en meget omfattende Købmandsforretning, var en
lang og anselig Bygning i to Stokværk af Grundmur, og
den er til endnu som en af de gamle herlige Bygninger,
der vækker vor Beundring. Disse er nu faatallige og skal
opleves i den gamle Bydel, hvor de ligger spredt omkring.
Men man kan endnu være saa heldig og behøver ikke
udelukkende at søge til „den gamle By“ i Aarhus for at
faa et Indtryk af, hvordan man byggede Herskabshuse
i gamle Dage. Der er baade Stil og Smag over en saadan
gammel ærværdig Bygning.
Døren paa Købmand Wistofts Midterfacade er et pænt
Kunstværk baade med Udskæring og Pilastre og foroven
med en Sandstens Relief, hvor Handelens og Søfartens
Sindbilleder er indgraveret, saa ingen kan være i Tvivl
om, at det er en Købmandsgaard, man kommer ind i.
Igennem en Port ved den lange Hovedbygnings ene Ende
kommer man ind i den forreste Gaard, der er omgivet
af Bygninger paa alle Sider med Plads til Pakhuse og
Oplagsrum af forskellig Slags. Langs Stuehusets Gaardside løber en Svalegang, kaldet „Svalen“ med Opgang til
Kornlofterne og Køkkenregionerne. Det er ikke blot en
romantisk og sjælden Levning fra Fortiden, men frem
byder ogsaa derfor et hyggeligt Skue over Gaardspladsen
med Valnøddetræerne (som nu vistnok ikke findes mere)
og det store „Kjeldtrug“, der er udhugget i en eneste
Granitblok og bar Bogstaverne H. R. (Hans Raae) og
8
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Aarstallet 1810. Dette Vandtrug er nu skænket til „den
gamle By“.
Fra den forreste Gaard fører igen en Port ind til Baggaarden med de lange, rummelige Staldbygninger m. m.
Disse kunde paa de store Torvedage (Lørdag) og især
Set. Olufs Markedsdagene være saa tilpakkede med Kun
dernes Heste, at der maatte anbringes Krybber m. v.
ude i Gaarden til den „overflødige“ Part af disse. Der
blev dannet mægtige Vognparker af Køretøjerne, der blev
ordnet i pæne, lange Rækker af Gaardskarlene, der natur
ligvis langtfra var kede af det talrige Besøg, thi jo flere
Køretøjer, desto flere Mønter gled der ned i deres Lom
mer. Kun en Del af denne Gaardsplads var brolagt, Resten
belagt med Grus, hvor Købmandens Børn spillede Krocket
med deres Venner og Kammerater eller foretog gymnasti
ske Øvelser. Bagved igen laa den ret store Have med Lyst
hus, der i Sommertiden blev flittigt besøgt. Haven var
altid i en velplejet Orden, hvor Købmanden kunde gaa
sine Aftenture og slappe lidt af efter en travl Dag. Han
var Blomsterven og holdt af at se noget gro og grønnes.
Som Landsbybarn kunde han ikke nøjes med Brostenene
alene.
Som vi kendte det for 40 â 50 Aar siden fra f. Eks.
Konsul Diges og Købmand Stillings Købmandsgaarde paa
Østerbro i Skive m. fl., saaledes var der ogsaa hos Køb
mand Wistoft en Folkestue, hvor Kunderne, der kørte i
Gaarde, frit kunde gaa ind og hænge deres Overtøj fra
sig, ogsaa deres medbragte „Klemmer“, der laa godt gemt
i „Tegnen“ eller „Skræppen“, kunde sende deres ude i
Byen indkøbte Pakker hen m. v. Saa vankede der gerne
en hvid Dram til Mændene og en rød til Kvinderne, hvilke
begge Hold Drikkevarer dengang var prisbillige, saa det
gik ikke saa nøje til med en Snaps mere eller mindre.
Der stod ogsaa en velforsynet Tobakskasse til fri Afbe
nyttelse. Saa gjaldt det om at faa noget puttet ned i
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Pibens store Træhoved, ofte stoppet saa fast, at Piben
ikke vilde trække selv for nok saa kraftige Anstrengelser,
men man kunde jo altid stoppe om, naar man kom ud paa
Gaden, hvorved en god Del af den kære Tobak gled ned
i Trøjelommen til senere Afbenyttelse.
Hos Købmand Wistoft blev der endog serveret Kaffe
i „Bønderstuen“, og Maren Brødkone med den nystrøgne,
hvide Kappe og det venlige Ansigt stillede med sine Kage
kurve, en med Femøreskager og en med dejlige Sukker
kringler til kun 2 Øre pr. Stk. Havde Kunden Ærinde
inde paa Kontoret, blev han gerne budt ind i Privaten til
en Kop pænere Kaffe eller endog Frokost og en hyggelig
Samtale. Disse Besøg kunde ofte trække rigeligt længe
ud, saa Købmanden maatte have „Sølvtvebakken“ op af
Lommen for at antyde, at han havde travlt. Der var maaske endda ogsaa andre Hold, der skulde beværtes. Ja, paa
Set. Olufs Markedsdagene, hvor der var en usædvanlig
Tilstrømning til den store By, kunde de unge Piger og
Konerne inde i en af Købmandens Stuer skifte Kjole, hvis
de skulde klædes om for at gaa til Dans paa „Vennelyst“.
Altsammen saa hyggeligt og gæstfrit imødekommende fra
Købmandsfamiliens Side.

III
Købmand Wistoft blev samme Aar, han startede sin
Forretning, altsaa 1860, gift med Emilie Michelsen, der
var et Aar yngre end sin Mand og af gammel Sømands
slægt. Hun havde den triste Skæbne at miste baade Fader
og Moder 1842, da hun kun var 10 Aar gi. Faderen for
liste med „Mand og Mus“ i en Brandstorm under Hollands
Kyst, og Moderen døde kort efter, saa nu var de fem
Børn pludselig bleven forældreløse, men der blev sørget
godt for dem, og Emilie fik et nyt Hjem hos Købmand
Jørgen Gjern og Hustru Ernastine, f. Smith, paa Mejlgade. De adopterede hende, da de selv var barnløse. Hen8*
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des Søn kalder hende en begavet Kvinde og sin Mand og
deres 8 Børn en god Hustru og Moder ved Livet i det
store Hus, hvor der var meget at forestaa. En Farbroder
til hende førte i sin Tid „Smakken“ mellem Aarhus og
Kalundborg. Sønnen Jacob blev Sagfører først i Aarhus
og siden i Kalundborg, hvor jeg i sin Tid i Fuglede lærte
ham at kende som en flink og tiltalende Mand at være
sammen med. To Sønner døde i den voksne Alder af
galoperende Svindsot, og 1949 var alle Børnene døde und
tagen Ernastine og Provsten. Provsten satte over Livet
i sit Barndomshjem de skønneste Strofer af Henrik Ibsen:
„Et Hjem er der, hvor alle dine Tanker
kan lege frit som Barn paa Faders Fang,
hvor ej din Røst paa Hjertedøren banker,
før Svaret lyder i beslægtet Sang“.
„Et Hjem er der, hvor dine Haar kan graane,
og ingen mærker, at du ældes dog,
hvor kære Minder dæmrer for at blaane,
som Aasens Rygning blaaner bag om Skog“.

Og han føjede til: „Dengang var der i Almindelighed
mere Venlighed og Imødekommenhed mellem Mennesker,
mer gensidig Tillid, og der var ikke det hæsblæsende Jag
og saa meget, der slider paa Folks Nerver, som nu. Man
fik ligesom mere Tid til at leve. Og naar jeg nu gennem
lever i Erindringen Livet og Hjemmet i den gamle Købmandsgaard, staar Mindet om de to elskelige Mennesker,
der skabte og bar Hjemmet for mine Søskende og mig
gennem lyse og svære Tider, levende for mit Øje. Dem
skylder jeg mere, end det kan siges“.
Købmand Anton Wistoft fra Degneboligen i Højslev
døde 18. Juni 1908 her i Aarhus og hans kære Emilie
Aaret efter, begge 77 Aar gamle.

Randbemærkninger
til Digte af Jeppe Aakjær
Af August F. Schmidt

Ole Stam

Umiddelbart efter Nytår 1908 udkæmpedes der i For
sikringskredse herhjemme en Dyst af intern Karakter.
I Polemikkens Hede skrev en af de implicerede Redak
tører af Fagblade indenfor Branchen, W. Levison, en
Neu-Ruppiner i Fagbladet „Forsikringskongressen“. Den
havde følgende Ordlyd:
„En hed Mand, en vred Mand,
en Redaktør og rå Mand
har bagfra dolket
sin Kollegas Stråmand“1).

Mon ikke Jeppe Aakjær har læst disse Linjer og erin
dret den ypperlige Virkning af den særlige Rimform med
Indrim og Enderim i første Linje og Bogstavrim i anden
Linje, da han noget senere, den 20. Juni 1908, skrev sit
Digt: „Ole Stam“, hvis første Vers lyder:
„Der stod en lille vred Mand,
en tæt Mand, en bred Mand,
der stod en lille vred Mand,
og det var Ole Stam“.

Aakjær beherskede alle Rimformer, og det må anses
for givet, at han med sin stærke Hukommelse og skarpe
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Opfattelse af, hvad der indenfor Versets Område havde
Vellyd, har husket Levisons Vers, da han gav sig i Færd
med at skrive sit mesterligt formede Digt om den sjæl
landske Ædling Ole Stam, der i 1147 protesterede mod
Svend Grathes Kongevalg. Aakjær har af to ligevægtige
Stavelser dannet de meget karakterfulde Rim, hvortil der
findes Sidestykker i Digtets 3. og 9. Vers. Digtet om Ole
Stam viser Aakjærs billeddannende og beskrivende Evner
i fremragende Grad.
Den døde Lærke
St, St. Blicher skrev i „Nordlyset“ 1829 et Digt2) „over
en Lærke, som hungrede sig til døde“. Heri foregriber
han Tonen fra Digtsamlingen „Trækfuglene“ og ikke
mindst Stemningen fra „Sig nærmer Tiden, da jeg må
væk“. Jeppe Aakjær anbragte Digtet om den døde Lærke
som Motto over Afsnittet: „I Dybsens Nød“ (i Blichers
Livs-Tragedie III, 1904, 134), hvori er meddelt Oplys
ninger om den Modgang, Blicher havde at kæmpe med.
Som en Indledning hertil kan Digtet om Lærken, der
hungrede til døde, meget vel passe. — Det er muligt, at
Jeppe Aakjær har haft Blichers Lærkedigt i Tankerne,
da han den 26. Februar 1910 skrev sit Digt: „Den døde
Lærke“. Der er dog ingen ydre Lighed mellem de to Digte,
hvis Forudsætninger er den samme: Fundet af en død
Lærke i Vintersneen. Af de to Digte er Aakjærs langt det
betydeligste.
Hejmdals Vandringer

I 1840, da Ejeren af Himmelbjærget, Peder Nielsen,
var i Strid med Blicher, der igen agtede at afholde et
Folkemøde på den skønne Højde, løstes Sagen til alles
Tilfredshed, idet Christian VIII købte Bjærget, så det i
Fremtiden kunde blive benyttet bl. a. til folkelige Møder.
Den lille Konge-Handel mellem Bonden og Majestæten
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gav Grundtvig Lejlighed til at skrive et Digt, som han
fremsagde i „Danske Samfund“ den 8. September 1840,
just på Kongens Fødselsdag. I Visen lader Grundtvig
Holger Danske optræde som Repræsentant for den danske
Folkeånd overfor Peder Nielsen fra Ry. Det let skæm
tende Digt har Jeppe Aakjær fremdraget og kommenteret
i „St. St. Blichers Livs-Tragedie“ II, 1904, 340 ff. Det
er i Modstrid med Mythologien, når Grundtvig lader
Holger Danske blæse i Gjallarhornet. Dette Musikinstru
ment bæres af Guden Hejmdal. Da Aakjær skrev sit
uforglemmelige Højsommerdigt: „Hejmdals Vandringer“
(1924), har han muligvis haft Grundtvigs Digt fra 1840
i Tankerne. Det har antagelig givet ham Idéen til at lade
Hejmdal ende sin Vandring netop på Himmelbjærget.
Himmelbjærgpræsten

I Aakjærs Skuespil „Himmelbjærgpræsten“ (1917)
stifter man i 3. Akt Bekendtskab med Visesangeren
Peder Jensen, der i Skuespillet giver et Par Numre til
Bedste for det Publikum, der var samlet på Himmelbjær
get til en af de Fester (1839 eller 1841), Blicher var
Leder af. Peder Jensen (1795—1867), der navnlig i
1830erne optrådte ved mange Lejligheder med Sange og
Digte, var fra Viby ved Århus. Han kaldtes derfor „Poe
ten fra Viby“. Han var ikke bange for på Himmelbjærget
at optræde som Konkurrent til Blicher, og herved er hans
Navn kommet ind i Litteraturhistorien. Peder Jensen
hørte til de Almueskribenter, der nød betydelig Velvilje
hos den jævneste Befolkning3).

Vredens Børn

Jeppe Aakjær udnyttede ofte på udmærket Måde Ord
og Vendinger fra Bibelen i sit Forfatterskab. Således
kan nævnes, at hans Roman: „Vredens Børn“ (1904) har
sin Titel fra Pauli Brev til de Epheser. Heri læses i 2.
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Kap., Vers 3, at Menneskene førhen alle vandrede „i vort
Køds Begærligheder og gjorde Kødets og Lysternes Vilje,
og vare af Naturen Vredens Børn, som og de andre“.
Her har den bibelstærke Digter fundet de to Ord, som
vel bedre end andre passede til den strenge Roman om
et Tyendes Saga4).

Hellig Wolies Bøn
1898 oversatte Aakjær et længere Digt af Robert Burns
til Dansk. Det handler om en skotsk Tartuffe, og Digtet
gav Aakjær Titlen: „Hellig Wolles Bøn“. Det findes i
hans „Samlede Digte“ III (1931), 137—41. Man får uden
Tvivl i Aakjærs Oversættelse et fuldgyldigt Indtryk af
Originalen. På vittig Måde er det lykkedes den jydske
Digter at give et Indtryk af den store Hykler William
Fischer, der i 1785 fik rejst Kirkens Tiltale mod en Ven
af Burns, Gawn Hamilton. Fischer tabte Sagen mod
Hamilton, og Burns føjede Spot til Skade med sit Digt,
der gik ud over hele Skotland. Når Aakjærs festlige
Oversættelse er fremdraget her, er det for at gøre op
mærksom på, at „Hellig Wolles Bøn“ ganske sikkert har
givet den fynske Hjemstavnsdigter Hans P. Lunde (1859
—1949) Idéen til Digtet: „Mikkels Avtensbøn“, der fin
des offentliggjort i Lundes Bog: „Fynske Digte“ (1926),
115—16. „Mikkels Avtensbøn“ er på syv 7-linjede Vers,
skrevet på fynsk Dialekt, og man lærer i disse en gam
mel Hykler at kende. Mikkel beder i sin Aftenbøn om
at få sine forskellige Ønsker opfyldt. Han er af samme
Type som Hellig Wolle, og der er den samme Stemning
i Lundes Vers som i Aakjærs Oversættelse. Man høre
blot et af Versene hos den fynske Digter (her meddelt
på Rigsdansk), og man er ikke i Tvivl om Påvirkningen
fra Aakjærs gamle Oversættelse:
„Ja, gode Gud, jeg har jo syndet tit
og synder daglig, mest mod dig, o Herre,
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men Knud, som du behandler alt for blidt,
han er da over tyve Gange værre.
Han avler immer bedre Korn end jeg,
hans Velstand vokser jo. Hvem kan fatte det?
(For mine Øjne går det nu for vidt!)“

Hans P. Lunde har muligvis ment, det kunde være pas
sende på Fynsk at have en Skildring af en aldrende
Egoist, der kunde svare til den hellige Wolle, som Aakjær
næppe har digtet om uden et Sideblik til en eller anden
gammel Kending i Flyegnen. Flere Steder i Aakjærs
Digtning træffer man på Folk, der er nær beslægtet med
hin Skotte, som Robert Burns udødeliggjorde i sine spot
ske Vers, som man i den danske Oversættelse godter sig
over at læse.
NOTER
1 ) Se Oscar Rechendorff: Livserindringer (1939), 94.
2) Optrykt i St. St. Blichers Samlede Værker, Bind XV, 220 (252).
3) Jeg har i min Bog: „Viby Sogns Historie“ II (1949), 240—47 skrevet
udførligt om Peder Jensens Liv og Digtning.
4) Jvf. „Skive Folkeblad“ 23/8 1949. Om Aakjærs Brug af jydske Gloser i
sin Digtning er samlet en Række Eksempler i „Skive Folkeblad“ 31/1
1936 (Aug. F. S.).

o

Årsberetning
fra Historisk Samfund
Så blev vi 50 år! Fødselsdagen blev fejret festligt un
der hyggelige former med Krabbesholms riddersal som
malerisk ramme. Fru forstander Ria Gravsholt havde
gjort det så hyggeligt med levende lys overalt, ild i den
åbne kamin — og et særdeles fint kaffebord. Thi hvad
er en fest uden kaffe!
Undertegnede fortalte om Samfundets historie indtil
jubilæet og mindedes de mænd og kvinder, der havde
gjort et arbejde for at bevare egnens historie i tale og
skrift, og de var mange. Så holdt landsarkivar Johan
Hvidtfeldt, Viborg, festtalen, der var pompøs og oply
sende. Derefter kaffe — og så var der mange gratulanter,
der havde ordet, heriblandt et af de få nulevende med
lemmer fra starten, gartner Lavrs en, Roslev, udover bl. a.
pastor Th. Dorf i København, der var vor første formand
og i dagens anledning udnævntes til æresmedlem. Mange
lykønskningstelegrammer indløb fra venner og institutio
ner, og blomster så flotte fra byrådet fik vi. Jo, det var
en herlig festdag, som yderligere forsødedes ved vel
komne pengegaver fra selskaber og legater.
Vor historiske vandring gik i år til det smukke Eskjær.
Her holdt først litterat Otto L. Sørensen fra trappen et
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indledende historisk foredrag om gårdens ældste ejere,
hvorefter pastor Johannes Bang, Roslev, i borggården
holdt et stemningsfuldt foredrag om Eskjærs nyere ejere,
hvilket suppleredes af godsejer Herluf Schütte. Da Bang
fortalte om justitsråd Lange, kom Schütte frem på den
store trappe med et maleri af ham. Jo, det var anskueligt,
og sligt husker man. Der var henved 50 deltagere.
Her skal også omtales, at vi har fået en vejledende tavle
opsat ved Tinghøjen i Bostrup med tekst forfattet af
Otto L. Sørensen, og vi har en anden under arbejde til
Breum kilde. Dette arbejde varetages af vor sekretær,
lærer Svend Mortensen, Skive. Vi håber ad åre at komme
videre Salling og Fjends rundt med vore tavler. Så kan
folk finde stederne og læse historie på stedet!
Og et fredningsarbejde skal ikke forbigåes. Den store
bondepolitiker Bertel Nørgaard i Krejbjerg var med i
den grundlovsgivende rigsdag. Hans gravsted i Krejbjerg
stod for at blive udslettet. Vi startede en indsamling, der
gav penge nok til vedligeholdelse længe, længe fremover.
Vi skylder bidragyderne nær og fjern samt menigheds
rådet i Krejbjerg en stor tak!
Vor generalforsamling holdtes i år på GI. Skivehus.
Litterat Otto L. Sørensen fortalte meget interessevæk
kende om alle de lensmænd, der herfra har styret Salling.
Bagefter var der vandring gården rundt. Otto L. viste
og forklarede. Det var det helt rigtige.
Nyvalgt til styrelsen blev pens, førstelærer Ejnar Poul
sen, forhen Løvskal, nu ejer af Hvidbjerg gi. skolebyg
ning ved Skive.
Vort regnskab står således, at vi havde 1632 kroner i
kassen — efter vort jubilæum, der tog en lille slump —
støt os derfor og skaf os nye medlemmer, for „Skive
bogen“ bliver dyrere og dyrere at magte. Det er ikke på
trængende at spørge sine bekendte, om ikke også de vil
med i laget.
J. C. Krogh, formand.

SKIVEBOGEN
udsendes til Samfundets Medlemmer. Kontingentet er kun
6 Kr., og Indmeldelser kan ske til Kassereren, Otto L. Sø
rensen, Frederiksgade 4, Skive, til hvem ogsaa al Henven
delse angaaende Ekspedition bedes sendt, samt til hvem Tids
skrifter og Bøger bedes adresseret. Indmeldelse modtages
ligeledes af Styrelsens Medlemmer og Samfundets Repræ
sentanter i Sognene i Salling og Fjends:
Gdr. Laust Madsen, Aasted pr. Durup.
Gdr. Holger Overbæk, Resen pr. Skive.
Gdr. Jeppe Nielsen, Nautrupgaard pr. Durup.
Gdr. Gerhard Svenningsen, Ramsing pr. Ramsing.
Gdr. Hans K. Jepsen, „Syvtallet“ pr. Roslev.
Gdr. Peder Kirkegaard, Trandum pr. Skive.
Førstelærer K. Enna Jensen, Lihme Hovedskole pr. Lihme.
Pens. Førstelærer J. C. Krogh, Islandsvej 3, Skive.
Lærer Esper L. Dalgaard, Lyby pr. Lyby.
Uddeler Ivar Christensen, Stoholm, Jylland.
Forhv. Uddeler Carl Jensen, Lem pr. Brodal.
Bogbinder Axel Nielsen, Rødding pr. Spøttrup.
Proprietær Chr. Lybye, Haldborggaard pr. Skive.
(Flere Tillidsmænd modtages gerne i øvrige Sogne).
Se efter, om De mangler tidligere Aarbøger eller Skrifter.
De kan ogsaa forlanges gennem Byens Boghandlere.

INDBYDELSE TIL KURSUS FOR LOKAL- OG
PERSONALHISTORIKER?:
Herved meddeles vore Medlemmer, at Dansk historisk Fæl
lesforening i Samarbejde med Landsarkivet for Nørrejylland,
Viborg, arrangerer et Arkivkursus i Dagene Søndag den 3.,
Mandag den 4. og Tirsdag den 5. Januar 1960. Kurset tager
særligt Henblik paa Lokal- og Personalhistorikere, og der vil
blive givet Vejledning i Arkivernes Indhold, Benyttelse og
Arkivalier samt Læsning af gammel Skrift. Kurset finder
Sted paa Landsarkivets Læsesal, og paa Grund af Pladsfor
hold vil kun et begrænset Antal kunne deltage. Tilmeldelse
bedes sendt snarest — og senest den 15. December til Dansk
historisk Fællesforening, Sekretæren Knud Prange, Lands
arkivet, Viborg. Ved Henvendelse sammesteds kan interesse
rede faa tilsendt Kursusprogram. Deltagelse i dette Kursus
er gratis. Deltagerne sørger selv for Indkvartering og Forplejning.
Johan Hvidtfeidt
Landsarkivar og Formand for Dansk historisk Fællesforening.
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