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krabbe fra jJWuni
Af Otto L. Sørensen

Blandt de ældgamle Voldsteder, som i de senere Aar er
blevet noget bedre bekendt, men om hvis Historie man
ikke ved særligt, maa henregnes de to gaadefulde Banker
eller Holme, der ligger skævt for hinanden ude ved Hin
nerup Aa i Aasted Kær i Nærheden af Herregaarden
Ostergaard i Nordsalling. De er 85x54 og 120x72 Fod
i Firkant, temmelig hensunkne og bedækkede med Grøn
svær1).
Flere gamle Sagn udsiger, at her paa Stedet stod gen
nem nogle Hundrede Aar Krabbeslægtens Stamsæde og
Hjem, fordum en velbefæstet Søborg, kaldet Næsum, et
Navn den i al Naturlighed laante fra den lille Bondeby
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Nissum inde paa Næsset, som denne Slægt en rum Tid
havde under sig.
Skønt længe halvglemt, kender Overleveringen denne
bedagede Ridderborg under Navn af Sailingholm, et
Kongesæde for en Næssekonge, der her Vinteren igennem
sad i sodet Hal med sine Kæmper, mens Snækkerne laa
paa Land, for naar Foraaret stundede til at vaagne til
Daad, for med sine Skibe som Udliggere, skjulte bag
Næsset, at lure Søens Røvere eller selv stikke i Søen
paa Togt.
Til Borgens Nærhed har man vel paa det nærmeste
kunnet sejle; men beliggende som den var i et Morads,
bør man tænke sig den opført af Bjælker paa Grundvold
af Kampesten, senere med Benyttelse af Munkesten, da
saadanne er fundet herude i Engen ved Aaen efter 1897,
da Førstelærer Jens Jensen i Seide gjorde Oldnordisk
Musæum opmærksom paa Voldstedet^). Direktør Mollerup
fandt Aaret efter ved en Udgravning endog betydelige
Rester af dens solide Grundstolper af Eg, der var saa
godt bevarede, at man i en nærliggende Gaard senere
har brugt endnu en Bjælkeende herfra som Huggeblok,
hvortil den særdeles vel egnede sig, stenhaard som den
var, omend det gik stærkt ud over Øksen, man anvendte.
Dertil fandt man Jernspydspidser i Tomten.
Fra Land i Retning af Borgtomten spores endnu tyde
ligt en lang, lav Vase eller Dæmning med Marksten i
Bunden, som man har kunnet ride og køre paa, men ved
sin ringe Højde rigtignok fortæller om den lave Vand
stand, der dengang herskede, og den maa derfor ventelig
skrive sig fra en senere og fredeligere Tid, eller den har
„sat sig“, efterhaanden som Moradset tørrede.
Paa det faste Land ser man anselige Skanser eller
Volde, 115 Alen i Omkreds, med Spor af Brystværn og
Forhindringer i Form af en Grav, der omgiver en Rund
høj, der ligner en Kæmpehøj, og fra hvis Top man har
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Til Nord og til Syd, paa begge Sider af Limfjorden, var Landet i lange
Tider i Vikingetiden som en stor befæstet Lejr. Her havde de dristigste
og modigste Vikinger og Vikingehøvdinger indrettet sig med Husstand og
Karle for, naar Foraaret stundede til, at drage paa Plyndringstogt. En
Baadelejr fra den Tid er i vor Tid fundet ved Harre Vig, hvor maaske
Krabbernes Mandskab fra Næsum og Harre Herred holdt til.

en vid Udsigt over den nærmeste Omegn. Herpaa har et
Bjælketaarn vel haft Plads til Beskyttelse af Udgangen
til Søborgen, ligesom der umiddelbart ved Højen ses flere
aflange, firkantede Fordybninger, der kan ligne forladte
Byggepladser, hvorpaa vel blot nogle Staldbygninger har
haft Plads, da Borgen ventelig havde sit Landeri lig
gende ovre i Næsum By paa modsat Side af Kæret.
Hele Anlægget paa Land omgives ydermere af en ud
strakt, endnu kendelig Voldstrækning, 250 Alen lang, nu
beliggende i Krat, forhen i Hede, og Omraadet, der her
ved indhegnes, er 150 Alen bredt, og skal efter Over
leveringens Formodning være anvendt som Øvelsesplads
for Herredets Ryttere. Er saadant Tilfældet, tales her
vel om et Tidspunkt, der næppe ligger mere end 2—300
Aar tilbage, men langt tidligere har den sandsynligvis
tjent som Forskansning ved Udgangen til Søborgen.
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Nu er det vanskeligt at afgøre, om disse to Anlæg
tilhører hver sin Tid. Nærmest maa man mene dem sam
tidige, svarende til hinanden. Nationalmusæets Folk be
sigtigede i 1955, paa Foranledning af Førstelærer J. C.
Krogh, Formand for Historisk Samfund i Skive, det hele
Borganlæg og mente, at Rundhøjen inde paa Land kan
dateres til sent i Vikingetid, fra dengang man paa Tog
ter sydover i Frankrig lærte slig Befæstningskunst at
kende, og benævner Typen som en saakaldt „Motte“ eller
Højborg omkredset af tørre Grave. Hele Anlægget blev
for flere Aar siden forsynet med Fredningssten paa For
anledning af Kroghs Far, Lærer Chr. N. Krogh i Tønde
ring.
Mangfoldige Benævnelser er brugt for de samme Lo
kaliteter. Næsumnavnet kan gælde Borgen saavel som
Byen ovre paa Næsset, nævnt blandt det Gods som i 1327
blev tildømt Erik Valdemarssøn af Sverige for mødrene
Arv her i Landet3). Vi ser den med begge Dele brugt
af Slægten Krabbe gennem mange Slægtled, under et be
nævnt Næsumgaard.
Snart kaldes Gaarden slet og ret „Holm“ eller Holms
høj, et Navn der tydeligvis angaar Vandborgen paa sine
Holme, snart Sallingborg og Sallingholm samt Slottet,
hvor efter Sagnet en stor Skat skal være sænket i Aaen.
Dertil kommer saa Skanserne og Skansehøj paa Land.
Nu er der ikke Sten paa Sten tilbage begge Steder,
da der er sket en fortsat Nedbrydning, der i Særdeleshed
tog sin Begyndelse i Aaret 1516, og da, tænkeligt, alt
brugeligt Materiale anvendt ved Opførelsen af Krabber
nes nye Borg, Østergaard. Navnlig i den lille Borggaards
Bagfløj ser man nogle mægtige Kampesten i Grundvol
den, som i al deres Vejrbidthed synes at røbe deres Her
komst fra det gamle Næsum derude i Kæret.
Men hvem har nu fra først af haft Næsumgaard? Det
begyndte vel i det dunkle som alt andet her i Tilværelsen,
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Forborgens Skanser ved Sailingholm med en Høj, hvorpaa et Vagttaarn maa have haft Plads. I Krattet dølger sig en 250
Alen lang Vold, der endnu tydelig spores. Broen i Forgrunden fører over Hinnerup Aa, der fornylig er forlagt
mod Land, men forhen løb ude i Kæret, hvor Søborgen har staaet til 1516, da Lucas Krabbe nedrev den.
(Efter Foto af Redaktør M. K. Nielsen, Viborg, til ,,Aftenposten“, Skive.)
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dog er det klart, at man, naar man søger Ejerne, maa
begynde med en Stormandsslægt fra det gamle Salling
Syssel, der efter det følgende at dømme har haft Land
først paa Fur, derefter i Næsum, men da der paa en
mindre 0 som Fur næppe har været Livsbetingelser for
mere end et Par Adelsgaarde, forledes man til at anse de
Adelspersoner, Kilderne nævner her, som henhørende til
samme Æt.
Den afdøde Arkivar A. Thiset, som var en stor Kender
af Adelsslægterne, har i sin tidligste Stamtavler henreg
net denne Furslægt til Krabberne; men skiftede senere
Anskuelse til Fordel for Vendelboslægten. Af denne frem
trædende Slægt kender han Aage Saxesen, der 1293 kal
des Ridder af Randers. Han nævnes endnu 1305 til
„Holm“, Østedholm eller Østerholm, en Gaard som maa
søges paa Fur paa den østlige Side ved Vojl, hvor en
Holm i Vigen kaldes Slottet, hvis Rester af Volde og
Grave endnu kan spores og var en gammel Søborg, som
blev nedlagt omkring 1480 og opløstes i flere Bøndergaarde den Stund Kapitlet ved Viborg Domkirke var
Ejer af Fur.
Fra 1319 kendes Aage Saxesens Søn, Ridderen Mikkel
Agisøn (Aagesen), som ligeledes nævnes af Fur, kaldet
Krabbe til Østerholm, og fra da af boede flere af hans
Efterkommere længe derovre i Lundegaard, blandt andre
Sønnen, Ridderen Johannes eller Jens Mikkelsen. Mikkel
Aagesen kendes sluttelig fra et Dokument, han 1328 be
seglede i Kongens Overværelse sammen med Marsken Pe
der Vendelbo. Det er denne Mikkel Aagesen, Adelskalen
deren blot nævner som Mikkel, der levede omkring Aar
13005). Et Sagn er os overleveret, som sandsynligvis maa
angaa denne Mand, der heri kaldes en Prins fra Fur,
som i Ufredstider flygter til Næsum og efter udstandne
Genvordigheder faar baade Borgen og Borgherrens skøn
ne Datter. Fra et andet Sagn kendes Manden paa Næsum
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Set. Mortenskirke paa Fur, hvortil Maren Krabbe, Datter af Jens Mik
kelsen, i fordum Tid Ridder paa Fur, 1410 skænkede sin Hovedgaard,
Lundegaard paa Fur, for Sjælemesser, og her ligger hun begravet.

som Jonas, men kaldes i det følgende Krabbe, maaske har
Overleveringen fastholdt det rette Forhold, i saa Fald var
nævnte Mikkel blot kaldet Krabbe efter sin Svigerfader;
i Virkeligheden var han nok af Slægten Vendelbo, herfor
taler den Kendsgerning, at man saa sent som 1365 ser
omtalte Medlem af Krabbeslægten paa Fur, Ridder Jens
Mikkelsen, besegle med Vendelbovaabenet. Det synes ogsaa gaadefuldt med de Skanser paa Land, som Sagnet om
taler som opkastede til Belejring af Søborgen, deres Ret
ning maa forekomme os noget bagvendt. Det er Folke
mindesamleren Evald Tang Kristensen, der under et
Besøg paa Jebjerg Højskole fik Fortællingen optegnet6)
og derpaa udgivet i 1895. Den har følgende Ordlyd og
maa klarligen angaa disse gamle Tider:
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„I Fjortenhundrederne laa Ostergaard nede i et Morads,
omflydt af Vand, og kaldtes den Gang Sailingholm. Der var
en Mand, som hed Krabbe, han laa altid i Spektakel med de
andre Herremænd. Han var da en Gang kommen op at slaas
med en anden, der laa og belejrede hans Slot.
Der var en Fem Minutters Gang ud til Gaarden, nærmere
kunne de ikke komme for Vandet, som nu er Eng, og inden
for ved Landsiden var Hede. Der kastede Belejrerne en Høj
op, som endnu kaldes Skandsehøj. Fra den Høj vilde de til
at sulte dem ud. Til sidst havde de kun en Ko, og den træk
ker de ud paa Volden og giver den nyt Skind paa hver Dag
af de andre Køer, som de havde slagtet. De vilde ikke over
give sig, men saa blev Belejrerne rasende forbitrede og gjor
de saa store Kraftanstrengelser, at Krabbe til sidst maatte
overgive sig.
Krabbe var en rig Mand, og han vilde ikke give Fjenden
sine Penge, Guld og Sølv. Saa sejlede han ud fra Slottet paa
Søen, inden de brød ind, og sænkede alt ned der. Der, som de
Penge ligger, løber nu en Aa, og i Aaen er der en Forhøj
ning eller Knot i Form af en Kiste, der ligger Skatten. De
har prøvet to Gange paa at tage den op. Første Gang havde
de den i æ O verskjælling af Vandet og var nu saa glade, men
da de kom til at se dem om, var alt det hçle omflydt af Vand,
ogsaa den Plet de stod paa. Gaarden laa ude i Søen, og de
kunde se Belejrerne inde paa Land i Færd med at pønse paa
at tage dem. De var altsaa sat helt tilbage i den gamle Tid.
Saa blev de jo forskrækkede og gav sig til at snakke sammen
om, hvad det kunde være. Da sank Kisten.
En anden Gang var to andre ved at prøve det, og de havde
næsten Skatten oppe, men den var saa tung, at de knap
kunde løfte den. Saa prøvede de at se op, og da var Oster
gaard der, som den ligger nu, i lys Lue over det hele. Saa
kom de atter til at snakke, og Kisten sank.“
Endnu et Sagn7) fra Folkemunde haves om samme Be
givenhed, da Kongerne fra Fur, Salling og Morsland kri
gedes. Maleren Kruse fra Fur bringer det i 1860’erne
og lyder saaledes:
„I meget gamle Tider havde Morsland, Fur og Salling hver
sin Regent eller Konge. Kongen af Mors var særdeles mægtig
og stridbar.
Kongen paa Fur havde kun en Søn, og Kongen i Salling
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Det meterhøje Broderi i Forhallen paa Krabbesholm, forarbejdet af Fru
Forstander Gravsholt, af den over 400-aarige Gravsten i Aasted Kirke
over Iver Krabbe til Østergaard og Hustru, Magdalene Banner, til Krab
besholm.

kun en Datter, hvis Skjønhed var meget berømt. Kongen paa
Morsø paaførte Kongen af Fur Krig, og da denne var den
svageste, maatte han flygte til Kongen i Salling og forlovede
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sig efter nogen Tids Forløb hemmeligt med Salling Kongens
Datter.
Imellem Kongerne af Mors og Salling opstod der snart
Uenighed, som endte med, at Kongen paa Mors med sin hele
Magt overfaldt Salling og gik i Land med sine Kæmper i
Snevren ved Branden for at belejre Sallingkongen paa hans
faste Slot „Sallingholm“, som ligger i Nærheden.
Sallingkongen frygtede, at han ikke kunde modstaa, og
efter Aftale med sine Kæmper blev det Furkongens Søn
paalagt om Natten at trænge ind i Morslandskongens Lejr
og myrde ham. Han paatog sig og dette Hverv for at hævne
sin Faders Død, og trængte lykkeligt og hemmeligt ind i
Morsølandskongens Telt; denne laa og sov med sammenlagte
Hænder over Brystet, ligesom han havde ligget til Bøn, før
han sov ind, og da han tillige havde et saare ærværdigt Ud
seende, kunde Prinsen ikke nænne at dræbe ham, men i Ste
det for at støde ham sin Daggert i Hjertet, stødte han den
i Lejet ved Siden af den Gamle og forsvandt lige saa hemme
ligt, som han var kommen.
Næste Dag lod Morsøkongen gjøre Angreb paa Salling
holm, og da den ikke kunde modstaa, aabnede Sallingkongen
Portene og overgav sig paa Naade og Unaade. Sallingkongen
maatte nu gaa ned til Morslandskongen og bede om Liv og
Frelse. Morslandskongen holdt da den ved hans Side fundne
Daggert i Vejret og fordrede opgivet, hvem den tilhørte,
hvilket Sallingkongen og hans Kæmper opfyldte, idet de an
gav, at den tilhørte Prinsen af Fuur. Denne maatte nu frem,
og Morslandskongen fordrede af Sallingkongen som Betin
gelse for Fred og Frelse, at han skulde give Prinsen af Fuur
hans Datter til Ægte, hvilket han af Frygt og Nødvendighed
ogsaa indvilligede i.
Da Brylluppet strax blev holdt i Morslandskongens Nær
værelse, erklærede han, at Prinsen for hans ædle Handling
imod ham ved ikke at udøve Hævn, da der var Lejlighed
dertil, ikke alene skulde have Kongeriget Fuur tilbage, men
og efter hans Død arve Kongeriget Morsland, og saaledes
blev denne Prins, efter begge de gamle Kongers Død, Konge
over alle tre Riger. Han var en mægtig Høvding og ikke ale
ne frygtet af alle omliggende Smaakonger, men levede længe
og lykkeligt med den skjønne Prinsesse, med hvem han av
lede vakre Sønner, der traadte i Faderens Fodspor og i sin
Tid var mægtige Konger og Høvdinge.“
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Saavidt Sagnene, hvor man i Omtalen af Prinsen fra
Fur skulle smile genkendende til føromtalte Mikkel Aagesøn, som paa slig Vis bekom baade Næssekongen Jonas1
Borg og Datter, men dog ikke i Fjortenhundrederne, som
Sagnet vil, men 100 Aar før.
Med den følgende Mand paa
Næsum, som altsaa burde være
hans kødelige Søn, staar man
paa historisk Grund, idet
Adelsaarbogen fra nu af næv
ner Slægtens ældste kendte
Stamfader, Niels Mikkelsen,
kaldet Krabbe, nævnt fra 1336,
da han fremmødte paa Viborg
Krabbe af Østergaard.
Herredsting og skrev sig 1347
baade til „Holm“ (Østerholm)
og Næsum. Da han i 1350 var Væbner, begyndte Slægten
at føre en Krabbe i sit Skjold og tog deraf siden Navn,
men han var, som sagt, næppe den første af denne Slægt,
hvis ældste Led er saa lidet kendt.
Hans Husfrue kendes som Inger Høg med Vildbassevaabenet af de gamle Høg’er, Datter af den mægtige og
strenge Ridder Bo Høg (den ældre), Høvedsmand paa
Ørum i Thy, som i 1375 efter udstandne Uaar og Ufreds
tider bivaanede det kendte Kirkemøde i Lyby, hvor Sal
lings Stormænd, Skives Borgere og betydende Folk lang
vejs fra tilsvor Kirken deres Støtte og svor med oprakte
Fingre mod Himmelen for at afvende dens Vrede, aldeles
og uden Svig eller Skalkhed at forsvare, hvad den og
dens Mænd var.
Den kommende Mand paa Næsum blev Sønnen af For
gængeren, nemlig Mikkel Nielsen, kaldet Krabbe, som
1355 kendes fra Aalborg Retterting, hvor han fik tilskø
det Gaarden Vormstrup i Fiskbæk Sogn og tre Aar efter
endnu mere Gods her. Man træffer ham ogsaa 1366 paa
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Skive Herredsting, hvor han var Vidne ved Peder Munks
Skøde til Kong Valdemar. Det er snart alt, der vides om
ham, udover at hans Hustru var Inger Jensdatter Kaas,
som endnu nævnes 1406.
Deres Søn igen var Niels Mikkelsen Krabbe, der tid
ligst nævnes 1390 og i 1408 skrives af Næsum, da han
paa Viborg Herredsting skødede til Dronning Margrethe
og Kong Erik sit Gods i Fiskbæk, hvorom det forlyder
saaledes: „I den første Halvdel af Aaret 1408 tilbragte
den højbaarne Fyrstinde og naadige Frue, Dronning Mar
grethe, i Jylland, hvor hun ledsaget af et glimrende Følge
af trofaste Mænd drog fra Sted til Sted. I hendes Nær
hed saas til Stadighed Ridderen Johan Skarpenberg fra
Skivehus og Valdemar Albrecktssøn Eberstein (Broder
søn af en tidligere Lensmand paa Skivehus) og flere an
dre foruden en Skare af Væbnere.
Alt som Dronningen drog frem, sluttede der sig stadig
nye Skarer af verdslige og gejstlige Herrer til hendes
Følge for kortere eller længere Tid, snart for at bade
sig i Naadens Straaler, snart for at afgøre vigtige For
retninger, der dog ikke altid var af behageligste Art.
I Januar opholdt hun sig i Viborg, og blandt dem, der
havde maattet give Møde her, var netop Niels Mikkelsen
af Næsum, Ridder, som man kalder Krabbe; han mødte
sikkert ikke godvilligt, thi han havde ikke saa lidt paa
Samvittigheden ; ikke blot havde hans Mænd brudt Kirke
freden ved Kobberup Kirke, men han selv havde sammen
med sin Morbroder Niels Kaas og flere Tilfølgere gen
tagne Gange brudt Tingfreden paa Fjends Herreds Ting.
Derfor maatte han nu gøre Bod, men den naadige Frue
lod ham slippe med til hende at afstaa noget Gods i Fisk
bæk og andensteds, som i vilde og lovløse Tider uden
Hjemmel var kommet fra Kronen.
Havde Hr. Niels kunnet leve 100 Aar til, vilde han
have faaet den Fornøjelse at se, at en af hans Efterkom-
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mere, Rigsmarsken Hr. Tyge Krabbe, vandt dette Gods
tilbage, men rigtignok ved mindre fine Midler, som dog
næppe vilde have mishaget hans noget brutale Oldefader
af nævnte Slægt,
som Mand og Mand
imellem kaldtes „De
stridbare Krabber“.
Som god Katolik
nævnes han 1428
som Viborg Kapit
lets Velgører, efter
at han for Gods i
Salling stiftede de
St. Johannis Evan
gelise og Erasmi Al
tre i Dueholm Klo
ster i Nykøbing med
daglige Sjælemes
ser.
Hans Hustru var
Kirsten eller Bege
Mortensdatter Munk
fraV esløsgaard oven Iver Krabbes og Magdalene Banners Lig
sten i Aasted Kirkes Vaabenhus fra 1558.
for Fur.
Deres Søn igen
var Morten Krabbe, der nævnes til Næsum 1442, og
var Ejer af Bustrup. Med ham stiger Slægten op i
Højadelen, da han blev Rigsraad 1450—68 og 1471—
77 blev Landsdommer i Nørrejylland og havde endog
i 1457 faaet Magt til at ansætte en Præst ved et Alter
i Viborg Domkirke, som Kapitlet skulde lade bygge, og
det blev gjort og Messerne holdt.
Man ved ogsaa, at han 1465 i Forening med Adels
manden Jep Hededahl af Vandaas til Mariager Kloster
gav en Gaard i Bredal i Gudum Sogn for Optagelse i
2
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Klosteret af sin Slægtning Karen Mogensdatter Glob
eller Skobe fra Vesløsgaard, ligesom hans Frue, Fru
Margrethe Glob 1518 gav 100 rhinske Gylden for Messer
for sin, Mandens og begge Forældres Sjæle.
Efter Morten Krabbes Død 1483 ser man 1489 paa
Kong Hans’s Tid Sallingholm i Aasted Sogn nævnt. Krab
be overlevedes af 6 Sønner, hvoraf Kjeld 1485 var Ærkedegn i Viborg, og Morten havde Bustrup.
Derefter gaar Næsum over til en anden af Sønnerne,
Lucas Glob Krabbe, der nævnes her fra 1495—1535 og
dør 1543. Han havde sit Mellemnavn fra sin Moders
Slægt.
Et Dokument beretter, at han var ridende til Holstebro
Søndag efter Midfaste 1509 og her overværede, at Fru
Ingerd Gyldenstjerne til Landting aflagde Regnskab for
Ydelserne af Tim Gaard fra sin Bror.
Man træffer ogsaa Lucas Krabbe 1499 og 1529 paa
Harre Herredsting, hvor han lod tage Vidnesbyrd om
nogle Messer, man havde været noget efterladende med
i Viborg Domkirke, dog var de begge noget intetsigende.
Til trods for at han ikke som Faderen havde store Til
lidshverv, maa han have haft vægtige Grunde for at
finde det betimeligt at opføre sig en mere tidssvarende
Borg, saa det er altsaa denne Mand, der ifølge Indskrif
ten paa en Bjælke, som fordum var synlig i den store Sal
paa Østergaard, nedrev Næsum og satte dette Stenhus
paa Østergaard og nedlagde den første Sten i Grund
volden dertil næste Tirsdag før Midfaste 1516.
Da Gaarden ved 1900 af Besidderen Vallø Stift blev
bortforpagtet til Løjtnant ved Dragonerne, A. L. Froberg,
foretog han ved Tiltrædelsen omfattende Istandsættelser,
og da blev omtalte Bjælke med Mindeskriften tildækket,
men burde vel, som han selv indrømmede, fremdrages
paa ny til Beskuelse.
I 1517 finder vi Lucas Krabbe travende rundt ude i
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Skive Enge, da han var Mægler mellem Skiveborgerne og
Lensmanden paa Skivehus, Niels Høg, om Retten til Fi
skeriet i Aaen oppe ved Hesselbjerg; ligesom han i Grøn
ning 1519 dømte
Indførsel i Filshau
ge for samme Mand.
Ved sin Bortgang
1543 gravlagdes han
i Aasted Kirke og
hviler her med sin
Frue, Inger Eriksdatter Skram Fasti
fra Voldbjerg, og
deres velholdte Lig
sten er nu at se i
Vaabenhusets Væg.
Paa Slægtens nye
Herresæde, Oster
gaard, der blev vær
net ved Volde og
brede
Vandgrave,
der blev bevarede
til vore Oldefor Iver Krabbe og Hustrus Kranier i Aasted
Kirke. Det store Hul i hans Pandebrask er
ældres Tid, træffer maaske en Mindelse fra Slaget ved Svend
strup. (Foto fra 1932).
vi da efter 1543
Lucas Krabbes Søn,
Iver, som i sit Vaaben førte Slægtens kendte Sølvbjælke
i rødt Felt8).
Det første, vi hører til ham, er fra 1532 fra en Klap
jagt9) paa Fur, hvor Ærkedegnen Skovgaard for Viborg
Kapitlet lod udtage Vidner paa Fur Birketing om den
Sag, at „ærlig og velbyrdig Svend Iver Krabbe og hans
Svend samt ærlig og velbyrdig Mand (den holstenske
Adelsmand og Æventyrer) Hans von der Wisch selv tre
die, vare paa Fur at jage Løverdag sidst forleden, og ej
2*
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de sparede fattig Folks Korn, men rede og rendte her og
der omkring i deres Korn med Heste og Hunde, frem og
tilbage, tvert og indenlands, navnlig i ti navngivne Mænds
Korn paa Engelst Mark, foruden i flere andre fattige
Mænds Korn, ej sparendes det mere end anden Jord, de
rede paa“.
Desuden klages over, at for et Aar siden havde Iver
Krabbes Hunde ved en lignende Jagt bidt deres Lam og
Faar ihjel.
Det adelige Overmod, som disse Junkere udviste mod
de stakkels Furboer, og den Haan, som Iver Krabbe viste
mod Viborg Kapitlet ved fra Østergaard at lade sig sætte
over Sundet med Heste og Hunde for at jage paa Kapit
lets Ejendom, ret som den alt igen var kommen til ham,
fremkaldte nævnte Vidner og Retssag mod Iver Krabbe
paa nævnte Fur Birketing; mens hans Fader, Lucas
Krabbe, søgte at afværge den ved at lægge sig imellem.
Hen i 1534 fik Iver Krabbe et mere alvorligt Sammen
stød med Bønderne, da han fangedes af de oprørske Bøn
der i Slaget ved Svendstrup ad Aalborg til, hvortil Ros
tjenesten, Adelens Ryttere, 300 Heste stærk, udredet fra
Randers tog Opstilling paa et Bakkedrag ved Kirken, men
gik under Angrebet i Bløde, da de naaede en Eng, hvor
Skipper Elements Bondehær havde indtaget sin Forsvars
stilling.
De tungtpansrede Heste og Ryttere sank i og blev
slaaet, Bønderne raabte: „Stik Hesten, Manden faar vi
vel!“ Blandt Fangerne var ogsaa Iver Krabbe, der kun
beholdt Livet ved Mellemkomst af en Bonde, Jens Jepsen,
der senere til Belønning blev fritaget for Halsløsning og
saaledes beholdt sin forbrudte Gaard til Kongen, fordi,
som der staar: „I den forgangne Fejde havde friet Iver
Krabbes Hals“. I Fangekælderen paa Aalborghus maatte
han nu lide den Tort at sidde lænket en Maaneds Tid,
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indtil han udfriedes
ved
Byens Indta
gelse af Felt
herren Johan
Rantzau.
Noget sene
re hører man
om ham igen,
da han befat
tede sig med
den gamle Hi
storie om en
Datter
af
„Jens Michel
son“, i for
dums Tid Rid
der paa Fur,
Maren Jens
datter (Krab Fru Magdalene Banner, Krabbesholm, efter Olie
taget efter Ligsten i
be), som
i skitse af Sigfred Lauritzen,
Aasted Kirke.
1410 skænke
de sin fædrene Hovedgaard, Lundegaard, til Set. Mortenskirke paa
Øen, og her ligger hun jordet. Sit øvrige Gods herovre gav
hun til Kapitlet ved Viborg Domkirke.
Paa dette af hende testamenterede Gods paa Fur gjor
de hendes Slægt nu Krav, da Reformationen ved 1535
havde
ophævet
Sjælemesserne.
Blandt de kræ
vende i 1543 var
Iver Krabbe til
Østergaard, Erik
Magdalene Banners egenhændige Underskrift
Krabbe til Bu(Maleen Baner, mez egen Hand).
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strup, Jakob Mogensen til Fjellerslev paa Mors samt Niels
Skeel til Nygaard. Retten afviste imidlertid dette dræben
de Anslag mod Kapitlets Eksistens, og det bevistes ved
Vidner paa Fur Birketing, at Testamentets Krav var op
fyldt ved, at Kapellanen (Præsten Kristen Nielsen) paa
Fur i hele 14 Aar efter Reformen, i Stedet for de katolske
Vinkelmesser med tolv Præster, havde prædiket en Time
i Fur Kirke hver Morgen i 5 Dage om Ugen. I 1549 for
søgte Krabbe sin Lykke igen, dog uden at vove Fur
godset tilbagekrævet, men fik blot sin Ret respekteret
til at indsætte en Præst i Domkirken.
Bugenhagen, Reformationens Forkæmper, roser vel
Krabbe for den Iver, han lagde for Dagen ved dens Ind
førelse, men bag det hele laa sikkert en stor Del Gods
politik.
Iver Krabbe, der som Junker syntes at have haft en
Del af Slægtens hede Blod i sine Aarer, blev senere en
mere sat og anset Mand, Rigsraad før 1552 og Indehaver
af flere betydelige Len. Saaledes til en Begyndelse Kø
benhavns Slot, derefter Krogen eller Kronborg, saa Koldinghus. Her paa Slottet bad Kongen ham engang skaffe
sig nogle Ulveunger, kunne han faa dem, før de kunne
se, var det bedst, derefter maatte saa Bennedikt Dyr
skytte paa Slottet se at gøre sit Bedste i den Retning10).
Kongen laante med Tiden store Summer af Krabbe,
saaledes 6000 Mark lybsk og 2500 Daler, hvilken Hoben
Penge blev Grundlaget for hans mange fremtidige Pante
len, og paa denne Maade blev han 1549—61 Embedsmand
paa „Skyfuehuus“, hvorefter man maa lade Beretningen
om Næsum overgaa til en nærmere Omtale af hans mange
Virkesteder og Ærinder11).
Langfredag 1552 bekom Lensmanden da den Tidende,
at Majestæten om nogen Tid agtede sig til ham paa
Skivehus, hvorfor han skulde være forberedt paa at un
derholde ham sammen med hans talrige Følge og Heste.
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Stenhuset, som Magdalene Banner ved 1561 opførte paa en Holm ved
Skive Fjord og kaldte Krabbesholm til sin Mands Amindelse.

Kongen kom saa 10. Maj fra Viborg med Krabbes Sviger
far, Erik Banner til Asdal, og sit øvrige Følge af fremstaaende Mænd. Skive By holdt ham en Nat over, lige-
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som den senere sendte Ydelser til Viborg og holdt ham
en Nat paa Hald.
Paa den Tid blev der paa Skiveegnen gjort Jagt paa
Tatere, som, skønt det var dem forbudt, endnu opholdt
sig her, understøttet af Adel og andre. Det hedder her
om: „Kan nogen faa fat i dem, maa han straffe dem paa
Liv og Gods og behandle dem som Fredløse“. Dertil havde
man mange Skalke og tjenstløse Karle løbende omkring,
som gjorde den vejfarende Fortræd, ja myrdede endog
Folk, sligt Rak skulle Krabbe lade anholde, og hvis det
kan bevises, at de har gjort nogen Fortræd enten paa
Liv eller Gods, straks straffe dem.
Datidens Krigsuroligheder mærkedes ogsaa paa Lensgaarden, først bagtes en utrolig Bunke Skibstvebakker
til Flaaden, dernæst skulde Købstaden sammen med Vi
borg og Nykøbing udruste et Krigsskib, som skulde sen
des til Hovedstaden til 19. Maj 1555, da Kongen til den
Tid agter at lade sine Orlogsmænd løbe ud. Han vil per
sonlig komme til Stede for at give Høvedsmændene paa
Skibene Besked. Der frygtes nemlig hemmeligt Anslag
gaaende ud paa at erobre Krogen (Kronborg) fra Søsiden
med et Antal Orlogsmænd. Da Sejlerne fra Skive og an
dre Provinssteder atter blev hjemforlovede, fik mange
af dem det Skudsmaal, at de ikke var tilstrækkeligt sø
dygtige, og at de var forsynede med for smaat Skyts,
hvorfor de fik Paabud om at støbe eller købe nye Kob
berstykker dertil og holde det i Beredskab.
Snart var Krabbe igen i Viborg for paa ny at tale om
„Skivsudrustning“ sammen med andre Lensmænd, Raader og Købstæders Fuldmægtige. Da alt saa endelig var
tilrettelagt, kom der Kontraordre til Skive Købstad, at de
i 1558 ikke skulde lade det Orlogsskib, de var takseret
for, saa hurtigt udløbe, dog skulde de have det rede med
alt Tilbehør, om noget skulle paakomme. Ej heller behø
vede de endnu at bestille Fetalje og Baadsmænd, men
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havde de allerede gjort det, maatte de gøre den i Penge
og opbevare dem til atter at købe saadan for, naar det
endelig skulde udredes. Indtil da maatte de selv bruge

Iver Krabbes Datter, Karen, død 1605.

Fartøjet, men de skulde passe paa, hvor de lader det løbe
hen, da der er aaben Fejde mellem „Kongen af Franker
rige og Prinsen af Engellandt“ og derfor formodentlig
bliver mange Sørøvere og Snaphaner i Vestersøen til
Foraaret 1559.
Tidligere havde man i Byen haft nogle Landsknægte
i Borgeleje, 1551 var her 6, og senere nogle igen som
Jakob Vind fra København kom hid paa 3 Vogne for at
betale Sold. Mad og 01 i lange Baner maatte Skive ud
rede, tillige kneb det Byens eneste Politibetjent, Peder
Bysvend, og Slotsfoged Laurits Madsen paa Skivehus at
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holde Skik paa de vilde Krabater, hvorfor Byen bad sig
fritaget for dem, hvilket dog ikke kunde tilstedes.
Man blev alligevel ved at besvære sig over dem, og
endelig 1554 bliver Knægtene „forløvet“, idet man stoler
paa, at Skive Købstadsmænd har Rustning og Værge i
godt Forraad og er villige til at lade sig bruge til Lands
og Vands, om noget paakommer.
Af Købstadens Borgere paa Krabbes Tid kan nævnes:
Præsten Peder Juul, latinske Skolemester Niels Mogen
sen, Byf ogederne Eske Christensen, Jakob Skriver og
Abraham Knudsen, foruden Sandemændene (Nævninger
ne) Lars Andersen, Oluf Poulsen og de menige Borgere
Søren Hølnkjær, Jens og Peder Jyde, Per Knudsen, Pe
der Lund, Christen Pors, Jens Iversen, Peder Hvid, Niels
Otting, Niels Pedersen og sønder i By Niels Jensen og
mange andre.
Atter et Par Aar efter faar de Paabud om at holde
sig rede, da meget Krigsfolk har samlet sig i Tyskland.
Om de gode og sikkert tapre Skivemænd var med, da
Hæren Mandag efter Trefoldigheds Søndag rykkede ind
i Ditmarsken, ved man ikke. Kongen skriver imidlertid
hernede fra til Otto Krumpen paa Hald, som var Stifts
befalingsmand i Viborg Stift, og tilføjer: „Vi drikke
Eder et stort Bæger Vin til alle retskafne Krigsmænds
Sundhed, og forse os til, at I gøre os Ret.“ Med den sid
ste Bemærkning menes vist, at han skal gøre sin Flid
til, at Landehjælpen kommer ind, saa snart som muligt
fra Salling, for Krigen koster Penge.
Kort efter, da Meldorf og andre Byer var stormet og
det meste overstaaet dernede, agtede Kongen sig atter
tilbage for at lade sig krone, men samtidig maatte han
paa Grund af Forholdene tage nogle Knægte med ind
i Riget paa Aarsløn og sender „Skibe“ (Skive) 10 af
Jens Kaas’ Fænnike, og en anden Gang havde vi 4 Lands
knægte i Borgleje af Tyskeren Svarte Hans’es. Stadig
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Ostergaards Bagfløj med Grundvold af mægtige Kampesten, som i al deres
Vejrbidthed maaske røber deres Herkomst fra Sailingholm ude i Aasted
Kær og flyttet hertil for 444 Aar siden.

hører man i den Tid Tale om Rustning og Mønstring;
snart stilles i Viborg, snart mødes Krigsfolket hemme
ligt paa et belejligt Sted „udi Marken, saa ikke hver
Mand kunne tilkomme dennem at overse“, nemlig ved
Agerskov i Nørlyng Herred, og hvis det ikke var fornø
dent, at Svendene er rede, skal Krabbe nok faa det at
vide; foreløbig skal han selv møde til Herredag i 1557
trods Befalingen om at sidde rede med Rustning.
Ind imellem al denne Krigshurlumhej forstod Hoffet
dog at iblande lidt Morskab, som da Krabbe forrige Aar
var inviteret derover at fejre Fastelavn. Det hedder i
Brevet til ham, at han skal medtage sine bedste Klæder
og anden Del, som han kan gaa Kongen og Riget med til
Ære, da der ventes nogle fremmede Fyrster. Han behø
ver ikke at tage Heste med, men maa godt udruste sig
med gode Rende- og Turnerheste, Harnisk og anden Til
behør, da Banen bliver strøet, og man agter at holde
Renden, Stikken og Tournéren.
Det var ikke sidste Gang, han var til Hove, men han
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mødte ogsaa her 1559 for at raadslaa om Kroningen,
ligesom der næste Aar kom Indbydelse til, at han sam
men med sin Hustru, Magdalene Banner, skulde komme
Lørdag den 9. November med sine Jomfruer at drage
Salene og rette sig efter at blive der nogen Tid.
Ved sit Ægteskab blev han Ejer af Ryegaard ved Kø
benhavn og Baggesvogn i Jylland, ligesom hun 1534 til
førte ham en større Gaard ved Skive, Skovshoved paa
Skovbakken (hvor Ladegaarden allerede 1524 var beboet
af Jens Brun), senere Krabbesholm, som han nu begynd
te at flytte ned paa en Holm ved Fjorden, men naaede
kun at faa Grunden lagt hertil og forsyne med noget
Gods, hvoraf kan nævnes Gammelgaard ved Skive, her
til Herligheden af 1 Gaard og 2 Bol i Resen, og Glattrupog Aarbjerggaardene ; ydermere fik han Godset afrundet
til sin Gaard Ostergaard ved at bortbytte eller mage
skifte en Del Strøgods i Salling med Asmild Klosters
forrige Gods i Aasted Sogn. Baade her og i Resen fik
han og hans Arvinger 1550 Brev paa altid at maatte
have Birkeret mod at holde et Birketing og Birkefoged
hvert Sted, men hans to Gaarde i Intrup skulde høre til
Resen Birk.
Sagnet vil vide, at da Krabbe den 27. April, Jubilate
Søndag, 1561 gik til sine Fædre, blev han med Rustning
og Hest højsat i den saakaldte Krabbeshøj i Krabbesholm
Skov, en mægtig, naturlig Høj i Nærheden af den nuvæ
rende Svanedam. Naar det hænder, at Overleveringen
har fat i en Mands Eftermæle, er der næsten altid noget
Makværk derved. Det viste sig da ogsaa ved hans Død,
at han var ombragt ved Trolddom, en grusselig Historie
med langvarige Hekseprocesser i Følge og i hvilken An
ledning to Hekse blev brændt udenfor Skive gamle Kirke,
samt to Troldkarle, Peder Knudsen og Peder Jensen, der
var undflyet, dømtes til Baalet.
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Sagnet maa imidlertid være forkert underrettet med
Hensyn til hans Hvilested, thi nu ved man, at han efter
sin Bortgang højtidelig nedsattes i en Hvælvning under
Gulvet i Aasted Kirkes Kor. Samme Begravelse styrtede
imidlertid sammen først i 1930’erne, saa Kister og Knog
ler kom i en forfærdelig Forfatning. Hans Kranium var
større end Hustruens, og det store Hul, man observerede
heri, kan maaske være en Mindelse fra Slaget ved Svend
strup, ikke saa underligt, at han var „urigtig“ i Hovedet
og synes forhekset; eller — var han maaske trepaneret
for Hovedværk og døde herover?
Da Hvælvingen under Koret blev istandsat, blev Ægte
parrets jordiske Rester og Kistestumperne nedsænkede
paa Kirkegaarden, efter at han havde hvilet i den lille
Gravkælder i 430 Aar. I den store Pandebrask synes man
klart at genkende Manden selv, der netop er afbilledet
paa en smuk Ligsten, der nu er muret ind i Vaabenhusets
Væg. Denne Sten var alt færdig faa Aar før hans Død,
da der var en Stenhugger paa Egnen, og har følgende
Indhugning: „1558 lod Ifver Krabbe af Østergor udhoge
thene Sten oc aether her under att hvile sin Ben med
hans kiere oc edle Hustru Madelen Banner Erich Banners
Datter af Astdal12). Lader os idelig tienhe ther paa at
vi alle ved Ihesu Nafn mo igen opstande Medt hamb. I
Gor hos dig i Dag hos mig.“
Han efterlod sig ingen Sønner, og Krabbernes berøm
melige Slægt fra Ostergaard, der fortsattes gennem an
dre Grene, men 1878 uddøde her til Lands, er nu kun
levende i England og Sydamerika, bl. a. som Plantage
ejere, førende Navnet: Krabbé.
Den mægtige Sallingkonges Besiddelser med Aasted
Kirke og Næsum Møllested forblev en Tid lang hos Krab
bes Døtre og Svigersønner, men af det vidtløftige Gods,
der begyndte med Næssekongens Borg i Næsum, har
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Ostergaard nu 31 Tønder Hartkorn tilbage af 440, saa
Størsteparten er spredt for alle Vinde.
Selve Søborgen Sailingholms Tomt og Skanser har
i mangfoldige Aar hørt til Laust Madsens Gaard i Aasted.
Ejeren er klar over, at Krabbernes hengemte Skat stadig
dølger sig i Borgbanken derude. Men mon han har tænkt
nøjere over, at han ved saa samvittighedsfuldt at værne
og frede denne sin værdifulde historiske Arvelod, alt
længe har haft en stor Skat i Hænde i de Dele og Brud
stykker, som er blevet tilbage. Glæden herover har han
da ogsaa beredvilligt delt med andre, ikke mindst med
Historisk Samfund for Skive og Omegn, ved de histori
ske Vandringer, hvor Deltagerne henfaldt i Forundring
over det minderige Sted.
Borgens graa Oldhistorie har de gamle Krabber imid
lertid taget med sig i deres Kirkebegravelser baade i
Aasted og paa Fur, vel ogsaa i de hedenske Gravhøje.
Helheden har ophørt at være, Forgangenheden har for
længst draget sit Slør der henover.
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bjælken i rødt Felt, er ens med Ærkehertugernes af Østerrige.
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Slægten menes ved Nedstamning berettiget til at føre Vaabenet. Derimod er Krabbeslægtens ældste Vaaben med Krabben,
talende, enkelt og ligetil, et godt Tegn paa dets høje Ælde,
og fortæller, at det tilhørte en Slægt præget af Vandets Nær
hed. Dens Gods Næsum var da ogsaa fordum et Fiskerleje.
Her levede man af Fiskeri og iøvrigt som andre Bønder af
Jorden. Her var Skibsmandskabet for Haanden, naar Søle
ding blev udbudt, der efter gammel Sædvane hver Gang
valgte en Styresmand af deres Midte. Krabberne har aabenbart haft Magt til at bevare sin Stilling, der saaledes kan
have Rod i Vikingetid. Skive var ogsaa fordum et Fiskerleje,
som endnu til Erindring fører en Ørred i sit Vaaben. Det
var ved Strandkanten, Folk samledes, snart til Marked, snart
til Udbud, naar Bavnen tændtes eller Budstikken gik, og at
vi her har med offentlige Udskibningssteder at gøre, bestyr
kes af den Kendsgerning, at Flækken Skive alt 1231 er i Kon
gens Eje og Næsum ved 1327. Henholdsvis i Hindborg og
Harre Herreder.
11 ) Otto L. Sørensen: Hvem var Lensmændene paa Skive
hus?, „Jul i Skive“, 1936, S. 3—7, hvorfra en større Part er
hentet til nærværende Udredelse, hvori der omtaltes Mulig
heden af, at Magten i Salling paa Grænsen af Vikingetid
og Middelalder synes knyttet til Sailingholm eller Næsum.
Ufredstider kunne vel have forvoldt Forskydninger og Sving
ninger. Afgørelsen er næppe gaaet fredeligt af, for netop
ved den Tid Krabberne viser sig paa Næsum, dukker Skive
op som Rival, idet Marsken Ludvig Albrecktssøn af den tyske
Greveslægt Eberstein i 1329 faar Skive By i Forlening af
Barnekongen Erik Valdemarssøn den slesvigske, den Stund
han var under Formynderskab af Den kullede Greve. Dog
møder vi tidligst 1375 den første kendte Lensmand paa Skive
hus, Jakob Nielssøn, formodentlig af den bekendte Buggeslægt fra Hegnet og Hald. Mærkelig nok var der senere i
1390 en Jakob Pederssøn af ukendt Stormandsslægt, der førte
Tittel af „Høvedsmand i Sallingholm“, aabenbart den æld
gamle Betegnelse for Magthaveren, saa langt Sallingsyssel
rakte. Man kan nu ikke bestemt afgøre, om dette Navn skal
møntes paa Borgen Sallingholm eller Sallingomraadet. Efter
1375 maa dog Næsums Saga være ude som Magtsæde, idet
der fra nu af nævnes ikke mindre end 17 Lensmænd i Række
paa Skivehus, inden Iver Krabbe af Næssekongernes Slægt
1549 overtager Magten her og alt Tilliggende.
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Hvor uklart Problemet var, viser en Udtalelse af Histori
keren Vedel Simonsen i sit Værk: „Borgruiner“, 1813, i Ind
ledningen S. 26: „Kongerne i Sallingsyssel har formodentlig
holdt Huus paa Skivegaard, nuværende Skive (i gamle Dage
Skywith) Kjøbstæd. Oprindelsen til Sallings Navn har jeg i
min Udsigt 1. Bd.s 2 H. p. 147 anført, man kan altsaa af
samme ingenlunde veiledes til Bestemmelser af Sallingkongernes fordums Residencer, saasom Tillæget Holm i Slottet
Sallingholms Navn i Harre Herred, Aasted Sogn, synes godt
gjøre, at Sysselet ingenlunde af samme har Navn, i hvilket
Tilfælde det havde hedt Sallingholms og ikke Sallingsyssel;
desuden var Skive den eneste Kjøbstæd i Sysselet, og da det
i Middelalderen forvandledes til et Len og siden til et Amt,
optog det ogsaa Navn efter samme (Byen), og kaldtes Skivehuus Lehn og Amt.“
12) Otto L. Sørensen: Hvem var Lensmændene paa Skive
hus?, „Jul i Skive“, 1937, S. 3—7, har udførlig Beretning
om Magdalene Banner, Iver Krabbes Efterleverske, der i 10
Aar efter hans Bortgang blev Lensfrue paa Skivehus. Hun
tog sig pænt af Aasted Kirke, som hun forsynede med en
Prædikestol, ligesom det kan være hende, der lod udsmykke
samme Kirkes Korhvælvning med skønne Kalkmalerier af
hendes og Ægtefællens Familievaabener. Hun lod ogsaa læg
ge nyt Tag paa Resen Kirke, som hidtil kun havde Straatag,
og skænkede Kirken to smukke Malmlysestager med Løvefød
der. De staar paa Alteret den Dag i Dag.

i

Landinspektør Ditlev Flors gård på Skive torv, hvor dagbogens forfatter
ofte havde ærinde. Flor boede her i 40 år til sin død i 1825, men øverste
etage byggedes først på 25 år efter, da købmand Frederik Behrens var
ejer. Fra 1914 har herreekviperingsforretningen „Perfect“ haft til huse her.

En islændings dagbog fra et
ophold i Salling vinteren 1795-96
Ved A. Strange Nielsen
Dagbogen fortsættes hermed fra „Skivebogen“ 1959, nedteg
net af Arne Sivertsen under besøg hos sin bror, præsten
Sivert Sivertsen i Grættrup.
1796
1. februar: I formiddag har jeg læst og skrevet brev
til Skive. Efter at jeg havde spist til middag, gik jeg og
min broder op til hr. Qvistgaard. — Her har vi moret os
ret godt det øvrige af dagen ved et slag polskpas.
2. februar: Med største fornøjelse og interesse har jeg
i dag morges læst Hess på sengen, af hvilken fortalen til
3
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hans 2den del har ret fraperet mig; vistnok har jeg al
drig været nogen socianer1) ; men jeg har dog Hess at
takke for, at han har befriet mig for en del skrupler, som
jeg har haft i henseende til den åbenbarede religion:
Hvor sødt er det ikke at blive overbevist om sandheden,
når man tvivler, endog om tingen var af en mindre vig
tighed end denne. Jeg har alene en genstand for min uvis
hed tilbage, og denne venter jeg ligeledes at kunne få
hævet; i det mindste vil jeg søge at gøre mig umage der
for. Kl. var alt over 10, da jeg stod op, og muligen havde
jeg lagt endnu længere, dersom ikke hr. Krag og hans
kone var komne. Hun var nu nylig bleven frisk igen. Hr.
Krag indbød os brødrene til sig i dag på harejagt, hvor
til fogden Kierskow fra Østergård ville gøre os selskab.
Da vi havde spist til middag, kørte vi til Junge præste
gård; her drak vi kaffe, og derpå gik jagten for sig.
Vi blev først opmærksomme på en rævegrav i en rund
høj, med 3 eller 4 udgange. Her posterede vi 8 jagthunde
rundt omkring, imedens en grævling undersøgte graven.
Det var ret morsomt at se, hvor alvorlige de kåde myn
der sad rolige på sin skildvagt og oppebiede rævens an
komst til verden. Dette skete efter et halvt kvarter —
men aldrig så snart var ræven over jorden, før den blev
forfærdeligen adsplittet af de andre hunde: artig nok
en hare — hvoraf vi dog ingen fik denne gang — beska
diger hundene slet ikke, når denne først er død. Det øv
rige af dagen tilbragte vi ved Fhombre hos hr. Krag, og
tog først hjem kl. 1.
3. februar: Formiddagen gik som sædvanlig med læs
ning og familiekonversation. I eftermiddag fik vi en besøgelse af hr. Qvistgaard og hans kone. Gensidige visitter
er her uophørlige; hvilken forskel her fra i Island, hvor
i) Socinianerne var et unitarisk religionssamfund på reformationstiden.
Denne lære er stærkt præget af rationalisme, og det nye testamente fortol
kes med fornuftens hjælp.
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frænder og venner ikkun ser hinanden, når uundgåelige
forretninger fører dem i selskab med hinanden. Det meste
af aftenen har begge brødrene musiceret på fløjte for
selskabet; de fremmede tog afsked kl. 10 ÿo4. februar: Nu er det da først noget frost for i vinter;
dette bevægede mig til at gøre en udvandring, men sam
me blev ikkun rundt omkring præstegården i marken,
hvor jeg havde i sinde at nedlægge alle de agerhøns og
harer, som mødte mig — men jeg gik hjem uden at blive
noget vildt vår.
5. februar: Da jeg havde spist til middag i dag, fik jeg
mig en hest sadlet og red til Østergård; der kom jeg i
mørkningen. Jeg bliver her særdeles venskabelig modta
get såvel af hr. Thomsen som hans kone, der begge er
noget fortræffelige og sjældne folk. I aften har vi spillet
Thombre med forvalteren Kierskow, som jeg forleden
fulgte på rævejagten. Jeg har fået i aften en stor sal til
sovekammer med varm kakkelovn i.
6. februar: Jeg var tidlig oppe i dag for at profitere
af et smukt vintervejr. Efter at man havde fået sin mor
genkaffe, gik Kierskow og jeg på jagt; vi havde 8 hunde
med os, mynder og hønsehunde. Undervejs var vi inde
hos en rig bonde, hvis levende p------(?) vi mønstrede.
Det hele vidnede om velstand og orden. En hestestald så
jeg her, der var anderledes indrettet end andre i egnen,
just efter min ven præsten Vedels forskrift. På den hele
vej traf vi ikkun en hare, den hunden satte efter over en
halv mil i nogle få minutter; dette kunne vi se af en høj
bakke, hvor vi imidlertid blev stående. I dag ankom her
nogle studekræmmere på gården, hvis anstand morede os
særdeles. Hr. Thomsen har vist mig omkring i alle sine
lader og fæhuse; han har foruden omtr. 60 stude, 100
malkekøer, og disse gør en god nytte; endog midt om
vinteren bruges her hestekærne. I aften spillede vi Thornbre til kl. slog 12, dog læste jeg endnu længe på sengen
3*
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„120 muntre fortællinger“, trykte i København i fjor.
7. februar: Denne dag var bestemt til fiskeri. I denne
hensigt drog Kierskow og jeg hen til Limfjorden, så snart
vi havde drukket thevand; vi kørte, var forsynede med
fiskegarn, geværer, hunde og 3 mand; vel er det en søn
dagsmorgen, men samme kommer ikke i betragtning. Vi
trak vort garn i en liden elv, som løber i fjorden nogle
gange, men alle forsøg blev omsonst. Nu foresatte vi os at
lade ræve og harer oprette det mislykkede fiskeri. Vi
mødte vel et par harer ; men disse havde uheldigvis altfor
stort forspring for hundene. Da vi kom hjem, var alle folk
i kirke; jeg klædte mig på i en hast og gik samme vej,
men prædiken var alt ude. Sognets præst, hr. Kuhlmann,
mødte jeg her, som jeg har lovet at besøge i morgen. I
eftermiddag har jeg diverteret mig og sunget viser med
to vakre piger her på gården; er den ene madm. Thom
sens broderdatter en jomfr. Bonne, som er forlovet med
en af mine gamle bekendtere Tram på Frisenvold. Afte
nen er som sædvanligt gået ved Thombrebordet. På sengen
læste jeg syngestykket „Silkeskoene“ af Thaarup1) —
denne ligesom andre denne autors fostre, ret smukke su
jette er en skomager, der uden sit vidende tager mål af
sin kone til et par sko. I dette stykke fandt jeg det is
landske ord „meinløs“ naturaliseret som meenløs glæde.
8. februar: Dette er da fastelavns mandag, der endnu
ligesom i fortiden har tjent unge mennesker til uskyldige
løjer. Således agtede de 2 Thomsens jomfruer at gøre mig
et puds på sengen, det nemlig at lægge et lidet ris på min
seng, dog de havde ikke før rørt ved salsdøren, førend
jeg vågnede og væk var deres curage. Riset faldt inden
for døren, og de løb. — Da vi herpå havde drukket kaffe,
gik hr. Thomsen og jeg omkring i haven for at bese
nogle nylig plantede torne; her mødte vi præsten hr.
1) Digteren Thomas Thaarup 1749—1821.
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Krag, som gjorde os selskab noget af dagen, og gik siden
til Seide. Herhen kørte hr. Thomsen med mig, siden efter
at vi havde spist til middag ; hos hr. Kuhlmann var nogle
fremmede fra Viborg, en klokker Randrup og hans dat
ter. Faderen, erfarede jeg strax, er lige så munter og
spøgefuld, som hans datter er behagelig. Dette talrige
selskab af gode venner og bekendtere var ret efter min
smag; man sang nogle nye viser og drak punch til —
således forsvandt aftenen, uden man vidste et ord deraf.
Hr. Krag tog hjem til sit, og ligeså hr. Thomsens fami
lie; men jeg, for at være der hvor det er gladest, bliver
her i et par dage — det hedder vel, at det er for at gøre
hr. Randrup selskab, men det er dog især for min egen
skyld.
9. februar: I dag var en rejse bestemt til Keglgård,
men nordenvind og snefog holdt selskabet hjemme; des
uagtet faldt tiden mig slet ikke lang; thi da jeg ikke
læste og sang, var hr. Randrups muntre lune i stand til
at få en sten til at smile, og næst min ven skuespiller
Knudsen1) har jeg ikke kendt nogen muntrere. I aften
morede vi os ved trokadel ; således har jeg imellem til
forandring læst „Høstdagen“ af Iffland i 5 akter, der er
ligeså interessante som andre denne forfatters comedier.
10. februar: I dag har vejret været nok så hårdt som
i går, hvorfor selskabet har måttet holde sig hjemme.
Jeg fik tidlig 3 breve, fra Skive, jomfru Arnesen i Ribe
og studenten Biørnsen fra København, ved hvilke jeg er
holdt en del islandsk nyt. Dagen er ellers forsvundet lige
så muntert som sædvanligt under sang og musik, smukke
lekturer, vin og muntert selskab. Jeg har ved denne lej
lighed lært en del smukke arier af hr. Randrup, blandt
1) Hans Christian Knudsen 1763—1816, avancerede fra murersvend til
berømt skuespiller ved Det kgl. Teater.
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hvilke en nylig oversat af Frankenau1), hvoraf vedkvæ
det er et af mine valgsprog:
Fryd dig ved livet i dine dages vår,
pluk glædens rose før den forgår!
For resten har jeg læst i dag en smuk komedie „Kjolen
fra Lion“.
11. februar: I dag var det godt vejr, og denne dag blev
derfor bestemt til visitter, da hr. Randrup agter hjem i
morgen; vi kørte først til Keglgård, og her opholdt vi
os til kl. 12. Da vi havde spist til middag, kørte vi igen
afsted til Østergård; her tilbragte vi i fryd og gammen
det øvrige af dagen, spillede l’hombre og kørte hjem i
godt vejr under sang og musik. Da vi kom hjem til Seide,
spillede selskabet den sidste og muntreste act indtil kl. 12,
og enhver gik til sengs.
12. februar: Formiddagen gik for enhver af os frem
mede med at lave os til rejsen, og jeg erfarede nu som
oftere, hvor ubehageligt det er at forlade sine gode ven
ner; dog dette er jeg så vant til. Kl. 12 kørte hr. Ran
drup og hans datter til Viborg, og et kvarter bag efter
gik jeg hjem, på hvilken vej jeg var en stund inde hos
hr. Krag. I Grettrup var det nu meget enligt for mig i
dag efter den hele foregående uges støj.
13. februar: Jeg har forkortet mig tiden i dag ved at
læse Hess og i aften spillet l’hombre; der imellem har jeg
overtænkt de i forrige uge nydte fornøjelser og udbrudt
med Haste2) : „Gid mit hele liv må ligne disse timers
paradis“.
14. februar: Nu er det søndag, og det rå vejrlig ved
varer endnu. — Formiddagen brugte jeg til at læse i
Hess. I eftermiddag gik jeg og min broder hen til vor
nabo hr. Krag, hvor jeg fik at se en cirkulære fra biskop
1) Lægen og digteren Rasmus Frankenau 1767—1814. Den ovenfor cite
rede sang er hans bedst kendte og mest yndede.
2) Peder Horrebow Haste 1765—1831, forfatter, toldinspektør.
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Tetens1) til stiftets gejstlighed, hvori han, eftersom han
plejer, gratulerer sine medbrødre nytår, og begyndelsen,
tonen og slutning af brevet forekom mig, som det måtte
være et af apostelen Paulus’ breve til de første christelige
menigheder. Vi spillede Fhombre i aften og gik hjem
kl. 12.
15. februar: Denne dag er forsvunden under sædvan
lige hverdags idrætter, men aftenen med skakspil. Drøm
mer jeg nu stedse, at mine venner og bekendtere i Island
alt er begyndt at skrive mig breve med postskibet og
ønske mig en lykkelig overrejse som velvise sysselmand
i Snefjeldsnæs syssel; dog jeg må have tålmodighed med
at kunne læse noget sådant brev til sidst i næste måned.
16. februar: På grund af at vejret var bedre end sæd
vanlig i dag, fik jeg lyst til udvandring. — Jeg gik da
først til Jungegård; men her var ingen hjemme på herre
mandens madm. nær, der ventede sin mand og fremmede
i aften, dem hun bad mig gøre selskab. Jeg gik imidler
tid op til hr. Krag, hvor jeg blev til kl. 3, tog tilbage til
Qvistgaard og traf her den unge Selmer og Rønberg. —
Det øvrige af dagen gik med dem i lyst og glæde — vi
sang og støjede til kl. 11, og da var der ikke tid til at
rejse hjem. Resultatet blev altså, at vi tilbragte her nat
ten alle sammen.
17. februar: Embedsforretninger kaldte mine unge
venner tidlig op; gid disse ligeledes havde vågnet mig.
Da de var bortrejst ankom en del studeprangere til går
den, for hvilke Qvistgaards stude måtte passere revue —
jeg stod mellem disse skabningens beskuere ligesom Saul
iblandt profeterne og hørte på de øvrige herrers kunst
domme over studeregimentet. Nogle af disse angaves at
være for høje på forbenene, uproportionerede rivben,
skarp bringe og lang hals m. v., hvoraf jeg ikke forstod
1) Peder Tetens 1728—1805, biskop over Viborg stift 1781—1805.
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det halve. Til denne tid kom fætteren Qvistgaard fra
Nørregård med sin søn, og nu spiste man til middag. —
Alle gæster fik og nok at bestille ved 6 retter og stude
diskurser. Nu ankom 2 kramjøder „aber hier war nichts
zu verkaufen“ uden stude. Jeg gik siden hjem og fik hr.
Krag til at følge med. — Han og vi brødrene har spillet
l’hombre i aften. I et klart måneskin fulgte jeg ham hjem
og lærte en ny methode at fange sælhunde på — det vil
sige theoretisk.
18. februar: I dag har jeg været hjemme, læst jura
og skrevet et par breve til Skive.
19. februar: Man lavede sig i formiddag til nogle i
dag foretagne visitter; vi kørte nemlig alle mand til
Seide, og her gik det som stedse for resten ret glædelig,
endskønt jeg fra sidst savner den muntre selskabsbroder
hr. Randrup. Har Kuhlmann fortalt mig, at han og hr.
Thomsen har gjort udkast til et levebrød for mig her i
egnen; dersom jeg alene var at overtale til at blive her.
De ville nemlig accordere med den svagelige byskriver
i Skive at afstå mig sit embede, hvilket de troede kunne
ske ved at erlægge 1000 rdl., dem ville de anskaffe mig
lånte. Dette har hr. Kuhlmann og min broder lagt mig
på hjertet hele tiden; aber, jeg er nødsaget til at høre
disse ædelmodige tilbud af mine venner med koldt blod,
og endda skal denne tjeneste være på over 300 rdl. Jeg
må ikke ile med at forandre min bestemmelse og i det
sted se tiden an, om nogen levevej åbner sig i Island;
dog kan jeg ikke nægte mig selv, at jeg er alt begyndt
at vakle — jeg vil imidlertid konsultere min ven Stadfeldt i denne anledning. Hr. Thomsen rejser til Randers
i næste uge, og har jeg skrevet ham og bedet at tage
mig med. — L’hombre, sang og spøg har iøvrigt afvexlet
i aften. Kl. 12 tog vi afsked med dette kære hus og kørte
hjem i et klart måneskin.
20. februar: I eftermiddag gik jeg, min svigerinde og
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hendes ene søster op til Junge præstegård, hvor jeg under
muntre samtaler her tilbragte tiden indtil i mørkningen.
21. februar: I dag er det søndag. — Snefog holdt mig
fra at køre til kirke med min broder. I eftermiddag fik
jeg breve fra Kiernsted, jomfr. Knudsen i København
samt herredsfoged Jespersen, som nu er ankommet til
Viborg, der bragte mig den forsikring, at det af mig
ansøgte embede i Island ikke blev ledigt, og jeg følgelig
ikke behøvede at vente derpå. Jeg fik og 2.de breve fra
mine veninder i Skive. Vi tog alle i visit op til Junge
gård; her var degnen Svane, hans kone og søster i for
vejen. Tiden gik som sædvanligt ved sådan visitter med
muntre samtaler, spise og drikken. Kl. 12 er jeg hjemme.
22. februar: I dag fik jeg de ublide efterretninger
fra hr. Kuhlmann, at Thomsen ikke kunne tage mig med
til Randers; dette bragte alle mine glade spekulationer
til denne rejse i baglås. Jeg har ellers opholdt mig hjem
me i dag og skrevet breve. Nu kl. 10 gør jeg ende på alle
kedsommeligheder og går til sengs.
23. februar: Efter at jeg i dag havde spist til middag,
gik jeg op til Junget og derfra til hr. Qvistgaard, som
har givet mig anslag på en rejselejlighed til Randers om
14 dage, og får jeg da med tålmodighed at oppebie denne
tid. — Hver dag hersker nu det blideste forårsvejr, så
at folk i næste uge agter at begynde vårpløjning.
24. februar: Jeg tog til Thise kirke i dag med min
broder. Vejen løber tildels langs med Limfjorden, hvor
på der i dag ikke rørte sig en bølge. Her ved kirken er
en vidtløftig og yndig udsigt. I eftermiddag gik vi hen
til hr. Krag, hvor vi i aften har forslaget tiden med
Thombrespil.
25. februar: Den nu forsvundne dag er ikke den mindst
remarkable i denne min almanak. Jeg kørte kl. 12 tillige
med min broder og alle søstrene hen til Roslev præste
gård. Vejret var meget godt; men først mådeligt. Vejen
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løb igennem en mose og var følgelig meget hullet. Vi
havde og ikkun kørt kort, da vognen og hele besætningen
lå på siden i snavset; jeg befandt mig allernederst med
næse og mund i dyndet — dog alt dette blev snart bragt
i sin orden igen, og vejret tørrede os hastigt. Vi nåede
herpå præstegården i god behold. Provsten var ikke
hjemme, men vel hans kone og døtre. Min broder og jeg
vandrede her rundt omkring og beså præstens vejrmølle;
den var meget lille, af samme slags som man har dem
hist og her i Island. I aften spillede vi l’hombre, sang og
spillede på positiv1). Da vi således havde moret os og
spist til aften, kørte vi kl. 12 hjem i klart måneskin —
alt gik ret godt, indtil vi kom i den før ommeldte mose,
og måtte nu ligesom i formiddag prøve påny at vælte;
men nu gik det ulige siettere, da vi alle på hængende
hår nær havde druknet i en vandstade; thi alle på mig
nær havde brugt den uforsigtighed for kuldens skyld at
stufe sig fast ned i vognen. Jeg kom til al lykke betids
på benene for at bringe de andre til lands, hvoraf nogle
havde hovederne under vandet. Nu vovede vi ikke at køre
igen og gik det øvrige af vejen ganske dyngvåde, hvortil
kom at vi havde en skrap frost, der gjorde især fruen
timmerne modfaldne. — Således langede vi dog til sidst
hjem kl. 3, glade ved at vi slap hermed.
26. februar: Jeg har været noget skakmat siden i går
og derfor holdt mig hjemme hele dagen.
27. februar: Jeg gik i dag op til hr. Krag og blev der
ved kvit ved al den stivhed i kroppen, som jeg erhvervede
mig i forgårs. I aften begyndte jeg med at læse den 4.de
bog af Hess.
28. februar: I dag er det søndag og fortræffeligt vejr.
Min broder og begge de yngste søstre tog til Thise kirke;
jeg blev hjemme med min svigerinde og har læst i Hess,
1) Et lille flytteligt orgel, evt. en slags lirekasse.
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som jo længer jeg læser den, jo kærere den bliver mig —
jeg ønsker bestandig: Gid denne bog blev oversat på is
landsk, da dens tydelighed ville vist stifte nytte i mit
fødeland. I eftermiddag fik vi invitation fra hr. Krag,
hvorhen vi gik alle mand, og traf her et godt selskab
af Junge gårds og Seide boere, iblandt hvilke aftenen
svandt i glæde og gammen. Kuhlmann tilbød mig 50 rdl.
årlig i løn, når jeg ville tage til ham og informere hans
søn, men herved kan der intet være at gøre.
29. februar: Jeg har i dag læst så flittig, at jeg i aften
har fået ondt i mine øjne. Et kapitel i Hess er mit sæd
vanlige aften og morgen pensum. I eftermiddag læste jeg
den 3.ie del af „Daaren“ af Stand(?), men i eftermiddag

Islændingen Arne
Sivertsens dagbog
blev til hos brode
ren i den gamle
præstegård i Grettrup, hvor kirken
ellers
forlængst
var nedbrudt, og
stenene anvendt til
udvidelse af Jun
get kirke, som ses
her.
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iagttagelser over Arabien af Kaptajn Nybuhr1) med for
tale og spørgsmål af den navnkundige Michaelis, Sorø
1779. Således er denne dag svundet, den sidste i en så
glædelig måned.
1. marts: Lætus in præsens begynder jeg denne måned
med Horats og lader den kommende tid sørge for det som
ultra est. Forårsfuglene er allerede begyndt at synge,
dog må det nærværende nattefrost være dem til betyde
lig incommodation. Jeg vandrede i eftermiddag op til
Jungegård, var hr. Qvistgaard udrejst, men kom siden
i mørkningen; han formåede mig til at blive her i nat,
og det gør jeg.
2. marts: Jeg fulgtes i dag med min vært og værtinde
hen til Junge kirke for at høre fasteprædiken, men jeg
frøs her langt mere, end jeg havde nytte af rejsen; thi
min gode hr. Krag er just intet vidunder i prædikestolen.
Qvistgaard, Gedde og jeg tog hjem til ham og prædikede
aftensang ved polskpasbordet.
3. marts: Hr. Krag og jeg havde i dag bestemt en rejse
tilsammen til Seide — jeg stod altså meget tidlig op, gik
hen til Junge præstegård og fik her en hest til rejsen.
Det klare solskin gjorde vejret mildt, så man mærkede
intet til frosten. I Seide var vi meget velkomne og for
nøjede os ypperlig det øvrige af dagen. Hr. Krag red
hjem, men jeg slap ikke bort i aften — er det og ligemeget, hvad enten jeg bor her hos mine naboer eller i
Grettrup hos familien, så velkommen og ugenert er jeg
allevegne.
4. marts: I morges læste jeg comedier, og i eftermid
dag kørte Kuhlmann, hans søn og jeg ned til Branden;
her fik vi en færgebåd og roede over til øen Fuhr, hvor
1) Carsten Niebuhr 1733—1815, opdagelsesrejsende. Deltog som astronom
og naturhistoriker i den af J. H. E. Bernstorff 1761—67 udsendte ekspedi
tion til Arabien, Indien, Persien m. v.

En islændings dagbog fra et ophold i Salling

45

der bor en gammel Zacharias, som hedder hr. Arrøex),
en munter og snaksom mand, noget særsindet, og er nu
70 år gammel uden nogen sinde at have giftet sig. Kirken
på stedet er ret smuk og tilhører den præsten selv. Præ
sten har en søstersøn som hedder studiosus Møller2) og
må bestandig holde sig hjemme ved Gamaliels fødder, da
han venter at arve ham og præstekaldet. Kl. 6 tog vi i
land igen og kørte til Seide, hvorfra det nu var blevet
for sildig for mig at rejse hjem til Grettrup.
5. marts: Jeg vågnede tidligt i morges derved, at jeg
nær var blevet kvalt i røg fra kakkelovnen, i det mindste
har det forårsaget, at jeg har haft ondt for brystet den
hele dag. Da jeg havde spist min frokost, gik jeg hjem
og pustede lidet undervejs inde hos hr. Krag, som jeg
dog ikke traf hjemme. Nu kom jeg hjem og har det øv
rige af dagen læst rejsebeskrivelse i Nubien og Ægypten.
6. marts: Denne søndag har jeg holdt mig hjemme og
læst i min Hess, til i eftermiddag Qvistgaard kom her
og hans kone, der blev her til kl. 11.
7. marts: Min broder og svigerinde kørte til Seide i
dag, men jeg blev hjemme og har skrevet nogle breve,
hvoraf de fleste til Island, der midt i denne måned skal
afgå med Fanøe skibet.
8. marts: I dag har jeg gjort alle mine islandske breve
færdig og desuden skrevet Møller i Ribe og Rødgaard
på Fanøe.
9. marts: I morges læste jeg den uforlignelige skønne
Hess ud på sengen: Hvilken fortræffelig bog at sove ind
ved og vågne op med? Jeg begynder nu den 3.ie del, som
er tillæg til historien i 12 forskellige afhandlinger. Da
min broder var kommet hjem fra kirke, kom hr. Krag
og hans kone her og forblev hos os hele aftenen.
1) Iver Nielsen Arrøe var sognepræst på Fur 1764—1806.
-) Niels Arrøe Møller, som fra 1816 var sognepræst på Jegindø.
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10. marts: Endnu har jeg holdt mig stille hjemme i
dag, hvilket er meget usædvanligt i så lang tid. I mangel
af anden lekture har jeg gennemløbet Bastholms1) „Jødi
ske Historie“, der ikke er mindre fortræffelig skrevet
end de andre denne autors værker. Jeg fik i dag brev
fra min gamle veninde jomfr. Netting, der noksom bragte
mig denne vittige pige i erindring. — Denne liden strofe
var skreven i marginen som nytårsvers:

Hyld venskabs røst og Amors væld,
så bliv du glad blandt Islands fjeld.
11. marts: I eftermiddag gik jeg med min broder op
til Junge præstegård, hvor vi forslog hele aftenen med
(et) slag Fhombre.
12. marts: Denne hele dag har jeg været hjemme og
har de 6 afhandlinger bagved Bastholms Jødiske Historie
underholdt mig; disse angår jødernes skik, religion etc.
13. marts: Denne søndag læste jeg den sidste og mærk
værdigste af hine Bastholms afhandlinger, den nemlig:
Er jødernes almindelige omvendelse nogen tid at vente?
Hvorledes autor her udvikler sin mening er særdeles
skønt ved at opløse spådommen i det gi. og nye testa
mente; endog ved at bestemme tiden på hvilken den al
mindelige reformation skulle indtræffe, når nemlig alle
slags folkeslag, pavedømmet, hedninger og tilsidst jøder
skulle udgøre een protestantisk xtelig (christelig) kirke
og bestemmer dennes tidspunkt til året Xti 2060. Alt
forinden jeg sluttede afhandlingen, tænkte jeg med au
tor: Hvor stor og herlig vil da Jesu kirke blive? — Vi
brødrene gik til Jungegård i dag, hvor hr. Krag og hans
kone var alt i forvejen. Vi spillede her venteligen den sid
ste polskpas for i år.
14. marts: Denne hele dag har jeg lavet mig til den
1) Christian Bastholm 1740—1819, kgl. konfessionarius, udgiver af „Bal
les Lærebog“, udgav 1777—82 sin „Jødiske Historie“.
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forestående Randers rejse. — I den hensigt følges jeg
ud til Skive marked i morgen med hr. Qvistgaard, hos
hvem jeg tilbringer denne nat.
15. marts: Til ende er denne dag, på hvem jeg har til
bagelagt en lang dagsrejse. Vi kørte kl. 6 i morges fra
Jungegård; et mildt vejrlig og den opstående sol gjorde
turen ret fornøjelig. Kl. 11 var vi i Skive, hvor jeg strax
besøgte nogle af mine bekendtere og opholdt mig den
længste tid hos Flors, hvor jeg spiste til middag. Imid
lertid havde hr. Qvistgaard anskaffet mig lejlighed til
Viborg, hvorhen jeg fortsatte rejsen kl. 4. Min rejse
patron var en bager Stilling i Viborg, som jeg mærker
er en ret munter mand, endskønt han er tunghøret. For
uden fødevarer har vi en tejne (?) på vognen. Vi Stil
ling have ikke sjælden gået til fods. — Turen faldt
igennem Dommerby, som ligger overfor Skive hinsides
Limfjorden; en Jordbroemølle og endelig en Nybroe, der
ligger 4/s vejs fra Viborg. I Nybroe har jeg tilforn loge
ret et par nætter på min snapstings rejse. Hertil nød vi
et lystigt selskab af fulde bønder fra markeden, der har
skrålet og gjort alle hånde fæle spektakler. Kl. 11 havde
vi kørt disse 4 mil til Viborg, men så er jeg og bleven
ganske træt. — Jeg logerer hos bager Stilling i nat, hvor
jeg er ret vel.
16. marts: Jeg var tidlig oppe i dag for at kunne skrive
med Skive post til Holstebroe. — Fra posthuset gik jeg
til en billardvært Hagemann, hvor jeg traf nogle gamle
bekendtere ; hr. Bonne fra Frisenvold, student Hirsnak
og prokurator Fuhlmann ; de to første lovede jeg at be
søge, så snart jeg kom til Randers ; men den sidste fulgte
jeg hen til landstingshuset, hvor han skulle høre sin dom
i en sag, hvilken han tabte med alle malhoneurs, hvilket
gjorde mig såre ondt for denne nysfundne bekendter.
Landstingshuset er ret kønt med glas lysekrone og skran
ker: Dette hus er et af de smukkeste her i byen. 6 lands-
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tingsdommere sadde retten, hvor af den ene er min gamle
medcollegiant. — Her var og 2 landstingsskrivere og en
mængde advokater til stede. — Herfra gik jeg i mit logis
og spiste til middag. I eftermiddag besøgte jeg min gode
ven fra Seide, klokker Randrup, der tilligemed sin datter
ytrede megen fornøjelse over at se mig her igen. Ligesåmeget som hr. Randrup er overgiven munter, så er hans
kone sat og ærbar; ikke under at en del af egnens nob
lesse overlader hende sine døtre til opdragelse og under
visning: Jeg var inde i denne skønhedens plantage og
blev mange vakre små piger vår, som alle enten spillede
klaver, brodered eller leged. Da jeg her havde drukket
kaffe, gik hr. Randrup omkring med mig for at vise mig
byens mærkværdigheder. Vi var først inde i tugthuset,
en prægtig stor bygning. Her var en mængde syndere,
som spandt og kartede. — Jeg lagde her mærke til, hvor
ledes sammenløben uld forbedres ved bankning, og som
man med nytte kunne anvende i Island. Spindemesteren
viste os igennem alle stuerne, og tilsidst var jeg i tugt
huskirken. Herfra gik vi til domkirken, foran på hvilken
står 2.de tårne, der forekommer langt fra som 2 klokker
eller opstandere i en kløvsadel. Denne kirke er en af de
største og smukkeste, som jeg har set. Her ses mange
mærkværdige gamle monumenter, blandt flere kong Erik
Glippings begravelse og harnisk, som ligger i et skab bag
alteret. Man foregiver, at her er en underjordisk gang
underneden byen og en nærvedliggende indsø ; men ind
gangen hertil er for nærværende tilmuret, fordi 2 skole
disciples nysgerrighed bragte dem herind for en del år
siden, men udkom aldrig siden ligesom Ingaldr i Skinnfelde. Viborg står meget højt og har tilforn været 10
gange så stor, hvoraf man endnu ser mærker mange ste
der uden for porten: Angives her at have været 18 kirke
sogne i oldtiden; men nu er kuns 3. Under domkirken er
en stor kælder, hvorhen menigheden i pavedømmet tyede
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hen, når dens lemmer blev satte i kirkens band. Nu er
denne underste kirke fyldt med ligkister, hvoraf jeg så
nogle af kobber og bly. Vi gik herfra til kapellanen hr.
Fog1), som er en god ven af min broder; denne og hr.
Randrup ville føre mig på bal i aften; men hertil havde
jeg ingen synderlig lyst, uagtet det ikke havde kostet
mig noget. Klubben, hvor dette bal skulle holdes, viste
hr. Randrup mig på hjemvejen, og var der ret prægtig.
Værten var broder til den bekendte poet Zetlitz2). Jeg
spiste herpå til aften hos hr. Randrup, som jeg nu tillige
med hans vakre familie tog afsked med. Førend jeg gik
hjem i mit logis, spillede jeg nogle partier billard hos
Hagemann.
17. marts: Jeg har vandret omkring i dag med Fuhlmann, og endda har den stærke hede af solen gjort mig
nokså tunghør. — Min vært Stilling har forgæves gjort
sig umage for at skaffe mig en vognlejlighed til Randers,
så jeg derfor må opsætte rejsen til Randers til i morgen.
Blandt andre mærkværdigheder, som jeg har set i dag,
er en stor høj, hvorpå det gamle kongelige slot har stået
neden for byen ved indsøen, hvoraf rudera forekomme
ligedanne som de jeg i forrige efterår så i Ribe. løvrigt
har jeg for det meste i dag holdt mig hos Hagemann og
spillet billard med nogle af landsdommerne, en gammel
obrist og andre matadorer, som have fordrevet her tiden.
Amtsforvalter Friis, som jeg i dag ville have besøgt, var
ikke hjemme, denne er ny flyttet hertil fra Skive.

Efter at dagbogens forfatter i en snes dage havde
aflagt besøg i Randers, vendte han tilbage til Viborg
og fortsatte sine optegnelser vedrørende vor egn.
1) Rasmus Fog blev 1790 kapellan ved Viborg domkirke og 1793 tillige
for tugthuset, 1800 sognepræst ved Gråbrødre kirke, 1812 sognepræst ved
domkirken.
2) Jens Zetlitz 1761—1821, norsk forfatter.

4

50

A. Strange Nielsen

6. april: Jeg sov i dag lige til kl. 9, klædte mig på og
gik så hen til Hagemann, hvor jeg traf Fuhlmann. I
eftermiddag gik jeg hen hos klokker Randrup for at høre
om hr. Kuhlmann; men proh (?) dolor! Han var endnu
ikke kommen. Jeg gik herfra til amtsforvalter Friis, men
traf ikkun hans kone — en søster af madm. Stadfeldt.1)
Det øvrige af eftermiddagen spadserede jeg med min ven
Randrup og beså de forhen usete byens mærkværdighe
der; jeg spiste siden hos ham til aften og hørte hans
vakre datter spille på klaver; hun blev ellers i søndags
konfirmeret.
7. april: Det meste af formiddagen tilbragte jeg hos
den muntre amtsforvalter Friis, som siden indbød mig
til middag. — Jeg besøgte og Randrups, hvor jeg endnu
fik lejlighed til at glæde mig over hans kones opdragel
ses anstalt og se 18 halvvoxne piger udmærke sig enhver
især ved arbejdsomhed og sædelighed, der ikke formind
skedes om endskønt deres lærerinde gik bort. Nu holdt
min vogn for døren, og jeg måtte tage afsked med denne
vakre gruppe. Kl. 9y2 kom jeg først til Skive og indlo
gerede mig hos min gi. vært Müller; her traf jeg Gedde
fra Jungegård, som delte værelse med mig.
8. april: Tidlig i morges afsendte jeg en stafette til
Jungegård for at bede hr. Qvistgaard sende mig en hest
til hjemrejsen. Gik derpå til min kære Flors familie, som
jeg gruer nu for at tage afsked med — da det formodentligen er sidste gang, jeg er i Skive. Denne familie har
og vist------- opmærksomhed og forekommet al--------jeg var hos mine.......... har jeg vandret om med søstrene
i haven og omtalt et og andet ang. min forestående Kø
benhavns og siden — Islands rejse. Jeg spiste her til
middag og gik siden hen at besøge den unge Selmer og
hans fader. Derpå sagde jeg farvel til Gorgius og hans
1) Gift med daværende byfoged i Randers, Snæibiørn Asgeirsen Stadfeldt.
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kone, lieutnant Barner og ritmester Schuchard, og ende
lig postmester Rings, der altid har været særdeles artige
imod mig. — Det øvrige af aftenen havde jeg bestemt
at forslå hos Flors, hvor jeg opmærksom hørte på søstre
nes sang og klaverspil.
(Distriktslæge Gorgius boede i den senere Selchaus
gård i Nørregade; løjtnant, senere postmester von Barner
i Nørregade, nuværende Nr. 1 ; landinspektør Joh.
Schuchardt på GI. Skivehus, og postmester Ring i Adel
gade, nu „Gregershus“).
9. april: Langt ud på natten i aftes læste jeg nogle
stridsskrifter, som var bleven vexlede imellem Heiberg1)
og min medstuderende og rejse compagnon M. C. Brun2)
samt assessor Falisen3) — de herudi sig befindende stik
piller og vittige skamflikker morede mig fortræffelig.
Som en følge heraf vågnede jeg silde i morges og ikke
før end hesten fra Jungegård var allerede ankommen.
Jeg havde intet andet at gøre end at stige op, dog: jeg
måtte endnu spadsere en kort tur med søstrene og sagde
til sidst med.......... lev vel! Min raske gænger førte
mig------- til Grettrup, dog forlod ikke min sch---------illede mig så hastig. Det øvrige af------- med at for
tælle min broder og------- begivenheder.
10. april: Denne søndag har jeg tilbragt hjemme og
igenkaldt i min erindring de mange fornøjelser, som jeg
nød på min sidste rejse. For resten har jeg spillet skak
med min broder og besøgt hans marker for at se, hvad
der er foregået med disse siden min afrejse. Jeg fik i
dag brev fra København med skibslejlighed.
11. april: I eftermiddag gik jeg med min broder op til
Junge. Hr. Krag havde meget travlt i sin have, endda
1) P. A. Heiberg, forfatter 1758—1841.
2) Digteren Malte Conrad Bruun 1775—1826. Stridsskrifterne må være
fra den såkaldte „Dyvekefejde“.
3) Enevold de Fallsen, digter og jurist 1755—1808.
4*
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have og alle i denne tid fuldt op at bestille med sin for
års markarbejde; således er alle de gangstier, som jeg
har gået i vinter, nu pløjede op. Efter kort ophold her
gik vi hjem, og har jeg diverteret mig med Fhombre i
aften.
12. april: I dag kørte vi brødrene til Seide. Hr. Kuhl
mann var nu rejst til Viborg. Dagen gik fortræffelig
med morende samtaler og små løjer iblandt fruentim
merne. Vi har vandret om i marken og søgt de islandske
„tuefibre“ (som jeg ikke ved, hvad kaldes på dansk),
men i dens sted har jeg truffen andre islandske mark
blomster som „bladboeg“ (vild timian) og vild humel
.......... m. fl. laften har vi spillet trokadil og kørt hjem
kl. 9 i måneskin.
13. april: Jeg læste i morges Marezolls prædiken i an
ledning af den sidste Københavns store ildebrand; denne
er ligesom andre hans skrifter fortræffelig skøn, især
den 4.de afdeling, og udviklingen af fadervor. I efter
middag gik vi brødrene og min svigerinde hen til Qvist
gaard — vi snakkede, drak puns og spadserede. En nylig
ankommen gnavpose (?) fra København morede os i aften
hjemme.
14. april: Jeg har ikke befundet mig ret vel i denne
dag, og derfor måttet holde mig hjemme trods en invita
tion fra hr. Krag. Imidlertid har jeg skrevet mine ven
inder i Skive afskeds breve.
15. april: Denne dag igen har jeg været meget skran
ten, og har desårsag intet andet kunnet foretage mig end
læse og bruge medicin.
16. april: Jeg befinder mig ikke bedre i dag end i går
og har følgelig for største delen holdt mig til sengs og
underholdt mig med Todes „Sundheds Katekismus“, som
jeg vist gerne gad set oversat på islandsk med behørige
forandringer. Min broder tog til en auction i dag på
Grønsløvkloster, og det gjorde mig ikke lidet ondt, at jeg
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ikke kunne følge ham. I eftermiddag har jeg begyndt at
læse Fæders praktiske philosophie, som jeg til 2.det exa
men med liden attension gjorde mig bekendt med, da jeg
hørte professor Gamborgs1) forelæsninger — ak, dengang
syntes det mig ikke umagen værd at lægge mærke til
definitioner over tro, håb og kærlighed, og dette er mig
just nu meget interessert: Hvad siger og Risbrigh2) :
meminimus pas sub aliis circum pantiis aliter egisse. Det,
som forundrer mig endnu mest, er, at jeg endog fik haud
illaudabilis for min kundskab i den praktiske filosofi;
skade at man så ung må studere taliter qvaliter — i et
år de uskatterlige videnskaber til andet examen: Philoso
phie, mathematik og physik.
17. april: Denne søndag har jeg ligeledes holdt mig
hjemme og medicineret samt læst Fæders dydelære. I
eftermiddag fik jeg brev fra min ven Kiernsted, der
uglædede mig med den efterretning, at postskibet endnu
ikke er kommet — jeg har ligeledes fået brev i dag fra
hr. Müller i Ribe, som hans vakre datter har skrevet.
Endelig fik jeg og 2.de kærlige breve fra søstrene i
Skive. I aften spillede jeg gnav med familien.
18. april: Jeg sukker nu nok så meget efter min hel
bred igen, endskønt jeg intet andet har at se efter end
at gøre de ubehagelige afskeds visiter her i nabolaget
hos mine bekendtere. — I aften har jeg skrevet til Ribe
og spillet Thombre.
19. april: Vejret er stedse behageligt, men desto mere
ubehageligt er det for mig, at sidde hjemme, og dette
kan jeg ikke længere fordrage end til i morgen. En liden
piece af Campe har fornøjet mig i dag.
20. april: Hr. Krag kom her i formiddags og blev her
en stund, fik mig og min broder til at følge sig hjem,
1) Professor Anders Gamborg 1753—1833.
-) Børge Riisbrigh, professor, filosof 1731—1809.
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og have vi vandret i hans have og mark samt spillet
I’hombre til kl. 12, da vi ledsagede af klart måneskin gik
hjem — dog indtil nu kl. 2 har jeg sat sat oppe og skre
vet breve.
21. april: Jeg var tidlig ude i dag og nede ved Lim
fjorden for at bade mig, og har nu den fornøjelse at be
finde mig frisk igen. — På hjemvejen gik jeg en stund
med ploven hos en bonde, hvilket arbejde jeg lærte strax.
— Ellers falder det mig meget fortrædeligt at forlade
mit kære Jylland nu på den skønneste årsens tid, da jeg
kunne lære noget i landvæsenet.
22. april: Denne bededag er nu til ende ligesom alle
andre dage, endskønt mit humør har været ligt et usta
digt forårsvejr. Kl. 6 var jeg oppe i morges------- Jeg
gik ned til Limfjorden og badede mig (dette gør jeg nu
hver morgen). Undervejs opvakte fuglenes indtagende
kvidder værdige følelser hos mig til at lovsynge med dem
skabningens herre, hvis visdom, almagt og godhed jeg
blev vår ved hvert et trin, jeg gjorde. Enhver lykkelig
tidspunkt, som jeg ved hans ømme faderkærlighed havde
oplevet her i egnen, blev mig nu i frisk minde; dog dette
bemærkede jeg ikke mindre: at ethvert af disse behage
lige trin måtte nu være mit sidste her i egnen. Under
disse betragtninger kom jeg hjem, klædte mig på og kørte
med min broder til Thise kirke — under vejs tog jeg
ind hos min brave Chr. Lund i Hegnet for at sige ham
og hans kone farvel; vel var de bønderfolk; men er det
sandt, hvad Thaarup1) siger: Adel kan en bonde være,
da er det her tilfældet. — Efter prædiken var jeg inde
hos degnen og hans kone; disse havde jeg også grund til
at takke for behagelig omgang — og nu kørte vi hjem —
jeg spiste til middag og sov min middagssøvn. Min bro
der havde inviteret vore naboer i dag på en afskeds sam1) Digteren Thomas Thaarup 1749—1821.
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ling i min anledning. Disse kom: Qvistgaard og hans
kone, Krag og Kuhlmann med deres familier. — Alle
disse, ikke alene lod til, men viste mig ugerne — selv
jeg er meget mere end uvillig til at forlade disse mine
brave venner; men fatis agimur. Velmente ønsker om
min fremtids velgående var enhvers løsen. Således for
svandt da aftenen for mig; humørets termometer steg
og faldt ligesom i ustadigt vejr. Kl. 11 kørte enhver bort,
som jeg nu i næste uge har lovet at besøge, forinden jeg
tiltræder min Københavns rejse.
23. april: Formiddagen har gået som sædvanligt; det
meste af den har jeg tilbragt i marken — da jeg havde
spist til middag, gik jeg efter løfte hen til hr. Krag og
fulgte min broder hen til en så kaldet Gåsemose, hvor
han har tørveskær. Hr. Krag var ude i marken, da jeg
kom, og der gjorde jeg ham selskab til langt ud på afte
nen.
24. april: Aldrig har jeg drømt, mindre prøvet sådan
pine, som jeg befandt mig i i dag; formodentlig havde
jeg forkølet mig i aftes, dog da følede jeg ikkun en liden
kirtel nedenunder mit venstre øre — i nat er mit halve
hoved ophovnet med usigelig hovedpine, hvorved jeg næ
sten tabte al sans og samling. Således er denne søndag
gået særdeles traurig, omendskønt jeg har haft største
årsag til at være fornøjet, da jeg nemlig i dag fik brev
fra min gode ven provst Magnussen i Island skrevet i
7br (september) f. a. og herforuden nogle andre breve
fra min familie, som venteligen have lagt i Norge i vin
ter. Postskibet er endnu ikke kommet, skriver Kiernsted.
25. april: Vel mig at jeg i dag ikke har haft så ondt
i mit hoved som i går, omendskønt jeg ikke er uden pine.
Jeg længes nu meget fra Grettrup, fordi jeg skal derfra,
og fornemmelig for at få fat på en god læge.
26. april: Nu er jeg dog en del bedre end før, omend
skønt begge mine vanger er endnu hovne. Degnen Hoppe
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var her i formiddag og rådte mig et svedemiddel af teriak1), som har gjort en god virkning. Med fornøjelse
har jeg i dag erfaret, hvorledes mine venner har taget
del i min upasselighed, og at både hr. Kuhlmann og hr.
Krag kom her for at besøge mig, da de havde hørt, at
jeg var slet — den første dvælede her til hen ud på aftningen.
27. april: Jeg er nu begyndt at komme mig ret godt
igen, og tror næppe at behøve de spanske fluer, som hr.
Kuhlmann var så god at skikke mig i dag. I disse triste
dage har jeg moret mig med at læse den hollandske
Marin et s, „Menneskets fysiske beskrivelse“, oversat af
Odin Volf, og min yndling skribent Campes „Sjælelære
for børn“. løvrigt har jeg i dag begyndt med at pakke
mit tøj sammen for at være parat så snart min poge sy
ge2) forunder mig rejsetilladelse.
28. april: Jeg bliver nu bedre hver dag, endskønt hæ
velsen ikke vil forlade kinderne. Vejret er nu dagligt det
behageligste, og det går mig ikke ulig de islandske fiske
re, der tilfældig nødes til at sidde hjemme en god vejr
tids dag; dog, hvem ved: måske denne min rejses for
haling — ligesom præsten hr. Kuhlmann sagde i forgårs,
er en ukendt lykkelig vending af skæbnen, og har muligt
visse gode følger for mig i fremtiden ; måske jeg, ved at
prøve dette lidet onde (hvis det kan kaldes ondt at være
lidet upasselig) undgår hermed et større onde. Hvor glæ
delig er ikke den selvbevidsthed, sagde han — at vide,
at der er et algodt forsyn, som styrer os. løvrigt har
jeg intet andet bestilt i dag end skrevet til Skive og læst
Campe.
29. april: Jeg lever nu i det håb at kunne komme bort
1) Et fra den klassiske oldtid kendt lægemiddel, der var sammensat af
mange ingredienser, foruden vegetabilske også slangekød, og som blev an
vendt som universalmiddel mod smitsomme sygdomme og gift — senere
i mindre sammensat form et aim. folkelægemiddel mod mavelidelser m. m.
2) Vel fåresyge.
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i næste uge, og dette har opmuntret mig såvidt, at jeg
i dag fik lyst til udvandring. Min broder, den yngste
jomfr. M. og jeg gjorde os en tur til Seide i eftermiddag,
og var undervejs noget inde hos hr. Krag. Da vi endeli
gen rækkede til Seide, var hr. Kuhlmann ikke hjemme. Vi
fordrev ikke desmindre dagen meget muntert i selskab
med hans familie. Imidlertid kom her studenten Müller
fra Fuhr, og med ham vandrede jeg en fjerdings vej ned
til Branden for der at bestille mig en skibslejlighed til
Ålborg; jeg traf lykkelig en skipper, som om 3 dage rej
ser derhen — og som en følge heraf, lakkede det nu ad
enden med denne min frydefulde------- Jeg gik herpå
til Seide igen, og på grund af at jeg endnu ikke er gan
ske frisk, vovede jeg ikke at følge min broder og jomfr.
hjem i aftenluften, jeg blev altså i nat og har i aften
sunget viser og konverseret fruentimmerne, indtil hr.
Kuhlmann kom hjem kl. 9, der ytrede sin glæde over at
træffe mig såvidt frisk igen. Indtil kl. 12 læste jeg i
Baggesens1) „Labyrint“ på sengen.
30. april: Jeg var tidlig oppe i morges og næsten gan
ske restitueret i mine bakker. Jeg gik herfra kl. 8 til
Keglgård for at tage her afsked; men hr. Stiernholm
var ikke hjemme. Jeg talte en stund med hans broder,
junker Erhard, fruen selv og fru Lange, spadserede i
haven og lod gartneren give mig nogle oplysninger om
et og andet. Kl. 11 gik jeg herfra til Seide igen, spiste
her til middag og kørte siden med hr. Kuhlmann til
Østergård. Thomsen og hans kone modtog mig med deres
sædvanlige venskabelighed, der blev mig nu så meget
mere mærkelig, som det formodentlig er den sidste gang,
som jeg besøger disse gode folk. Vi opholdt os her nogen
tid og tog afsked med denne værdige familie, som led
sagede mig noget ud på vejen med varme ønsker om en
1) Digteren Jens Baggesen 1764—1826.
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lykkelig fremtid for mig; jeg------- folk er et sjældent
mønster på retskafne og dydige mennesker, der vil stedse
hellige deres erindring for mig; Thomsen er en hovedrig
mand, der anvender sine midler på den allerværdigste
måde. Jeg har lovet at lade dem vide, hvorledes det går
mig i fremtiden gennem hr. Kuhlmann, der har lovet at
korrespondere med mig. Hr. Kuhlmann kørte hjem, og
jeg fandt fornøjelse i at vandre til Grettrup i mine rolige
betragtninger over det forbigangne og det tilkommende.
— Jeg hvilede lidet inde hos hr. Krag, og kom hjem i
mørkningen. — Det varede ikke længe, til jeg gik til
sengs og bad mig, alle mine venner og hele verden en
god nat!
1. maj : Temmelig rask og frisk begynder jeg denne
måned og var i formiddags beskæftiget med tilberedelser
til min rejse, der skal gå for sig i overmorgen, dersom
vind og vejr tillader det. Imedens min broder var til
kirke, har jeg udlæst Campes „Sjælelære for børn“, hvis
sidste afhandling om sjælens udødelighed er den inter
essanteste. Jeg fik i dag brev med posten fra Skive.
Endelig gik jeg i aften for sidste gang hen til Junge
gård, hvorhen min broder fulgte mig. Vi------- sagt
farvel til disse mine velyndere, gik vi hjem til Grettrup
kl. 12.
2. maj : En stærk østenvind, som har blæst i dag, giver
mig just ikke den bedste forhåbning til rejsen i morgen;
det er heller ikke at vente, at sørejsen for mig skal løbe
så expedit af, dersom det går, som det plejer. Hele for
middagen gik temmelig kedsommeligt, men i eftermiddag
gik vi brødrene hen til hr. Krag og spillede her l’hombre
til kl. 9.
3. maj : I dag fik jeg brev fra min brave ven byfoged
Stadfeldt. Byfoged Selmer, hr. Qvistgaard og mange an
dre kom her i dag for at holde gæsteret hos en af nabo
erne, der erhvervede sig 5 rdl. for nogle vældige prygl.
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Modvinden vedbliver endnu, så at jeg aldeles ikke venter
at komme bort i dag, og næppe i morgen. Hr. Krag be
søgte mig i eftermiddag og forkortede mig tiden; vi har
nu til hen på aftenen moret os med l’hombre; dog har
den omstændighed at vinden har lagt sig fornøjet mig
endnu mere.
4. maj: Jeg har endnu måttet holde mig hjemme i dag,
endskønt modvinden holdt op at blæse; thi i dens sted
have vi fået blikstille. Dette er just den dag, da jeg for
3 år siden kom første gang til Grettrup; havde jeg i
efteråret kommet her en måned før, var------- ophold
her blevet akkurat et halvt år. Jeg har fordrevet tiden
i dag dels ved at spille trokadil med min broder, og dels
har jeg læst Gamborgs nydelige forskel mellem dyd og
gode handlinger.

Rejsen fra Grettrup til København

5. maj : I dag blev jeg da forløst ved en føjelig vind,
dog først i eftermiddag fik jeg en expresse fra Branden,
at jeg skulle begive mig derhen. Kl. 4 var jeg alt rejse
færdig og erfarede nu, hvad jeg længe i forvejen havde
anet, at det faldt mig temmelig besværligt at forlade
Grettrup’er beboere — ikke desmindre, dette skulle nu
ske; jeg tog afsked, og min ømme svigerinde rullede
nogle store tårer fra øjnene, der ikke undgik mit inder
ste; thi så var jeg vildfarende ved denne afsked, at jeg
først bagefter kunne erindre mig, at min taknemmeligheds ytringer til hende og ønsker for hendes vel, blev
fremtalte af mig på islandsk; en artig psykologisk iagt
tagelse; og kan man vel tale andet end sit modersmål,
når man taler det oprigtige hjertesprog. Min broder kørte
bort med mig, vi var undervejs inde hos hr. Krag og
vekslede de sidste------- ønsker--------- altså nu for sid
ste gang set Grettrup og Junge; denne tanke krydsede
om i mit hoved på vejen til Seide, hvor vi ankom kl. 6;
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men fik her det ublide budskab fra min skipper, at det
var bleven for silde at rejse i dag, og at vi skulle oppe
bie morgenstunden; men desto glædeligere var det mig
at træffe her min kære hr. Thomsen og hans kone, i
hvilket selskab jeg nu her morede mig så godt, jeg kunne
— og for at fornøjelsen ikke skulle være halv, sendte
skæbnen hr. Krag tillige hen til os. Det anede ham, at vi
ikke kom væk i aften — dog, denne så fornøjelige venne
kreds skulle adsplittes ved natten, da enhver måtte køre
hjem til sit — med et fast håndtryk forlod jeg Thomsen
og hr. Krag, da min broder bliver her i nat.
6. maj: Morgenen kom; men der blev endnu ingen rejse
af idag, da der, endskønt fra den rigtige kant, blæste en
fast storm. — At rejse tilbage til Grettrup, det var nu
slet ikke efter mit hoved; jeg udvalgte hellere at blive
her i Seide, og bad min broder opholde sig her tillige.
Tiden er altså gået så temmelig godt ved en drøj mid
dagssøvn, skak og Fhombre i eftermiddag. Da jeg nu kl.
11 går til sengs, er vejret alt stillet betydeligt af.
7. maj :------- alt fik bud fra min skipper, at nu skulle
vi lette anker. — Jeg klædte mig snart på, drak kaffe
og sagde kl. 5 min ejegode hr. Kuhlmann farvel og hans
brave familie. Han lånte mig sin vogn ned til Branden,
og min broder kørte med. Alting var med il, og et taust
favntag skillede os brødrene fra hinanden. — Nu sås vi
vel aldrig mere — var hans sidste ord; om ikke her så
hisset, var mit svar — og vips var jeg i båden. Vi var
snart under sejl og havde god vind med byger. — Som
et lyn fløj vi forbi Fuhr land, og Jungegårds buskage
samt Grettrup’er bakker var hastigt udaf syne for mig.
I disse omstændigheder er det min sædvane at gå til køjs,
og dette gjorde jeg endnu — jeg sov i et væk, indtil vi
fik Løgstør i sigte, hvor vores kutter løb ind på havnen
kl. 9, da vi havde tilbagelagt 3 mile fra Branden. Skippe
ren, som hedder Lyby, n&y så uartig at underrette mig
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Farvandet ved Branden, hvorfra skipper Lyby i 1796 lettede anker og
stod sundet ud med islændingen Arne Sivertsen som passager. Man ser
her den gamle rofærge til Fur i Pe’ færgemands dage i 1880’erne. I bag
grunden Fur mølle (nu nedreven) og kirken. Billedet er malet 1917 af
Skivemaleren Hans Smidth. Det blev hans sidste maleri; men med en
langt tidligere skitse som forlæg. Maleriet kom i fru ingeniør Myginds
eje i København.

her, at vi måtte blive her i nat — og jeg må finde mig
deri. Jeg har fået en kold stue lige ned ved strandkanten
til logis. Her hørte jeg, at min gode ven Jespersen var
alt rejst til------- jeg ha--------- ham, da hans herred
ligger her lige over for på den anden side af fjorden,
jeg gik herpå ud for at bese byen, som jeg ikke erindrer
bedre, end at jeg har beskrevet, da jeg var her for 3 år
siden — det sælsomste er, at den er lige så stor som et
lille købstad, og har dog ingen sogne kirke på stedet,
hvortil indvånerne have en fjerdingvejs. Sønden for byen
er høje bakker, og her sad jeg en stund, samt fortærede
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en stegt due, som min gode madm. Kuhlmann gav mig
med på vejen. — Herpå gik jeg hjem, spiste og sov til
middag for at forkorte tiden. Kl. 2 gik jeg ud igen og
har således det øvrige af eftermiddagen dels vandret,
dels fantaseret hjemme og skrevet et brev til kamhr.
pens, stiftamtmanden i Ålborg for min skipper — blot
at jeg må være der i morgen og siden ikke længe behøve
at afvente skibslejlighed til København.
8. maj : Kl. 5 i morges var jeg alt oppe for at barbere
mig og pudse; men afrejsen gik dog ikke for sig før
kl. 11 ; vinden var god, og disse 5 mil.......... tilbagelagt
dersom man ikke i lang tid havde måttet krydse frem
og tilbage imellem Løgstøers grunde. De gamle fortryl
lende granstæeder vågnede nu op for mig ved de idelige
afvexlinger på denne sejlads, af hvilke jeg synes at igenkende nogle, fornemmelig købstaden Nibe og Ålborgs
kirketårne, der allerede i 2 miles afstand pippede frem.
Skipperen er meget munter og spøgefuld — vi har en
medpassager som hedder Christen Brønnum fra Seide og
en ditto matros om bord, der ligner livagtig madm. Livog
i Island, foruden at han har ligesådan en grå hat som
hun. Kl. 3 var vi i Ålborg. Jeg gik strax i land og besøgte
min gamle ven købmand Oluf Christensen, der tilbød mig
logis hos sig, imedens jeg opholder mig her. Er han en
af de slags rige, der bruger sine midler på ædel vis, og
denne velstand har han erhvervet ved egen vindskibelighed. Nu gik jeg hen for at opspørge en skibslejlighed til
København, men desværre, alle udsigter er langt borte,
medmindre jeg i morgen kan komme bort med en skip
per, som ligger ved Hals, 5 mile herfra. Jeg var hos min
gamle „Charon“ Jens Lund, men denne rejser først om
8 dage. Nu tog jeg over til Sundby for at besøge min
gamle ven hr. Raaskov------- venskabelig som i forrige
tider — her opholdt jeg mig langt ud på aftenen, da jeg
tog over fjorden igen, talte jeg en stund med hr. Chri-
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stensen og hans kone, hvorpå jeg blev vist hen på mit
prægtige gamle sovekammer.
9. maj: Her forsover folk sig ikke; det mærkede jeg i
morges, da en liden pige vågnede mig kl. 4y2 med en
transport kaffe og thevand — jeg stod op, ilede hen til
min nye skipper, der vil være rejsefærdig hvert øjeblik.
Hr. Raaskov besøgte mig i formiddag for at sige farvel
og bad mig bringe hilsen til nogle af sine islandske be
kendtere, Vidalin, Hjalmarsen m. fl. Det øvrige af tiden
i formiddags har jeg vandret om i byen for at se mig om
og gået hen til slottet for at besøge Bai, madm. Stadfeldts broder, med hvem jeg i foråret gjorde bekendtskab
i Randers; denne modtog mig venskabelig og viste mig
rundt omkring på slottet, denne kong Hans’es gamle resi
dence, som naturligvis er bleven ombygget siden og udgør
nu stiftamtsmandsbolig. — Det står på en høj bakke og
er foruden en bred slotsgrav omgivet med højt planke
værk, der blev opført i 1772, da dronning Caroline Ma
thilde skulle.......... s her. Haven er særdeles skøn med
smukke alléer og kunstig anlagt sneglegange. Jeg tog nu
afsked med Bai og gav ham brev til Stadfeldt. Hr. Chri
stensen fulgtes jeg siden med på børsen, et kosteligt
stort hus, hvor de handlende samles i middagsstunden.
Da jeg herpå havde spist til middag, blev jeg kl. 1 afhen
tet af min nye skipper — jeg tog afsked med min gæst
fri Christensen og hans familie, gik om bord og var alle
rede kl. 3 under sejl på en liden skude, der tager ned til
Hals, hvor det rigtige skib ligger. Undervejs erfarede
jeg, at min nye skipper, som hedder Hyldahl, var for to
år siden styrmand på et andet skib, som strandede ved
Arebak i Island; vi har også en gammel udlevet soldat
om bord, som hedder Thofte og giver sig ud for en gam
mel intim ven af chirurgus John Peturson, og det uagtet
han i 4 timer for hans skyld måtte stå til pæls. Den korte
vej til Hals blev snart tilbagelagt, jeg gik i land, hen til
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mit gamle kvarter, hvor jeg erindrede de mange gamle
løjer, som jeg og Malte C. Bruun havde med den finge
rede svenske prins. Skade at jeg nylig har måttet------for hans kåde chatechismus skyld udvandret til Sverrig.
Det øvrige af dagen har jeg vandret om i Hals og besøgt
justitsråd Langes1) ladegård; her traf jeg en matador,
hvis mange penge forledede ham i forrige år til at give
sig ud for baron i Norge og Sverige; nu har denne spil
let alle trumferne ud og bliver betragtet som en slet og
ret monsieur. Kl. 10 gik jeg til sengs på sammested, som
jeg tilforn hvilede med garderen til hest.
10. maj : Jeg sov meget roligt i nat til kl. slog 8 i mor
ges og stod op i det glade håb at kunne komme bort her
fra i eftermiddag; men, proh deum atqve hominum fidem! der blev intet af. — Vinden blæste god til kl. slog
1, og min skipper var bleven færdig med indskibningen;
jeg skrev imidlertid breve til Skive, men nu så jeg ud af
vinduet og blev vår, at alle fløje vendte imod vesten, og
at det nu blæste en stærk modvind — jeg lagde blæk og
pen til side og gik til sengs. — Efter at have fået mig
en lang middagssøvn, gik jeg hen at besøge præsten her
i byen, den jeg heldigvis havde lært at kende i går inde
hos købmand Christensen i Ålborg. Præsten, som hedder
hr. Obel2), er en ung og fornuftig mand. Jeg drak her
thevand, omtalte med ham ny udkomne skrifter og spad
serede i hans smukt anlagte have. — Dette nye bekendt
skab kom mig ret vel tilpas i nærværende triste omstæn
digheder, som dog forbedrede sig i aften, da vinden
drejede til den rette kant; men nu var det efter skippe
rens mening for sildig at tænke på rejsen.
11. maj : Efter at jeg var kommet til sengs i aftes, fik
jeg en slem feber, der tillige med en stærk hovedpine
i) Justitzråd O. T. Lange til Bratskov ejede Hals ladegård 1788—1801.
-) Peder Adam Obel, sognepræst til Hals 1795—1819.
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hindrede mig fra at sove næsten den hele nat, hertil kom
at jeg i morges efter forventende ikke blev afhentet af
skipperen, der for den stærke modvinds skyld, som igen
begyndte at blæse, ingen årsag havde til at skynde sig.
— Jeg stod ikke desmindre op, og har vandret frem og
tilbage i min kolde stue, syg både til sjæl og legeme. —
Jeg havde i eftermiddag bud oppe hos Obel og lånte bø
ger hos ham; men desværre, alle havde jeg læst dem i
forvejen, og skylregn samt stærk hovedpine holder mig
fra at kunne komme ud af døren, og her vanker ingen
------- der mistrøster mig med, at denne modvind vil
komme til at vare længe. I aften ankom her en skipper
Berg, som forrige gang førte mig fra Jylland til Køben
havn. Imidlertid har jeg læst professor Baggesens „Em
ma“ med stor fornøjelse, skrevet min broder til og par
andre bekendtere, som jeg har underrettet om min ublide
skæbne. Således har jeg nu fået bugt med denne lang
somme dag, hvis mage jeg ikke skøtter om igen.
12. maj : Som en sand Gabriel kom min skipper tidlig
ind til mig i morges og bad mig lave mig til bortrejse;
jeg var ude af fjerene som et lyn, drak kaffe og betalte
min værtinde 7 mk. for fortæringen. Kl. 6 var jeg om
bord og fik en besøgelse af en islandsk købmand, der
strandede ved Anholt i vinter; denne fortalte mig, at
postskibet var ankommet til København, og at man havde
haft i Island en hård vinter. Nu kom vi da under sejl,
vinden var føjelig------*
Om Arne Sivertsens videre skæbne kan oplyses: Han
groede fast her i landet. Ikke mindst fordi han under sit
vinterlange ophold i Salling traf landinspektør i Skive
Frederik Ditlev Flors datter, Elisabeth Magdalene, i
hvem han blev meget indtaget. Hun var født i Køben
havn 22. april 1777, og de blev viede i Skive 18. juli 1800.
Samme år var han blevet kancellisekretær i Danske Kan5
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cellis Justitzdepartement og medlem af matrikuleringskommissionen for Island. 1807 blev han fuldmægtig i
rentekammerets første nordenfjeldske kontor. I denne
stilling afgik han ved døden 2. marts 1814. Hans hustru
døde i Holbæk 23. marts 1850. De havde 3 døtre og 2
sønner.
Læserne gøres opmærksom på flg.:
Foruden de to afsnit af islændingens rejsedagbog, som
nu er udkommet i „Skivebogen“ 1959 og 1960, er besøget
i Randers i tiden 18. marts til 5. april 1796 trykt i „Hi
storisk årbog for Randers amt“ 1959, og dagbogens første
afsnit omhandlende rejsen fra Island til Fanø, opholdet i
Ribe og rejsen gennem Vestjylland fra Ribe til Gr ettrup
findes i „Historisk Samfunds årbog for Ribe amt“ 1960.
Artiklens forfatter, A. Strange Nielsen, er født i Rorup
1913, skoleleder i Toxværd ved Næstved, lokalhistoriker siden
1931. Bl. a. medarbejder ved „Jul i Roskilde“ m. m., og har
udgivet lokalhistoriske bøger samt en mængde artikler i dag
blade, tidsskrifter og årbøger.
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De nedenfor meddelte tjenstlige Skrivelser indeholder i og
for sig intet nyt og opsigtsvækkende. Alligevel turde de ikke
være helt uden Interesse, idet de nemlig i sig selv er smaa
øjebliksbilleder fra den jævne Hverdag, samtidig med at de
af og til kan give udmærkede Bidrag til en Karakteristik af
Brevskriverne selv (Schouby, Balling). Ved de korte Strejf
lys, de kaster over ellers for det meste ukendte Personer og
Episoder, kommer de til at virke som en Slags Stikprøver
paa, hvordan der levedes og tænktes i Tiden, og saaledes yde
deres Skærv til Belysning af den. Skrivelserne er saa godt
som alle fra Viborg Bispearkiv, især „Indkomne Breve 1832
ff“, kun et enkelt er fra Provstearkivet. Biskoppens Svar —
hvis de da findes — er anført dels efter hans Kopibog, dels
efter de Kladder, han undertiden har skrevet paa selve Bre
vet. Da der ikke er tilsigtet nogen tekstkritisk Udgave, er
Retskrivningen moderniseret.
Aktstykkerne findes i Landsarkivet for Nørrejylland,
Viborg.

En vagabonderende Konfirmand
Fra Skoledirektionen for Salling og Fjends Herreder (Stift
amtmand Ahlefeld-Laurvig og Provst Kamph) til Biskop 011gaard (4/3 1832):

Fra Hr. Provst Møller i Breum er Direktionen tilstillet
vedlagte Skrivelse, hvori han anmoder om, at en Dreng
ved Navn Peder Andersen, 19 Aar gi., maatte vorde ind
sat i Viborg Tugthus for der at vorde undervist og kon
firmeret, da han paa ingen Maade har været at bringe
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til stadig Skolegang, og skal efter den paaberaabte Skri
velse det samme være Tilfældet med bemeldte Drengs
Søster ved Navn Mette Pedersdatter, 14 Aar gi.
Skønt Direktionen med Hensyn til Drengen finder Hr.
Møllers Forlangende grundet i de af ham paaberaabte
Bestemmelser, vilde den dog saare ugerne bringe disse i
Anvendelse, og det af saadanne Grunde, vi vist ikke be
høver at fremsætte for Deres Højærværdighed. Vi tilstaar gerne, at det falder saare vanskeligt at finde en
Udvej, hvorved det af Hr. Møller forlangte kunde undgaas, og er derfor saa fri, forinden der tages nogen Be
slutning i denne Sag, at udbede os Deres Højærværdig
heds Ytring og Raad med Hensyn til samme.
Biskop Øllgaard (1830—54) svarede 13/3 (Kopibog) :
Jeg ved af Erfaring, hvor vanskeligt det er at bringe
et saa gammelt Menneske, der kender Betlerlivets Tillok
kelser, og for hvem Anholdelse og Arrest har tabt det
frygtelige, til at gaa ordentligen i Skole, og jeg tror med
Hr. Møller, at korporlig eller Fængselsstraf ikke vilde
frugte paa disse saa forsøgte, men nemligen blot vilde
have til Følge, at han efter udstaaet Straf snarest tog
Vandrestaven i Haanden. Ikke desto mindre kan jeg dog
ikke anse den Forsørgelsesmaade, man har valgt for ham,
nemlig ved Omgang paa Sognet, for hensigtsmæssig ; alle
rede den blotte Vandring fra Familie til Familie er en
Slags Omstrejferi og ingenlunde skikket til at vække den
Sans for stadig Livsorden, der ogsaa virker velgørende
til en stadig Skolegang; desuden har vel ikke alle Husfædre ordentligen, endsige strengeligen, fordret Beviset
fra Skolelæreren, og det kan vel endog være sket, at man
hist og her til en og anden Dags Gerning ej har forsmaaet en Haandsrækning af Skoledrengen.
Med den ærede Direktion er jeg aldeles enig i, at Hen
sættelse i Tugthuset er af mange Grunde det sidste Mid
del, der maatte gribes til, og det forekommer mig, at
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endnu et Middel maatte forud forsøges, nemlig dette at
sætte Drengen til en eller anden alvorlig, ordentlig og vel
tænkende Sognemand, ikke til Tjeneste, thi der fandtes
vel næppe nogen, der tog ham i Tjeneste, og det vilde
da i alt Fald næppe staa bedre til med hans Skolegang
end sædvanlig med Tjenestedrenges, men saaledes at
Manden fik en vis Sum af Fattigvæsenet for et helt eller
halvt Aar mod at holde ham til Skole.------------ Skulde
nu en saadan Mand, der vilde indgaa paa saadan Akkord,
ikke være at finde — og han vil maaske ikke være det —
da maa man vel gribe til det sidste Middel, endskønt for
uden det meget andet, der for Resten kan siges mod dens
Anvendelse, selv mod dens Hensigtsmæssighed som Straf,
dermed hverken Skolegangens eller Konfirmationens Øje
med opnaas, thi til den første hører dog ogsaa, at den i
Skole gaaende skal erhverve sig en vis Grad lovbestemt
Færdighed i Læsning, Skrivning og Regning, men da
Tugthuset aldeles ingen Skoleundervisning har, kan For
dringen hverken gøres eller opfyldes----------- og til det
sidste, at Handlingen skulde fremkalde Forsættet om en
ærlig Vandel og ordentlig Brødserhverv, men omend saadant opstod i dette Menneske, vilde dog blot dette at have
været i Tugthuset lægge ham fast uoverstigelige Hin
dringer i Vejen----------- Forøvrigt saa frygteligt det er,
saa er det dog vel muligt, at der i den her omhandlede
Person ikke er meget tilbage, der i Tugthuset kunde for
dærves.
Af en senere Skrivelse (Kopibog 7/3 1833) ses, at Drengen
har forbedret sig, og at Pastor Møller derfor vil andrage
Kancelliet om Tilladelse til, trods hans manglende Kundska
ber, at konfirmere ham. Biskoppen anbefaler dette varmt.

Kirkeejernes Forpligtelser
Fra Provst Kamph i Skive (1827—34, Provst 1827) til
Biskoppen (14/5 1832) :
Hr. Proprietær Grønbech til Eskær, der søger Grin-
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derslev Kirke, hvilken Kirke tilhører Sognets Beboere,
har anmodet mig om ved det Syn, der i Aar over denne
Kirke afholdes, at paalægge Kirkeejerne at lade udstoppe
Knæfaldet for Alteret og anfører som Grund for denne
hans Begæring, at den pinagtige Stilling, i hvilken Kommunikanterne under Skriftemaalet og Nadverens Nydelse
befinder sig, har en skadelig Indflydelse paa den Andagt,
der bør finde Sted ved denne højtidelige Handling.
Da jeg nu ikke ved, om og hvorvidt et saadant Paalæg
kan finde Sted, og da jeg hidindtil blot har draget Om
sorg for, at der, hvor udstoppede Knæfald fandtes, disse
blev vedligeholdt, saa tillader jeg mig herved ærbødigst
at forespørge, hvorledes jeg i denne Henseende har at
forholde mig. Kan det paalægges at udstoppe Knæfaldet
i en Kirke, maa det kunne ske overalt, hvor saadant fat
tes, hvilket næsten er Tilfældet ved samtlige Provstiets
Kirker. Endelig udbedes Deres højvelbaarne Højærvær
digheds højgunstige Formening meddelt, om det kan paa
lægges Kirkeejerne at lade Kirkernes indvendige Træ
værk male, naar intet Spor findes, at Maling forhen har
fundet Sted. Dette Spørgsmaal gøres med særdeles Hen
syn paa, at Sognepræsterne fremsætter Ønske desangaaende.
Biskoppens Svar (21/5), at efter hans Opfattelse kan ingen
af Delene forlanges.

Et uønsket Ægteskab
Fra Tjenestekarl Peder Nielsen, N. Ørum, til Biskoppen
(28/12 1838):
Jeg beder dem om deres Høy Vel borne da det Er Min
Begiering da jeg vilde ind lade Mig i ægte stand Med en
Quinde Som sider til Huse hos Jeppe Nielsen i Nør Ørum
da denne quinde har havt 2 børn og hvor paa hun har
faaet 10 skipper korn af de fatige og hun har faaet en
par Skiper om aaret fordi hendes børn har Søgt skolen,
og nu Vilde di, hun skulde betale disse koren til bage
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igien, da Pastor Pedersen og Præstens Med hielper vilde
for byde hende fordi hun har faaet det til hendes Børn
hun er ikke ind skreven i fattiges Væsen, det har de
gioert hende af en god hed, de jeg beder dem at drs
høyvelborre at di vilde af den god hed give mig Et Par
ord til bage igien til Præsten om de kunde lade sig giøre
Eller Ei.
Afkrævet en Erklæring i Henhold til ovenstaaende svarer
Pastor Pedersen, Hejlskov (1825—47) bl. a. (21/1 1833) :
------------ Jeg har nægtet at vi Fruen timret Johanne
Sørensdatter Hinge, Indsidderske i Nr. Ørum, indtil hun

har refunderet Ørum Fattigkasse det, hun til hendes
uægte Børns Forsørgelse har oppebaaret af bemeldte
Kasse — det er i alt i min Embedstid her — 13 Skp. Rug,
12 Skp. Byg, og det har hun erklæret ikke at kunne, ligesaa har han, nemlig Peder Nielsen, som hun ønsker at
gifte.
— — — Tillige haver jeg at tilføje, at jeg aabenhjertig ønsker bemeldte Mennesker ikke at kunne refun
dere Fattigkassen ovennævnte Bidrag, hverken ved egen
eller andres Hjælp, thi jeg skulde da vel nødsages til at vi
disse ulykkelige, og der er al Udsigt til, at de da straks
vilde falde et lidet Sogn, der allerede plages haardt med
fattige, til Byrde.
Hun er et højst løsagtigt Fruentimmer, som foruden
at have haft 3 uægte Børn og skønt nu 46 Aar søger at
drage hver omløbende, drikfældig eller forarmet Mand
folk til sig og i sin Giftesyge frier til dem, skønt hun
selv lever i Usselhed og Armod. Han, Peder Nielsen, 31
Aar, født i Gammelstrup, nu yderst drikfældig, erklærede
selv for mig i Søndags i Vidners Nærværelse, at han for
Tiden var tjenstledig og vilde aldeles intet. Paa mit
Spørgsmaal, hvorfor han var tjenstledig, gav han til
Svar, at han kom for sildig til en Mand i Kvols, hvortil
han var fæstet 1. Nov., saa havde Husbonden antaget en
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anden. Andre fortæller derimod, at Peder Nielsen havde
i flere Dage med hans lige i Taarup Sogn spillet og druk
ket op det, han havde fortjent i Sommer — og det var
Aarsag til, at han kom for sildig eller mistede sin Tje
neste. Paa mit Spørgsmaal, hvad han havde at gifte sig
paa, var hans Svar, at han søgte Tjeneste igen, og for
mente vel at faa den — men om saa var, indses lettelig,
at kunde han ernære sig selv, var det godt — i hans
ulykkelige Forfatning----------Kopibogen indeholder intet Svar, men af Kirkebogen ses,
at Parret ikke er blevet gift.
Provsteskifte 1834
Ved Provst Kamphs Forflyttelse til Skærbæk 1834 blev Pa
stor Jens Møller, Breum, (1821—64) først konstitueret som
og derefter udnævnt til hans Eftermand. Om dette handler
efterfølgende :
29/1:------------ Deres Højvel. tillade nu, at jeg taler
et Par Ord her i Fortrolighed om det vanskelige Provsti,
og jeg kan gøre det i Korthed, da jeg forhen mundtligen
har tilladt mig at ytre mig derom. At jeg særdeles meget
ønsker det, kan jeg kun sige, for saa vidt jeg dermed
opnaar et vigtigt Bidrag til mine Børns Opdragelse og
dernæst ved at gøre et Skridt henimod en bedre Befor
dring. Forøvrigt kender jeg Stillingen og de Bryderier,
der er forbundet med den, naar man ikke vil facere offi

cium taliter qualiter (forrette sit Embede som det kan
falde). Under min forrige Konstitution havde jeg Lejlig
hed til at applicere Fortællingen om Augias Stald (sigter
til det græske Sagn om den i mange Aar ikke rensede
Stald, som Herakles skulde muge) — jeg havde saare
meget at bestille, men Udbyttet var ringe — dog alt over
vinder jeg næst Herrens Bistand for at kunne naa det
mig foresvævende Maal, mine Børns Opdragelse og Dan
nelse ----------- 24/2: Paa min Rejse gennem Skive sidst
jeg var i Viborg, berørte jeg i en Samtale med Hr. Provst
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Korrunding, der i
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med Mursten af Ar
kitekt Paludan, hvi
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pry
det med 5 ved Halv
søjler adskilte Blin
dinger, som afslut
tes hver med to
Rundbuer.

Kamph Provstiets Aflevering, men han erklærede, at saa
længe han er Præst i Skive, var det ogsaa hans Agt at
besørge Provsteforretningerne, tilføjende at det var ham
ubehageligt o. s. v. at staa under en anden Præst.
Endskønt der nu vel i disse Udtryk ligger en Slags
Anmasselse eller i det mindste en skæv Anskuelse, idet
han betragter min Stilling som konstitueret kun som
nominel, har jeg dog i denne Tid saa mange Forretnin
ger, at jeg egentlig ikke har i Sinde at opponere mod
Provst Kamphs Ytringer, forudsat han ikke indskrænker
sin Stilling til et blot Otium, og langtfra derfor at ville
ved disse Linier desavouere (tilsidesætte) en Mand, med
hvem jeg i længere Tid stod i venskabeligt Forhold, er
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Hensigten med den kun denne, at dersom Deres Højærv.
ikke af Provstens Skrivelse til Dem om samme Sag maa
ske finder Dem foranlediget til at betyde ham Nødvendig
heden af at ordne Provstiet til endelig Aflevering, føl
gende allerærbødigste Anmodning da maatte vorde op
fyldt, den nemlig at Provst Kamph maatte gøres opmærk
som paa ikke alene at ekspedere de Sager, der henlaa
uekspederet ved hans Udnævnelse til Skive Kald, men ogsaa hvad der siden den Tid og indtil jeg, enten som kon
stitueret eller virkelig Provst tiltraadte, maatte indløbe.
At sørge herfor i Tide skylder jeg mine foresatte — og
mig selv.
En selvfølende Prælat
Fra Pastor Schoubye, Balling, (1825—36) til Biskoppen
(7/2 1834) :
Som en Mand, der stedse var blottet for enhver højere
Anbefaling end den, simpel, stille Virksomhed i mit Fag
sparsomt kunde give mig, har det vistnok altid fundet
mig vanskeligt med mine Ansøgninger at trænge igen
nem til Opnaaelsen af blot et saare ringe Maal, men
aldrig har det dog nogensinde faldet mig saa vanskeligt
som i denne sidste Tid, hvor jeg efter flere forhen sted
fundne Tilsidesættelser endog har maattet opleve den
højst paafaldende, ved Ansøgning om Gerlev og Bakkendrup Sognekald i Sjælland at se mig som 24 Aars Laudabilist tilsidesat for en 6 Aars Haud illaudabilist (Lauda
bilis, rosværdig, 1. Karakter, haud illaudabilis, just ikke
urosværdig, 2. Karakter) ! Denne Fremgangsmaade er af
et saa særegent Slags, at ethvert Forsøg paa at ville for
klare deres Grund ikkun kan lede mig til Urimeligheder.
Vist nok kunde man her henlede Tanken paa den Magt
i Staten, der er ophøjet over alle Love, og hvem ingen
af Landets Børn er berettiget til at spørge: Hvad gør
du? Men Eksempler paa en saadan Anvendelse af hin
Magt er — takket være Landets ejegode Regent — her
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iblandt de uopviselige. Ogsaa vilde jeg med Fornøjelse
finde mig i en Tilsidesættelse, som hidledte sig fra dette
Sted, hvorfra jeg vist en anden Gang turde vente Er
statning.
Lige saa urimeligt synes det mig at ville søge Grun
den til en saa uhørt Tilsidesættelse i en Beslutning af
det kgl. danske Kancelli, der jo ikke mindre end den rin
geste Undersaat i Landet er tvunget til strengt at følge
Retfærdigheds og Billigheds Love, og som i modsat Fald
vilde forventlig af mig — jeg være nok saa ringe en
Person — kunne drages til Ansvar i nærværende Tilfæl
de, med mindre mine nærmere højere foresatte maatte
have givet mine Ansøgninger en Paategning, der gør mig
uværdig til enhver Forflyttelse, men derved og tillige
uværdig til at beklæde noget Embede. — Men herfor be
roliger mig ganske og aldeles min egen Bevidsthed og
Selvfølelse, der naar den krænkes dybt og uforskyldt —
men ogsaa kun alene i dette Tilfælde — slet ikke undser
sig for højt og tydeligt at erklære mig for en Mand af
det Slags, der med Ære hidtil har bestaaet og haaber
fremdeles stedse saaledes at skulle bestaa i enhver Prøve
og Undersøgelse, nogen maatte ville anstille over mig i
Lære og Levned. Til at oplyse heromhandlede Tilfælde
bliver mig altsaa intet andet rimeligt Ekspedient (Udvej)
tilbage end at ty til den Formodning, der dog vel heller
ikke kan kaldes rimelig, at bemeldte min Ansøgning muligen etsteds kan være blevet forsinket eller aldeles for
kommet, enten hjemme eller paa Rejsen eller i selve Kan
cellikontoret.
Og i denne Anledning er det nu, jeg underdanig for
drister mig til at udbede mig den Gunst af D. Hv., at De
ved behagelig Lejlighed vilde oplyse mig om, naar min
Ansøgning om forbemeldte Sognekald er afgaaet fra De
res Kontor, samt at De lige gunstigen vilde meddele mig
en Afskrift af den Paategning, hvorved D. Hv. er saa
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god at støtte mine Oplysninger, da jeg har i Sinde for
Fremtiden at lade dem besørge af en Kommissionær i
København for at kunne være vis paa at vorde i Stand
til betimelig at søge ethvert Kald, som jeg rimeligen
kunde attraa. Det er en Selvfølge, at en saadan Afskrifts
Gyldighed kun varer saa længe, indtil D. Hv. maatte
finde sig foranlediget til enten at ophæve den eller at
forandre dens Indhold i Medfør af Omstændighederne.
Hvad derimod anbelanger en ny Ansøgning fra mig om
Hjørlunde Sognekald i Sjælland, som allerede er under
vejs, og som jeg beder anbefalet paa bedste Maade, til
D. Hv., er det herved mit underdanigst ytrede Ønske, at
den behagelig maatte vorde ekspederet paa hidtil sæd
vanlig Maade.
Biskoppens Svar paa denne selvbehagelige Svada kendes
desværre ikke. Schoubye fik ikke Hjørlunde, men blev 1836
kaldet til Præst for Østbirk-Yding ved Horsens.
Klokkeringningen i Otting
Fra Skolelærer og Kirkesanger Damgaard, Oddense, til
Biskoppen (6/11 1834) :
Da en Mand af Otting Sogn, som er Annekset til Od
dense, har ladet sig forstaa med, at jeg skulde lade Ot
ting Kirkeklokke ringe Morgen og Aften, da han troede,
det var min Pligt, og jeg selv ikke kender noget dertil,
vover jeg herved underdanigst at forespørge D. Højvelbaarenhed, om det ogsaa er min Pligt.
Kirken er saa langt borte, at jeg umuligen selv kan
ringe, og i Otting er der ingen at faa til det, som kan
ringe.
Pastor Schade (1810—41) erklærer i den Anledning til
Provsten (22/11) :
Saa længe et paa Grund af approberet Skoleplan orga
niseret Skolevæsen ikke var bragt i Stand i disse Sogne,
besørgede Otting Sogns Beboere Klokkeringningen Mor
gen og Aften dels ved deres Tjenestefolk, dels ved en
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Mand af Sognet, som derfor fik en vis Betaling, men da
nu ifølge approberet Plan en forøget Lønning finder
Sted, er Beboerne formodentlig af den Mening, at be
meldte Forretning kan i Henhold til Anordningen for
Almueskolevæsenet paa Landet i Danmark af 29/7 1814
Bilag A. Paragraf 34 paalægges Kirkesanger og Skole
lærer Damgaard lige saa vel i det ene Sogn som i det
andet, ligesom det i Henhold til nysnævnte Paragraf og
D. Hv.s derpaa grundet Skrivelse af 18/7 s. A. til Odden
se — og Otting Sognes Skolekommission er ham paalagt
at holde Kirken og Alterklæderne rene, uanset om han
er Kirkesanger for flere Sogne. Og til at forrette Klokke
ringningen i Otting Morgen og Aften vil det næppe falde
vanskeligt at finde nogen, der endnu ligesom forhen imod
en lille Betaling dertil vil være villige.
Provst Møller mener (27/11), at Damgaard næppe kan undslaa sig, da han er Pastoratets eneste Kirkesanger, og der
kun er Vs Mil til Otting, men Biskoppen resolverer (7/12),
at da Degnen ikke ringede, og Skolelæreren nu har overtaget
hans Funktioner, kan det heller ikke tilkomme ham, saa Be
boerne maa stadig tage sig af Sagen.

Fors&mte Kirker
I Anledning af den skandaløse Tilstand, hvori mange Kir
keejere lod deres Kirker henligge, bestemte Regeringen ved
Reskript af 19/11 1802, at de ved grov Vanrøgt kunde fra
dømmes dem, ligesom en Forordning af 13/11 1829 fastslog,
at hvor Beboerne ejede Kirken, men ikke vedligeholdt den,
vilde det offentlige gøre det paa deres Regning. Nedenstaaende fra Biskoppen til Provsten (27/12 1834) viser imidlertid,
hvor ringe Ansvarsfølelsen stadig var (Viborg Amts vestre
Provsti : Bispebrev 1834) :
At det kgl. danske Kancelli har underrettet mig om at
have tilskrevet Amtmanden over Viborg Amt,
a) at paalægge Ejerne af Tøndering, Sæby, Vile og

Roslev Kirker i Harre Herred, Seide og Jebjerg i Nørre
Herred, Oddense, Hindborg, Dølby, Brøndum, Hvidbjerg
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og Resen Kirker i Hindborg Herred, Balling, Lihme,
Lem, Vejby, Volling, Ramsing og Haasum Kirker i Rød
ding Herred, Kobberup, Gammelstrup, Borris, Mønsted,
Smollerup, Resen, Dommerby, Højslev, Ørslevkloster,
Lundø, Taarup og Ørum Kirker i Fjends Herred at lade
Manglerne ved forannævnte Kirker snarest afhjælpe i
Overensstemmelse med Reskript af 19/11 1802,
b) at have tilskrevet Amtmanden over Viborg Amt at
foranledige Ejerne af Durup og Nautrup Kirker i Harre
Herred, Thise, Junget, Thorum og Aasted Kirker i Nørre
Herred, Hem Kirke i Hindborg Herred, Rødding Kirke
i Rødding Herred, at hvis deres Mangler ikke er afhjul
pet inden næste Aars Syn, overensstemmende med Re
skript af 19/11 1802, vil de blive sagsøgt,
c) at have tilskrevet Amtmanden over Viborg Amt at
tilkendegive Værgerne for Rybjerg, Fur og Harre Kir
ker i Harre Herred, Lyby, Grinderslev, Grønning Kirker
i Nørre Herred, Otting Kirke i Hindborg Herred, Krejbjerg Kirke i Rødding Herred, Feldingbjerg, Vroue,
Vridsted og Fly Kirker i Fjends Herred, at dersom
Manglerne ved fornævnte Kirker ikke er afhjulpet inden
næste Aars Syn, overensstemmende med Reskript af 19/4
1802, vil Forordningen af 13/11 1829 blive sat i Anven
delse ------------ undlader jeg ikke herved at meddele D.
Højærværdighed til behagelig Efterretning.
At Truslen ikke hjalp alle Steder, ses af, at 3 Aar senere
fik Ejerne af Dølby, Oddense, Otting, Haasum, Lihme, Grin
derslev, Thise, Seide, Aasted, Roslev, Sæby, Vile, Harre, Tøn
dering, Fur, Fly, Smollerup, Kvols, Ørslevkloster, Ørum,
Lundø, Kobberup og Feldingbjerg Kirker Paalæg om snarest
at foretage de udsatte Reparationer, mens Ejerne af Hem,
Junget, Nautrup, Durup og Taarup Kirker gaves et Aars og
Ejeren af Højslev Kirke 2 Maaneders Frist, om de vilde undgaa et Sagsanlæg. Et saadant var allerede løbende med Møn
sted Kirkes Ejer. Værgerne for Balling, Lyby og Resen Kir
ker (Fjends) truedes med Forordningen af 13/11 1829, og
denne skulde bringes i Anvendelse overfor Grønning og Daug-
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bjerg Kirker. (Viborg Amts vestre Provsti: Bispebreve 26/8
1837).

Pastor Schiørrings Afskedsansøgning 1835
Den 73-aarige blinde Jens Schiørring i Jebjerg (1818—36)
— tidligere Provst i Ginding Herred — havde allerede 1830
tænkt paa at tage sin Afsked. I Stedet fik han en Kapellan,
der til liden Baade for begge ligeledes blev Forpagter, saa
han sad i smaa Kaar. Hele hans Fortrykthed afspejler sig
i den Skrivelse til Biskoppen (6/8 1835), hvori han beder ham
støtte sin Afskedsansøgning:
------------ Mit sidste og inderligste Ønske er at blive
løst fra et Baand, der under nærværende Forhold saa
meget trykker mig, og uforstyrret af Embeds Byrder
og Sorger at kunne tilbringe mine sidste Dage i Rolig
hed. Hellere end erholde en ny Kapellan vil jeg afgaa
med nok saa lille Pension, i hvor høj Grad jeg end kunde
trænge til saa meget som muligt, men min hidtidige Stil
ling som Præst kun af Navn er mig utaalelig, og paa
hvilke som helst Vilkaar ønsker jeg at befris derfor.
Deres højvelbaarne Højærværd. vilde naadig optage Yt
ringen af denne min uforbeholdne Mening. Jeg har ingen
anden at henvende mig til eller at stole paa end min ædle
hæderkronede Biskop, men naar jeg lægger min Sag i
Deres Haand, ved jeg ogsaa, at den er vel besørget og
at jeg understøttet af Deres kraftige Anbefaling vil opnaa mit Ønske, derpaa stoler jeg tillidsfuldt. Derom er
det, jeg her ydmygst vover at bønfalde, og anbefaler jeg
mig og min Sag saaledes til Deres højvelb. Højærvær.s
gunstige Bevaagenhed og Understøttelse.
Nogle Dage efter (11/8) skrev Schiørrings Hustru til
Biskoppen:
Deres Højærv. vilde gunstig tilgive, at jeg forulejliger
Dem med disse Linier og deri udbeder mig den store
Godhed at De, efter hvad De har talt med min Søster,
Fru Hoff, vilde gunstbehageligen indsende min gamle
Mands Ansøgning om Entledigelse efter Deres eget For-
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godtbefindende, som vist er det rigtigste. Haabende paa
Deres Højærv.s bekendte Godhed vover jeg at bede om
Tilgivelse, fordi vi ved bemeldte min Søster tillod os at
ytre denne Tanke. Og befalende min gamle, svage Mand
og mig til Deres gunstige Yndest og Bevaagenhed------ærbødigst Marie Schiørring.
Baade Provst og Biskop anbefaler varmt Schiørrings An
søgning, og Kancelliet, der efter dette bevilgede ham Afsked
fra 9/2 1836, tillagde ham foruden hans egentlige Pension
lige saa meget til af Kaldet, som den ordinære Enkepension
vilde udgøre. Schiørring flyttede derefter til Viborg, hvor han
døde 1845.
Højtidsofferet i Thise
Fra Skolelærer og Kirkesanger Hans Jensen, S. Thise, til
Biskoppen (12/1 1838) :
Deres velbaarne Højærv.s Raad med Hensyn til, hvad
jeg har at gøre for at erholde Højtidsoffer af en Del Per
soner her i Thise Sogn for Paaske, Pinse og Jul 1837
vover jeg herved underdanigst at udbede mig. I Januar
forrige Aar indgav jeg til højærværdige Hr. Provst Møl
ler en Restanceliste over 54 Personer for Jul 1836 tillige
med nogle resterende for Paaske og Pinse samme Aar
med underdanig Begæring, at Hr. Provsten gunstigst
vilde forhjælpe mig til at erholde disse resterende Of fere.
Med anbefalende Paategning indsendte hans Højærvær
dighed Listen til Amtets videre Foranstaltning, men un
der 16/1 f. A. erholdt jeg fra højvelb. Hr. Stiftamtman

den følgende Svar:
Stiftamtet meddeler Provsten, at Kancelliet i et lignende
Tilfælde har erklæret, at der intet er at gøre. Derefter fort
sætter Læreren:

Ifølge dette Svar blev Sagen stillet i Bero for 1836 ;
jeg fik altsaa intet dette Aar. Nu er 1837 forbi, og i
denne Tid har jeg maattet savne Offer af 39 Personer
for Paasken, 41 for Pinsen og for Jul 46. Naar jeg nu
beregner mig 2 Sk. for Personen (1 Sk. er ikke alminde-
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lig og synes mig tillige Fattigalmisse), saa har jeg af de
anførte 126 Personer lidt et Tab af 15 Mrk. 12 Sk., hvil
ket, i sig selv ubetydeligt, er meget føleligt for mig, da
som bekendt de uvisse Indtægter i Kirkerne i de sidste
Aar er meget formindskede, og Kommunikanternes hele
Antal af Thise Sogn ikkun beløber sig imellem 240 og
250, og jeg foruden de til Rest beregnede tillige fradra
ger hver Højtid 20—25 Personer, hvilke jeg betragter
som fattige og derfor ikke tilsender Offersedler.
Vel er det undertiden Tilfældet, at nogle, som udebli
ver én Højtid, atter ofrer den næste, men jeg faar da
ikke mere denne Gang, end jeg ellers plejer at faa, naar
de samme har ofret hver Højtid, saa enhver Restance er
for mig et virkeligt Tab, naar undtages enkelte Tilfælde.
Jeg maatte med megen Undseelse paatale min Ret, der
som jeg kunde tro, at Restancerne hidrørte fra Misforstaaelse mellem mig og de resterende, men at dette ikke
er Tilfældet, tør jeg saa meget frimodigere paastaa, som
min høj ærværdige Provst og Sognepræst heller ikke er
holder noget Offer, hvor jeg mangler det. (Thise var paa
denne Tid Anneks til Grinderslev).
Biskoppen henstiller til Jensen at henvende sig til Skole
kommissionen, hvis Pligt det er at paase, at Læreren faar
sin Løn. Eventuelt kan der bevilges ham et Tilskud af Skole
fondet.
Gudstjeneste ved Præstekonvent
Fra Biskoppen til Provst Møller (Kopibog 2/11 1840) :
Deres Høj ærværd, har under 12. forrige Maaned haft
den Godhed at underrette mig om, at en Del gejstlige fra
Salling og Fjends Herreders Provsti har stiftet en For
ening til Sammenkomst paa bestemte Tider for at af
handle med hinanden Emner, Præsteembedet og dets
Gerning samt Præstens borgerlige og økonomiske Stil
ling vedkommende, og Deres Højær. har derfor fore
spurgt, om der fra det offentliges Side kunde være noget
6
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at erindre imod, at hine Sammenkomster aabnedes med
en i Skive Kirke holdt og Søndagen forud fra Prædike
stolen bekendtgjort Prædiken, hvilken Prædikenholdelse
af D. Hvh. var foreslaaet i et Stiftelsesmøde, og af de
tilstedeværende bifaldet med 11 Stemmer mod 2.
Idet jeg herved bevidner D. Hvh. og de øvrige Hrr.
gejstlige, hvor meget det har glædet mig at se en saadan
Forening tilvejebragt i den angivne Egn, saa vist som
det vistnok ogsaa vilde være meget smukt og passende, at
præstelige Sammenkomster til Forhandling om religiøse,
kirkelige og Præsteembedets rette Førelse angaaende
Genstande aabnedes med Prædiken og Salmesang, saa
har jeg dog Betænkeligheder i Henseende til det foreslaaede, tør ikke tilraade, men saa meget mere fraraade
det og holde for, at det bør undlades. De Tider og Lej
ligheder, da Prædiken i Kirken skal eller maa holdes,
er i Almindelighed lovbestemte, og en saadan Bestemmel
se gaar stedse forud, naar ved en overordentlig Lejlighed,
saasom ved Provinsialstændernes Aabning, Prædiken skal
og maa holdes i Kirken; det synes altsaa, at man ikke
har fundet det rigtigt at overlade til Gejstlighedens For
godtbefindende at beramme Prædiken i Kirkerne ved
selvvalgte Lejligheder, og har man end ofte erfaret, at
slige Prædikener saa som paa Nytaarsaften ved Lys osv.
upaatalt er holdt, saa er saadant vistnok sket, fordi Øje
medet stemte med Menighedernes religiøse Krav, og in
gen Misbrug er at frygte, men det er klart, at Misbrug
kunde finde Sted, og f. Eks. politiske Prædikener hist
og her begynde, hvis man indrømmede Præsterne Ret til
i Kirkerne at holde Prædikener til selvvalgt Tid uden
dertil indhentet Tilladelse. Ialt Fald har deslige Prædike
ner til selvvalgt Tid altid været holdt ene og alene med
Hensyn til Menigheden og dens religiøse Opbyggelse ;
i dette Tilfælde forholder det sig saaledes, at Prædiken
i Kirken skulde her finde Sted for at stemme enkelte i
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et vist Øjemed sammenkommende og ligesom henvende
Menighedernes Opmærksomhed paa Sammenkomsten, væ
re sig at man tilsigtede samtlige Tilhøreres Opbyggelse
eller vilde fremkalde deres Forbøn og gode Ønsker, men
herved fik disse Sammenkomster et Slags offentlig Ka
rakter, og dette hverken bør eller maa de uden højere
Tilladelse have. Bekendtgørelse fra Prædikestolen i des
lige Anliggender kan formentlig heller ikke lovmedholdeligen finde Sted, og Lovens 2—16—12 (Provsterne kan
samles med deres Herredspræster i en belejlig Kirke til
„Børnevisitats, Sang og Prædiken, gudfrygtig og lærd
Samtale“) kan, saa vidt jeg skønner, end ikke anologice
(sammenligningsvis) anvendes, thi i Lovstedet er Talen
om Meddelelser, Provsterne paa Embeds Vegne kan have
at foredrage Præsterne og ikke om Forhandlinger, Præ
sterne holder med hinanden, og hvori Provsten blot del
tager som enhver anden Præst; desuden er en anden be
kvemmere Meddelelsesmaade for længe siden traadt i Ste
det for Lovstedets. Hertil kommer, at Forhandlingernes
Genstande ogsaa kan betræffe Præsternes borgerlige og
økonomiske Stilling, men Begyndelsen med Bøn og Sang i
Kirken synes i det mindste ikke vel at passe til Forhand
linger af sidste Slags. Forøvrigt vil jeg regne mig det til
Ære, om d’Herr. gejstlige vil anse mig som Medlem af
deres Forening, og det skal glæde mig, om der maatte
tilbyde sig en Lejlighed for mig til at overvære et Møde
nu og da.

En ufarbar Kirkevej
Fra Biskoppen til Stiftamtet (Kladde 14/10 1841) :
Sognepræsten for Oddense og Otting Menigheder, Hr.
Schade, har i Anledning af Sognevejens, som det synes,
mærkelige ufarbare Tilstand gjort Anmeldelse for ved
kommende Provst, der med sin Erklæring af 10. f. M.
har tilstillet mig samme. Idet jeg nu herved tilstiller
6*
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Stiftamtet saavel Anmeldelsen som Betænkningen, er det
min Embedspligt at andrage paa, at der maa træffes
Foranstaltning til, at omhandlede Sognevej sættes i det
mindste i farbar Tilstand, eller en passabel Vej til Foraarets Komme udlægges over de tilgrænsende Marker,
ifald saadant lader sig gøre, og maa jeg iøvrigt, hen
holdende mig til Provstens Bemærkninger, tilføje, at en
lovordnet Gudstjeneste kan for længere Tid ikke suspen
deres eller en Menighed paalægges at søge en anden end
dens rette Sognekirke uden det kgl. Kancellis dertil ind
hentede Samtykke, hvilken formodentlig i dette Tilfælde
ikke kunde gives, ligesom i alt Fald Otting Menighed
ikke kan, indtil Kollegiets Samtykke erhvervedes, være
udelukket fra Gudstjeneste, eller Forbindelse mellem den
ne Menighed og dens Præst, saasom f. Eks. i Anledning
af Begravelse, Sygebesøg osv. være hævet.
Stiftamtet svarer 23/10, at det uopholdelig har beordret
Herredsfoged Horn til at foretage det fornødne, og at han
har ordret Vej opsynsmanden til at lave en foreløbig Vej over
Markerne.

Genindvielse af Skive Kirke?
Skive Kirke havde som saa mange andre gennemgaaet en
større Reparation. Da denne nærmede sig sin Afslutning,
forespurgte Sognepræsten, Pastor Aagaard (1834—48), den
3/4 1843 Biskoppen,
1) om det kan anses for upassende, at der, naar Kirken
er færdig, inden der første Gang derefter i samme afhol
des Gudstjeneste, bliver i Nærheden af samme paa Kirkegaarden afholdt Auktion over de gamle, tiloversblevne og
for Kirken ubrugelige Materialer, saavel som nogle Stoles

Udlejelse i Kirken,
2) hvorledes der med Gudstjenesten i Skive Kirke paa
den første Søndag skal forholdes. Der er foretaget bety
delige Forandringer, saa at Kirkens Indre er blevet saa
næsten nyt. Prædikestolen er blevet flyttet, saa at det,
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selv for Præsten maa blive, som holdt han Gudstjeneste
i en anden Kirke. Der maatte jo uundgaaelig under Re
parationen, som uundgaaeligt baade af Haandværkerne
og af dem, der ellers gik ind og ud, blive talt og hørt
mangt et for Stedet mindre passende Ord, foretaget i
Kirkens Helligdom adskilligt for denne mindre passende
Handlinger, f. Eks. Spisen og Drikken. Skulde det ikke
være fornødent, at der blev sat ligesom en Grænse mel
lem den midlertidige Brug af Guds Hus og den frem
tidige ved en formelig eller dog antydet Indvielse af
Kirken, og var det ikke fornødent, at denne skete enten
af D. Højærv. selv eller i det mindste af Provsten? Eller
hvis dette ikke antages, hvorledes har da Præsten at for
holde sig med Prædiken denne Dag? Skal den være over
Dagens Evangelium eller over en anden Tekst eller maaske blot foretagne Forandringer i Indledningen til Præ
diken berøres og derefter gaas over til Dagens Orden?
Af et senere Brev fra Præsten (22/6) ses, at der ingen
Indvielseshøjtidelighed er blevet afholdt, da Biskoppen ikke
fandt en saadan fornøden.
Græsning paa Kirkegaarde
Fra Biskoppen til Provsten (Kladde 21/8 1845) :

Da ifølge de indsendte Synsforretninger fra 1845 paa
Nautrup som paa Sæby Kirkegaarde er fundet Spor af,
at Kreaturer har været græsset paa disse Kirkegaarde,
og saadan Uorden hverken maa eller bør taales, saa maa
jeg herved have Deres Høj ærværd, tjenstligt anmodet
om at tilholde vedkommende Sognepræst, ifald Kirke
ejerne, efter at være underrettet om det stedfundne, ikke
uopholdeligen foranstalter, at den, de har overladt Græs
set, afholder sig fra foranførte og andre Uordener, til i
Overensstemmelse med Kancelliets Skrivelse af 1. Decbr.
1840 at opfylde sin Pligt ved at gøre Anmeldelse til
Politiet.
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Eventuel Valghandling i Kirken
Ved det forestaaende Valg til Sogneforstanderskabet i
Ørslevkloster-Ørum havde Valgbestyrelsen 1844 mod Pastor
Petersens Protest forlangt Kirken stillet til Raadighed for
Handlingen. Paa Præstens Henvendelse i denne Anledning
svarede Biskoppen (Kopibog, December 1844) :
Jeg maa aldeles billige, at De har søgt at afværge den
paagældende Valghandlings Afholdelse i Kirken. Jeg er
aldeles enig med Dem i, at saadan Handling bør afholdes
andetsteds, og det er mig ej heller bekendt, at der fra
Regeringens Side er udgaaet noget, som kunde berettige
til at antage Tilladeligheden af en saadan Afholdelse. I
Kommunalordningen af 13/8 1841, Paragraf 8, er kun
bestemt, at Valget skal foregaa paa et dertil bekvemt
Sted; nu er det vel sandt, at med Kancelliskrivelse af
21/6 1834 er bestemt, at til Valghandlingers Afholdelse,
naar Deputerede til Provinsialstænderne skal vælges,
maa Kirker afbenyttes, „naar intet passende Forsam
lingslokale kan faas“, men herfra kan formentligen ingen
Slutning gøres, thi til Valg af Deputerede skal en stor
Mængde Mennesker samles, og det lader sig begribe,
at der ikke altid er et bekvemt Sted til saadan Forsam
ling at finde, og at man kan være nødt til at vælge en
Kirke, men saadan Nødvendighed kan ikke finde Sted
i et Sogn eller Pastorat, hvor Antallet af Vælgere ikke
kan være større, end at Valghandlingen maa kunne fore
tages paa mangt et andet Sted, i Hus eller Gaard inden
for Sognets eller Pastoratets Grænser. I alt Fald vilde
det være mere passende at benytte en af Skolerne, hvil
ket ved samme Kancelliskrivelse er tilladt for Stænder
valget, og hvorimod i dette Tilfælde saa meget mindre
kunde være at indvende, som den 16. Dec. vel er henimod
Tiden, da Juleferie gives.
løvrigt staar det Deres Velærværdighed frit af denne
Skrivelse at gøre saadan Brug, som for godt maatte be-
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findes, men maa overlades til Dem, hvorvidt De maatte
finde det passende at tilkendegive de vedkommende, at
De straks vilde frafalde Deres Indsigelse, saa snart De
oplyses om, at en Tilladelse til Kirkernes Brug ogsaa til
dette Slags Valghandlinger var givet, men at De i Mangel
af saadan Oplysning maatte, naar De nødtes til at lade
ske, hvad De ikke havde kunnet forhindre, anse det for
Pligt saavel med Hensyn til det passende som ogsaa for
at erholde en afgørende Bestemmelse for Fremtiden, at
gøre Anmeldelse til Biskoppen, og maatte imidlertid An
svaret for saadan Kirkens Brug overalt som for muligt
indtrædende Misbrug saasom f. Eks. Alterbordets Afbe
nyttelse til derpaa at hensætte eller henlægge noget,
Tobaksrygen osv. paahvile de vedkommende, hvilket og
saa, da Kirkens Rengørelse efter saadan Brug ikke kan
paaligge Kirkebyens Skolelærer, vil være Tilfældet med
Hensyn til enhver anden mod Gudstjenestens Værdighed
stridende, ved Valghandlingen muligen foregaaet Usøm
melighed.
Antagelig er efter dette Valghandlingen blevet henlagt
andetsteds.

Otting Kirkes Udluftning
Kirkeværgerne Niels Christensen og Chr. Nielsen henven
der sig den 30/7 1845 til Biskoppen:
Da Sognets Præst (Dr. phil. Peter Soiling Schousboe
(1842—66)) har forlangt af os undertegnede, at vi som
Kirkeværger for Otting Sogn skulde sørge for Kirkens
Udluftning, saa vilde jeg herved ærbødigst adspørge De
res Højærv., om denne Forpligtelse paaligger os i Anneks
(staves „Anigs“) Kirken eller Degnen, der, som vi har
hørt, udfører det paa andre Steder, og dernæst tager
vi os den Frihed at adspørge Dem, hvor ofte denne Ud
luftning skal finde Sted, da Sognets Præst en Dag ytrede,
at det var vor Pligt som Kirkeværger at udføre (den)
hver Dag, om han saa forlangte. Det forekommer os nem-
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lig, at denne Forpligtelse er temmelig byrdefuld, dersom
den maatte paaligge os, og endskønt den ene af os bor i
nogen nær Afstand fra Kirken, saa medfører denne For
retning dog en betydelig Tidsspilde. Det er derfor, at vi
ærbødigst vover at adspørge Deres Højærv. i denne An
ledning, om dette overhovedet er vor Pligt at besørge
dette, og dersom det er saaledes, hvor ofte det skal ske,
og om dette maatte være vor Pligt at gøre det daglig,
eller naar Tid og Vejrlig tillader det.
Biskoppens Svar foreligger ikke.
Artiklens Skribent er opvokset i Gammelstrup, hvor Fade
ren, Kr. Jensen, i en Aarrække var Lærer, og siden ejede
Hustruens Fødegaard, Herregaarden Hessel ved Hvalpsund,
løvrigt: Født 1885, Student fra Viborg i 1904, teologisk Embedsexamen 1910, Lærer ved Vraa Højskole 1910—12, ved
Brøderup Højskole, Forstander for Skals Højskole 1913—39.
Bor nu i Overlund ved Viborg. Har skrevet nogle Bøger og
mange Afhandlinger og Artikler, fortrinsvis af kirkehistorisk
Indhold.

Smollerupgård
Af Jens Østergaard

I Traps Danmark nævnes, at i Smollerup by (Fjends
herred) har ligget en hovedgård under navnet Smollerup
gård. Spørger man nutidige beboere i byen, om de kender
noget til den nedlagte hovedgård, ja, så får man straks
et benægtende svar. Dog har en enkelt, nu afdøde Jens
Plougmann, kunnet meddele mig, at den i slutningen af
forrige århundrede nedlagte Østergård må have været
en del af den forsvundne Smollerupgård, et navn, som
altså ingen kender mere.
I terrænet, som ligger østen for den gennem byen gå
ende landevej, findes i agerjorden flere ujævnheder, og
her har Smollerupgård, som her har efterladt spor i ter
rænet, ligget. Træk af dens historie meddeles i det føl
gende.
UNDER VIBORG BISPESTOL

Igennem det 15. og 16. århundrede findes under større
eller mindre spring kortfattede oplysninger om Smolle
rupgård, nemlig:
1460. Dette år får Wiboriig biscopdom Laugheff [for
sikring] paa Smolerups gaardtz eygendom2:s-231).
1468. Dr. Knud Mikkelsen Aaris, biskop i Viborg 1451
—1478, lærd kirkejurist, mageskifter med kapitel sig
til Smuldrup gaard2:s-229).
1496. Las Bratze til Majgård, Højslev sogn (han næv-
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nes 1475—1514), ætling af slægten Saitensee af Linde,
dateret et brev fra „Smolleropgaard“7).
1502. Hr. Jens Jenssen, præst og official i Smollerup,
antagelig bispens bestyrer i Smollerupgård8).
1517—32. Christiern Jenssen nævnes som herredsfoged
for Fjends herred9), senere, 1532, nævnes, at han bor
udi Smoldrup gaard6 :s-404).
1533. Biskop Jørgen Friis får laugheffd paa Smollerup
gaard med mere godtz vdj Fiendz herritt2:s-231).
1542. På Fjends herredsting vidnes, at Smolerup gaard
haffuer weritt och er en af bispens hoffuid gaarde, jtem
att aid hindis eygendom, som hun nu vdj hand haffuer,
thett haffuer legitt til forne Smolerup gaard j mands
minde2: s-233).
UNDER KRONEN

Umiddelbart efter reformationen blev kirkegodset, her
under også bispegodset, inddraget under kronen. Smolle
rupgård kommer således ind under kongen, hvilket må
fremgå af, at den 1541—46 føres under Hald Lens regn
skaber (se nedenfor under Marin Andersdatter) og fra
1599 i Hald Lens jordebøger som Guotz till Haldz slott
och Leen.
1541—46 og 1555. Marin Andersdatter nævnes i Smol
lerup siddende ved en gård, som står for landgilde: 15
byskæpper rug og 1 fjerding smør15), og som kendelig på
denne ydelse er Smollerupgård, til hvilken hun igen næv
nes 1555, da hun afgiver hendes skøde på threi gårde i
Fiendtz herri tt til Hald3). Det kan dog ikke ses, at hun
var ejer af Smollerupgård.
1577—79. Niels Christenssen udi Smollerupgaard5:1577),
Herrizfougett udi Fiends Herrit, får [1577] brev, at han
maa være quit och frij for Landgilde och aid anden [kon
gelig] tønge, som gaar aff forne gaard hand udi boer
Emedens al then stund hand er herritzfouget her samti-

Smollerupgård

91

Smollerupgårds jorder, angivet med mørke felter, efter udskiftningen 1797
og med matrikelsnumrene af 1844.

dig22:nr.i). Niels Christensen døde 1579, hans hustru,
Mette Jensdatter, overlevede ham, deres mindetavle af
sten findes indmuret i Smollerup kirkes våbenhus.
1587—99. Knud Christofferssen i Smollerup nævnes
158 75:1587) som medarving til en gård i Vranum (Lys
gård herred). Han var 15891) herredsfoged, og 15905:1590)
foreligger der missiver til Jørgen Skram (lensmand på
Hald) om fremdeles at lade Knud Christofferssen i Smollerupgaard være fri for [landgilde], ægt og arbejde for-
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medelst det daglige besvær, han har med kongens og lens
mandens folk, der gæster ham, som han må holde frit
med mad, øl og anden nødtørft. 1493 nævnes Westi Cristiernssen som foged for Fjends herred4). Heraf kan det
sluttes, at Knud Christofferssen ikke har fungeret som
herredsfoged sine livsdage til ende; 1599 sidder han som
enebruger af Smollerupgaard14).
1603—1655. Fra 1603 nævnes Anders Nielsen og Jacob
Nielsen, og gården, de sidder ved, er, selv om navnet ikke
angives, let kendelig på den uforanderlige landgilde: 15
byskæpper rug og 1 fjerding smør14), det er Smollerup
gård. — I de følgende år er der to fæster ved gården
indtil ca. 1680.
Anders Nielsen nævnes ved sin halvdel af gården indtil
1655; han omtales som sandemand (lovfast dannemand)
1637—4516).
Jacob Nielsen er nævnt fra 1608 som herredsfoged for
Fjends herred. Han får ligesom sin forgænger, Knud
Christofferssen, kongelig brev 30. november 1608 fra
Skanderborg, at han må være fritaget for landgilde, ægt
og arbejde af den halve gård, han iboer, i al den stund
han er i sin bestilling221 nr-6). I talrige Thingswinder
(rettens vidnesbyrd) nævnes Jacob Nielsen som „do[mjmer thill Fientz Herredtz thing“16).
I slutningen af 1620erne skyllede trediveårskrigens
ulykker ind over Danmark; de kongelige fremmede sol
dater eller kejserlige (Wallensteins) krigere afbrændte
(vel 1628) Smollerupgård. I jordebøgerne og regnskaber
1629 skrives om Anders Nielsen og Jacob Nielsen14»16):
„Samptligen iaar er forschonit for aid thieres Landgilde
Formedelst gaardenn aff Krigs Folck er aff brenndt“.
Også en del af de øvrige gårde i byen havde lidt betyde
ligt af krigen, og som følge deraf blev 1 gård, som var
øde, „frij for Landgild dete Aar“, 2 gårde fik landgilden
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nedsat og en mindre gård, der ikke havde lidt nogen
skade, skulle „giffue all sin landgild“.
Jacob Nielsen døde umiddelbart efter, og sønnen, Niels
Jacobsen, overtager faderens del af Smollerupgård. I
lensregnskabet for året 1629—3016) skrives under steds
mål (fæste- ell. lejemål): Niels Jacobssen aff Smollerup
gaard stede den halfue gaard ibd: som aff fi[e]nderne
bleff aff brendt, och hans fader Jacob Nielsen fra døde,
gaff Penge 16 dir. (Jacob Nielsen har i Jeppe Aakjærs
roman: Jens Langkniv fået omtale under kampen mod
de fremmede lejede tropper ved Ørum kirke, hvor han
blev såret og døde).
Niels Jacobsen, der 1639 nævnes som sandemand, døde
164216), og samme år overtager Byrge Oluffsen hans
halve del af Smollerupgård og betaler i stedsmål 13 dir.
32 skill.
I Smollerup kirkes tårnrum hænger en mindetavle af
træ over Else Gregersdatter fra Smollerupgård, død 1642.
På tavlen står:
Her vnder liger begravit salig Else Gregersdater som
boede I Smolderopgaard som døde Aar 1642 Gud gifve
hende en giedelig og Erfuld opstandels.
Det er trods ihærdig efterforskning i Hald lens papi
rer eller på anden måde ikke lykkedes at finde nærmere
oplysninger om denne kvinde.
I en række år lå Smollerupgård, hvorom er gjort rede,
under det kongelige len Hald, men i 1650erne sker der
ændring.
UNDER HANS JUUL, STÅRUPGÅRD, OG
MOGENS KAAS, STØVRINGGÅRD

Af Hald lens regnskab 1655—5616) fremgår det, at
Smollerupgård (og andet gods, som nævnes) var bleven
pantsat til Hans Juul, Stårupgård, og den nævnes ikke
senere i regnskaberne. Dens fæstere var de førnævnte
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Byrge Ollesenn og Anders Nielsenn, og gården kendes
på den sædvanlige landgilde: 15 byskæpper rug og 1
fjerding smør.
I matriklen af 1662 angives om Smollerupgård, at den
er Cronens Pantegodtz fra Hald till Sal. Hrr. Mogens
Kaasis affvinger26). (Smollerupgårds overdragelse til
Mogens Kaas, Støvringgård, død 1556, er et forhold, jeg
ikke har fundet nærmere oplysninger om). Gårdens bru
gere var Sal. Byrge Olufssens Encke och Jens Anderssen.
Dens Sæd och aufll, d. v. s. udsæd og høavl var: 10 Tdr.
Roug, 4 Tdr. Biug, 4 Skp. Boghved, y2 Tdr. Are [havre],
12 læss Høe.
Posterne vurderes til 5y2 tdr. 2 fdk. 2 alb. Endvidere
tilføjedes: Tvende Huuse paa deres Gaards Grund, [de
beboes af] Peder Christensen [og] Maren Sallmagers,
giør dem hver 1 dags Gierning.
Desuden nævnes Rørgaard Huor aff den tredie part
følger Smollerupgaard, och de 2/a parter Er endnu till
Hald Slott. — De øvrige gårde i Smollerup var fremdeles
Kongl. Mayts. Tienere till Hald Slott.
UNDER LUNDGÅRD

I den følgende matrikel af 166427) er Smollerupgårds
fæstere Jenns Anderssen og Niels Michelssen och Nu
Thienner Thill Lundgaard. Under denne gamle herregård
blev Smollerupgård i de følgende årtier opdelt i tre gårde,
som senere henimod slutningen af det 18. årh. og begyn
delsen af det 19. går over i selveje.
Lundgårds ejere i denne periode var oberst Wolf von
Buchwaldt til Gudumlund 166317)—1693, derefter Thøger
Ostenfeld og hustru Sara Rasmusdatter Overgaard indtil
1727 og fra 1730 slægten Friis indtil 1808.
Det fremgår af matrikuleringen 1680—8829-31), at
Smollerupgård, delt i to numre, havde sine jorder i fæl
lesskab med de øvrige gårdfæstere i byen. Byens jorder
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Smollerup kirke, som muligvis har været gårdkirke til den nærliggende
Smollerupgård. Af kirkens seværdigheder kan nævnes kirkeklokken, som er
landets ældste ibrugværende. Den blev fornylig repareret på svejseværket i
Roslev og har form som en bikube. I det lille tårnrum findes et ligtræ
over Else Gregersdatter på Smollerupgård, der døde i 1642.
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havde en otteårig omdrift, d. v. s., de var inddelt i 8 års
giøde (eller fald), hvoraf de 4re Aarlig bruges og Saais,
1ste Aar med biug og boghvede, 2det og 3die Aar med
Rug, 4de Aar med auer [havre] og undertiden med Rug,
dereffter hviller i 4 Aar. — Dens giøder (markskifter)
var: 1. Moen Røggelss giøde, 2. Svindalss giøde, 3. Steenaggers giøde, 4. Smidiebachs giøde, 5. Oxaggers giøde,
6. Kamp Røggels giøde, 7. Kircke Weys giøde, 8. Foldbiergs giøde.
En del af disse marknavne (nr. 2, 3, 4 og 8) kendes
endnu af byens beboere.
Smollerupgårds under plov værende arealer i brug og
hvile udgjorde (for begge gårdnumre) : 112 tdr. land,
middel høavl beregnede til 20 læs årlig, middelgræsning
opgjordes til 8 høveder årlig, og hartkornet blev 13 tdr.
3 skp. 3 fdk. 1 alb.
Af Smollerup bys under plov værende agerjord, 251
tdr. land, havde Smollerupgård omtr. 45 pct. Den var,
som allerede nævnt, delt i 2 matrikulsnumre. Nr. 1, der
beboedes af Niels Michelsen, havde det halve af hart
kornet 6.5.3.2*), og nr. 2, som beboedes af Jacob Peter
sen, og Peder Petersen Brods enke havde det andet halve
hartkorn + parten af Rørgård.
Af kop [person]- og kvægskatten 168712) og jordebøgerne 1683—170217) fremgår det:
Matr. nr. 1: Niels Michelsen, gift med An. Michelsdatter, havde af besætning til beskatning: 1 hest, 1 plag,
1 ko, 1 ungnød og 3 får. De har sønnen Michel Nielsen,
der 1695 har gården efter dem.
Matr. nr. 2: Jacob Pedersen, gift med Kiersten Pedersdatter, og medfæster Peder Pedersen Brod, gift med
Maren Wistisdatter ; de havde af besætning til beskat
ning i alt: 1 hoppe, 2 plage, 2 ungnødder og 4 får. Maren
♦) 6.5.3.2: læs 6 tdr. 5 skpr. 3 fdk. 2 alb. Den kortfattede fremstillings
måde vil blive benyttet i det følgende.
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Wistisdatter, der senere sad enke, var 1702 afløst af
Peder Madtzen som fæster.
I Lundgårds skøde 1727 og 1730 nævnes siddende ved
Smollerupgård: Christen Nielsen, Anne Marie Olufsdatter og Jørgen Jacobsen, de har hver V3 af gårdens hart
korn, og i gadehuset bor (tidligere fæster) Jacob Peder
sen23). I Lundgårds senere skøde (1763 ) 23) synes navnet
Smollerupgård at forekomme sidste gang, og det var
rimeligvis da gået af folkemunde. De tre fæstere forret
tede fuldt hoveri til Lundgård19).
I det nærmest følgende føres gårdene under løbenum
rene 1—3 indtil omkring århundredskiftet med omtale
af fæsterne og senere efter køb „selvejerne“.
Nr. 1. Den beboes 1758 af Niels Christensen og 1761—
83 af Peder Laursen34), som var tillagt gårdens navn,
Østergaard, gift med Mette Pedersdatter. Sønnen Niels
Pedersen, gift med Mette Thomasdatter, har (1787) går
den, og forældrene får ophold hos sønnen11). Niels Peder
sen døde allerede 178833), og hans enke, Mette, giftede
sig samme år med Niels Sørensen, også kaldet Øster
gaard, fra Borris33). Mettes søn, Peder Nielsen, køber
181210) gården til fri ejendom. (Se videre om Østergaard
i det følgende afsnit).
Nr. 2. Den er fra 1758, måske før, beboet af Christen
Knudsen34), senere overtages den af Anders Laursen fra
Gammelstrup, gift med Johanne Jensdatter fra Lånum
(på modrende side af Dueholmslægten) ; efter deres død
1787 og 8824) overtager Laust Pedersen Plougmann, søn
af Peder Plougmann i nabogården (nedennævnte nr. 3).
Laust var gift med Karen Andersdatter, som efter hen
des mands død 181233) 1813 køber gården10) til fri ejen
dom. (Se Plougmannsgård nedenfor).
Nr. 3. Peder Laursen Plougmann, gift med Mette Pe
dersdatter, sidder som fæster i denne gård fra 175834)
(måske før) til henimod 1796, da Mads Christensen Mø-
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rup, gift med Anna Nielsdatter10) fra Feldingbjerg sogn,
havde 4 tdr. hartkorn i fæste, som han køber dette år10)
(se fortsættelse under tredjegården nedenfor), medens
Peder Laursen Plougmann s. år køber det øvrige hart
korn10), hvor forud var opført et hus.
Inden vi slipper dette afsnit, må her fremdrages træk
af en begivenhed, som fandt sted på Lundgård, i hvilken
fæsterne i de tre nævnte gårde fik lejlighed til at frem
sætte indlæg og gøre deres indflydelse gældende.
I 1791 kom forordningen om hoveriets fastsættelse;
det påbødes, at der på hvert gods skulle affattes en ho
veriforening (overenskomst) mellem godsejer og hovbøn
derne, i hvilken den enkeltes hoveripligter nøje skulle
fastsættes. 37 bønder i Gammelstrup, Borris, Smollerup
og Feldingbjerg Sogne gjorde hovarbejde på Lundgårds
marker. I anledning af overenskomsten var de hoveri
pligtige bønder samlet på Lundgård 9. juni 179220). Amt
mand Niels Sehested, Rydhave, var kommet til stede;
den kongelige forordning og husbonden Peder Friis’s
forslag til en forening oplæstes. Fire bønder fra Gam
melstrup gik ind for den foreslåede ordning, de øvrige
ville ikke. De enkelte bønder blev derefter afhørte, også
de tre fra Smollerup; de udtalte:
Niels (Sørensen) Østergaard mente, at antallet af
spanddage og gangdage var sat for højt og ville ikke
indgå forening.
Peder (Laursen) Plougmand ville heller ikke give til
slutning til forening med mindre husbonden ville give
afslag i landgilden; i „Mangel deraf maatte Gud og Kon
gen raade“.
Lars (Pedersen) Plougmand erindrede ikke, hvor man
ge plov- og gangdage han hidtil havde forrettet på sine
jordlodder på hovmarken — og hoveriet ville han slutte
lig forrette som hidtil.
Christen Friis overtog Lundgård 1793 efter sin fader,
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og efterhånden købte flere af bønderne deres gårde til
selveje. Fire år gik hen. Et nyt møde om forening blev
berammet. Tre dage før mødet købte Mads Mørup sin
gård (se ovenfor under nr. 3) og Peder Plougmann sit
hussted. Under mødet, hvor 13 bønder, der ikke havde
købt gård, indgik på enten at erlægge 12 rdl. for hver
plov eller fortsætte som hovbønder. De nævnte gårde,
nr. 1 og 2, må være gået ind under denne ordning, indtil
de overgik i selveje. (1788 lå de øvrige gårde i Smollerup
under Hald gods18), som 1664 var gået over i privat eje
(til de hollandske jøder de Lima). Henimod slutning af
århundredet gik de også over i selveje).
I SELVEJE OG SENERE SKÆBNE

I 1796 blev Smollerup by og dens jorder opmålte og
kortlagte, og i det påfølgende år blev jorderne udskif
tede32). Det blev begyndelsen til en bedre udnyttelse af
byens jorder, også Smollerupgårds. Hver enkelt jordbru
ger kunne herefter udføre forbedringer på sine jorder
og f. eks. indføre andre kulturplanter end de sædvanlige
og derved forbedre sin økonomi. Der var ved denne for
anstaltning skabt større muligheder for den driftige
bonde. 1815 påbegyndtes en bonitering af jorderne32),
og 1844 trådte en ny matrikel og hartkornsansættelse i
kraft28). — Også Smollerupgårds jorder fik andre matri
kelsnumre og hartkornsansættelser.
Østergård

I foregående afsnit nr. 1, fra 1844, matr. nr. 4. Som
allerede nævnt købte Peder Nielsen denne 1812, og sæl
geren var Morten Sommer, Stårupgård. (Morten Som
mer, gift med Christen Friis’ enke Anne Cathrine Dyhr,
var blevet ejer af Østergård og den følgende gård, Plougmannsgård). Hartkornet var 4 tdr., og købesummen var
2000 rd.10). Af lægdsrullen 18 1 625) fremgår det, at han
7*
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havde solgt gården og „tjener i Fly“. Hans stedfader,
Niels Sørensen, gift med hans moder, Mette Thomasdatter, har derefter gården. Efter Mettes død 1821 giftede
Niels sig med Anne Marie Madsdatter11), datter af Mads
Mørup i nabogården.
Ved matrikuleringen 1844 under Niels Sørensens ejer
tid var det gamle hartkorn fra 1688 4 tdr., arealet blev
13412/i4 tdr. land, og det nye hartkorn blev ß.ö.S.^28).
Efter Niels Sørensens død 184933) køber Anders Lar
sen fra Øster Dølby11) gården og gifter sig umiddelbart
med Niels Sørensens enke11). De afstår senere gården
til Ole Laursen fra Plougmannsgård, gift med Ane Marie
Nielsdatter, datter af Niels Sørensen og Anne Marie
Madsdatter11).
Ole Laursen havde været soldat i 1848—50, han stod
ved 9. bataljon og blev udnævnt til korporal 22. april i
første krigsår. Under træfningen ved Gudsø 7. maj 1849
blev han såret og lå på lazarettet i Odense i de følgende
uger (9/5—22/6). Den 9. september s. å. blev han sam
men med flere fra bataljonen udnævnt til dannebrogs
mand „for deres brave forhold under felttoget“. Han har
deltaget i bataljonens kampe (dog ikke udfaldet ved Fre
dericia). Han blev hjemsendt 12. febr. 1851 og fik 1876
erindringsmedalje for deltagelse i krigen21).
Henimod 1890 havde Ole Laursen og hustru afhændet
gården11) ; kort tid efter nedlagdes dens bygninger,
ujævnheder i terrænet viser, hvor de har stået, og jor
derne gik ind under de øvrige gårde i byen.
Plougmannsgård
I det foregående afsnit nr. 2, fra 1844, matr. nr. 2.
Som ovenfor nævnt køber Laust P. Plougmanns enke,
Karen Andersdatter, sin gård 1813 af Morten Sommer til
Stårupgård for „den Capital 500 Rbdr. S. V.“10). 1831
sælger Karen A. gården til sin søn, Laurs Laursen10),
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han var gift med Mette Marie Olesdatter fra Bækkegård
i Gammelstrup.
Under deres ejertid af gården gennemførtes matriklen
af 1844 ; det gamle hartkorn fra 1688 var 4 tdr., arealet
blev 149G/i4 tdr. land, og det nye hartkorn blev 3.5.3.3428).
Senere overtager deres søn, Jens Laursen, gift med Ane
Jensdatter11) gården, som endnu er i slægtens eje. Nav
net Plougmann legaliseredes som slægtsnavn.

Tredjegården
I det foregående afsnit nr. 3, fra 1844, matr. nr. 5.
Det er ovenfor nævnt, at Mads Christensen Mørup 1796
køber den „af ham selv iboende Bondegaard“ af hartkorn
4 tdr. for 799 rd.10). Efter Mads Mørups død 180 533)
gifter hans enke, Anne Nielsdatter, sig samme år med
Niels Laursen fra Stavnsbjerggård i Daugbjerg33). De
ejede desuden midlertidigt andre jorder i byen. Deres
datter, Ane Nielsdatter, gift med Mads Christensen fra
Mønsted, har gården efter dem11).
Matriklen af 1844 viser, at gårdens hartkorn af 1688
var 3.5.3.1, dens areal blev 1513/i4 tdr. land og dens nye
hartkorn 4.3.0.21/228)•
Henimod 1880 gik gården over på andre hænder og
blev ved århundredskiftet nedlagt; på en del af dens jor
der, matr. nr. 5 a11), opførtes en ny gård ved kirken, i
sin tid beboet af Palle Kristensen, medens de øvrige jor
der overgik på andre ejere.

De øvrige ejendomme
Matr. nr. 9 af 1844. Samtidig med at Mads Mørup
købte sin gård, købte som nævnt Peder Laursen Ploug
mann 1796 også det „af ham iboende Huus“ med tilhø
rende jord og hartkorn10), som tidligere havde været en
del af ovennævnte gård nr. 3, da Peder L. Plougmann
havde den i fæste. Ejendommen solgte han 181010) til
sønnen Laust Pedersen Plougmann (i nr. 2), hvis enke,
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Karen Andersdatter, 181910) solgte den til sønnen, An
ders Laursen, gift med Ane Andersdatter.
Ved matriklen 1844 var ejendommens hartkorn (fra
1688)
arealet blev 19G/i4 tdr. land og dens nye
hartkorn 0.4.1.iy428).
Ejendommen overgik til sønnen Laust Andersen, gift
med Johanne Laursen fra Feldingbjerg sogn11), og senere
til plejedatteren Ane Kirstine, gift med Jens Kr. Nielsen,
hvilke havde den i eje ind i dette århundrede11).
Om to andre ejendomme, matr. nr. 10 og 13 af 1844,
hvilke også har deres oprindelse af Smollerupgårds jor
der, se nærmere om dem i nedenstående skema.
SLUTNING

Ved en skematisk sammendragning af Smollerupgårds
jorder, således som de findes opført i beregningsproto
kollen til matriklen 1844, ses det (uden Smollerupgårdnavnet nævnes), at jorderne, der ved udskiftningen 1797
tillagdes den, udgjorde omtrent 505 tdr. land, og at hart
kornet forblev omtrent det samme som tidligere.

Smollerupgårds jorder ved matrikulen af 1844
Ejernavne

Laurids Pedersens enke
( Plougmannsgård )
Niels Sørensen
(Østergård) ..............
Niels Lauridsen
(Tredjegården)
Anders Laursen
(udskilt fra nr. 5) ...
Niels Sørensen
(udskilt fra nr. 2,4) .
Jens Høegh
(udskilt fra nr. 5) ...
Tilsammen ..................

Hartkorn
af 1688
t. s. f. a.

Nye
numre

Areal
tdr. land

Det nye
hartkorn
t. s. f. a.

4.0.0.0

2

149g/14

3.5.3.03/!

4.0.0.0

4

13412/i4

3.5.3. (P/4

3.5.3.1

5

1513/i4

4.3.0.21/2

3.3.21/»

9

19«/i4

4.1.P/4

7.3.12/3

10

3810/!4

6.3.01^

2.0.2

13

112/14

1.2.2V2

13.3.3.1

504H/14

13.3.2.1V2
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Af matrikelkortet fra denne tid fremgår det, hvor byg
ningerne til gårdene Østergård og Tredjegården, matr.
nr. 4 og 5, lå; de eksisterer ikke mere, hvorimod Plougmannsgården, som må påregnes at have ligget på den
plads, hvor den nu ligger, siden branden 1628, altså i
mere end 300 år. Den har været i Plougmannslægten i
flere generationer (vel fra 1788) — og forhåbentlig vil
slægten kunne bevare den i de kommende tider.
Smollerupgård angives at have været en hovedgård,
men fæstegods blev ikke fundet at have været underlagt
den. Navnet, den bar, har næppe været brugt siden 1768
og er, såvidt det kan bedømmes, fuldstændigt ukendt
blandt den nutidige befolkning i byen. Smukt har den
ligget mellem høje bakker i syd og nord, de øvrige gårde
under byen i vest, i øst Smollerup enge, ved hvilke Daugbjerg-Jordbro ås bugtede strøm langsom glider mod Hjar
bæk fjord. Den har med de mennesker, der har haft deres
liv og virke i den, været en vigtig del af sognets historie.
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Bemærkninger om Salling
Nørre Herred
Af August F, Schmidt

Oprindelsen til Herredsinddelingen i vort Land er uvis,
den stammer fra Oldtiden, og da Navnet Herred må stå
i Forbindelse med Hær, har Inddelingen øjensynlig haft
en militær Betydning. Dette udelukker dog ikke, at Ind
delingen i Herreder oprindelig har haft et andet Formål,
f. Eks. Fællesskabet om en Helligdom. I historisk Tid
fremtræder Herredet som en Retskreds med sit særlige
Ting (Herredstinget).
Vender vi os nu til Salling Nørre Herred, der består
af 9 Sogne og har et Areal på 14.251 ha (c. 143 km2),
ses det, at Herredets Sydgrænse begynder i Øst ved Skive
Fjord og ved Hagensmølle Bæks Udløb. Denne Bæk har
sit Udspring inde bag Lyby, og på sit Løb mod Syd og
Øst udgør den på en Strækning Herreds- og Sogne
grænse.
Tager vi op til Herredets Nordgrænse, der udgøres af
Limfjorden og Fur Sund, ses det, at Herredets Vest
grænse begynder ved Bugten indtil Seide. Lidt nede i
Landet danner Hinnerup Å Herreds- og Sognegrænse
mod Vest. Længere mod Syd udgør Hegnetsmølle Å Vest
grænse. Resten af denne Grænse går gennem fordums
ubeboede Strøg i Sognenes Udmarker. Herredets Øst
grænse er Limfjorden.
Som man vil forstå, har man i Oldtiden med Omtanke
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afsat Nørre Herreds Grænser, idet man har taget Hen
syn til de naturgivne Forhold. Hvis Herredet har haft en
hedensk Helligdom som Samlingspunkt, har dette været
ved Tise, der har sin Beliggenhed nogenlunde centralt
i Området. Stednavnet Tise har i sit Forled Gudenavnet
Ti (oldnordisk Tyr), og i det nu afslidte Efterled fore
kommer det gammel danske with, der betyder Skov. Tise
blev 1503 skrevet Tiisved. Tise er et Stednavn, der nok
kan være ældre end Breum (fra det 4.—5. Årh. e. Kr. F.),
hvis Forled betyder „bred“, medens Endelsen -um går til
bage til det gammeldanske Navneord hem „Hjem“. Ved
Breum findes „den villeste Kilde“ i Salling, en fordums
Helligkilde, hvorom Sagnene har spundet deres Net. Den
ne Kilde har formentlig været en hedensk Offerkilde, der
havde sin Plads ikke så langt fra Ti’s Helligdom.
Imellem Tise og Breum grundlagde i det 4.—5. Årh.
e. Kr. Manden Grinder sit Lev, sit Gods, der kunde gå
i Arv til hans Efterkommere, -lev betyder „noget efter
ladt“. Grinder har i Grinderslev bevaret sit Navn fra
Forglemmelse. Han har været en førende Mand, der tog
megen Jord i Besiddelse, antagelig det Areal, der ved
Sogneinddelingen i den ældre Middelalder blev til Grin
derslev Sogn, det største i Herredet. I Middelalderen blev
der i den romanske Stilperiodes Tid (1100—1250) byg
get en Kirke ved Grinderslev, og i 1100-Tallet blev det
eneste Kloster i Salling, Grinderslev Kloster, opført i Til
knytning til Kirken her. Der må sikkert være en Forbin
delse mellem Oldtidens hedenske Helligdomme her i Eg
nen og det middelalderlige Kloster. Men herom kan man
kun fremsætte fornuftige Gætninger.
Da Grinderslev Sogns Grænse blev afsat, udførtes dette
Arbejde med Omhu set fra den vordende Sognebys Plads.
Et efter de stedlige Forhold betydeligt Landområde (nu
2838 ha) blev tillagt Grinderslev, til hvis Kirke Befolk
ningen senere skulde sogne (søge). Næsten alle Sognets
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Veje søger til det store Knudepunkt med alt, hvad hertil
er kommet (Kirke, Kloster m. v.) Alle de andre Sted
navne i Sognet er, måske med Undtagelse af Breum,
yngre end Grinderslev. De store Gårde: Eskær, Astrup
og Nørgård har forhindret, at nogen Landsbybebyggelse
har kunnet vokse frem i Sognets Østområde. Vi må dog
her nævne, at den lille Torpby Mogenstrup har sin Be
liggenhed mellem Eskær og Astrup, men Mogenstrup kan
godt oprindelig have været en Herregård. År 1403 om
tales Mogenstrup som en Gård, der af Jes Pabe pantsat
tes til Johan Skarpenberg. Gården kan senere være ble
vet nedlagt som Hovedgård og er da gået i et med de
Landbrug, der efterhånden fremstod omkring den. Det
har heller ikke været muligt vedvarende at have en Stor
gård liggende indeklemt mellem Eskær og Astrup.
Herregårdene i vort Land stammer næsten alle fra den
ældre Middelalder, fra Torptiden, da Byer med Endelsen
-rup, -drup, -strup (oprindelig Torp, „Udflyttergård“)
blev grundlagt. Sådanne Gårde blev opført på Særjord,
og derfor kom de ofte til at ligge ved Sognes eller Byers
yderste Grænseområde, d. v. s. i Middelalderen, og senere
endnu i Udmarkerne. Dette gælder således for alle Her
regårdene i Salling Nørre Herred, bortset fra Grinders
lev Kloster, der jo også havde — og har — sit betydelige
Jordegods.
Fra de yderste Egne af det vel arronderede Grinders
lev Sogn har man langt til Kirkebyen. År 1801 var der
475 Indbyggere i Sognet, hvilket ikke er noget stort Tal,
når man tager Sognets Udstrækning i Betragtning. De
betydelige ubeboede Egne mellem Herregårdene i Øst er
én af Årsagerne til den ret lille Folkemængde, som for
hen havde hjemme i Grinderslev Sogn. 1850 var her 851
Indbyggere, 1921: 1203. 1955 var der 1571 Beboere i
Grinderslev-Grønning Kommune. 1921 var der 1585 Ind
byggere i de to Sogne, så Folketallet er her nedadgående
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som i så mange andre Landsogne. Vandringen fra Land
til By gør sig mange Steder gældende.
Nord for Grinderslev fører en af Vejene østpå ud til
Sundsøre ved Hvalpsund. Denne Vej går gennem Syd
delen af Tise Sogn (1472 ha), og man passerer ad den
forbi Tise romanske Kirke. I Sydøsthjørnet af Sognet
ligger Landsbyen Sønder Tise, og oppe mod Nord og
mere centralt i Området findes Nørre Tise. Der er kun
få Veje i Sognet, og den ene af disse er en gammel Bi
vej, der begynder nede ved Nørgård i Grinderslev Sogn
og fortsætter nordpå forbi Eskær, Tise Torp, Nørre Tise,
Junget, Flovtrup og til Seide. Vi har her ude i Kyst
egnen en sikkert ældgammel Færdselsrute, der har knyt
tet Byerne langs Sallings Nordøstkyst sammen. Ved Fol
ketællingen 1801 havde Tise Sogn 378 Indbyggere. 1921 :
582 og i 1955: 679, i Forhold til Nabosognene ret store
Tal. Tise Sogn har en vel arronderet Form, hvilket ikke
kan siges om dets nordlige Nabosogn Junget (1300 ha),
der består af et langt og smalt Landområde, hvis Øst
grænse er den lige Fjordkyst, medens Vestgrænsen slår
en stor Bugt mod Øst, idet man i gammel Tid har fået
gennemført, at Møgeltorum kom til at høre til Torum
Sogn.
Nu er der det mærkelige at fortælle, at der har ligget
et Sogn: Grættrup mellem Tise og Junget Sogne. Dette
lille fattige Sogn har bestået af Grættrup By og antage
lig Brokholm, hvis Område udgør Junget Sogns nuvæ
rende fremskudte Sydvestparti. Grættrup Kirke blev ned
brudt efter kongelig Befaling af 22/7 1552, hvorefter
Grættrup Sogn blev lagt til Junget Sogn. De to Sogne
kunde „for Armods Skyld“ ikke begge underholde deres
Sognepræster tilbørlig, hvorfor man „har fundet samme
tvende Sogne udi én at være“. Jeppe Aakjær har i „Fra
Agermuld og Hedesand“ (1930) skrevet udførligt om det
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fordums Grættrup Sogn. Forleddet i Grættrup er et gam
meldansk Mandsnavn Grepi.
Sognene er overalt i Salling små, hvilket vidner om en
fremskreden Bebyggelse i Middelalderen, men man for
undres tilvisse over flere Sognes Eksistens, når man be
tænker deres Lidenhed. Dette er således Tilfældet med
Grættrup (og Grønning, måske også Keldgård i Seide
Sogn, se senere). Nogenlunde centralt i Junget Sogn lig
ger den oprindelige romanske Kirke, og tæt herved fin
des Jungetgård, et gammelt Herresæde, opført nær Ky
sten og ikke langt fra den foran omtalte lange Vej op
gennem Nørre Herreds Østparti. Ved Junget Kirke er
et Vejknudepunkt, og de fleste Veje, som går ud herfra,
fører naturnødvendigt mod Vest, bl. a. til Torum og Lin
dum. Forleddet i Stednavnet Junget er det jydske Junge,
„et Sted på Engen, hvor det gynger, Hængesæk“. Efterleddet er det gammeldanske with, „Skov“. Det smalle
Kystsogn har naturligvis aldrig haft nogen større Folke
mængde. 1801 var her 252 Indbyggere. 1921 var Tallet
steget til 553. Der var sidstnævnte År 1254 Indbyggere
i Junget-Torum Kommune. 1955 var der kun 1207 Bebo
ere i de to Sogne.
Fra Junget fører en Vej mod Sydvest til Torum Kirke
by. Denne Færdselsrute er mindst lige så gammel som
den romanske Kirke, der er bygget meget centralt i To
rum Sogn. Da Sognegrænserne, som tidligere nævnt, al
mindeligvis er ældre end Stenkirkerne, er Kirken i To
rum Sogn bleven opført midtvejs mellem Møgeltorum og
Lille Torum. Det er sjældent, man ser en Kirke bygget
så centralt i sit Område som Torum Kirke. Forleddet i
Stednavnet Torum er Torn (Tjørn), og Endelsen -um er
måske et oprindeligt hem „Hjem“. For at adskille de to
Torum-Navne fra hinanden har man kaldt den ene By
Møgeltorum, hvis tillagte Forled er det gamle mykel, der
betyder „stor“. Den anden By fik så Lille- sat foran sit
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Navn. Torum Sogn er 1629 ha i Udstrækning, og det
har en ret praktisk, rundagtig Form. Fra Sognets Bebyg
gelser fører Veje hen til Kirken. Herfra kan man tage
med Landevejen nordpå og fortsætte ad denne gennem
Seide Sogn helt op til Branden ved Fur Sund. Dette Sogn
(1559 ha) yderst mod Nord når med hele sin Nordstræk
ning og noget af Vestgrænsen ud til det åbne Vand.
Sogne- og Kirkebyen Seide har en praktisk Beliggenhed
i Området. Seks Veje går ud fra Seide, en meget gammel
By, hvis Navn er lig med det gotiske Ord salithwors, der
betyder „Herberg, Bolig“, salida, selida, „Gård, Bolig“,
afledt af Navneordet Sal, oldhøjtysk salr. Den samme
Betydning findes også i Landskabsnavnet Salling, der
nærmest må betyde „bebygget Egn“. Denne Fortolkning
kan passe godt på Området ved Seide, hvorfra der ken
des adskillige Oldtidshøje. Her blev vel engang i det 3.—
5. Århundrede efter Kristi Fødsel grundlagt den Lands
by, som nu hedder Seide, et Navn, der gennem Tiderne
ikke er undergået store Ændringer, idet det i det 14. År
hundrede blev skrevet Selide, 1481 Seid. På et praktisk
Sted i Egnen, nær en Bugt af Fur Sund, fik det gamle
Bosted sin Plads. Her har sandsynligvis det første Sted
været, hvor en fjern Tids Indbyggere af Fur, når de på
et primitivt Fartøj var kommet over Sundet, har kunnet
søge Husly, og her havde de vel også deres sidste Til
holdssted, inden de vovede sig ud på Sejlads over det dybe
Sund for at nå den hjemlige 0. Seides formentlige Funk
tion som „Herberg“ har antagelig været med til at give
Lokaliteten Navn, og det er måske ikke utænkeligt, at
det er Furboerne, der her har været Skabere af det Navn,
som også kom til at gælde for hele den „bebyggede Egn“
Syd for Fur Sund!
Seide blev efterhånden den nærmeste Omegns betyde
ligste Landsby, den blev Sogneby og fik i den romanske
Stilperiodes Tid sin Kirke.
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1801 var der 396 Indbyggere i Seide Sogn. 1901: 792,
1921: 843. 1955 var der 1681 Beboere i Selde-Åsted Kom
mune. 1921 var her 1611 Indbyggere, så her er sket
Fremskridt.
I Forbindelse med Seide Sogn må nævnes, at der på
Kjeldgårds Mark endnu findes en Høj : Lundhøj, hvor
der tidligere skal have stået en Kirke; thi i Pontoppidans
Danske Atlas, IV, 743, anføres, at „førend Seide Kirke
blev bygt, har fordum, efter Tradition, stået en Kirke
på Kjeldgårds Mark, kaldet Lund Kirke. Bakken, som den
har stået på, hedder endnu Lund-Høy“. Ethvert Spor af
denne Kirke er dog nu forsvundet. Ved Stedet er der en
Kilde, der muligvis har været en hellig Kilde. Om der
heroppe engang har været et lille Sogn synes næppe sand
synligt.
*
Nær Nørre Herreds gamle Centrum: Grinderslev, Bre
um og Tise fører en Vej mod Nordvest ind i Landet til
Rydbjerg, der har givet Navn til et Sogn (1466 ha), og
hvis romanske Kirke findes ved et betydeligt Vejknude
punkt, hvor Bebyggelsen har fået det ret unge Navn
Kirkeby (1610 Kierkebye), medens Rydbjerg er et Navn
af Oldtidsoprindelse. Forleddet er det gammeldanske
Navneord rythi, jydsk Ryde, „en Samling unge Træer,
Opløb i en Skov, småt Egekrat o. lign. ; lille Krat“. Bjerg
betyder Bakke. Sognet er nærmest af Form som en skæv
Firkant, har ret jævne Grænselinjer, og meget centralt i
Området er Kirken blevet opført. Fem Veje fører her til
det gamle Samlingssted, og fra ingen af de små Lands
byer, Hestbæk, Yttrup og Ilbjerg, har man særlig langt
til Kirke. Sognets Nordgrænse udgøres af Hinnerup Å,
og en Del af Vestgrænsen (indtil Harre Herred) følger
Hegnetsmølle Å. Yttrup er den mest centralt beliggende
By i Nordsalling. Forleddet i dette middelalderlige Torp-
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navn er det gammeldanske Ytti, der synes at være et
særlig jydsk Mandsnavn.
1801 var der 258 Indbyggere i Rydbjerg Sogn. 1901
var Folketallet her 552 og i 1921 507. 1955 var Folke
mængden dalet til 427.
Tager man Syd ud af Rydbjerg Sogn, kommer man
ind i Jebjerg Sogn (1219 ha), et praktisk formet Land
område, en skæv Firkant, hvori Sognebyen har en tem
melig central Plads i en Vejstjerne, hvortil alle Sognets
Veje fører. Her blev bygget en romansk Kirke o. 1100—
1250. Sognets øvrige Landsbyer er yngre end Jebjerg, et
Stednavn fra den senere Oldtid. Forleddet i Navnet er
Eg; Bjerg betyder Bakke. 1801 var der 250 Indbyggere
i det ret lille Sogn. 1901 var her 725 Beboere og i 1921 :
779. 1921 var der 1471 Indbyggere i Jebjerg-Lyby Kom
mune. 1955 var Folketallet steget til 1601.
Syd for Jebjerg kommer man ret snart ind i det 1681
ha store Lyby Sogn, der har en lang og upraktisk Form,
fremkommet ved, at man i Middelalderen har ønsket, at
Sognet skulde nå ud til Kysten. Store ubeboede Områder
har der været mellem Lyby og Skive Fjord. Lyby har en
central Beliggenhed i Området, og da denne Bebyggelse
er ældre end Torpbyerne Bostrup og Intrup, blev den
ganske naturligt Sogneby, der i Middelalderen fik sin
Kirke. Lyby ligger i en Vejstjerne, og der har i gamle
Tider været langt at færdes i det smalle vidtstrakte Sogn.
Navnet Lyby, fra det 7.—8. Århundrede, har i sit Forled
et gammelt Ord, der betyder „Folk, Almue“. Lyby er da
parallelt med det svenske Navn Karlaby.
1801 boede der kun 317 Indbyggere i Sognet. 1901:
628 og i 1921: 692.
Fra Lyby fører en Vej direkte østpå til Grønning,
Sognebyen i Herredets nuværende mindste Sogn (1087
ha). Der var i det lille Område i Middelalderen kun den
ene Bebyggelse, Grønning, som alligevel fik sin egen —
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Lyby Kirke, hvor der 1375 holdtes et Møde med Tilslutning af Riddere og
Svende samt fornemme Sallingboer, for efter Ufredstider at tilsige Kirken
deres Støtte og varetage dens Tarv. Kort herfra findes Bostrup Thinghøj,
ved hvilken Skive historiske Samfund har opsat en Tavle med Oplysninger
om Nørre Herreds Thingsteds Historie.

romanske — Kirke, der ligger ret centralt ved Vester
Grønning, antagelig ældre end Øster Grønning. Betyde
lige Områder ude ved Fjorden har ingen Bebyggelse. De
få Veje, der forekommer i Sognet, har alle Forbindelse
med Vester Grønning. Stednavnet Grønning, der kan
være af høj Alder, betyder „græsbevokset Plads“.
Der var i Grønning Sogn i 1801 ialt 203 Indbyggere.
1901: 388 og 1921: 382, boende i 74 Gårde og Huse. 1921
boede der i Grinderslev-Grønning Kommune 1585 Ind
byggere. 1955 var Folkemængden her på 1571 Personer,
altså også her en lille Tilbagegang. Industriens Opblom
string i Danmark kom til at betyde en erhvervsmæssig
Omgruppering, som stadig er i Gang. Af en Befolkning
i 1801 på ca. en Million var 630.000, eller 68 Procent, be
skæftiget ved Landbruget. I 1880 var, da Landets Be8
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folkningstal var fordoblet, en Million — altså kun 50 Pro
cent — landbrugsbeskæftigede. Tallet en Million holdt
sig til 1940, mens Procenten stadig faldt. I 1959 var af
en Befolkning på 4,5 Millioner kun 850.000, eller 19 Pro
cent, ved Landbruget. I Dag opsuges hele Landbrugets
Fødselsoverskud af andre Erhverv, og Vandringen fra
Land til By har i Årene 1940—55 været på op imod en
halv Million Mennesker!
-X-

Vi er nu kommet til Vejs Ende med vor hastige Van
dring gennem Salling Nørre Herreds Sogne. Vi har på
denne Rejse erfaret, at otte af de ni Sognebyer ligger
temmelig centralt i deres respektive Sogne. Tise er den
eneste Sogneby, der har en afsides Beliggenhed i sit
Sogn. Når Sognets Sydgrænse er blevet skubbet tæt op
mod Tise, er Grunden hertil uden Tvivl den, at man i
Grinderslev ved Sogneskellenes Dragning har haft så
megen Magt og Indflydelse, at man her har kunnet be
stemme Sognegrænsen og få den trukket således, at alt
det Område, man har ønsket knyttet til Eskær, eller som
måske allerede var lagt til denne Herregård, kom til at
høre til Grinderslev Sogn. Når Tise Kirke kom til at
ligge sydligst i Sognet og ikke oppe i Nørre Tise, kan
Årsagen hertil have været, at der så blev for kort Af
stand hen til Kirken i Grættrup, der var af samme Alder
som Tise Kirke.
Sognenavnene er alle — med Undtagelse at Grættrup
— af høj Alder, fra de nærmeste Århundreder efter vor
Tidsregnings Begyndelse og op til det 8.—9. Århundrede.
I det hele taget er alle Sallings Sognenavne af denne
høje Alder — undtagen Torpnavnene Navtrup, Durup —
og Grættrup.
I Salling Nørre Herred er Sognenavnene Jebjerg, Jun
get, Grønning, Rydbjerg og Torum givet efter Naturfor
hold (Overflade, Plantevækst). Tise har et Gudenavn, og
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Grinderslev samt Grættrup har Personnavne til Forud
sætning. Seide hentyder til Bebyggelsesforhold, og Lyby
synes at oplyse om, at flere Mennesker boede i den lille
Oldtidslandsby, da den fik Navn.
Stednavnetolkningerne på de foranstående Sider er na
turligvis hentet fra det højst nyttige Værk: „Viborg
Amts Stednavne“, udgivet af Stednavneudvalget 1948.
Alle Kirkerne i Nørre Herred er fra den store Kirke
bygningstid o. 1100—1250. De gamle Veje i Sognene har
så vidt muligt Forbindelse med Sogne- og Kirkebyen,
hvilket er umiddelbart forståeligt. De fortidige Veje sno
ede sig tit hen gennem Landskabet, idet man førhen var
nødt til at gå udenom Enge og Kær, Lavninger med fug
tig Bund o. s. fr. Adskillige Veje mellem Landsbyerne
er oprindelig tiltrampede af Husdyrene, når de blev dre
vet i Flok — eller selv fandt Vej — henover Markerne.
De undgik da blød Undergrund, og den Vej, der engang
var trampet, blev da siden hen fulgt og blev tilsidst en
hævdvunden Færdselsrute. Man kan endnu her og der
i vort Land have Held til at se sådanne snoede Sogne
veje, der gør Afstanden lang mellem Landsbyer. Ved
moderne Vejanlæg er man i Stand til at trodse alle Hin
dringer — man behøver ej heller som førhen at tage Hen
syn til de lavvandede Vadesteder — hvorfor man i Frem
tiden tør regne med, at alle Snirkelveje efterhånden vil
blive rettede ud.

8*

En Offerdag 1875 i Jebjerg Kirke
Af Marie Jespersen

Aa, minsajn, sagde Kjen Fibæk, da hun fik at vide,
at vor Barn skulde i Kirke — og Ann te Jespers skulde
med. Aa, minsajn, der kommer du i Storhed, thi dette
var jo bekjendt, hvor storagtig Ann var. Ja a, føjede hun
drillende til, ja a, saa kommer du nok pænere fra det
end A gjorde, da Severine, den yngste af vore Børn, var
i Kirke; da vilde A jo ogsaa bære mig pænt ad te det,
og saa tog A min Nabokone Stine Mikkels med. Ikke for
det, A vilde meget hellere haft Trine Wammen med mig,
men A vilde selv gaa i Kirke samtidig, og saa skulde
Trine passe Barnet, imens Præsten læste mig ind ude i
„Æ Vognskur“, og det gik godt nok altsammen, lige til
vi skulde op at ofre, saa begyndte Stine Mikkel helt højt:
hvor er mi Offer? hvor er mi Offer? og hun holdt en
Postyr, saa alle i Kirken lagde Mærke til os; hun ledte
og hun skrabte, vendte sine Lommer og rystede sit Sjal,
overfingrede Kirkestolen, uden at finde det allerringeste,
og saa tog hun fat igen: mi Offer hen, mi Offer hen;
har du ikke glemt den hjemme? hviskede jeg, for A mær
ket nok, at hun, Stine Mikkel, var slem nyw af sig, men
hun svarede mig ikke andet end dette: Giv mig nøj af
din Offer, giv mig nøj af din Offer. Hvad skulde A gjøre,
A havde kuns 75 Øre, deraf havde A tænkt at give 50 Øre
til Præsten og 25 Øre til Degnen; men Stine hun blev
ved uophørlig at sige: Giv mig det halve af din Offer,
giv mig det halve af din Offer. Saa tøt A, skidt, og saa
flyede A hende den ene af mine 25 Ører.
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Derefter spaserte vi op til Alterbordet, hvor den „helle
Præ j st“ knælede, og A ofrede min ene 25 Øre, og Stine
Mikkel ofrede min anden 25 Øre, derefter svingede vi om
til den gale Side, kom dog ned til Degnen, hvor A ofrede
min eneste og sidste 25 Øre, smi
lede hun til Degnen, Lærer Bal
leby, der forlængst havde set og
opfattet det hele, men Stine Mik
kel hun var skam ikke tabt bag
af en Vogn, hun slog Knips med
Fingrene foran Degnens Næse;
vi glemte Velsignelsen og forlod
Kirken med den maabende Me
nighed bag os, men da lovede A
reelenok mig selv, at dette skulde
være forbi og sidste Gang, at
hun, Stine Mikkel, skulde komme Niels Christian Glud. Var
Præst i Jebjerg fra 1873 til
med mig til Offers.
1920. En djærv Prædikant,
Dagen efter gik A op til Lærer der tillige fik stor Betyd
Balleby og fortalte ham det hele, ning for Salling som Folkevækker gennem sine histori
akkurat som det var gaaet til, og
ske Sysler.
bad ham at hjælpe mig at lede i
Kirken, om hun muligvis alligevel skulde have tabt dem
der, men der var ingen og blev ingen. Tilsidst udbrød
Lærer Balleby, jamen havde hun nogen? Saa vilde A have
betalt ham den manglende 25 Øre, men han vilde ingen
modtage og svarede: Er det nu værd at gøre mere ud af
dette end nødvendigt, Pengene skal jeg jo ikke have, men
derimod Lyby-Degn, og denne 25 Øre er allerede afsendt.
Ja, saadan kom A saamæn afsted, sluttede Kjen Fibæk,
idet hun møjsommelig rejste sig, idet hun yttrede: A
skal vel nok hjem.

Aarsberetning 1959 fra
Historisk Samfund
Vor historiske Vandring lagdes i Aar, 23. August, om
ad Fjends Herred, hvor man besaa en hel Række histori
ske Steder, som Folk i Almindelighed ikke aner noget om.
Man samledes paa Ørslev Kloster, hvor Pastor Thorsen
interessant fortalte om Kirken og sluttelig om Sørøveren
Mogens Heinessøn, der halshuggedes og ligger begravet
her.
Derefter besaas det hengemte og næsten glemte Sted
med Borris Kirkeruin, som Pastor Jørgensen, Sparkjær,
berettede om. Ruinen solgtes i 1905 for sølle 350 Kr.
Kun 4 Grave er bevarede i Kirkegaardens Vildnis.
Ved Kaffebordet i Mønsted Kro fortalte Formanden,
Førstelærer J. C. Krogh, om det sjældne Oldtidslævn
Margrethevolden, hvortil man ad ukendte Veje førtes af
Rosborggaardens Ejer, Gaardejer Anton Jacobsen, og
hvor Litterat Otto L. Sørensen gav Besked om Rosborgs
mange Ejere gennem Tiderne. Ydermere fortalte han om
den gamle Søgast Drakenberg, hvis Navn var knyttet til
Ørslev Kloster og Skive.
Redaktør Elin Hansen fortalte meget sagligt om den
fra Ingemanns Romaner saa kendte Drost Peder Hessel
og hans Høj ved Harrestrup, som dernæst besøgtes. Saa
indtog man den medbragte Aftensmad paa en Grøftekant,
og ved Lygteskær sluttedes af med et Besøg i Jættestu
erne i Iglsø, hvor forhv. Kustode A. C. Ramsdahl fortalte,
hvorledes vore Forfædre med deres ringe Hjælpemidler
var i Stand til at bygge saadan mægtige Høje.
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Mindeplade paa Skive Musæum, som blev afsløret 12. Marts, faa Dage efter
50 Aars Jubilæet. Paa Pladen staar Navnene paa tre, der har gjort en stor
Indsats for Musæet, nemlig Træhandler Niels Sørensen, Lem, Fru Else
Christensen og Lærer Bøgelev, Skive.

Den aarlige Generalforsamling afholdtes 12. September
paa Musæet, hvor Ingeniør Sylvain Thomsen fortalte om
Restaureringen, der nu havde bortskaffet den fæle Fugt
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i Murene. Ramsdahl efterlyste de bebudede Mindetavler,
der forlængst var samlet et Beløb til og skulle opsættes
i Musæet over vor historiske Sags trofaste Støtter, af
døde Træhandler Niels Sørensen, Lem, samt Fru Else
Christensen og Lærer Bøgelev, Skive.
Krogh meddelte, at der nu ved Breum Kilde var opsat
en Tavle med Oplysninger paa Foranledning af Sekretæ
ren, Lærer Svend Mortensen, Skive.
Sluttelig meddelte Kassereren, Litterat Otto L. Søren
sen, at Samfundet nu tæller 375 Medlemmer. Trods Ude
blivelse af Statstilskud, som sidst androg 1035 Kr. med
Forhøjelse, havde man formaaet at udsende „Skivebogen“
i 8 Ark à 320 Kr. for Trykningen, som nu er dyrere. Af
Tilskud er modtaget 400 Kr. fra private Institutioner
samt 200 Kr. ialt fra Amt og Kommune.
Ved en særlig Indsamling er det lykkedes at frede den
forlængst afdøde Rigsdagsmand Bertel Nørgaards Grav
sted paa Krejbjerg Kirkegaard for 785 Kr. i 50 Aar.
J. C. Krogh,
Formand.

Mon vore Medlemmer kender

Dansk historisk Fællesforening?
For godt 50 Aar siden sluttede en Række historiske
Foreninger og Institutioner sig sammen i Dansk histo
risk Fællesforening, nemlig 32 historiske Amtssamfund
og Foreninger samt 102 Musæer, 49 Arkiver og Bibliotheker foruden 25 By- og Amtsraad. Enkelt-Personer har
aldrig kunnet blive Medlemmer.
Foreningens første Formand var Professor Camillus
Nyrop, som før sit Valg stillede den Betingelse, at det
kun skulle gælde for eet Aar. Han forblev dog to Aar
paa Posten og er derefter blevet efterfulgt af Professor
Hans Olrik fra 1911—20, Professor Fabricius fra 1920—
41, Nationalmusæumsdirektør Nørlund 1941—50 og siden
af den dygtige Historiker, Landsarkivar Johan Hvidtfeldt i Viborg.
Der holdes et aarligt Repræsentantskabsmøde paa skif
tende Steder i Landet. Vort Samfund har gentagne
Gange sendt Repræsentant dertil, sidst var det Lærer
Niels P. Bjerregård, der mødte for Skive. Paa disse
Samlinger drøftes, hvad der i Aarets Løb er udrettet for
den historiske Sag, og hvad der videre kan gøres for at
pleje Medlemmernes (Samfundenes) Tarv, et Arbejde som
stadig udvides. En af de vigtigste Opgaver er at opnaa
størst muligt Statstilskud til Amtssamfundene og til sær
lige historiske litterære Formaal. Som Grundlag for Til
delingen af de aarlige Tilskud til Amtssamfundene har
Undervisningsministeriet valgt Medlemstallets Størrelse,
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hvilket maa være en Spore for de enkelte Samfund til at
hverve Medlemmer og Holdere af deres Aarbøger.
Endvidere udgiver Foreningen, DHF, et Tidsskrift
„Fortid og Nutid“, et godt og flot Skrift, som bl. a.
bringer Artikler om Arkiverne og deres Indhold samt
Anvisning paa, hvorledes man kan udnytte disse ved
lokalhistoriske Studier. Heri er ogsaa Oversigter over
Aarets nyudkomne historiske Litteratur og fyldige An
meldelser med Oplysning om Indholdets Karakter. Som
et Eksempel fra de sidste Aar kan nævnes en Artikel
af Gunnar Olsen, Dansk landbrugshistorisk Litteratur
1952—58. Den giver rig Oplysning om Kilder til Studiet
af Landbrugets og Landboforholdenes Historie.
I Tidsskriftet finder man vel ikke Afhandlinger om
almindelige historiske Emner, men for Eksempel Artik
ler om Indholdet i de jydske Bispearkiver og Fortegnelse
over Præsteindberetninger, der findes i danske Arkiver.
Dette Tidsskrift kan vore Medlemmer erhverve, saavel
den nyeste Aargang som ældre, til en mindre Pris end
sædvanlig ved Meddelelse herom til vor Kasserer, Frederiksgade 4, Skive.
Det er en given Sag, at Foreningen lægger stærk Vægt
paa at fremme det lokalhistoriske Arbejde, bl. a. By- og
Sognehistorie, og den har med Henblik herpaa oprettet
en gratis Konsulentvirksomhed, der særlig har givet Svar
paa bestemte Spørgsmaal, givet Oplysninger om Kilder
og af og til foretaget Gennemlæsning af Manuskripter.
Henvendelse herom sker til Konsulenten, Landsarkivet,
Viborg.
Foreningen har forhen uddelt Præmier paa 300 Kroner
for en særlig værdifuld Aarbogsartikel, men er nu gaaet
over til at bedømme tre Aars Produktion ad Gangen og
at give en Præmie paa 1000 Kroner. Den uddeltes første
Gang i 1959.
Yderligere har Foreningen nedsat adskillige Udvalg
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med ganske særlige Formaal, saasom Indsamling af
gamle Arkivalier fra private Hænder, heriblandt Lavs
arkivalier, som var endt hos private Personer.
Man har ogsaa oprettet et Landsudvalg for Indsamling
af gamle Fotografier. Paa Grundlag heraf har man formaaet at afholde en Udstilling paa et enkelt Musæum,
hvortil kom meget frem baade af gamle Prospekter,
Gruppebilleder og Portrætter. Ogsaa paa Skive Musæum
og hos Redaktøren af „Jul i Skive“ ligger et Væld af
lokale Billeder, dog modtages med Glæde stadig saadant
Materiale hertil, eller til Fællesforeningens Samling, til
Brug ved kommende Udstillinger. I denne Forbindelse
skal det anbefales paa Bagsiden af saavel gamle som
nyere Billeder at notere Aar og Dato for Billedets Til
blivelse, og hvad eller hvem det forestiller — selvom man
ikke agter at afstaa disse — saa lad os bare se disse be
dagede Billeder.
Foreningen udgav i sin Tid en Haandbog for danske
Lokalhistorikere, der fandt saa mange Købere, at den nu
er ganske borte. Vil man alligevel gerne studere den, kan
den laanes paa Folkebiblioteket. Da det iøvrigt ikke er
saa let at orientere sig i det historiske Arbejde, agter
DHF snarest at udgive de tre første af en hel Række
smaa — og billige — Bøger, der fortæller Dem bl. a.,
hvordan man optegner Tradition, hvad Dialekt og Sted
navne giver af historiske Oplysninger, hvad man læser
ud af et Billede og mange andre Ting, der kan interes
sere en Lokalhistoriker. Det er kun nogle faa af de Op
gaver, DHF har taget sig paa. De skal ikke betale noget
for at nyde Gavn af Foreningens Virke, men er De Med
lem af et Amtshistorisk Samfund, eller tegner Abonne
ment paa „Fortid og Nutid“, støtter De derigennem DHF.

SKIVEBOGEN
udsendes til Samfundets Medlemmer. Kontingentet er kun 6
Kr., og Indmeldelse kan ske til Kassereren, Otto L. Sørensen,
Frederiksgade 4, Skive, til hvem ogsaa al Henvendelse angaaende Ekspedition bedes sendt, samt til hvem Tidsskrifter
og Bøger bedes adresseret. Indmeldelse modtages ligeledes af
Styrelsens Medlemmer og Samfundets Repræsentanter i Sog
nene 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, 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.
Se efter, om De mangler tidligere Aarbøger eller Skrifter.
De kan ogsaa forlanges gennem Byens Boghandlere.

RETTELSER TIL „SKIVEBOGEN“ 1959
Side 107, 1ste Linie staar: Anne Cathrine, f. Sommer, —
rettes til: f. Dyhr.
Paa samme Side, Linie 21, staar: Dorthea Kathrine Pedersdatter Lynderup, en Datter af Gaardejer Peter Christen
sen Lynderup og Hustru Anne Andersdatter i Svenstrup,
Højslev Sogn, — rettes til: Dorthea Kathrine Pedersdatter
(eller Pedersen), en Datter af Peder Mogensen Brudal og
Birthe Pedersdatter.
(Velvilligst meddelt af Grosserer Chr. P. Friis, Bendzvej 4,
København F.).
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