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Skivebogen
Historisk Aarbog for Skive og Omegn

Nørregade først i 1870erne. Til venstre boede Drejer 
Lorentzen, Skomager Svanberg og Bødker Jesper Thom
sen. Til højre: Bødker Kring Ekviperingshandler P. O. 
Berg, Rokkedrejer Berg ved Tranlygtepælen, Høker 
Nielsen, Konditor Andersen og Købmand Andr. Søren
sen. Brolægningen var slet med Rendestensbræt tværs 

over Gaden foran den lille Postpakke vogn.
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Blandt en Del glemte, sammensunkne og øde Voldsteder 
rundt i Skives Opland, kan henregnes en lille Volding, 
kun en halv Meter hævet over Engen, sonderst i Skive 
Landsogn mellem Svansøgaard og Estvadgaard, ved et 
gammelt Vadested i Bilstrup Enge ovre mod Øst, tæt Vest 
for den nye Landkanal, hvor Voldstedet tidligere havde 
Skive—Karup Aaens Løb tæt inde paa Livet, som da slog 
et Sving herover.

Der ses det i al sin Gaadefuldhed, tavs som en gammel 
Oldemor, der har tabt baade Mæle og Erindring om egen 
Alder og Herkomst.

Naar man betragter denne lavtliggende, sammensunkne 
Enkeltbanke, kan man næppe undlade at fundere over 
dette, sandsynligvis senmiddelalderlige Levn, som vel ikke 
er ukendt, men kun korteligt omtales i Traps Beskrivelse 
af Kongeriget Danmark, og i Daniel Bruuns Værk : „Dan
mark“ — som et firkantet, af Grav og Volde med Ler
hjørner omgivet Voldsted, fra hvis vestlige Side en Op- 
højning gaar i en Bue ind mod Land, ovre Øst paa ud
for Svansøgaard, vistnok en gammel dæmning eller Vase, 
ad hvilken Vejen, som er opført af en betydelig Opfyld
ning af Sand og Grus, førte ud til denne Fortidsgaard.

Nationalmuseet har forlængst „snuset“ lidt til Pladsen, 
i hvis sydøstlige Hjørne der findes et Brøndsted, nu næ-



6 Otto L. Sørensen

sten ukendeligt, men forhen synligt som et rundt, tragt
formet Hul. Der er desuden fundet Munkestensbrokker 
derude, ellers er Stedet med udtalt økonomisk Sans ribbet 
for alt, der kunde anvendes paany; tillige synes her at 
have hersket Brand.

Der har altsaa levet Mennesker, her hvor Nattetaagen 
kunde staa mandshøjt det meste af Aaret rundt. Hvem 
var mon de ? Og hvorfor valgte de sligt umuligt Bosted — 
og hvornaar?

Tiden er for saavidt lettest at komme efter, fordi der 
som sagt fandtes Brokker af Munkesten, der vel tidligst 
kendes fra omkring 1160—70, men her vel først taget i 
Brug ved 1300, og tydeligt fortæller, at man her havde 
med velstaaende Folk at gøre, der havde Raad til at an
vende Teglsten, for de var ret kostbare, og slig Flothed 
ikke givet Hvermand. Stammer de monstro fra et Vagt- 
taarn, nederst muret, oventil af Bjælker, som godt igen 
kan have haft en Forgænger paa „Stylter“, helt af Tøm
mer som Barfred eller Forsvarstaarn i Ufredstider, hvor
til Frygten for Livsfare havde drevet sin Mand — eller 
de nærmestboende.

En inddiget Plads var forhen ellers nok som Tilflugts
sted og endda uden Bygning herpaa, kaldtes den en Borg.

Taarne hører da ogsaa en senere Tid til, saaledes næv
nes endnu intet Taarn paa Skivehus saa sent som 1406, 
men kun Volde og Grave.

Altsaa tydeligvis en Vagtborg, endnu en af disse gaa- 
defulde Tomter af en væbnet Vogters Forskansning.

Hvem og hvad var da slig væbnet Svend, som magtede 
at opføre Voldsted paa et næsten utilgængeligt Sted i 
vilden Kær? Ja, om den Stand han sandsynligvis tilhørte, 
er der fremsat flere Meninger, een heraf gaar ud paa, at 
en væbnet Mands Rang havde sit Udspring af Medlems
skabet af Kongens Hird, den talrige Skare af henved 6000 
krigsvante Karle, eller Thingliden, som Kongen omgav
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Situationskort over Skive Aas gamle Forløb tværs over Estvadgaards Enge, 
indtegnet Klodeborgs Voldsted i Bilstrup Eng, nedenfor Klodebjerg Høje. 
(Tegning af Vilh. P. Beck paa Grundlag af Videnskabernes Selskabs Kort 

fra 1805).

sig med i hvert Fald fra Knud den Stores Tid, da England 
endelig 1016 var indtaget; og som et halvt Aarhundrede 
senere, da Harald Hen regerede (1076—80), var dem, 
der blev Kongens Ombudsmænd i Sysler og Herreder,1) 
hvoraf en Herredshøvding kan have haft sin Hærborg i 
Hindborg ved Skive. Deres Udrustning var meget kostbar, 
saa de maa have tilhørt Landets velbyrdige og formaa- 
ende Slægter.

Andre fremfører den lidt afvigende Forklaring, at det 
var Storbønderne, der med deres Vaaben og Værge gjorde 
personlig Ledingstjeneste, mødte frem ved Ledingsopbud 
paa Thinge og tjente Kongen og Riget, endda paa egen
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Risiko med Fare for Liv og Lemmer, kort sagt, enhver, 
der magtede det, kunde give sig til at være Svend, nær
mest først i en Overmands Følge.

Enten den ene eller den anden Mening kan holde, ude
lukker de ingenlunde hinanden.

De væbnede Mænd skulde derfor ikke betale Ledings
skat af deres Gaarde, al den Stund de gjorde Krigstjene
ste deraf, eller red for Gaarden som det kaldtes, og fra 
1320 blev det endda til Skattefrihed for de Bønder, der 
havde givet sig i en Væbners Værge.

Erik Menved var den sidste af vore Konger, der ved 
1300 prøvede at udbyde den gamle Søleding, og i den 
kongeløse Tid omkring 1334 forfaldt ganske disse Styres
havne, hvortil Strandbønderne i Viborg Stift, paa hele 
Sydsiden af Limfjorden endnu et Stykke hen i Middel
alderen, nemlig 1195, formaaede at udrede næsten 100 
Snækker, en Ordning, som menes at gaa helt tilbage til 
Kong Got freds Dage, sidst i 7-Hundrederne. Hans Herre
dømme som Overkonge i Jylland strakte sig kun her til 
Limfjordens Vande, nordenfjords havde de deres egne 
Jarler og Konger, siger Sagnet, der for Resten ogsaa rø
ber, at Got freds Dronning var en Jarledatter fra Salling, 
hvis Navn ikke nævnes.

Man har bevaret et Par Ord om denne Ledingspligt paa 
vor Egn, nemlig fra dengang et Par Stormænd i det jyd- 
ske Broderlav, Biauer (Bjørn), og Nigles Net fra Salling 
Syssel var stævnet til Fjenneslev, hvor Valdemar Sejr 
1202 holdt sin første Kongetale til sine Mænd. Her lovede 
han dem Kronens Skove med lige Ret, naar de holdt dem 
i Hævd og gjorde deres skyldige Leding heraf.2)

Men ved at overtage andre Bønders Ledingspligt og 
Jord, blev Væbnerne til Herremænd, og var de i Besid
delse af rigeligt Strøgods, kunde de tillade sig at hverve 
Følgesvende og ride selvanden eller selvtredie, som det 
hed.
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Haardtbrændte Rester af Lervægge med 
Aftryk af Straafletning fra Klodeborgs 
Tomt, afleveret 1966 til Skive Musæum. 

(Henning Mølgaard Olesen fot.).

Hver Gang man ser en af Standen nævnt i de latinske 
Dokumenter, kaldes de Armigeri, altsaa en armeret eller 
væbnet Svend. Selv skrev de sig „aa Wapen“, som slet 
og ret betyder af Vaaben. Runeristningen var jo ikke saa 
langt borte, og Latin 
magtede vel kun faa, 
saa de nøjedes ofte blot 
med Besegling med de
res Segl.

Væbnerne var dermed 
i vor Middelalder de ade
lige, der ikke var Rid
dere eller Milites, som 
disse benævnes og titu
leredes Herre. De havde 
dog ligesom Ridderne 
Adgang til de højeste 
Poster i Riget og til 
Sæde i Rigsraadet, saa- 
ledes ser man en adelig, 
der kun var Væbner, Ja
kob Nielsen, der antages 
at være Søn af Niels 
Bugge til Hald, ved 1375 sidde som Høvedsmand paa 
Skive Slot.

Fra Salling kendes flere Væbnere, der som andre Bøn
der boede inde i Landsbyen, og saa vidt vides ikke havde 
befæstet Gaard, saaledes fra 1327 Johannes Slet af 
Breum, saa Vogteren af Klodeborg kan have haft sin oppe 
paa det faste Land, hvor den formaaende Mand, Bild, 
engang i Vikingetiden maa have anlagt sin Torp eller 
Udflyttersted, en Bytype, af hvilken der mellem Aar 1000 
og 1200, opstod henved 3500 rundt om i Landet.

Væbnerne blev en ret talrig Stand, omkring Aaret 1350 
fandtes henved 2000 af dem i det daværende Rige.
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Endnu først i vort Aarhundrede kunde der paavises 
1500 af deres øde Voldsteder, hvoraf 150 var fredede ved 
1908.

Deres Magtbrynde og Egensind gjorde sit til, at de 
betrængte som jagede Dyr maatte søge ud til Kær og 
Mose, Skov og Holm, hvor mange gik deres Bane i Møde, 
og havde sat sig selv udenfor Samfundet.

Det viste sig da nemlig ogsaa med Tiden, at Konge
magten ikke var for, at deres Magt tiltog med flere og 
flere undergivne Bønder og disses Jord, saa den maatte 
for ikke helt at forarmes søge at affinde sig med dem i 
de lange Borgerkrigsaar efter Valdemar Sejers Død og 
inden Erik Glippings Drab, da Kongen næppe vidste, 
hvem der var hans Mænd, og hvem de fredløses.

Som Sammensvoren mod Kongemagten i det jydske 
Adelsoprør 1314 kendes saaledes Niels Bratze fra Skive
egnen, Ridder af Slægten Saitensee, der paa Viborg Thing 
dømtes til Fortabelse af Liv og Gods.

I disse Aar blev Væbnerborgene almindelige, og fra 
omved 1320 maa de menes at tiltage i Tal. Det er ogsaa 
paafaldende, hvor ens Dateringen ligger for Flertallet af 
dem, man er i Stand til at tidsfæste. Deres Anbringelse 
og Opbygning røber en indædt og stadig Modstand, der 
tydeligt røber, at der var Fare paa Færde, og at man 
ikke kunde lade Porten staa aaben.

Strategisk laa Klodeborg fortrinligt og fortæller om 
sin Tilstedeværelse som en tvingende Nødvendighed. Det 
kunde fra sit velberegnede Stade beherske Overfarten 
mellem de to Herreder Fjends og Ginding, en god og 
gammel Rute, idet man ved at benytte den undgik den 
store Omvej over Skive og Lundbro for over Hjelm Hede 
at naa Holstebro.

Maaske var det denne Vej, over Vadestedet, Thorgun- 
nasønnen Krist jern Svendssøn i Erik Emunes og Harald 
Kesias Tjeneste med sine Husfolk og Krigskarle drog i



Voldstedet Klodeborg i Bilstrup Enge ved Skive

Vaaren 1132, da han og Modstanderen Kong Niels fra 
hver sin Side nærmede sig Passet mellem Flyndersø og 
Limfjorden for at mødes i det blodige Optrin paa Heden 
ved Rønbjerg, hvor man for Resten i vor Tid har fundet 
en bredbladet, saakaldet dansk Økse af Jern med stærkt 
afrundet Æg, der faldt ud af Haanden paa ham, der 
svang den her for sidste Gang, og dulgtes i den høje Lyng 
til vore Dage.3)

Endnu ved 1774 havde man Brug for Overfarten ved 
Klodeborg i Stedet for at søge over Hagebros Forgænger, 
der i sidste Tøbrud var bleven saa medtaget, at den maat- 
te istandsættes, og derfor maatte de Rejsende fra Viborg 
til Holstebro drage fra Viborg med den gamle Landevej 
oppe i Heden til Dommerby og videre forbi Svansø over
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Estvad Bro til Estvad By, hvorfra den tilstødende Skive
vej til Holstebro kunne følges.4)

Men i 1797 hører man dog, at Estvadgaards store Bro 
over Engen ikke mere med Heste og Vogn kan passeres.5) 
Endvidere i 1802 meddeles, at Estvadgaards 3 Broer over 
sine Enge nu kun benyttes til eget Brug for at bjærge 
Gaardens Korn fra Engene.6)

Aaret efter blev saa Broen taget under Reparation, og 
imens maatte man rejse den lange Vej om ad Skive.7)

I 1853 hedder det saa, at Brostedet ved Estvadgaards 
Eng bør forsynes med en Træbro paa 4 Rækker Pæle, 3 
i hver Række med 12 Alen imellem de midterste; dog 
skulle Brodækket tages op i Vintertiden.8)

Indtil i 1880-erne, da Broen ved Trevad rejste sig lidt 
Syd for det gamle Vadested Seesbro, var Broen her ved 
Klodeborg det eneste Sted mellem Skive og Hagebro, hvor 
Vejfarende kunde komme tørskoet over den „løbnings
blanke“ Aa.

Flere har ment, at Navnet Estvad skulde betyde „det 
østre Vad“, men kan vist ikke have noget at gøre med 
dette Overfartssted. Navnet kommer snarere fra det 
Overfartssted, der var mellem Flyndersø og Nikkelborg 
Sø, nu et Mudderhul, som ogsaa var Flyndersø Vand
mølles Bagvand, der jo blev passeret af Rejsende paa 
Adelvejen mellem Holstebro og Skive, som over Skave, 
Sevel, Hjelm Hede stilede mod Lundbro.

Forleddet i Navnet Estvad er uden Tvivl det gamle 
jydske Ord for „Ast“ eller „Æst“ i Betydning Bagdel, 
altsaa det skidne Vad. Vi finder ogsaa Ordets Begyndelse 
i Navnet Ejskær i Dølby, og i „æ Dævels Ast“ ved Flyn
dersøs Østbred (Sevel Sogn). Da Alternativet — „det 
vestre Vad“ mangler, kan Navnet sikkert ikke betyde 
„det østre Vad“.

Angaaende Sejladsen paa Aaen, der strøg tæt forbi 
Klodeborg, da har denne paa Grund af den daværende
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Ridderen Oluf Munk til Volstimp ved Struer, som i 1544 købte flere af 
Kronens Gaarde i Svansø samt Klodeborgs øde Voldsted i Bilstrup Enge. 
Han var forh. Bisp i Ribe og blev sidenhen Lensmand paa Skivehus. 

(Tegning af Sigfred Lauritsen efter Ligsten i Hjerm Kirke).
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større Vandmængde rimeligvis ikke været uden betyd
ning, thi de nuværende Enge maa have været mere vand
førende, ligesom ved Skive, hvor man fordum havde Skive 
Sø.9)

Et sagn beretter, at Dronning Margrethe engang kom 
sejlende paa Karup Aa fra Skive til Karup, og her fra 
det høje Kirketaarn stod og saa, hvorledes hendes Hær
fører, Ivar Lykke, mønstrede en Del af de Tropper, der 
skulde drage til Sverige og bekrige Kong Albrecht 
1389.10) Her fra Kirketaarnets Højhed kunde hun rigtig 
iagttage Mønstringen, der foregik paa Karup Hede, et 
Sagn, der ved det levende Ord var fortalt fra Slægt til 
Slægt paa Egnen, men det er nu en saa ældgammel Be
retning, at dens Rigtighed selvfølgelig ikke kan bevises; 
og at Kirketaarnet har været her dengang, kan i høj Grad 
betvivles.11)

I forbindelse med hendes Sejlads fra Skive Skibsbro 
til Karup, maa det ogsaa angaa hende, hvor et andet Sagn 
kalder hende for en højbaaren Jomfru, eller Prinsesse, 
der kom i Havsnød paa Aaen, eller den vilde Sø udfor 
Kirken i Skive, og her lovede „Vor Frue“ Jomfru Maria 
at opføre en Kirke til hendes Ære, hvis hun kom frelst 
i Land. Nu ved man, at Kirken allerede var her omkring 
1200, saa det er vel kun Taarnet, der menes, hvilket ud
mærket kan være fra hendes Tid, da man netop da be
gyndte at have Kirketaarne. Det blev sandsynligvis bygt 
ved Hjælp af Kvadre fra den lille Kirke nede i Sønder
byen, men her var aabenbart ikke Kvadre nok, da disse 
kun findes i Taarnets Underdel. Sønderbykirken, viet til 
Set. Peder, Sømændenes Helgen, nævnes i et Testamente 
1304,12) og saa derefter nedbrudt ved 1400, da mange 
Kirker forsynedes med Taarne. Fra den lille Sønderby- 
kirke stammer maaske tillige den lange Granitsten med 
Tovsnoning i den gamle Kirkes Kor, en Stil fra omkring 
1150, hvilket stemmer med, at man paa dens Kirkegaard,



Voldstedet Klodeborg i Bilstrup Enge ved Skive

hvor Skive Markfrøkontors 
Bagplads var, fandt en 
stensat Kvindegrav med 
rund Udkragning til Ligets 
Hovede, ogsaa en Stil fra 
1150.

Man kender flere Navne 
og Volde i Fjends, der min
der om Dronning Margre
the, saaledes den lange, 
lave Margrethevold nede 
ved Rosborggaard, ligesom 
man i Kobberup kender 
Rester af en i vestlig Ret
ning gaaende Jordvold, der 
inde i Fly Sogn ender i en 
bredere Runding, og Sag
net siger, at hun her paa 
Tastum Hede har haft en 
Lejr mod Kong Albrecht, 
hvorimod Margrethehøllet i 
Aaen ved Egebjerg i Vrid- 
sted næppe kan henføres 
til hendes Virksomhed.

Fra en senere Tid kan der peges paa Navnet „Krejel- 
gaard“ i Se vel, der rimeligvis har været beboet af en 
Krejler, som udmærket med sin Kaag, en fladbundet Sejl- 
baad, kan have sejlet op ad Karup Aa til Bærs, i hvis 
Nærhed Gaarden laa. Oprindelig hed Gaarden „Hedehus“, 
men allerede 1646 forekom Betegnelsen „Krejlgaard“ for 
samme, mens Brugen af Hedehusnavnet ebbede ud ved 
1706.

Omkring 1750 kunde man efter Billeder at dømme, end
nu med en ret stor Jagt ude fra Fjorden anløbe Anlægs
broen nedenfor Brogaarden og Langebro ved Skivehus,

Nær ved Klodeborg Volsted har man 
i Svansø Mose fundet et Bronzesværd 
saa smukt og fejlfrit, som om det 
lige var støbt. De sandede Jorder var 
altsaa ogsaa foretrukket af Bronze
alderens Bondebefolkning. Sværdet, 
hvis Dele blev fundet ad to Gange, 
opbevares nu paa Skive Musæum 

som et af dets Pragtstykker.
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hvis Pæle man længe efter saa her ved Bleghaven i den 
meget tilsandede Aa, hvorfra det skarpe Hedesand fyldtes 
i Voldgravene om Skivehus ved 1838.

Endnu saa sent som i 1845 kom der Købmænd sejlende 
op ad Aaen, helt til Baarvig Krog nedenfor Vridsted, hvor 
de fortøjede, medens de var oppe i Byen for at sælge de
res Varer.

Lidt senere, det var i 1855, at der fra Gaarden Sønder 
Dueholm i Sevel kunne sejles Tørv til Skive med Kaage, 
det var paa den Tid denne Gaard ejedes af Købmand 
Mikkel Thorups Enke, Henriette, i nuværende Selchaus 
Gaard i Nørregade.13)

Som et Kuriosum kan ogsaa nævnes, at Skivemaleren 
Hans Smidth i Ungdommen i en Ferie omkring 1863 sej
lede med sin gode Ven, Maleren Theodor Philipsen, paa 
Opdagelsesrejse op ad Karup Aa.14)

Men tilbage til Klodeborg, der vel hovedsageligt havde 
til Formaal at beskytte mod Fjender og vilde Dyr, men 
udover dette var dens Placering tydeligvis bestemt af 
strategiske Grunde.

Men hvor skal man med Rimelighed finde dens Vogter, 
var han at søge her, eller havde Estvadgaard omsider 
taget Styret over Voldstedet, den var nemlig en gammel 
Gaard, hvis Forgænger havde sit Stade nede i den nuvæ
rende Have med Voldgrav lige i Engkanten, hvor dens 
Rester ses endnu, opfyldt af Siv.

Den var øjensynligt beboet ved 1349 af Væbneren 
Christ jern Harthæbo^15 ) idet en „Harthbo“ omkring 1400 
stiftede en Sjælemesse i Ribe Domkirke for sin Broder, 
Peder Jern.16)

Netop ved den Tid (1393) fik Dronningen Magt til efter 
Loven at rydde op blandt disse Voldsteder, der mange 
Gange kun var at regne for Røverskjul og havde været 
Aarsag til megen Ufred, saa ved den Tid er Voldstedet 
nok gaaet al Kødets Gang, omend Overfarten stadig hav-
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Den gamle Nedkørsel til Vadestedet ved Flyndersø Mølle 
set fra Hesthøj i Estvad.

de en Vogter behov, og maaske var det den Væbner Hard- 
bo, der 1424 var til Stede paa Harbo Bygdething.

Fra 1440 kendes derpaa en Knud Nielsen, som vel ogsaa 
havde Estvadgaard. Han førte dog ikke Navnet Hardbo, 
men derimod denne Slægts Skjold, Hardbo-Vaabenet, som 
var blaat, og deri sat en Sølv-Stjerne over tre Sølv-Bøl
ger, og var det Vaaben, der paa Begæring af Erik Nielsen 
Gyldenstjerne paa Thim tildeltes omtalte Knud Nielsen 
af Kong Christopher, da han fik Frihed og Frelse. Knud 
Nielsens Segl er bevaret fra 1467, hvor han var Medud
steder af et Vidne paa Aasted Kirkestævne i Nordsalling.

Et halvt Aarhundrede efter, nemlig 1534, kom Greve
fejden, hvor Bønderne i Braarup slog Følge med Skipper 
Klement og herved forbrød deres Gaarde, der blev nedre
vet og Jorden lagt under Skive Slot og Købstaden til Fæ-

2



18 Otto L. Sørensen

gang for Borgerne, der havde været paa Kongens Parti. 
Gaardene Syd herfor i Bilstrup og Svansø, en Gaard, der 
allerede omtales 1524, laa længe til Estvadgaard og be- 
boedes af Adel og fornemme Personer og senere af 2 Fæ
stere.17)

Ser vi videre paa Estvadgaard, da ejedes den ved Aar 
1500 af Olaf Gyldenstjerne, der som Kongens haand- 
gangne Mand sad som Lensmand paa Skivehus, og i 1539 
sad Olaf Munk fra Volstrup som Lensmand samme 
Sted.18) Det var ham, der 1544 havde Fingrene ude efter 
en Del af Estvadgaards Bøndergods, som var Krongods, 
og fik snart Ejendomsbrev paa 3 Gaarde i Svansø, som 
Jes Madsen med flere iboede, Dalsgaard, som Knud An
dersen iboede, og Haseløe, hvor Niels Andersen sad, samt 
et øde Byggested, kaldet Nørbisom!19)

I dette Brev nævnes Kludborg ikke, men mon ikke det 
netop var nævnte „Nørbisom“, der havde Voldstedet un
der sig, og at Navnet skal forstaaes som Nørbilstrup eller 
Nørgaard i Bilstrup. Mon det ikke bekræftes af følgende, 
hvor Rigsadmiral Peder Munk kort efter, i 1585, boende 
paa Estvadgaard, begærer af Kongen 5 Gaarde og Bol 
i Bilstrup, som her af Skriveren kaldes „Betstrup“ i Ski- 
fue Sogn i Fientz Herred med en øde Mark, „Klindborg 
Mark“, der bruges til samme By.20) Naar man ser nøjere 
derpaa, kan der slet ikke herske Tvivl om, at „Klindborg“ 
er en Fejlskrift i Kancelliet for „Kludborg“, tilmed da 
der siden i Dokumenter findes flere Fejl af samme Art, 
saaledes „Betstrup“ for Bilstrup, „Roneberg“ i Stedet for 
Rønbjerg og „Gierding Herred“ for Ginding Herred.

Efter sin Begæring faar saa Peder Munk samme Aar 
den 13/4 de 4 Gaarde og 1 Bol samt „en øde Jord“ kaldet 
Kludborg i Bilstrup, altsaa Klodeborg Mark fra den, for
mentlig forbrudte Nørgaard, som var lagt ind under Bil
strup Byjorder.21)

Allerede i 1544 benævntes Voldstedet som Kludborg og
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Sagnet vil, at Dronning Margrethe lod bygge Skive Kirke paa det Sted, hun 
blev frelst i Havsnød paa den oprørte Skive Sø; men det var nok kun 
Taarnet, der da blev opført, idet det netop menes at stamme fra hendes Dage.

maa hentyde til dets ruinerede Tilstand, et Stenbrud, en 
Ruin eller en Raltenborg. Her siges Kludborg at ligge i 
Øster Risom Enge, hvilket atter er en Fejl for Øster Bil
strup Enge, da den aldrig har ligget andre Steder. Der 
har maaske været tænkt paa Haldborg, hvis oprindelige 
Beliggenhed omme i Nærheden af Øster Kisum Enge maa 
have været Vester Haldborgs Plads, for Vester og Øster 
Haldborg opstod i Tiden før 1650 af „Halborg“ og blev 
forenet saa sent som ved 1762 af Thomas WUisen, og laa 
ved det vigtige Sted, hvor Vandløbene Krarup Møllebæk 
og nuværende Skælbæk flyder sammen. Dens Navn kom
mer af det hældende Jordsmon, der findes her.22)

Klodeborg, der nu undertiden fejlagtigt kaldes Klode
bjerg, maa sikkert have Navn efter den lille Banke, den 
ligger paa, paa Jydsk en Klode, altsaa slet og ret en 
Jordknold.23) Klodebjerg er derimod Banken oppe paa

2*
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Land, hvor Oldtidshøjene herpaa kaldes Klodebjerg 
Høje.24)

Nørgaard, som Banken tilhørte, blev begribeligvis for
brudt i Klementsfejden ved 1534—36, da Manden, maaske 
af Lavadel med ubefæstet Gaard i Bilstrup, havde slaaet 
Følge med de oprørske Bondehorder, og orkede aabenbart 
ikke senere at tilbagekøbe den fra Kronen eller udrede 
Halsløsning, som det kaldtes, men maatte derpaa fredløs 
rømme for at redde Halsen. Eller var han i Tilløbet, der 
røvede Skivehus, eller med ved Svenstrup, da Bønderne 
tog Ivar Krabbe tilfange, da han som Junker red for 
Ostergaard. Maaske lod han Livet i Aalborg, da Felther
ren Johan Rantzau med sine Landsknægte fra Tyskland 
berendte Byen og slagtede flere Tusinde af Skipperens 
Tilhængere.

Derefter træffes Nørgaard i Markbogen for Skive Land
sogn i 1683, da dens Fæster under Estvadgaard var Jens 
Iffuersen, der avlede 3 Læs Mosefoder i „Klindberg Eng“, 
som øjensynligt maa være det Sted, vi hele Tiden har søgt 
Oplysning om. Tilmed finder man i en Taksation fra 1792 
nævnt Kludborg Hede i Bilstrup, saa der har altsaa fra 
gammel Tid af hørt Jorder under Voldstedet, og det maa 
nok være ved henimod 1800, at Nørgaards forrige Jorder 
bliver spredte, omend ikke alt kom bort, for stadig ligger 
der en Gaard nordligst i Bilstrup af samme Navn.

Omkring 1942 var det derimod Landmand Esper Kirke- 
gaard, der var i Besiddelse af Voldstedet, hvor han kunde 
fryde sig over 3 vilde Svaner, som i de gamle Aarester 
opad Banken havde deres Tilholdssted; desuden var her 
saa rigt et Geddefiske, at det blev en hel Gevinst for 
ham.25)

I hans Tid saa man endnu Resterne af „æ gammel O“, 
som er efterladt her siden 1860, da Aaen blev rettet ud, 
hvorved der langs det nye Løb kan findes Engstykker fra 
de to Herreders Sogne, blandede mellem hinanden.
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I ældre Tid kunne Skibsbroen nedenfor Storebro ved Skivchus anløbes af
mindre dybtgaaende Skuder; men ved 1750 stod kun enkelte Bropæle tilbage.

Efter at Kirkegaard var flyttet til Skive, ejedes Vold
stedet, som har Matrikel Nr. 3f m. fl. af Bilstrup, næsten 
til Dato af Iver Thomassen, hvis Husmandssted ligger 
oppe paa Land, lidt Nord for Voldstedet.

Det er, hvad der omtrent kan berettes om Banken, ud
over at Vindebroens Stade er stedfæstet; men maaske en 
nærmere arkæologisk Undersøgelse kan kaste yderligere 
Lys over Tomten, hvor man ikke engang har fundet Jern- 
vaaben, hvad man ellers skulde forvente efter den for
svarsmæssige Betydning, man gerne vil tillægge Stedet.

Liv har her været, det fremgaar af et Fund, der forny
lig er gjort af en Finder fra den nærliggende Østervad- 
gaard, som en Hilsen fra Fortiden i Form af nogle for
brændte, haarde og sodede Stumper af en Lervæg med 
Aftryk af Straa, samt nogle Skaar, heriblandt noget af 
Kanten af en hvid, tyndvægget Vases smukt dekorerede 
Rand, der blev indbragt til Skive Musæum, og gjorde her
ved vort Kendskab til Klodeborgs Historie lidt rigere, for
tællende om en Ildsvaade, men hvornaar?26)
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En Tegning fra Skive-Maleren Hans Smidths Ferietur op ad Skive Aa om
kring 1863, hvor han fandt en gammeldags Spange eller mindre Gangbro, 

hvor Aaløbet var ret smalt.

Det gaadefulde Voldsted, som atter fornylig har skiftet 
Ejer, fik nu i Aar, 1966, Besøg af Arkivaren P. K. Hof
mansen fra Slægtsgaardsarkivet, hvorfra han beretter 
følgende: „Jeg gik en Times Tid ude paa det i Aar over
pløjede Voldsted, hvor det omtalte Brøndsted er meget 
svært at lokalisere, efter den Behandling, det har faaet 
ved Overpløjningen. Til Gengæld bevirkede den, at jeg 
i den nyvendte Jord fandt talrige forkullede Træstumper, 
bl. a. en tilspidset Raftestump, samt en Mængde Stumper 
af Teglsten. Endnu mere interessant var en Mængde halv
brændte Lerstumper, der bar særdeles tydelige Aftryk af 
Straa. Leret har aabenbart været klinet op ad en Halm
væg, og da saa en Ildebrand har hærget Stedet, er Straa- 
ene brændt bort, medens deres Aftryk er blevet bevaret 
i Lermassen, som ved samme Brand til Gengæld er blevet 
gjort til et mere holdbart Materiale.

Voldstedet synes iøvrigt i sin Tid at have været ganske 
omflydt af Vand, idet Lavningen med Vandløbet fra
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Svansø Mose skyder sig ind mod Aadalen netop paa det 
Sted, hvor Borgen har staaet.

Efter Hjemkomsten til København besøgte jeg Natio
nalmuseet for at erfare, om her skulle ligge Opmaalinger 
og Beskrivelse af Voldstedet, da det jo er ret godt be
skrevet af Museumsinspektør Hans Stiesdal i den sidste 
Udgave 1963 af Trap: „Danmark“, 7. Bd. S. 131, men der 
fandtes ingen Optegnelse om samme i Arkivet, hvad jeg 
forøvrigt i Relation til Omtalen her finder besynderlig“.

Alt har sin Tid og svinder bort. Dog var Mindet bevaret 
og lidt mere til om fordums Velmagtsdage, men Færdselen 
her over Vadestedet og paa Aaen er forlængst en Saga 
blot!
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Fra modersmålet og hjemstavnen 
i Fjends herred

Af Jens Rolighed

Ude i min hjemegn nær ved Skive hørte jeg ved et 
møde Jeppe Aakjær sige om det jyske sprog: Jeg tror 
ikke, vort jyske mål forsvinder, dertil omfattes det for 
varmt og kærligt af dem, der har det som modersmål. 
De, der søger at leve livet rigt, ser en værdi i at værne 
om deres bondemål som noget af det mest oprindelige 
og dybtgående.

Jeg kom fra bondearbejdet og bondesproget, da jeg 
var 17—18 år. I 30—40 år brugte jeg ikke de ejendom
melige og særmærkede ord og vendinger. Men uden at 
jeg havde behov at gøre notater, førte jeg dem med, 
fordi de levede i mit sind som en del af mig selv, og da 
jeg blev en skrivende mand, myldrede ordene frem, når 
jeg kaldte på dem.

Således er der ingen grund til at tale om dialekternes 
uddøen, for de trives spillevende i ethvert dansk sogn, 
hvor der er vilje til at bevare de oprindelige værdier.

Aakjær talte varmt og længe, idet han også sagde: 
Her er jeg kommet op på min kæphest! Og mødets leder 
udtalte sin glæde over, at man efter disse udtalelser 
bedre forstod, hvad Aakjær ville med sin jyske digtning. 
Hvem der har sin hjemstavn i Aakjærs Fjends herred, 
vil have let ved at vedkende sig de kernejyske ord og 
vendinger, Aakjær har i sin digtning.
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Når jeg tænker tilbage på min ungdomstid i denne 
egn, myldrer det frem i erindringen med de herlige 
almueord, der er de rigtige for hvem, der har sproget 
til modersmål. Derfor kunne A ak j ær også give ordene 
så troværdig og god en klang i sine værker. Af de sær
mærkede udtryk, jeg mindes, skal her fremdrages en del: 
Om en kylling, der er mat og går dårligt, blev sagt: „Den 
går så dontet“. Og når hanen kaldte længselsfuldt på 
hønsene, hed det: „Æ kok den klugrer ad æ høns“. En 
kone, der var lige ved at segne af træthed, kunne for
tælle dette med følgende vendinger: „A war da så ding- 
lere, te a war lige ved å nikkel om!“ Et stykke træ 
eller en tørv med en ubestemmelig form kunne benæv
nes som „en slem dunnimus“. En, der ville have noget 
rettet, der var blevet skævt, sagde: „A stod å donstere 
med den, for den var bleven så vindsk“. Om et barn, 
der ligger og spræller, siges: „Den ligger og spralrer“. 
Men griber det begærligt efter, hvad der er på bordet, 
er det „en slem rååspues“. Sang med larmende karakter 
kunne betegnes med: „Der biøv søen en skihej!“ Til én, 
hvis halsklæde sidder uordentligt, kan siges: „Di’ hals
klæd sej jer så vrimlet“. Og synes man ikke om nogle 
storhullede blonder ved et stykke linned, kan det ud
trykkes ved følgende vending: „Tag da det fimsterværk 
væk“. Om et menneskes måde at bevæge sig på kunne 
der være flere udtryk. Den, der kommer listende, kom
mer gerne i „fustesko“ og kan også komme „fussiende“ 
ind på hosefødder. Den, der farer rask af sted, har fart 
på som „en skoldet ilder“ eller kommer som en „omskoet 
skjælbassi“. Er det et menneske, der går bagoverbøjet, 
så man skønner, han er vigtig og måske samtidig har et 
uskønt ansigt, er en „gribenel“, så har man let ved at 
hæfte stærke udtryk ved hans bevægelse: „Han kommer 
wassiend, eller han kommer så kapistows!“ (kæphøj). En 
håndværker, der havde meget at bestille og blev forlangt
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til mere, sagde om dette: „A sejer gjan ja til dem, så 
går di så haste fræ mæ!“ Var det et hus, der skulle 
kalkes, kunne han bruge følgende vending: „Jow, jow, 
a ska nok korn’, a ka snår lævvi den øwer!“

I forbindelse med mad og drikke blev brugt flere 
ejendommelige udtryk. Når ét barn blev tørstig, fik 
flere trang til at drikke; til dem blev der sagt: „Når 
jen får løber te wand, så løber de ålsammel!“ Der kunne 
også siges: „Du er tøste, og a er løste, vil du som a, så 
vil vi bie!“ Om et stort og tykt stykke brød til mellem
mad blev der sagt: „Det er helsen en ordentlig finstel!“ 
Men et tyndt stykke brød kunne benævnes som en „præ- 
stemellemmad“. Og lavedes denne rigtig godt til, kunne 
tilføjes ordene: „Tynd brød og kludderworn tilmad! Ser 
det ilde, så småger ’et wall“ Og spurgtes så den gum
lende mand, der var i færd med den tynde skive brød 
med det bjergbelæssede sul: „Åh, Lars, hvordan kan du 
da fo det nied!“ — „Åjow“, lød så svaret, „en ka ett 
så let æd’ det kjære brød for wal !“ Brødet behandlede 
man ellers i almindelighed med den største ærbødighed, 
for man anså det for en af de bedste af alle gudgivne 
gaver. Sjældent tog man hul på et nyt brød, uden man 
først med kniven gjorde korsets tegn over det. Og var 
husmoderen så uheldig, at hun tabte et stykke brød på 
gulvet, kunne hun udbryde: „Hvordan er det da, mæ 
sølle fummelfut står og kyller med Guds gaver!“ Og 
hun skyndte sig at samle det op, idet hun kyssede det 
for ligesom at bede om forladelse for sin utilbørlige 
handlemåde. Ikke alle viste den omhyggelighed med 
madvarer. En tiggerkvinde samlede så meget sammen, 
at det stod og blev fordærvet. Om hende blev der sagt: 
„Jow, skidden smør er gued nok til syge hunde!“ Havde 
husmoderen været så uheldig, at hun måtte servere en 
middagsmad, der havde fået „en bitte tanke“, kunne 
man lade hende det vide med en lun bemærkning som
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denne: „Nok vil a gjan ha svejen mad, men du skal da 
ett svie den for mi skyld, te du skal ha ubehageligheder 
af de andre for det!“ Gjorde børn sig for nysgerrige og 
ville spørge: „Hvad skal vi ha til onden i då’?“ fik de 
nøjes med følgende besked: „Finker i vor fårs hat og 
øllebrød i mues lue“.

Man kunne møde noget af alt dette i hjemmets dag
lige liv, men ikke mindst i en ledig stund, når én havde 
sind til at fortælle et og andet af det, der kom en ved. 
Jeg har selv været hjorddreng, derfor var det velgø
rende at høre en ældre kvinde fortælle følgende om, da 
hun som barn var hyrdepige: Vi havde navn til al vor 
jord derhjemme. Nær ved heden lå „æ Uddemark“, det 
var mellem vejen og „æ Wratt“. Der blev pløjet ende
ager, fordi der var en brink, og derved fik det navnet 
„æ Wratt“. Vi havde „æ Østermark“, vi havde „Långdål“ 
neden for gården, og i „Dybdål“ var hede. „Fællekjar“ 
var meget knoldet, for kreaturerne havde trådt det end
nu mere ujævnt, end det var i forvejen. „Lusholm“ var 
kærjord, og yderst i kæret var eng, ikke så langt fra 
„Stensbjerge“, der var hede, og i „Trælsborg“ var der 
både mose og lyng.

Om sommeren stod køer og får tøjrede på marken. 
Men fra høst til efterår var såvel får som køer i heden 
om formiddagen til klokken ti, så kom fårene på agrene, 
og køerne kom i kæret i Fællekjar. Der skulle passes 
godt på køerne, for de kunne få i sinde at stikke hin
anden; ikke sjældent kunne en ko i kampen miste et 
horn, så der kun var „æ sluk“ tilbage; sådan kaldte 
man stejlen. Samme navn, „æ sluk“, havde også den for
dybning i en kos side, hvor man så efter, om den havde 
fået tilstrækkeligt at æde.

Køerne kunne godt være så voldske mod hinanden, at 
en af dem fik stukket hul på livet, så den måtte slagtes. 
Når bremserne gjorde dyrene bejsgale, kunne de være
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balstyrige nok at have med at gøre. Så kunne det sætte 
humøret op at råbe efter dem med følgende remse : 
Kom bos, kom bos, kom bejsend’ te bøj! Wor hjord’, 
han sejjer i ølperkjærdøj. Vi rejser ham op med latter 
(lægter) og stångg og fører ham hjem med piber og 
tromm og ta’r en koged æg og putter i hans lomm.

Når vi hyrder var i heden med fårene, plukkede vi 
sortbær (rævlinger), nogle til vor egen mund, men også 
nogle til brug hjemme i husholdningen. Vi plukkede og
så sortbærris til at hænge op hjemme i porten, til de 
blev vejrede; af dem bandt vi limer i de lange vinter
aftener.

Om middagen, når vi hyrder spiste vore mellemmader, 
fristedes vi til at gå sammen for at snakke og ro hin
anden, men så kunne fårene narre os og løbe hen på 
den grønne rugmark. Når vi om aftenen sagde: „Hus, 
hjem! hus, hjem!“ så kom de hen til os. Vi kom til at 
holde af dem, vi sådan havde tummel med. Flere får fik 
kælenavne som Wolborg, Sidsel og Mett. Kom vi om for
året hjem med et får, der skulle få lam, fik vi et kogt 
æg for hvert lam. Det var ikke skønt, når den tid kom, 
de skulle slagtes. Min mor fortalte, hun måtte slagte, 
da hun var atten år; hendes far stod ved siden af og 
sagde: „Søen skal du gjør, så skal a stå i assardt (an
svar) for, te den skal dø!“

Der kunne også blive fortalt gæve historier om både 
hekse, trolde og gengangere. Og der kunne fortælles så 
levende, at børn „gjorde stur nieshwoller“, ja, de kunne 
trække benene helt op under sig for at have dem i be
hold og turde slet ikke gå udenfor i en mørk aften.

Der kunne også berettes en bitte knøv historie om 
trofast kærlighed, om en karl, der sagde, da han første 
gang så den pige, der blev hans hustru: „Kunn a endda 
få hende !“ Trods mange vanskeligheder blev de gift, og 
„di løwwed glæddele tesammens i manne Herrens oer“.
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Eller der fortaltes om karlen, der gik og pløjede på mar
ken, da han så en pige, som han så knagende godt kunne 
lide, tage til marked i Skive. „Så spænd a fræ“, sagde 
karlen, „og a tog til Skyw marked, og æ pig’ bløw osse 
mi kuen!“

Der blev lyttet særlig intenst, når der blev fortalt om 
det, der mindede om godhed, ærlighed og bravhed i vor 
slægt, eller når det jyske mål blev brugt til at fortælle 
om noget, der var virkelig jævnt humør i. Som når der 
fortaltes om præsten, der med sin kusk kørte til kirken 
i Iglsø. De kom om ved Kræn Spilmand, der lå i vejkan
ten og havde fået temmelig meget af de våde varer. 
Præsten og kusken sørgede for, han kom op at køre, og 
Kræn Spilmand udtrykte så sin taknemlighed ved at 
sige: „Ja, det er ett for å smigre Dem, hr. pastor, men 
af ål di præjst’, a hår hørt, der er Di f... muse mæ 
den villest!“ Så morede præsten sig, og det blev ikke 
mindre, når han så, hvordan kuskens skuldre hoppede. 
Tit blev der fremdraget træk om personer, man kendte, 
og det, der fortaltes, gjorde dem tit både kønnere og 
kærere.

En gårdmand i Åkær by havde en hjorddreng, som han 
sagde til, idet han stod og døjede med nogle sammen
filtrede fåretøjer og tog vinkende tag ind imod sin krop: 
„Nær a gjør søen, så skal du sunemæ komm!“ Men 
hjorddrengen havde travlt med køerne, og han rystede 
afværgende med hovedet, idet han sagde: „Nær a gjør 
søen, så betyder det, a kommer ett!“ Hjorddrengen fik 
senere plads i Vroue. Her blev husbonden engang ærger
lig på ham og svang truende et stykke reb i vejret. Den 
store dreng løftede armen op for at afbøde slag. „Den 
onde frygter altid!“ råbte husbonden. „Ja, nær den 
slemm er atter ham!“ svarede den mundrappe dreng. 
Så lo husbonden og var god igen.

Det hændte også, der blev fortalt træk om egnens
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store foregangsmand, Per Odgaard. Man vidste jo, at 
han var gået i spidsen med mejeri, med tørvegravning, 
teglværk og plantning. En og anden syntes, det var for 
galt, da han flyttede hele gården, så der blev sagt: „Nu 
skal du missel ett slå større brød op, end du kan få 
bagt!“ Men man glemte ikke hans velvilje til at låne 
folk befordring og redskaber til deres arbejde. Man 
huskede også, at han var den første på egnen, der ind
rettede ordentlige karlekamre, efter at Jeppe Aakjær 
havde begyndt at skrive om sagen.

Og i hjemmet sad folkene altid til bords i stuen, og 
der deltog ikke så fornemme gæster i måltidet, at ikke 
tjenestefolkene var med. Adskillige kunne huske, hvad 
Per Odgaard ved sådanne lejligheder havde fortalt på 
sit thybomål: „Da æ war i tjenesten, da havde æ så uend 
og arrig en befalingsmand, te æ sejer, hvis æ dævl er 
war end ham, så er han da virkelig ett te å vær ved!“ 
Eller man mindedes, da en af gæsterne fik ondt og måtte 
gå fra bordet. Det var en mand, der ikke kunne udstå 
at spise hestekød, hvis han vidste det. Her i hjemmet 
tillod han sig at komme med hentydning til den ret 
jævne levemåde. „Det er helsen ett, som den då, du gav 
mejesspise i Skyw, Per!“ „Nej“, sagde så den lune Per 
Odgaard, „æ skal sej dæ, det var osse hejstbøf!“ Så va
rede det ikke længe, inden gæsten blev urolig, han fik 
så vammel en smag i munden og gik udenfor, idet han 
sagde „A kan katten ryw mæ ett behold æ mad i mæ!“

Når fjandboerne fik begyndt at fortælle, var der langt 
til bunden af posen. Og hvem, der lyttede, fik ofte del i 
noget af det, der kan vinde og vare. Mange kernejyske 
ord blev rodfæstede i ens hjerte, så man bliver ved at 
føre dem med sig som en kær skat.

Nogle af de særprægede udtryk vil forsvinde for den 
yngre slægt. Men sprogtonen og de mange ejendomme
lige sprogvendinger kan ingen løbe fra, så længe han
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lever. Hvor meget et menneske end forandrer sin tale 
i retning af rigsmålet, så vil noget i klangen og sæt
ningsbygningen altid røbe, hvor et menneske har sin 
hjemstavn og sit virkelige modersmål. Således er der 
noget i sproget, man har været trofast imod gennem 
århundreder, og dette vil fremdeles leve i hver egn fra 
slægt til slægt.

Det er den jyske digter Anton Berntsen, der har sagt: 
„Vort jyske sprog, det er røsten indefra, vi lytter til. 
Gennem de jyske folkemål taler fortidens slægter til 
os, deres jævne troskyldige klang tager os om hjertet“. 
Dette gælder også om fjandbomålet, enten vi så tænker 
på det som det levende mæle derhjemme eller også det, 
en digter både i skæmt og alvor får til at klinge i sine 
værker.

Ingen har som Aakjær, der har rod i Fjends herred, 
vist os hen til de værdier af evig art, vi har i det mål, 
der er vort hjertesprog. Jens Rolighed.



Limfjorden, den store fiskeflod
Af C. H. V. Pape

Her i „Skivebogen“ har jeg tidligere givet en skildring 
af, hvorledes den for skaldyr så livsvigtige metandan
nelse overalt findes i tilknytning til leraflejringer, såle
des i udpræget grad ved Limfjorden, så denne fjord 
med rette kan lignes ved en stor fiskeflod med en væl
dig produktion af skaldyr og af fisk.

Man behøver blot at tænke på de specielle steder i 
fjorden, hvor der er banker med mulighed for god østers
avl. At der har været tider, hvor østersforekomsten har 
været helt overvældende, fremgår klart af de mange så
kaldte køkkenmøddinger, skaldynger langs fjordens skrå
ninger, fra dengang der her var fine betingelser, også 
foranlediget af den højere vandstand, eller rettere fra 
landets sænkningstid, også kaldet Litorinatiden, da lan
det her nordpå i Jylland før var hævet, og efter den ældre 
stenalder sænket mellem 3 og 5 meter.

Resultatet heraf kan blandt andet iagttages ude i 
Skive enge i form af et efterladt lag af østersskaller, 
på sine steder i en meters mægtighed, gemt under et 
ret tyndt mudderlag ved Skiveåens udløb nær de kendte 
skaldynger ved Krabbesholm skov.

At fiskebestanden i fjorden gennem tiderne også har 
haft gavn af nævnte kemiske og biologiske forhold synes 
at være en gammelkendt sag, hvorom følgende udsagn af 
Saxo omkring år 1200 kan tages til indtægt: „I landska-

3
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bet Jylland er den såkaldte Lim-Fjord, hvor der således 
vrimler med fisk, at folk der i egnen alle dage have lige 
så meget sin næring af fjorden som af jorden“. Man kan 
roligt sige, at ikke for intet fører Skive en fisk i sit 
våben, akkurat lige med det, der føres af Fjends herred, 
der netop også gennemstrømmes af Skive-Karup å, mens 
Rødding herred ude ved den åbne fjord straks fordobler 
antallet af fisk i sit våben til to, for atter at stige til 
tre fisk i både Salling Nørre herreds og Nibe bys vå
bener.

I sin bog „Fra Grønland til Stillehavet“ fører polar
forskeren Knud Rasmussen os langs den 70. grads nord
lige breddegrad fra vest mod øst, idet han følger kysten 
langs polhavet på en tusind kilometers rejse.

Kun ét sted gør han en alvorlig afstikker og kører 
mere end 1000 kilometer vinkelret på sin hovedfærdsels
retning. Her kommer han nemlig til Store Fiskeflod, som 
fra tre store søer strømmer ind i Elliot Bay. Langs den
ne flod bor der nemlig 164 indlandseskimoer uden nogen 
forbindelse med havet, et folkefærd som forskeren gerne 
ville tale med — og mødet med disse naturmennesker 
begynder med, at han for en slik køber 300 kg fed laks. 
Store Fiske flod bærer ikke sit navn med urette, thi på 
14 dage kan en eskimofamilie opmagasinere fed laks 
nok til hele året, både til sig selv og til sine hunde. 
Der udmunder mange floder og elve parallelt med Store 
Fiskeflod, alle hele sommeren til hinder for passagen, 
men ellers er der ikke noget særligt at bemærke. Det er 
ganske almindelige smeltevandsfloder.

Knud Rasmussen beskriver Store Fiske flod og dens 
omegn således — idet vi straks noterer, at temperaturen 
gennem flere måneder af året her ved den magnetiske 
Nordpol ligger mellem 40 grader og 60 graders frost.

Store Fiskeflods delta ender i leraflejringer, opfyldt af
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Eskimoer graver fangeren „Pilekvisten“s laksedepot ud af sneen og over
vældes af den rigdom, de pludselig er kommen i besiddelse af. Mange 
rovdyrspor fører til det, men store sten har beskyttet det mod ræv, ulv 

og jærv. (Efter Knud Rasmussen: Fra Grønland til Stillehavet).

vældige tragtformede formationer, hvorom polarforskeren 
siger : „Vi kommer helt ned over flodens delta, hvor mæg
tige lerskrænter har formet sig som et amfiteater af mæg
tig virkning i det flade landskab“, og om King Williams 
land, der er på størrelse med Sjælland, som ligger for 
enden af Store Fiske flod, skriver han, at dette land nær
mest gør indtryk af at være én eneste stor græsrig slette, 
hvor der træffes et livligt dyreliv af svaner, gæs, ænder 
og edderfugle, og søerne er fulde af laks.

Om Hayes River skriver han, at den falder ud i Store 
Fiskeflod i det lave, frugtbare mundingsbassin; det er 
det eneste sted, hvor han på sin lange rejse taler om 
frugtbarhed.

Alle disse herligheder, som findes her midt i det mest 
utilgængelige sted langs Polhavet, må have en årsag! 
For mig er der ingen tvivl om, at de store tragtformede 
huller skyldes, at naturgas og vand i forening har formet

3*
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disse helt regelmæssige, kæmpemæssige opskylningstrag- 
te, og at fiskerigdommen i Store Fiskeflod skyldes, at 
metan tilføres denne store fiskeflod i passende mængder.

Hvis dette er rigtigt, har vi en forklaring på dannelse 
af bakterieslim, som følge heraf mikrobeorganismer, 
som giver laksene mulighed for at finde føde netop i 
denne flod — og slet ikke i de andre tilstødende floder, 
som fører gletchervand.

Lersletterne og opskylningstragtene ved Store Fiske
flod peger direkte på metan — d. v. s., metanomonas 
kan udmærket tænkes at være årsag til denne mærke
lige oase midt i polaregnen — helt oppe ved den magne
tiske Nordpol.

Vi rejser 1000 km og træffer ved Horton River et na
turfænomen, som Knud Rasmussen karakteriserer såle
des: „Dagen efter når vi frem til et ejendommeligt 
naturfænomen, der virker så stærkt på os, at vi slår 
lejr for at tage levende billeder. Vi er ved The smoking 
mountains — de rygende fjelde. Dybt nede i jordens 
indre er der engang — hvornår ved ingen, for 100 år 
siden måske eller mere — gået ild i nogle svære kullag, 
og nu vælder røgen ud fra 10 fjælde. I den stærke sol 
står disse fjælde med en levende glorie om sig af gråblå 
røg, der siver ud fra fjældvæggen overalt, hvor der blot 
findes en sprække. I lavningerne kommer de hvide dampe 
ud som røg fra offerbål, som vinden slår ud i den væl
dige kam af snedækt skrueis, der løber langs land. Her 
raser en kamp mellem ild og kulde, og kulden er den 
stærkeste. Selv det brændende fjæld står snedækt; kun 
det sorte sand foran skråningerne, der er indhyllet i røg, 
er varmt og fugtigt. Ud for os, så langt øjet rækker, lig
ger det frosne hav, der i sin hvide vælde smiler i solen, 
som hånede det de fantastiske jættebål, der forgæves for
tærer jordens indvolde“.

Knud Rasmussens teori om store kulaflejringer er må-
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De rygende fjælde nord for Horton River. (Efter Knud Rasmussen: 
Fra Grønland til Stillehavet).

ske rigtig, men det kan også tænkes, at dette bål skyl
des brændende naturgas, og at bålet — selv om det sluk
kes af sne og is — atter vil blive tændt, hvis gassen er 
en blanding af metan og silan; denne sidste gas er fun
det flere steder i tilslutning til metanzonerne, og da 
silan er selvantændelig, selv ved lave kuldegrader, har vi 
her forklaringen på, at jættebålet aldrig slukkes. Det er 
naturens store sikkerhedsventil for gasdannelsen under 
polaregnenes lersletter.

Efter hvad der her er sagt, bekræftes ret besnærende 
de slående lighedsforhold mellem Store Fiskeflod og den 
store „Fiskeflod“, der hedder Limfjorden med en vældig 
produktion af skaldyr m. m.

Langs denne „flod“ findes netop mange af omtalte 
opskylningstragte, de forhen såkaldte „jordfaldshuller“ 
langs Flyndersø, og på det sted hvor „den gamle by“ er 
på Hjerl hede; derfor er det måske ikke så mærkeligt,
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at der her gennem mange år er gået sagn om, at det 
ofte brændte på egnen, og at der foregik sære ting i til
slutning til disse brande.

Artiklens forfatter, civilingeniør C. H. V. Pape, er født 1889 
på Sejlgård ved Silkeborg, blev i 1914 cand. polyt. som 
fabriksingeniør og har fra 1916 til 1959 været ansat som 
kemiker ved Københavns Vandforsyning. Siden sin klarlæg
gelse af metanens tilstedeværelse i vand har han arbejdet 
med dette problem i mere end godt 25 år, et arbejde som har 
skaffet ham anerkendelse uden for landets grænser, også for 
hans sidste bog: „Anaerobe bakterieprocesser og oliedan
nelse“. Tekn. Forl., Købh. 1965.



Stedet, man vender tilbage til
Af Kirsten Aakjær

I aar, nu der omsider er hengaaet hundrede aar siden 
Jeppe Aakjærs fødsel, vil „Skivebogen“ ogsaa gerne bringe 
ham i erindring, ikke mindst for alle de mesterlige artikler, 
der fra hans haand saa ofte tilflød den i de dage, han var 
bogens redaktør, men i det hele for hans velvilje mod vort 
historiske samfund.

Det var ting med indhold i, der vakte gensynsglæde hos 
folk, der var fortrolig med vor egn, hvilende paa grundige 
arkivstudier, tilsat hans egne minder, undertiden ledsaget af 
bedaarende vers, isprængt nogle dialektord, man let forstod, 
men aldrig før havde hørt.

Det var afhandlinger med fin teknik, god indledning, og 
behørig afslutning, som dannede et vel afrundet hele, der 
røbede den erfarne skribent straks fra de yngre aar.

En meget fyldigere lovtale og taksigelse ville være beret
tiget her i hans kælebarn „Skivebogen“ på hans hundred- 
aarsdag fra os i Historisk Samfund, der kendte ham, men 
for ikke at gentage, hvad der vel paa anden maade vil se 
dagens lys i denne anledning, vil vi tro det helt rigtigt at 
give ordet til hans sønnedatter, Kirsten Aakjær i Skive, der 
paa sin mere intime maade kan fortælle her paany, akkurat 
som hun gjorde sidste aar i Fly kirke paa Historisk Sam
funds vandring, og der lyder saaledes med ærinde ikke blot til 
fødselaren, men ogsaa til hans slægt:

Naar jeg som barn blev spurgt, hvor jeg agtede mig 
hen i ferien, var svaret altid: „Til Fly!“, og jeg blev 
meget forbavset og en smule stødt, naar folk ikke vidste, 
hvor eller hvad Fly var. For mig var det det vægtigste
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punkt paa Danmarkskortet. Jeg kendte alle i Fly, vidste 
hvem der boede i alle gaardene, i Ostergaard og Vester- 
gaard, i Bregendal og Ballekjær, i Toftgaard og Ving- 
gaard, i Daasbjerg og Kuhdal. Og alle kendte mig og 
hilste mig venligt, naar jeg mødte dem: gamle Jens Lau
sen, hvis leveregel var, at „en ska’ hold’ æ bjentøj i 
gaang“, og som havde en munter bemærkning til en
hver paa sin vej. Pe’ Knudsen, der ringede solen ned, 
og hans kone, Trine, i hvis hyggelige, hvidkalkede hus 
jeg kom saa meget, fordi jeg legede med deres datter
søn. Og der var Pe’ Sloth og Pe’ Fynbo. Ma’ Vilhelm og 
Dorre Mari’, Martinus Post med cerut paa og mange 
flere. Men først og fremmest var det her, min morfar 
og mormor boede — det var jo dem, jeg besøgte i ferien 
— og det var her min farfar og farmor var født. Fly 
var for mig tilværelsens vugge. Det var stedet, man gik 
ud fra. Men det var ogsaa stedet, man vendte tilbage til.

Min farmor, Marie Bregendahl, blev født i 1867 i gaar- 
den deroppe paa bakken i byens sydøstre hjørne. Mode
rens slægt stammede inde fra Salling, men faderens 
slægt var fra Fjends herred. Hun var den ældste af en 
børneflok paa otte, og da hun var tolv aar, døde hendes 
mor i barselseng, en altoverskyggende tragedie, hvis 
knugen hun siden maatte prøve at befri sig for ved at 
skrive „En Dødsnat“, der paa hver side bærer det selv- 
oplevedes stærke præg. Trods de forpligtelser, hun saa 
tidligt maatte paatage sig, fik hun dog ogsaa tid til at 
være ung og til at komme paa højskole. Siden drog hun 
til København, hvor hun blev gift med min farfar, og 
hvor hun levede til sin død i 1940.

Men hun blev hele livet ved med at være trofast mod 
det milieu, hun kom fra. At hun forlod det, betød egent
lig kun, at hun kom det saa meget paa afstand, at hun 
kunne fortælle om det. Hun havde bestandig sit blik 
vendt imod det og førte dets atmosfære af gæstfrihed,
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Jeppe Aakjær.

hjertelighed og arbejdsomhed med sig til lejligheden i 
København og var et samlende midtpunkt i familien. 
Hun kunne sikkert være bleven en ypperlig gaardmands-
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kone og kom med aarene mere og mere til at ligne en 
værdig og venlig slægtsmoder paa landet.

At hun blev kunstner, satte hende ikke udenfor hen
des oprindelige milieu, hun kom jo aldrig i opposition 
til det, hun angreb det ikke, men skildrede det paa godt 
og ondt med en paa én gang kærlig og nøgtern sand
druhed, som er lige langt fra moraliseren og romantise- 
ren. Det væsentlige for hende er det almenmenneskelige. 
At hun søger det i et bondemilieu er kun i en klog for
nemmelse af egen begrænsning, det er bønder og deres 
adfærd, hun kender til og kan skildre ægte. Men det er 
mennesket bag den ydre form, hun prøver at finde ind 
til, som i „Hendrik i Bakken“, om den sære, frastødende 
bonde med det dybe behov for at møde og at give kær
lighed og den manglende evne til at vise det. Eller Peter 
Guldgraver, som af de fleste i landsbyen opfattes som 
en lidt latterlig figur, man ikke rigtig regner for noget, 
men hvis fine og positive menneskelige egenskaber man 
faar øjnene op for efter hans død.

Hvad nu Hendrik i Bakken angaar, har Marie Bregen- 
dahl vel nok til en vis grad tænkt paa sin far, men kun 
som type. Man skal i det hele taget være meget forsigtig 
med at lede efter levende modeller til hendes roman
figurer. Det har folk altid haft travlt med, og hun har 
selv ved flere lejligheder kraftigt taget afstand fra tan
ken om, at hun skulle have skildret eksisterende per
soner.

Et enkelt portræt kan vel nok forekomme af en eller 
anden biperson, saaledes f. eks. i „Den gamle Provst“, 
hvor man finder en morsom og elskværdig skitse af en 
student med langt haar, stor hat og skaftestøvler, der 
springer op ved et friluftsmøde og holder en flammende 
antimilitaristisk tale. Det er selvfølgelig den unge Jeppe 
Aakjær. Men hun giver sig ikke af med at skrive nøgle
romaner. Derimod putter hun gerne anekdoter og beret-
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Artiklens skribent, forfatterinden fru 
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ninger fra hjemegnen ind i sine bøger og har ogsaa skre
vet hele fortællinger over dem, og selve egnsbeskrivel
sen er jo saa udpræget fra hjemlandet, med heder, plan
tager og enge. Sevel har hun ogsaa haft i tankerne, her 
opholdt hun sig hos fami
lie, mens hun gik til kon
firmationsforberedelse. Og 
ingen kan vel være i tvivl 
om, hvad den lille købstad 
ved fjorden hedder i vir
keligheden, eller „den fede 
halvø“, som hun ogsaa 
ofte taler om.

Men hun maatte som 
sagt paa afstand af sit 
milieu for at kunne for
tælle om det; hun skrev 
aldrig, naar hun var paa 
hjemegnen. Kun i et helt 
væsensforskelligt milieu, 
kun i storbyen kunne hun 
få ro til at vende blikket 
mod det tabte land, mod 
barndommen i landsbyen. Men hun vendte tilbage gang 
paa gang, skulle gerne herover hver sommer og fulgte 
varmt interesseret med i slægtens liv og trivsel, lige til 
de alleryngste skud paa stammen.

Den sidste gang, jeg saa min farmor, var til min kon
firmation i foraaret 1940. Den sidste gang hun vendte 
tilbage, var en sensommerdag samme aar, da hun efter 
sit eget ønske blev begravet paa Fly kirkegaard.

Min farfar, Jeppe Aakjær, blev født i 1866 i byens 
sydvestre hjørne i en af de gaarde, som ligger paa engene



44 Kirsten Aakjær

ved Karup aa, og som benævnes Aakjær, men hører ind 
under Fly sogn.

Lidt sønden Fløj, 
der bløw a føj, 
der hjalp a tit mi kow a døj. 
Det blæser møj 
i den graan bøj, 
men baag hwer dig gir minder løj.

Gaarden var moderens fødegaard. Faderen kom fra 
Daugbjerg, og det gjorde ogsaa moderens slægt, naar 
man gik et par led tilbage, saa Jeppe Aakjær er fuld
blods Fjandbo.

Allerede som dreng var Aakjær en stor læser og ka
stede sig over alt trykt, der kom indenfor hans række
vidde. Han sogte senere videre uddannelse paa højsko
ler, paa Blaagaard seminarium, hvor han tog prælimi
næreksamen, og siden paa studenterkursus. Og han blev 
levende optaget af tidens nye tanker, litterært og poli
tisk, og vendte hjem og holdt „revolutionære og guds
bespottelige foredrag“, som det hed i den offentlige an
klage mod ham, som bragte ham i kachotten i Viborg — 
det var jo i Estrups dage, i provisorietiden, hvor man 
kunne blive martyr for sine politiske anskuelser. Han 
var naturligvis som en rød klud i næsen paa reaktionære 
kredse, og er nok i det hele taget blevet mødt med et 
vist forbehold af sit hjemlands sindige bønder.

Men ogsaa paa hjemegnen var der folk, der modtog 
denne „vrede, unge mand“ med begejstring, saaledes 
Per Odgaard paa Tastumgaard, hvor Aakjær holdt til i 
perioder og samlede interesserede unge til møde, og et 
husmandspar i Kjeldbjerg, Kirsten og Per Toft, som stil
lede deres stuer til raadighed for den unge agitator. 
Esper Andersen, der dengang var mejerist i Jebjerg, 
hørte ogsaa til dem, der paa et tidligt tidspunkt var klar
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Min farmor, forfatterinden Marie Bre- 
gendahl, her 25 aar, og billedet er fra 
1919, da hun skrev sin roman „Billeder 

af Sødalsfolkenes Liv“, udk. 1922.

over Aakjærs usædvanlige begavelse, og livet igennem 
var ham en trofast og hjælpsom ven.

Det første trin paa forfatterbanen stødte mange for 
brystet — det var et stridsskrift mod indremissionen, 
„Missionen og dens Høv
ding“, og siden kom bon
deromanerne med socialt 
sigte, af hvilke især „Vre
dens Børn“ vakte stor 
harme i gaardmandskred- 
se. Det var vel egentlig 
først i digtsamlingerne 
„Fri Felt“ og „Rugens 
Sange“ i 1905 og 1906, 
han fandt den skønne og 
inderlige tone, som efter- 
haanden vandt alle kredse 
for hans digtning.

Forøvrigt er digtene jo 
ogsaa sociale i den for
stand, at det er de smaa 
og beskedne i samfundet, 
han giver mæle, hjor’- 
drengen, daglejeren, de 
gamle og de ensomme, de 
ganske jævne og fordringsløse mennesker. Men i digtene 
falder det agiterende bort, i digtene taler menneskene til 
os gennem den nænsomme kærlighed og det venlige lune, 
som digteren omfatter dem med.

Som naturskildrer har Aakjær hjemme i det kuld af 
vældige iagttagere, som opstod i begyndelsen af århun
dredet, og hvortil ogsaa hører folk som Johs. V. Jensen, 
Thøger Larsen og Ludvig Holstein, hver med deres sær
lige tone og emnekreds, men alle med en forunderlig 
evne til at se med friske øjne og til at finde de helt
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Forfatteren Jeppe Aakjær i sit 
arbejdsværelse paa Jenle.

præcise, næsten overrumplende rigtige udtryk for deres 
oplevelser. Hvis man fordyber sig i Aakjærs naturdigt
ning, vil man se, at noget meget karakteristisk for den 
er dens umaadelige detaljerigdom. Det lyner og glimter 
ustandseligt af konkrete billeder, ofte et nyt i hver linje ;

det er, som om vi følges 
med digteren ude under 
aaben himmel og lytter 
til, hvad han fortæller 
om alt, hvad han faar øje 
paa, stort og smaat, og 
glæder sig over. Og saa- 
dan er det ogsaa, han fik 
virkelig næsten altid sine 
inspirationer under van
dringer ude, ofte i de 
tidlige morgentimer, og 
skrev hyppigt sine iagt
tagelser ned paa stedet, 
ja, udformede dem under
tiden siddende i græsset. 
Deraf kommer det, at 

hans billeder altid er saa friske og særprægede, de er 
øjebliksfotografier. I den forbindelse kan jeg nævne et 
lille træk, som min far har fortalt mig. Han havde stud
set over en linje i digtet „Karup Aa“: „mens aftengøgen 
en skræppe tynger“, og spurgt sin far, hvorfor han dog 
anbragte gøgen paa en skræppe. „Jo“, svarede hans far, 
„for det har jeg set engang“. Netop det usædvanlige i 
situationen har undret digteren og brændt sig fast, nu 
kommer det med i digtet og gør det levende og nærvæ
rende for os. Vi kan trygt forlade os paa Aakjær som 
naturskildrer; han har altid set det, han digter om, aldrig 
tænkt sig til det.

I modsætning til Marie Bregendahl digtede Aakjær
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gerne, maaske helst, paa hjemegnen, hvilket jo ikke kan 
undre én, naar man ved, hvorledes hans digte blev til. 
En stor del af „Rugens Sange“ er skrevet under et op
hold hos dr. Rambusch i Sjørup, og i forældrenes stor
stue havde han et stemningsfyldt, svalt og roligt arbejds
rum, hvor flere af hans smukkeste digte er blevet til, 
saaledes „Karup Aa“ og „Jenn hjemm“.

Den gamle gaard, de gamle jævne bønder, lyngbak
kerne og engene ved Karup Aa var og blev hans digt
nings dybeste inspirationskilde, ren og uudtømmelig.

„Et dugfyldt syn fra hjemmets kaalgaardsdige 
opvejer tusind mil i fremmed rige“.

Deres eneste barn, Svend, min far, blev født i 1894 
i København, i Nørregade — han plejede at sige, at 
han var fra Daells Varehus — i sandhedens interesse 
maa det dog siges, at det var før der blev varehus i 
ejendommen. Han var altsaa ikke alene københavner, 
men Københavner med K og levede de første 35 og de 
sidste 18 aar af sit liv i hovedstaden, men havde natur
ligvis fra sin spædeste barndom hyppig og nær kontakt 
med Fly, først gennem sin egen familie, siden gennem 
min mors familie, som for øvrigt for en stor del ogsaa 
var fars, idet min farmor og min morfar var søskende
børn. Naar han ved sin mors haand spadserede den lange 
vej fra morbror Søren i Bregendal til faster Margrethe 
i Aakjær, spurgte den lille, trætte københavner, om ikke 
de skulle tage en sporvogn, og siden opførte han sig 
som ægte københavnerdreng ved at skræmme sin tante 
Marie med at balancere paa Bregendals ladetag, fægte 
vildt med armene og lade sig styrte ned paa den side 
af taget, som hun ikke kunne se, og naar hun saa for
færdet kom løbende og ventede at finde ham lemlæstet 
paa jorden, sad han oven i en halmstak, der stod op 
ad muren, og grinede.
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Og som ung var han, med studenterhuen paa hovedet, 
det muntre og altid hittepaasomme midtpunkt i en flok 
af fætre, kusiner og næstsøskendebørn, hvoraf altsaa 
én siden blev hans kone. Fly var hans andet hjem, og 
jeg kan da nævne, at et af hans allerførste videnskabe
lige arbejder var en artikel om Fly gaarde, et finger
peg om, at det siden især skulle blive gammel dansk 
bebyggelseshistorie, han skulle komme til at arbejde 
med. Oprindelig var han nu slet ikke historiker, men 
cand. mag. med engelsk til hovedfag og dansk og tysk 
til bifag. Men fra sin far var han arveligt belastet med 
interesse for historie, og selv om han aldrig lagde filo
logien paa hylden, men har beskæftiget sig meget med 
stednavneforskning, saa blev det dog indenfor historien 
og arkivet, han kom til at yde sin største indsats. I 
nogle aar var han ansat ved Stednavneudvalget, siden 
ved Københavns raadstuearkiv og Rigsarkivet, og i 1929 
blev han landsarkivar i Viborg. Han naaede saaledes at 
faa sin far som gæst baade paa læsesalen og i privat
boligen, hvad der var dem begge til stor glæde. Selv 
husker jeg svagt min farfar fra denne tid. Men allerede 
i foraaret 1930 døde han, og det gode samvær, som de 
havde set hen til, blev kun af saa kort varighed.

I seksten aar var min far landsarkivar i Viborg, og 
det var trods besættelsestiden gode aar, baade arbejds
mæssigt og menneskeligt. Her fuldførte han bl. a. sine 
to hovedværker, udgivelsen af „Kong Valdemars Jorde- 
bog“ (eller „ Valde“, som han respektløst benævnte den) 
og udgivelsen af „Maal, Vægt og Takster i Danmark“. 
Han var i en aarrække redaktør af „Jyske Samlinger“ 
og redaktør og medarbejder ved „Viborg Købstads Hi
storie“, som blev udgivet i 1940 paa foranledning af 
Historisk Samfund. Men ikke mindst menneskeligt var 
det gode aar, især paa grund af den levende kontakt
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med arkivets gæster, med folk fra Viborg-egnen og 
Skive-egnen.

Jeg husker flere af „stamgæsterne“, saaledes den fine, 
gamle magister J. C. Hansen, bror til redaktør Carl Han
sen, Skive Folkeblad. Han kom næsten daglig, iført sort 
bowlerhat, sort klædesfrakke og sort paraply og smilte 
saa venligt til mig, naar jeg nejede og aabnede have- 
laagen for ham. Jeg husker ogsaa en lille husmand fra 
Idum ved Holstebro, som kom cyklende hertil vinter
morgener, og, hvis han ankom, før arkivet var aabent, 
greb en kost og gav sig til at feje sne. En særlig fest 
var det, naar forfatteren og museumsinspektøren Hugo 
Matthiessen kom til Viborg. Han skulle gerne herover 
en tur hvert efteraar og opleve den jyske natur, og far 
fulgte ham nogle gange paa disse ture ud i landskabet, 
der gerne var kombineret med besøg paa steder af hi
storisk interesse.

Far var selv friluftsmand, holdt meget af at gaa og 
navnlig af at cykle, og utallige er de cykleture, som jeg 
har foretaget i egnen under mine forældres kyndige

4
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ledelse. Et sted i Fjends var der dog, som vi aldrig fik 
set paa nærmere hold, skønt vi saa ofte cyklede forbi, 
naar vi færdedes paa Viborg—Sjørup-landevejen, og det 
var Fusager. Hver gang vi cyklede dér, pegede far, lidt 
ubestemt, ind mod nord og sagde, at et sted derinde laa 
Fusager. Efterhaanden blev stedet omgivet med en vis 
mystik, ikke mindst fordi dets beliggenhed varierede 
noget fra gang til gang, men far opnaaede aldrig at faa 
det at se. Maaske skal man dog kun glæde sig over, at
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selv det meget velkendte stadig rummer en lille uud
forsket krog.

I 1945 vendte københavnerdrengen tilbage til sin føde
by, som han stadig følte sig knyttet til, var først stads
arkivar, og fra 1956 og til sin død i 1963 rigsarkivar. 
Han var livet igennem i den lykkelige situation, at han 
følte sig lige meget hjemme i hovedstaden og i hoved
landet, han var paa bølgelængde baade med den livlige 
og spontane københavner og med den mere sindige og 
lune jyde og havde noget af begge i sit eget sind. Sprog
ligt mestrede han baade det mest ærke-københavnske 
og det mest uforfalskede fjandbo-maal, og var, synes 
jeg, en ypperlig fortolker af saavel Storm P’s „13 øre“ 
som af „Gammel Jehannes hans Bivelskistaarri“.

Men sin dybeste rod havde han dog i Fly. Ogsaa for 
ham var det stedet, man vendte tilbage til.

Hvad var vel i verden det fattige liv 
med al dets fortærende tant, 
om ikke en plet med en dal og lidt siv 
vort hjærte i skæl vinger bandt! 
Om ikke vi drog fra det yderste hav 
for bøjet og rynket at staa 
og høre de kluk, 
de mindernes suk 
fra bækken, vi kyssed som smaa!

4*



Minder om mit Barndomshjem og 
min Slægt i Ørslevkloster Sogn

red forfatteren Carl Raaschou

Efterfølgende Minder og Levnedsbeskrivelse, der er depo
neret i Nationalmusæets etnologiske Samling, og her udgives 
for første Gang, blev udført i 1923 af den daværende pensio
nerede Skolelærer i Øster Hurup i Als Sogn, Hellum-Hindsted 
Herred i Aalborg Amt. Den paagældende Skolelærer var Niels 
Christian Pedersen, der var Gaardmandssøn fra Hald ved 
Højslev, hvor han fødtes i 1843, blev Lærer i Hurup fra 1869 
til 1915 og døde i 1941.

Jeg er født i Hald, Ørslevkloster Sogn, Fjends Herred, 
Viborg Amt, den 25. Januar 1843. Fader, Peder Nielsen, 
var Gaardmand, Farfader, Niels Poulsen, som var opfødt 
i Kudal, samme Sogn, giftede sig Gaarden til i Hald; 
han kjøbte den af Herskabet paa Ørslevkloster i Slut
ningen af det attende Aarhundrede paa samme Tid, som 
mange andre ogsaa kjøbte, en stor Begivenhed ! De 
havde længe nok været Fæstere og Hoveribønder, hvor 
skjønt at være Selvejere ! Flere af dem magtede dog ikke 
Opgaven, gik fallit, deres Ejendomme blev solgt ved 
Auktion og kom paa fremmede Hænder; men Bedste
fader holdt Stand. Ved Udskiftningen, hvorefter det 
gamle Markfællesskab ophørte, fik Gaarden sin samlede 
Mark saa langt borte, at en Udflytning af Bygningerne 
var nødvendig, og Bedstefar udførte dette besværlige 
Arbejde i Aaret 1801. Der var de sædvanlige fire Fløje,
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som bar Spor af Tidens Armod, kun smaa Huse, sammen
flikket af mest gammelt og lidt nyt (de tre husker jeg 
saa godt), dels 9 Alens Vidde, dels derunder og Højde 
i Forhold med lerklinede Vægge, der skulde restaureres 
hver Sommer baade ud- og indvendig.

Aar 1841 overtog Fader Gaarden, hvorpaa der hvilede 
Gjæld, jeg tror nok 100 Rdlr., hvorfor hans 2 Brødre 
og 1 Søster kun fik 50 Rigsdaler eller Værdi i Stedet 
for hver i Arv. Fader, som da var 32 Aar gammel, gif
tede sig samme Tid med Moder, Johanne Jakobsdatter, 
21 Aar gammel, fra Nabobyen Lundø. 1846 byggede han, 
sagtens af stor Nødvendighed, et nyt Stuehus (Sals, som 
det dengang kaldtes der paa Egnen) ; lerklinede Vægge, 
især for Stuehuses Vedkommende, var nu et overstaaet 
Stadium; det blev Helstensmur paa Gaardsiden og begge 
Ender, Halvstensmur, hvori Stolper paa den udvendige 
Side, men ellers meget tarveligt, snævert og lavloftet. 
Pengeknapheden vedvarede, Kommune- og Statsafgifter 
var rigtignok smaa, men Indtægterne var ogsaa smaa. 
Gaarden havde for største Delen god Jord, men tung, 
sur, bakket, hist og her leret, derfor streng at behandle 
med Datidens daarlige Avlsredskaber. Vi avlede for lidt, 
Kreaturbestanden stod i Forhold dertil; vi havde 6 Køer, 
3 à 4 Ungkreaturer, en Snes Faar, i Reglen kun et Svin, 
en Julegris. Hestebesætningen var forholdsvis bedre, 
altid 2 kraftige Heste, 2 mindre kraftige (Følhoppe og 
Plag), dertil endnu et ungt Dyr eller et Føl. Hestene blev 
plejede og fodrede med større Omhu end de øvrige Hus
dyr; maaske laa det i, at Fader fulgte Bedstefaders 
Eksempel og lod sig leje til korte og lange Kjøreture; 
særlig kjørte han i flere Aar næsten regelmæssigt til Vi
borg (3y2 Mil) hver Lørdag med Fiskere, som saa solgte 
Fisk fra Vogn paa Torvet; somme Tider medbragte og 
solgte Fader af egen Avl lidt Smør og Æg, hvilken Ind
tægt forøgede Vognlejen. Hovedindtægten var ellers aar-
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ligt Salg af en Hest, et Par Fæhøvder, Uld og Skind, 
Kornsalg var ubetydeligt. Efterhaanden bedredes Forhol
dene, vi merglede Marken ; som 11 à 12 aarig Dreng kjørte 
jeg Mergelvognen, medens Fader og Tjenestekarlen læs
sede; vi fik bedre Avlsredskaber, særlig Plov og Harve 
af nyere Konstruktion; den årlige Afgrøde øgedes Aar 
for Aar, dermed ogsaa Besætningen; nye Huse afløste 
de gamle faldefærdige; Restgælden, som var sunken til 
300 Rigsdaler, blev udbetalt omkring 1852. Nu sad Fader 
lunt inden Dørene, tilvant som han var at føre et ar
bejdsomt Liv og sparsommelig Husholdning, hvorfor han 
ogsaa sluttede som en velhavende, for ikke at sige rig 
Mand. Han arbejdede vedholdende og strengt hele sit 
Liv, han kunde ikke lade være, en 8 Timers Arbejdsdag 
vilde for ham været Livslede, aldrig træt, aldrig kjed 
af nogen som helst Bestilling. Men hvilket Helbred! Han 
har næppe været syg eller sengeliggende én eneste Dag 
i sit lange Liv, han blev 102 y2 Aar gammel. Den sidste 
Halvsnes Aar formaaede han ikke meget, skjønt han 
var paa Benene; men i 90 Aars Alderen var han endnu 
hel arbejdsdygtig. Moder var ogsaa frisk af Helbred, 
hun blev 89 Aar; de havde det begge godt i deres Alder
dom, plejet omhyggelig lige til det sidste af min Broder 
og hans særdeles flinke og retskafne Hustru.

Grunden til Landmændenes strenge Slid i Faders Virke
tid var ved Siden af det daarlige Arbejdsredskab vel og
saa den, at der efter indgroet Skik blev udført meget 
overflødigt og unødigt Arbejde baade paa Mark og i 
Lade. Der var ingen Landbrugsskrifter, og havde saa- 
danne eksisteret, saa kunde eller gad Datidens Landmænd 
heller ikke læse dem; de arbejdede for meget og tænkte 
for lidt. Med den bedre Bedrift og den rigeligere Kornavl 
ophørte Landevejskørselen, men Hjemmearbejdet blev 
derfor ikke mindre, om Sommeren mindst 16 Timers 
Arbejdsdag, fra Kl. 4 Morgen til Kl. 10 Aften med et
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Par Timers Middagshvil og lidt Mellemmadshvil hver 
Halvdag; Tjenestefolk og Daglejere kjendte intet bedre, 
vi Børn heller ikke. Fader, som var streng mod sig selv, 
skaanede ikke os; saa tidligt, som vi nogenlunde kunde, 
maatte vi tage fat, ofte paa Arbejde, som var over vore 
Kræfter, f. Eks. at muge i Stalden. Omtrent fra 10 Aars 
Alderen havde jeg næsten lige saa lang Arbejdstid dag
lig som de voksne; min Hovedbeskjæftigelse var dog at 
passe Kreaturerne, Foraar og Efteraar løsgaaende, og
saa i Kulde, om Sommeren tøjrede. Om vinteren i de 
korte Dage havde man jo Hviletid, især Mandfolkene i 
de lange Vinteraftener. Stor Uret var det mod Kvin
derne, at de i Modsætning til Mændene maatte hænge i 
med Karten, Spinden, Strikning, Syning m. m. lige til 
Sengetid. Naar Dagen var endt, samledes alle i Daglig
stuen til „Mørkningssøvn“. Lyset maatte, til stor Plage 
for os Børn, ikke tændes før 6 eller 6y2; det var for at 
spare paa Belysningen, hvilket vi dog ikke havde Trang 
for, eftersom vi hvert Efteraar slagtede flere fede Faar, 
som gav rigelig Talg; det var kun mere velhavende Folk, 
som flottede sig med Talglys, mange maatte hjælpe sig 
med en simpel Tran- eller Bliklampe, som osede langt 
værre end Lysene. Lysene støbte vi selv en Vinteraften 
ved at dyppe sammensnoet Bomuldsgarn (hjemmespundet 
Blaagarnsvæger brugtes til Kjøkkenlys) saa ofte i smel
tet Talg, til de opnaaede den ønskede Tykkelse. Dyp
ningen foregik i en stor oval Lergryde, formet udeluk
kende til dette Brug; den ejede vi i Fællesskab med en 
Nabo, tænk! og tænk, om dette lille skrøbelige Kar var 
revnet under Forestillingen og udgydt sit værdifulde 
Indhold i den Lyng, hvormed den var faststoppet i en 
Halmløb !

Straks, naar Lyset ved 6*/2 Tiden var tændt, spiste vi 
Nadver, altid Byggrynsgrød lavet umiddelbart efter Mid
dagsmaden, medens der endnu var Ild paa Arnestedet;
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den blev derefter indsvøbt i et gammelt Stykke, hengjemt 
i Fodenden af en Seng; en bedre Grød end den, jeg fik 
den Gang, har jeg ikke faaet siden; vi spiste Aftensmad 
saavel som de andre Maaltider af fælles Fad, hvortil 
store og smaa langede; efter endt Spisning var enhver 
forpligtiget til at slikke sin Hornske, som derefter ned- 
lagdes i Bordskuffen til næste Maaltid. Paa samme Sted 
gjemtes ogsaa Bordknive for dem, som ikke havde Kniv 
i Lommen, og Gaflen; de fik sjælden anden Rengjøring 
end den, Brugeren besørgede paa Stedet paa samme 
Maade som med Skeerne, med hvilke de ogsaa laa sam
menblandede i Skuffen. Ved Servering af Sulevarer brug
tes i Stedet for Tallerkener 2 lange Brætter, et paa hver 
Side af Bordet. Opvask var let nok; Kvindernes Tid og 
Kræfter skulde anvendes til produktivt Arbejde; men 
man beklager Datidens Husmødre, som skulde lave al 
Maden i eller over et Baal anbragt paa Arnen; denne 
var en temmelig stor firekantet Murflade, hvorover en 
vid aaben Skorsten, der afgav rigelig Gjennemgang af 
Røg og Varme, fra neden af Kulde og undertiden Regn 
fra oven. Indfyring i Bilæggerkakkelovnene var ogsaa 
besværlig ; jeg var omkring ved Konfirmationsalderen, 
da vi efter Tidens Fordringer fik indmuret et lille 
Komfur.

Efter endt Nadver tog Moder fat paa Spinderokken, 
Pigen paa Karterne, Karlen paa Tobakspiben, jeg paa 
Lektielæsning, Fader snoede („strøg“) Simer, bandt 
Halmløb eller spandt Hamp med en Haandtén, altsam
men ved Hjælp af ét Lys, som den, der sad nærmest, 
pudsede af og til med en dertil indrettet „Lysesaks“; 
undertiden beflittede Karlen sig ogsaa med huslig Syssel 
eller foretog Besøg hos gode Venner i Byen. Under Ar
bejdet var der sædvanligt Underholdning med Egnens 
Begivenheder, ny og gamle ; kom der en Nabo eller Slægt
ning i Besøg, saa gik jo Passiaren bedre. Overtroen var
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paa Vej til at forsvinde, ingenlunde uddød, og ikke sjæl
dent blev Samtaleemnet de gyseligste Historier om Spø
gelser, Gjengangere, Nisser, Trolde, Underjordiske, 
Bjærgfolk og Ellefolk, dels Overleveringer fra Foræl
drene, dels noget som Fortælleren ganske bestemt selv 
havde oplevet; mine Forældre stod i denne Henseende 
paa samme Stade som jævnaldrende, og de unge vidste 
nærmest ikke, om de skulde tro de gamle erfarne Folks 
Visdom eller lade være. Overtroens Prædikanter satte 
en Ære og Stolthed i ret ofte dér og dér at have staaet 
i Forbindelse med det overnaturlige, og ikke saa snart 
var én i Forsamlingen færdig med sin Gjengangerhisto- 
rie, før hans Sidemand sad frugtsommelig med en an
den, der var endnu mere skrækindgydende. Børnene spid
sede rigtig Øre til disse Fortællinger; paa mig havde de 
den Virkning, at jeg næppe om Aftenen turde gaa uden
for Gangdøren uden Følgeskab.

Henved Kl. 10 blev der malket „til Kvælds“, Køer og 
Heste fodrede, hvorefter vi spiste Kvældsnætter, et Styk
ke Fedtebrød eller et Stykke Brød med Ost eller Kjød, 
Smørret skulde sælges; en eller anden læste højt Aften
bøn af en meget gammel Bønnebog; dermed var Dagens 
Gjerning til Ende.

Juletravlheden var ogsaa stor den Gang, Svineslagt- 
ning, Klædevask, Rengjøring, Bagning og Brygning; vi 
bryggede to Slags 01 af forskjellig Godhed, hver i sin 
Tønde, 01 paa Flasker kjendtes ikke. Den Dag, Julebag
ningen skulde foregaa, stod Moder og Pigen op snart 
efter Midnat; Fader ogsaa, for han skulde som ved alle 
større Bagninger besørge Ovnens Opvarmning; først en 
almindelig Portion Rugbrød (Beit), og den forslog til 
en hel Maaned; Brødet blev tørt til sidst, men vi havde 
allesammen gode Tænder; de øvrige Tider paa Aaret fik 
vi kun lidt Sigtebrød, men til Jul var der ingen Knap
hed, en Ovnfuld almindelige Sigtekager, hvoraf siden
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hen Halvdelen var af Hvedemel, derefter en Ovnfuld 
„Kovringer“, smaa runde Kager lavet af en bedre Dejg, 
til sidst Pebernødder; naar de skulde fabrikeres, blev 
hele Mandskabet sat i Virksomhed, Tjenestekarlen og
saa, og for Børnene var de næsten den vigtigste Del; 
andet lækkert Bagværk hørte ikke til. Jo nærmere Høj
tiden, des større Travlhed inde og ude, kom Juleaften, 
da var der ingen Mørkningssæde, derimod passende Toi
lette for hele Mandskabet, Lys i blankpudset Messing
stage, Bordet dækket med Dug, Porcellænstallerkner og 
ordentlige Knive og Gafler. Juletræ i Bønderhuse er en 
senere Aabenbaring. Maaltidet bestod, først jeg erindrer, 
af 4 Retter Mad: Suppe, Peberrodskjød, Risengrød kogt 
i sød Mælk og Fisk; senere hen var Julenadver kun 2 
Retter Mad, fordi ingen ønskede mere. Fader fremsagde 
Bordbøn før og efter. Naar Bordet var ryddet, kom 
Salmebogen frem, flere Julesalmer blev sunget, Fader 
var Forsanger, Karlen og Pigen kunde ingen Salmemelo
dier, Fader kunne heller ikke, men han var ikke undse
lig, han sang alle Salmerne paa én Melodi, der noget 
lignede „Nu velan vær frisk til Mode“. Moder havde ikke 
Tone i Livet. Jeg ønskede dog, den Salmesang maatte 
ende og Kortenspillet begynde. Jo, de fire voksne satte 
sig til at spille „Hundredogeet“ eller „Bruus“ om Peber
nødder; vi smaa fik ogsaa Pebernødder, men kun gamle 
Kort og Styrvolter; men vi var for ulige i Alder og jeg 
for overlegen og gammelklog til at more mig i det Sel
skab og havde ikke Søskendekjærlighed nok til at agere 
Barnepige; det interesserede mig langt mere at se på 
de voksnes Spil, som jeg helt godt forstod; tillige ven
tede jeg paa, at Moder skulde blive søvnig eller nød
saget til at pusle om de mindste, for at jeg kunde ind
tage hendes Plads.

Den Aften fik vi naturligvis en bedre Kvældsnætter, 
Sigtebrød og 01 af den gode Tønde. Husets to Kakkel-
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ovne blev kun pudset én Gang om Aaret, og efter gam
mel tradition blev denne Pudsning altid foretaget Jule
morgen af Mandfolkene; altsaa stod Fader og Karlen 
tidlig op; Børster og Kakkelovnspulver opløst i Eddike 
stod parat. Jeg, som laa i Sengen eller gik paa Gulvet 
og saa paa Arbejdet, kom virkelig i Højtidsstemning 
derved, det hørte jo Julen til, og jeg kan ikke undlade 
at sætte Grundtvigs „Julemorgen var mit Himmerig“ i 
Forbindelse dermed. Da Kakkelovnen nu stod i straa- 
lende Glans, sang Fader igjen en Salme eller flere med 
Melodien fra om Aftenen. Fader sang ikke andre Tider 
paa Aaret end om Julen, og der var heller ingen, der 
opfordrede ham til at synge oftere. Jeg tror ikke, at 
Børn i glimrende Kostumer, knasende Julegodter, dan
sende omkring det straalende Juletræ, rækkende efter 
dets kostbare Gaver, følte sig lykkeligere end jeg var 
den Gang i det gammeldags nøjsomme Hjem. Desværre, 
saa stor en Juleglæde har jeg aldrig følt som voksen, 
men jeg maa tilstaa, at det ikke saa meget var Glæden 
over Jesu Fødsel som verdslig Glæde, der fyldte mit 
unge Hjerte.

Mellem Jul og Nytaar intet Arbejde ud over Mad
lavning og Kreaturrøgt; Juleselskaber traadte i Stedet, 
idet Slægt og Venner skiftevis aflagde Besøg hos hin
anden efter Indbydelse, sædvanligt om Aftenen. Opvart
ning: Risengrød og Klipfisk eller Ribbensteg, Medister, 
Flæsk, hvortil stuvet Kaal eller Brød, Kartofler var ikke 
fint nok; derefter Kortenspil, ret livlig Samtale, en Om
gang Kaffe med brunt Sukker, Kage til Kaffe kom lidt 
senere i Tiden; til Slut Saltmadsfad; 01 og Snapser 
manglede ikke.

Den Vinter, jeg fyldte 6 Aar, blev Grundvolden lagt 
til min aandelige Habitus; den lagde Moder. Som Haan
dens Arbejde var daarligt tilrettelagt, saa var ogsaa 
Aandens. Jeg tror ikke, der eksisterede uden en eneste
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Udgave af en ABC. Jeg saa i mange Aar ikke andet. 
Paa første Side de gothiske Bogstaver, smaa og store, 
dem maatte jeg først lære at kjende, allesammen, paa 
næste Side Bogens eneste Billede, et Skræmmebillede af 
„Vorherre“ ved Siden af nogle faa Staveøvelser ; tredje 
Side Fadervor, derefter hele Luthers lille Katekismus, 
Bord-, Morgen- og Aftenbønner, en „nyttig Bøn for 
Smaabørn“ m. m. Religionskundskab og Gudsfrygt skulde 
indterpes sammen med Staveøvelserne. Om Foraaret 
kunde jeg læse „flydende“; jeg havde endogsaa begyndt 
paa Balles Lærebog, saa Folk, jeg præsenterede min 
Dygtighed for, undrede sig over min store Lærdom ; 
men Moder havde ogsaa taget strengt paa mig, saa Flid 
og Slid maatte erstatte Bøgernes Mangler. Derefter søgte 
jeg Skolen i fuldt ud otte Aar og lærte saa godt som 
ingen Ting — rent skandaløst med en saadan Skolegang !

Tidligere havde alle Sognets Børn, saaledes ogsaa Fa
der og hans Søskende, søgt Hejlskov Skole; Skolen i 
Hald var af nyere Dato og var bygget omkring 1830 og 
bar alt for tydelige Spor af Tidens Armod, en lille lav
loftet Skolestue med Tørverum, ingen Lejlighed; Lære
ren, Jens Majgaard, boede i sin private Lejlighed, en 
endnu tarveligere Hytte. Han havde i sin Ungdom været 
Sømand, været gift 3 Gange og efter sigende mishandlet 
alle sine 3 Koner ; han havde altsaa Verdenserfaring, 
var stor og kraftig bygget, vistnok velbegavet, men rent 
blottet for de Egenskaber, der skulde anvendes i Skolen; 
han kunde klare sig med en meget lille Løn, fordi han 
var yderst sparsommelig, og fordi han i Lighed med an
dre fattige tiggede Mælk hos Gaardmændene. Hos Jens 
Majgaard fortsatte jeg den Studering, jeg havde paabe
gyndt hjemme. Prygl hørte til Dagens Orden, endda var 
det ikke altid let at holde Disciplinen, hvor Børn sad saa 
sammenstuvede, som vi gjorde; naar én var uartig, saa 
kom Tampen frem ledsaget af Udraabet: „Saa skal og-
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saa Dælen sættes i dig!“ Da han havde saa megen Ver
denserfaring, sagde han „Dælen“ i Stedet for „Dævlen“.

Naar jeg sagde, jeg lærte ingen Ting i min Skoletid, 
saa var det ikke sandt, for vi lærte Luthers Katekismus, 
Balles Lærebog og Birchs Bibelhistorie paa Remse uden
ad ved Lektielæsning hjemme, og det Barn, som ikke 
kunde sine Ting ved Jens Majgaards Overhøring, fik i 
Reglen ogsaa Prygl. Disse 3 Bøger var skrevet i et Sprog, 
der ikke passede for Børn, knap nok for voksne; men 
de havde gjennem 2 à 3 Generationer vundet Hævd, og 
det var Forældrene saa vel som Lærernes Overbevis
ning, at naar et Barn ved Udgangen af Skolen kunde 
staa paa et Ben og ramse disse Bøger fra Begyndelsen 
til Enden, saa kunde han blive en god Statsborger, godt 
rustet for Tid og Evighed. Balles Lærebog var især 
streng at faa til Livs, for stor, med mange tørre An
mærkninger; den har kostet Tusinder tungnemme Børn 
trælsomme Aftener og tunge Taarer. Da jeg var 12 Aar, 
blev Jens Majgaard afløst af en ganske ulærd Bonde
karl; Løn var der jo ikke til hensigtsmæssigere Kræfter. 
Efter Faders Overenskomst gik jeg da de sidste 2 Aar 
den lange Vej til Hejlskov Skole. Lærer Sørensen besad 
Dygtighed og Seminarieuddannelse, men tænkte blot paa 
at skrabe Penge sammen, saa den Visdom, jeg hentede 
dér, var heller ikke stort bevendt.

Det ene af disse 2 Aar havde jeg Ophold hos Morbro
der Jens Skov i Lund, fordi Skolevejen derfra var meget 
kortere; men jeg skulde tillige være Vogterdreng, og 
jeg havde det ikke godt hos ham, som jeg og mine For
ældre havde ventet. Min Konfirmationsforberedelse fore
gik i Vinteren 1856—57. Det var en streng Vinter med 
megen Frost og Sne, Pigebørnene døjede meget, især fra 
Annekset (Ørum). Forældrene her fandt da paa et snedigt 
Raad og foregav Børnene lidende af Mæslinger, og Præ-
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sten tog Børnenes Udeblivende 1 â 2 Maaneder under 
„Epidemien“ med stor Ro.

Et nyt Afsnit af mit Liv begyndte nu, fritaget for 
Skolegang som jeg var. Er der vel noget Barn, der efter 
Konfirmationen gider se de forhadte Skolebøger mere? 
Vort Husbibliotek var en gammel Bibel, en Huspostille, 
Peder Dass’s Katekismus, Uglespils Historier, nogle 
Salme- og Bønnebøger, derudover intet, Læse- eller 
Sognebiblioteker kjendtes ikke. Men nu havde vi allerede 
i flere Aar haft Avis, Viborg Stiftstidende, for andre 
Blade eksisterede ikke der paa Egnen. Nærmeste Post
kontor var Viborg, hvortil der gik Bud kun hver Lør
dag; det var en privat Postrute med Endestation i Hald, 
etableret af de Herre- og Præstegaarde, som laa under
vejs; samme Post besørgede tillige Bøndernes faa Sager 
for en billig Penge. Vi maatte finde os i at modtage ad 
Gangen 6 Aviser (de lærde Folk var jo ikke bedre stil
let), de var praktisk allerede læst af en Viborg Borger, 
til hvem vi følgerigtigt betalte Avisens halve Pris, i 
hvilken endda en Nabo deltog, men læste den bag efter 
os. Godt var det, om Nutidens ødsle Mennesker i de 
voldsomme Bølgebrydninger vilde tilegne sig noget af 
tidligere Slægters Sparsommelighed!

Vi levede sparsommeligere og nøjsommere end nød
vendigt; dog gav vi meget bort til Fattigfolk, af hvilke 
der var mange; den offentlige Omsorg for fattige var 
lunken og daarlig, saa gik de til Dørene med den tradi
tionelle Bøn: „Beder om lidt i Guds Navn!“ Mælk om 
Sommeren, endog til Ostelavning, Sul, Lys, Uld ved 
Faareklipningstider, brugt Tøj m. m. Moder lod ikke 
venstre Haand vide, hvad den højre gjorde, og Fader, 
som ellers var gjerrig, knurrede ikke derover. Han selv 
ydede mere i anden Retning med Kjørsel, Pløjning for 
Husmænd med Jord, Hjemkjøring af Hø, især af Tørv, 
uden Vederlag, Jo, Pløjegilde, hvilken han satte liden
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Pris paa. Jordemoderkjørsel ad lang og daarlig Vej, 
ofte i strengt Vejr, var han kjed af, men kjørte allige
vel mangfoldige Gange, og saa tillod Omstændighederne 
ikke engang Bespisning.

Som stor Dreng fortsatte jeg min saa tidligt begyndte 
Deltagelse i Gaardens mangehaande Arbejde, og jeg er 
vis paa, og det har jeg siden forstaaet, at af alle kjendte 
Livsstillinger var Landbruget det, jeg havde bedst Anlæg 
for; jeg kunde blevet en dygtig Landmand. Men jeg var 
spændt for haardt for, fik i Sommerhalvaaret aldrig til
strækkelig Søvn og Hvile, vi levede i en Levning fra 
Bøndernes Trældomstid, skjønt denne forlængst var op
hørt. Lærer Sørensen havde ofte foreholdt min Fader, 
at jeg havde alt for gode Evner til at blive i Bonde
standen, jeg burde vælge noget bedre og skjønnere end 
„Skovl og Greb“; han nævnede Handelen eller Lærer
standen. Farbroder Jens talte og ønskede i samme Ret
ning. Efter adskjellig Overvejelse blev det besluttet, at 
jeg skulde være Lærer; jeg i 16 à 17 Aars Alderen saa 
med lysere Haab paa Lærergjerningen end paa det træl
somme Bondearbejde, med hvilket jeg trods min unge 
Alder havde indhøstet saa rigelig Erfaring; hvor meget 
aandeligt Arbejde, der nu skulde til for at naa det nu 
valgte Maal, havde jeg intet Begreb om. Efter Høsten 
1859 begyndte jeg at læse hos Lærer Nielsen i Ørum.



Således opstod de fem sallingske 
stationsbyer

Af Pilh. P. Beck

Da banen i 1884 blev anlagt fra Skive til Glyngøre, 
fik Salling et nyt ansigt. Den isolerede og traditions
bundne tilstand halvøen tildels havde levet under blev 
nu ved togets ankomst som med et trylleslag forvandlet 
til et stykke moderne Danmark. Nu var Salling kommet 
i bedre forbindelse med det øvrige land.

Denne begyndende tekniske kultur så mangen en sal- 
lingbo hen til med stor skepsis og mismod. I dette mon
strum, som mange kaldte æ tog, fandt han, at det var 
at trodse naturen og en brøde mod det, han opfattede, 
som var Guds vilje. Så dette nymodens befordringsmid
del faldt ikke helt tilfredsstillende ud blandt befolk
ningen.

Hesten, bondens stolthed og kæledægge, indtog en stor 
plads i hans hjerte; den nænsomhed, han omgikkes dette 
dyr med, kunne ofte være rørende at se. Naturligvis 
faldt det ham svært at forenes med den tanke, at en 
kørende genstand ikke var forsynet med en hest eller 
to, fandt han mystisk og mente, at det hørte hjemme 
på den anden side af fornuften. Ja, det er såmænd for
ståeligt, at en så gennemgribende omvæltning på det 
trafikmæssige område, som toget forårsagede, vakte stor 
opstand og forargelse — særlig blandt de ældre. Det 
kom som et pust fra en kold og ond verden, der greb



Således opstod de fem sallingske stationsbyer 65

så brutalt og forstyrrende ind og rokkede ved vaner 
og livsanskuelser, der lå dybt forankret i sjælen.

Hverdagens dont med pasning af stald og mark, fra 
vårens travle gang til leens klang, høsten, var bondens 
arbejdsdag. Gammel lov siger: „Sæd og høst var bonde
årets hovedsteder“. Da skulle folk kunne gøre deres ar
bejde i fred! Imidlertid som efterårets arbejde var bragt 
i orden, og vinteren satte ind med kulde, frost og sne, 
stængede bonden porten og stoppede halm i luger og 
sprække til læ for folk og fæ. Så bænkede han sig ved 
det lange bord og nød stuens lune hygge og følte sig 
tryg. Trods vinterens storme suste om gavlen og ruskede 
i træerne, stod de gamle længer i inderlig favntag og 
værnede hjemmet — hans verden. I al sin enfold så han 
Guds åbenbaring i alle de funklende stjerner, der lyste 
over gård og brønd, og han ængstedes ikke for natten. 
Med en sådan indstilling som baggrund må man vurdere 
og forstå hans reaktion.

Omkring 1910—11-tallet traf det sig, at jeg kom til 
at snakke med en gammel mand fra Nørreeng i Åsted 
sogn. Desværre er det aldrig lykkedes mig at få konsta
teret, hvad han hed. Derimod erindrer jeg med hvilken 
ivrighed han fortalte og fordømte toget, det nymodens 
djævelskab, som han kaldte det. Naturligvis må hans 
udtalelse ikke opfattes som den almindelige anerkendelse, 
men dog uden tvivl deltes den af mange. Adskillige var 
både bestyrtet og imponeret over, at Salling havde fået 
æ tog, nu var det ingen sag at komme te Skyw.

Nu får åstedmanden selv ordet: „Jow, no ska a fortæl 
dæ nøj orne, da æ tog kam te å ky-er he i Salling. 
Men inen vel a sæj dæ, te å hår ålle wot op å ag mæ 
æ tog, å do ka band po, te a vel heller ett sæt mæ op 
i søen en satans himstregims. Nej, do, æ minnesker æ 
towle. Hva trowe do te Vorher hår gien wos æ bjin te? 
tee de æ da te å gow po, de æ da så rele, som de ka vær.

5
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Nej, de æ da osse nøj fandens skidt, æ minnesker ka 
find o å law, så jen sku trow, te de var i ledtog mæd 
den onde si-el. Hvisenti de æ mørk awten, å så den hær 
dæwl, der æ fyldt mæ ild, kommer å flywer hen å nue 
jærnskinner, æ der så nøj å sej te-æ, te æ mennesker 
å æ dyr blywer så forskrækket, så de hejser ad helved 
te. Nej, nej, hu-hajn da, men de æ ett de værst. Nej, 
de sejer, dem der hår stawn ve æ ban å så æ tog kom, 
å ky-en, te så rister æ hiel jo wer. Do kan da sej dæ si-el, 
te de æ hiel rywgal. A sejer, te æ minnesker ska ta se 
i jagt, for Vorher ka no osse blyw gal, å så trower a 
eet te de æ wal å vær her po æ jower“.

Naturligvis spillede overtroen en væsentlig rolle i den 
skepsis, beboerne nærede overfor toget, den var en dia
metral modsætning til hesten. Toget — damphesten — 
som den også blev kaldt, den trillende tingest, der pu
stede røg og damp ud, så man skulle tro, det var suk 
og stynd fra dæmonernes verden. Ind imellem kom der 
et pift, der lød så skrækindjagende, som om en skarp 
genstand flækkede og masakrede luften på det frygte
ligste. Der taltes meget om, og endda med en alvorlig 
tung og mørk mine, at der ved Bjærge mølle, mellem 
Roslev og Durup, havde mange hørt skrig og råb som 
fra nødstedte mennesker. Det blev uden betænkning tydet 
som et varsel for en togulykke, som ville ske dér. Toget 
fløjtede gerne, når det passerede det pågældende sted.

Fra banens ledelse har man nok været opmærksom 
på de elendige forhold, der forårsagede, at befolkningen 
vægrede sig ved at lade sig transportere af toget. Så 
noget måtte der gøres. Der blev lejet et mindre orkester 
under ledelse af musikdirektør Carl Møller, Skive. I dette 
orkester spillede bl. a. Niels C hr. Jensen, der senere 
blev ejer af Durup tømmerhandel. Det var sandelig en 
god idé. Det var ikke blot musikken som sådan, der var 
det afgørende, nej, det primære var uden tvivl det, at
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når spillemændene, der alle var kendte i Salling — altså 
af deres egne — turde vove deres liv og lemmer i „uhy
rets“ vold, dristede sallingboerne sig efterhånden til at 
kravle op i„bæstet“.

Med årene blev sallingbanen en rentabel forretning 
for D. S. B. Engang hørte man den sej: „Det salling
banen giver i overskud sluger færgen fra Glyngøre til 
Nykøbing“.

Efter vi i det foregående har hørt lidt om, hvordan 
sallingboerne reagerede over for det nymodens køretøj, 
og hvordan de med tiden blev fortrolig med toget, skal 
her samtidig gøres rede for, hvad årsagen kan have 
været til, at de sallingske stationsbyer blev placeret 
netop dér, hvor de ligger, hvor der i forvejen, ikke ud 
over kirken, var tendens i nogen retning, der gav an
ledning til vækst for bebyggelse.

Her må kirken — søgestedet — som tilfældet var i 
oldtiden, da landets herredsgrænser blev fastlagt, have 
spillet en så afgørende rolle, tages med i billedet, om 
end ikke så konsekvent var den dog medbestemmende 
og et afgørende fakta.

I folkesagnene fortælles der om kæmper og kæmpe
kvinder, der kastede sten efter kirketårnene, som de 
vist aldrig ramte. Kæmperne kastede sten med deres 
bare næver, da stenene bærer mærker af deres fingre. 
Kæmpekvinder brugte sit hosebånd til kasteslynge, der
for har sten, der er kastet på denne måde, en hul stribe. 
Ja, det lyder så fantastisk, og dog er det den eneste 
forklaring, der gives for disse gamle herredsskelsten — 
men de findes og har været fra Arilds tid, derpå fore
ligger der mange beviser.

For at komme til en formodet forståelse af de salling
ske stationsbyers beliggenhed, gør vi klogt i at lytte til 
folkesagnet, hvor der tales om kvindelige guddomme, 
som havde fået den opgave at afgrænse jord og give
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Jebjerg Jernbanestation ved det første punkt i en egn af betydning 
på Nordsallingbanen. (Charles Nielsen, Skive, 1912, fot.).

bygden enge. Jættemøen Bitte Kjestin går med en stor 
sten og har bånd om sin lillefinger, parat til at kaste 
den efter et hvilket som helst kirketårn eller andet, tje
nende et bestemt formål.

Nu overlader vi ganske trygt opgaven til Bette Kje
stin; hun ved ganske bestemt, hvad det drejer sig om, 
og dér hun kaster stenen, vokser byen op. Fra Skive 
gamle kirke har hun stået og set ud over Salling og 
gjort sin beregning. Det første kast gjaldt Lyby stations 
beliggenhed. Hun må være bleven bedåret ved her fra 
„bjergets“ top at se ud over Skive bys mange tage og 
adskillige mange flere skorstene, der som strittende fing
re ud fra tagene fanger vinden, så arnens glød kan 
blusse op og varme gryden til gavn og helse for hele 
byens befolkning. Ligeledes må hun være bleven grebet 
af at skue ind over Sallings frodighed — „det forjæt
tede land“.
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Fra Skive kirkebakke kaster hun sten efter Lyby og 
rammer præcis det sted, hvor stationsbygningen skal 
ligge. Ved dette kast får vi stærkt bekræftet, at kirken 
ikke er det centrale punkt.

Lyby har sin egen historie — interessant og særpræ
get. I 1375 samledes Sallings bedste mænd i Lyby kirke 
for at aflægge løfte om at værne kirken og dens mænds 
interesse i håb om, at de dermed kunne fritages for de 
landeplager, som havde hjemsøgt land og egn.

Sydøstligst i sognet ligger Ridebanen, et ældgammelt 
befæstningsanlæg, der åbner historiske perspektiver, så 
det batter.

I Bostrup hede har der været en hellig kilde, som en
gang blev brugt Valdborgs- og Set. Hansaften; dens 
helsevand var særlig godt for børn med fnat. Som beta
ling for „underet“ kastede man en mønt i kilden.

Her ligger også æ tinghøj; ja, den gamle lynbegroede 
grav, der engang var hellig og bolig for guderne. Men 
da de gamle guder ikke mere dyrkedes — de døde ikke, 
men gik derhen, hvor de ikke mere omtales, da blev 
deres helligdomme fredløse. En mærkelig karakterløs 
indstilling overfor disse gamle gravhøje udviklede sig, 
så de forvandledes til rettersteder. I middelalderen var 
Bostrup tinghøj fælles sysseltingsted for Salling. Fra 
15.—16. århundrede fik de fire herredsting hver sit møde
sted, så i 1688 blev Bostrup tinghøj atter det centrale 
punkt for Sailinglands offentlige liv. Kunne du gamle 
gravhøj, der har drukket så meget blod, så du i toppen 
er gold, fortælle mig om alt det rædselsfulde, der er 
hændt, faldt jeg bedende ned for din fod og skjulte 
mit ansigt i den strittende og tavse lyng for dér i frygt 
at kæmpe en stund.

Lyby blev aldrig til det, som de øvrige stationsbyer 
på strækningen; den ligger for nær storebror Skive, der 
med smil og charme, trods alle stationsbyernes opkomst,
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Roslev jernbanestation kom til at ligge i en meget folkerig egn. Ejeren af 
herregården Hegnet ville ellers gerne haft den til at ligge ved „Lille Heg

net“, kaldet „Håbet“. (Charles Nielsen, Skive, 1912, fot.).

stadig favner hele Salling og er dens gamle og elskede 
købstad.

Stenkastet fra Ly by mod Jebjerg synes at have ten
dens mod kirken; det har sikkert sin forklaring. Her er 
nemlig en præst, der med en enestående vitalitet straks 
greb chansen og gik i gang med planlægning af en høj
skole. Glud var en trofast discipel af Nordens kæmpe, 
Grundtvig, og delte fuldtud mesterens syn på højskolens 
store betydning og gavnlige indflydelse på ungdommen.

Desuden var der også Esper Andersen, der som en 
kærlig fader og vogter tog sig af mange kunstnere. 
Jeppe Aakjær var i sine unge år en urolig stræber — 
en brændende ild — der i visse stunder trængte til et 
læsted, og det fandt han hos Esjer, æ mand po æ mejeri. 
Hos ham skrev Aakjær bl. a. „Jens Vejmand“.

Ja, Jebjerg var for Salling et kulturelt og åndeligt
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arnested. Her strømmede folk til de store efterårsmøder, 
hvor mange af landets fremtrædende personligheder kom 
og talte. Jo, der var liv og virke i Jebjerg. I min barn- 
og ungdom hørtes ofte udtalt, når et ungt menneskes 
holdning og væremåde afveg en del fra den sædvanlige: 
„Han går, så man sku tro, han var fra Jebjerg“.

Om beboerne i denne by har været mere karrig på 
jord end andre steder, kan næppe tænkes; dog siger 
sagnet: „På Jebjerg hede går en landmåler til visse 
tider på året og råber „Hvor ska a sæt’ en!“ (skelste
nen). En ung mand gav ham svaret: „Sæt den, hvor du 
har taget den i fandens navn“. „Det svar sku a ha haft 
for manne or siden, så hå a haft fre i mi graw“.

Jebjerg har måske været en helligdom for Y dun; saf
ten af hendes æbler var en livseliksir, der skænkede gu
derne ungdom og sundhed. I Jebjerg præstegårdshave 
er der netop et fortræffeligt æbletræ, der nemlig bar 
ikke mindre end 5 tønder frugt. Da pastor Glud var 
landskendt for sin ungdommelighed, og da han i hans 
familie regner 80 år for den rene barnealder, tør det 
formodes, at ovennævnte æbletræ er en aflægger eller 
kærne af ungdomsgudens fejre træ.

Stenkastet fra Jebjerg mod Roslev er afstanden mel
lem kirken og stationsbygningen tildels den samme som 
i Lyby. Roslev kirke er vist den mindste af kirkerne på 
strækningen; derimod får man indtryk af, at den ligger 
fastnaglet til stedet, hvor den for mange århundreder 
siden af kluntede hænder blev bygget.

Roslev har altid været den største af de sallingske 
stationsbyer; dens beliggenhed må også siges at være 
mest centralt, specielt for halvøens nordøstlige del.

Roslev har bedst kunnet trives, det skyldes, foruden 
dens beliggenhed, måske lyset i Lodal. Der fortælles, at 
en mand fra Holsten drømte en nat, at i Lodal, på det 
sted, hvor der brænder lys, lå skjult en skat. Han rej-
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Glyngøre jernbanestation ved færgestedet over til Mors. Forhen en egn med 
megen hede og meget folketom. (Charles Nielsen, Skive, 1912, fot.).

ste til stedet, gravede og fandt en stor kobberkedel 
fyldt med guld, men hvorpå der lå en stor, sort hund 
med en ring om halsen. Den store hund tog han var
somt af kedlen, lagde den på sin overfrakke og fik så 
fat på guldet. Rundhåndet må han have været, for han 
delte meget ud til bønderne, som havde hjulpet ham at 
grave, og rejste bort. Fra den tid af så man aldrig mere 
lys. Engang imellem løb hunden rundt i Lodal.

I stenkastet fra Roslev mod Durup har jættemøen 
vist en særlig opmærksomhed ved at lade stenen falde 
i en lige vestlig linje fra kirken med en afstand af ca. 
300 meter.

Mellem Roslev og Durup ligger der en mindre land
ejendom, der henholdsvis kaldes „Håbet“ eller „Bette 
Hegnet“. Der berettes, at daværende ejer af herregården 
Hegnet i Tøndering håbede, at stationen ville komme til 
at ligge dér — altså „Håbet“. Imidlertid slog hans be-
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regninger fejl, derefter kaldte man ejendommen „Bitte 
Hegnet“. Det var også en fuldkommen absurd idé, da 
der det pågældende sted hverken var kirke eller andet, 
der havde henledt Bette Kjerstins opmærksomhed. Gan
ske vist lå Durup tinghøj umiddelbart i nærheden, men 
hvad betød det i denne forbindelse. Her spøgte det, in
gen kunne færdes der efter mørkets frembrud, man tum
lede omkuld, så her var intet håb.

Nej, nej, Bette Kjerstin vidste bedre besked. Hun 
havde øjnet Durup kirke, der lå så ensomt på bakke
toppen, hvor kun den gamle præstegårds stråtækte længe 
lå ved dens fod, som en ydmyg og bedende tjener, klinet 
op mod kirkegårdsdiget.

I den sydøstligste del af sognet er fundet en stensæt
ning, hvor stenene stod i en halvkreds, som om det var 
grundstenene til sacristiet i en kirke.

På Durup kirkegård var der i min barndom et for
pjusket og forsømt gravsted, der voldte min barnesjæl 
en vemodig og underfuld stemning. Det var en smuk 
sten, der var rejst over de to afdøde. Foruden de to 
navne stod der: „Vor kære stadige tanker“. Disse ædle 
ord og så det forsømte og glemte gravsted kunne ikke 
forenes i mit hjerte, men voldte mig smerte. Ak, hvad 
fattede et barn! Det er måske gået de pågældende som 
i Oehlenschldgers „Landet fundet og forsvundet“, at de 
lever på fjerne egne, hvor de stadig gentager: „Vor 
kære stadige tanker“.

Stenkastet fra Durup mod Glyngøre har uden tvivl 
givet Bette Kjerstin lidt hovedbrud. Glyngøre havde in
gen kirke. Tro derfor endelig ikke, at menneskene der 
var uden Gud eller tro, nej, det var skam ikke tilfældet. 
Vi må huske på, at på disse golde og vindslagne lyng
bakker boede der ikke ret mange mennesker. Naturligvis 
havde Sæby en kirke, men den er uden tårn, så der var 
ikke noget at spore, der kunne tjene som vejviser, men
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dette lille kullede bedehus står som det smukkeste bevis 
for, hvad der er nødvendigt for at samles til bøn og lytte 
til ordets forkyndelse.

Jættemøen har uden videre været orienteret. Set. Kle
mens kirke ovre i Nykøbing — nedrevet 1890 — kunne 
tænkes, den holder retningen.

Det samme kan siges om odden, den mystiske orm, 
der rækker over mod Mors. Men rådvild har jættemøen 
ikke været, stenen kastede hun, og den faldt netop dér, 
hvor stationsbygningen nu ligger.

Odden har sagnet ikke ladet ligge ubenyttet hen ! 
Pigen i Nautrup præstegård har nok haft sin kæreste 
boende ovre på Mors, siden det betød så meget for hende 
at få en bro over fjorden — en fremsynet pige.

Hvor må den bette pige være bleven bange, efter hun 
var gået ind i æ præjsts studerekammer og løst i æ 
Cyprianus, å så fanden kom og still sæ i æ dar å spurt: 
„hva ska a lav fur dæ?“. „Do ska lav en brow te Mors“, 
kom det rapt fra pigen. Fanden gik straks igang med 
arbejdet — nok ræbede han et par gange eller tre; men 
så var han i fuld sving. Præsten følte uro på prædike
stolen og skyndte sig hjem og læste baglæns fra det 
sted, pigen var kommet til. Så mistede fanden sin kraft 
og tabte den mængde jord, han bar på ude i heden. 
Denne store klat jord kaldes den dag i dag Præstehøjen.

Længe før banen kom til Glyngøre, regnede ingen 
med disse lyngbakker der nordvest ude i Salling. Der 
hvor lyngen har stået i mange år, smilt i vinter og vår, 
nikked og nejet for fjorden, sin gamle kending fra 
Arilds tid.

Disse områder varsler kun om øde, blæst og måge
skrig — og dog! Om det lykkedes os at fange en hare 
i sit vilde spring eller snappe en fugl i dens flugt og 
få den til at fortælle om vinterens storme, der jog over 
heden her med sne og hagl i sit følge, hvordan de begge
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har gemt sig lunt under lyngens tætte buske og følt en 
velvære ved tilværelsen.

Disse gamle og pragtfulde lyngtæpper, der ikke blot 
pyntede paa landskabet, men er en naturlig boplads for 
småvildt, der efterhånden, som jordgriskheden griber 
om sig, næppe kan finde sted, hvor de frit kan tumle 
og leve som nu deres livsform kræver det, en ting vi 
burde vise større opmærksomhed, i modsat fald er vi 
med til at dræbe det livfulde og særprægede i landska
bet, der er medvirkende til at forskønne og berige na
turen.

Den virkelige årsag til, at Glyngøre har kunnet trives 
og blevet til det, den er, skyldes en ung driftig mand, 
der for årtier siden kørte rundt med en kasse fisk på 
en trillebør og solgte dem ved hvermands dør. Ja, så 
enkelt og ligetil begyndte grundlæggeren af „Industrien“ 
i Glyngøre. Hvordan det siden er gået med virksomhe
den, der nu har spredt sit net over hele kloden, kan man 
blive overbevist om ved at tage en tur til Glyngøre.

Nu til sidst! Et gammelt ord siger „Der, hvor Vor
herre bygger en kirke, bygger fanden en kro“, ja, måske. 
Men denne regel kan ikke have spillet en væsentlig rolle 
ved de her nyopdukkede stationsbyer, hvor der gennem 
adskillige århundreder har stået en kirke, men aldrig 
en kro!

Artiklens forfatter, Vilh. P. Beck, er forhv. malermester i 
København og født i Durup 1894 som søn af skolelærer Peder 
Pedersen (Beck). Han afstod sin virksomhed i 1945 og blev 
assurancearkivarmedhjælper og er nu pensionist.



Fai’ betragter Jenle fra krattet, hvor nu hans aske hviler.

Jenlefesterne
(Jenle fra barndom til nutid)

Af Solvejg Bjerre

På en sommersøndag, og gerne i godt vejr, fandt for 40—50 
år siden de meget kendte Jenlefester sted hos digteren Jeppe 
Aakjær på hans gård i Salling. Aakjærs datter, fru Solvejg 
Bjerre, der for nogle år siden overtog Jenle, skildrer her 
levende og livfuldt disse fester, som de tog sig ud, set med 
en lille piges øjne.

Det var i hvert fald ikke skoletræthed, der havde pla
get os 10-14-årige, når vores kære lærer Alstrup en dag 
sidst i juli lod budskabet runge ud over hovederne på 
de omkring 30 børn, han havde i „den store klasse“: 
Så har vi sommerferie! For lige fra maj havde vi kun 
haft to skoledage om ugen. I vinterhalvåret havde vi 
fire, for de 7-10-årige i „den bette klasse“ var det om
vendt. - Det var ikke megen lærdom, man kunne an
namme i 12 ugentlige timer, men de større børn fik så
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meget desto mere tid tilovers til arbejdet ved landbruget 
hjemme eller ude hos fremmede, hvad der så sandelig 
også var meningen med den gamle skolelov. Og når hø
sten kom, slap landsbyskolen sine børn, så de små ånds
arbejdere i nogle uger helt kunne være disponible som 
håndens arbejdere.

Min far levede af sin pen, men var samtidig gårdejer. 
Dog var det takket være formående venner, at han i 
1906 så sig i stand til at købe 60 tønder land skov, eng 
og agerjord ved Astrup vig i Salling. Her blev Jerile 
bygget paa den bare grønne mark.

En af min fars bøger hedder Arbejdets Glæde — og 
den glæde kendte begge mine forældre. De var myre
flittige, og der var jo alverden at gøre i de år, Jerile 
tog form. Både min yngre bror og jeg var fra små op
draget til at tage del i arbejdet, efterhånden som vi 
magtede det, men aldrig blev pligterne tyngende eller 
arbejdet surt, for der skete jo året igennem så meget 
usædvanligt, som vi også var med i.

Endnu inden vores skoleferie begyndte, havde vi årets 
største begivenhed bag os, for det er sikkert, når jeg 
tænker tilbage på min barndoms somre i årene lige efter 
1. verdenskrig, så domineres erindringen derom helt af 
„festen“, som vi kaldte den hjemme; andre kaldte den 
„Jenlefesten“. Der fandt i alt en lille snes af de møder 
sted. Det var folkefester af en art, som af mange grun
de ikke eksisterer mere. Mødernes række blev indledt 
med en kvindevalgsretsfest, arrangeret af min mor, som 
havde indset, at skrænten ud mod fjorden var som 
skabt til friluftsmøder. Men netop som tilhørerne ved 
denne første Jenlefest havde lejret sig omkring taler
stolen, brød et herrens uvejr løs, folk måtte søge ly i 
laden for tordenregnen, og mens de stod tæt her, kom 
en halmstak i spredt formation flyvende over taget, 
løftet tilvejrs af en skypumpe. Mødet måtte fortsættes
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Her sidder min far på en af de bænke, vi børn havde så travlt 
med at få malet til Jenlefesten.

i laden, men inden far bød velkommen (!) og gav ordet 
til den første taler, bød mor på saftevand og kager til 
de chokerede deltagere. Det var vist i sin tale ved denne 
lejlighed, at justitsminister Zahle gik så højt op i rollen 
som kvindesagens forkæmper, at han kom til at sige - 
„vi kvinder“.

Under al denne dramatik sov jeg trygt i min vugge, 
men jeg var ikke mange år, inden jeg deltog aktivt i de 
mangelunde forberedelser, der gik forud for festen den 
2. søndag i juli.

En forårsdag blandede mor en vældig portion maling, 
og min bror Esben og jeg fik hver en potte og en pensel 
at være ansvarlig for, og så var det om at få malet alle 
havebænke og låger, flagstangen blev ved karlenes hjælp 
lagt ned, far holdt under den med en fork, så den ikke 
skulle ramme jorden for brat og knække i faldet; der 
var jo nogle spændende øjeblikke, inden den artig lagde 
sig ned i retning væk fra huset. Den gjaldt det om at



80 Solvejg Bjerre

få malet i en fart, så den kunne blive rejst igen. Mor 
malede døre og steg højt tilvejrs på stiger og malede 
vinduer, og far, der ellers hver dag året rundt gjorde 
to-tre timers arbejde i haven eller husene, inden han 
gik op i sin stue, hvor han ville have ro, han blev nu 
oppe i sin stue, hvor vi kunne høre ham gå frem og til
bage over gulvet og tale meget højt - vi vidste nok, at 
han ikke måtte forstyrres, og vi var alle lige så glade 
som han, når han i god tid mange dage inden festen 
kom fløjtende og nynnende ned ad trappen, så vidste 
vi, at nu var „Jenle-talen“ færdig, for selv om vi aldrig 
hørte megen snak om fars litterære virke, så vidste vi 
godt, at den tale, han nu skulle holde ved festen, når 
den fremmede foredragsholder havde talt, den skulle 
han rejse ud over landet med og holde ved mange andre 
sommerfester.

Nu gik det løs med havearbejde under fars førerskab; 
den var ikke gunstig, hvis man lod et redskab ligge og 
flyde, uorden var ham en pestilens, men om situationen 
i den almindelige travlhed kunne gå op i en spids, ikke 
blot overfor os børn, men hvad der var værre, også over
for karlene og pigerne, der nu ind mod festen hjalp til 
på så mange andre måder end til daglig, så var det mor, 
der trådte til og dulmede de oprevne sind - der blev 
fælleskaffe, og snart var ikke blot ro og orden, men 
også humøret rettet op. - Esbens og min sidste større 
pligt, inden den store dag, var at luge stenpikningen 
foran vognporten og så at vaske vores charabanc. Ingen 
limousine kunne skinne finere, end vi syntes vores heste
vogn gjorde, når den stod parat til at hente kære gæster 
fra stationen en lille mils vej borte.

For Jenlefesten var jo først af alt et stort anlagt of
fentligt møde, som min far arrangerede for egen risiko, 
men det var samtidig et stort gilde, som mor og han 
holdt for deres mange venner. Dengang, før bilernes tid,
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Fars stue på Jenle, urørt som den står den dag i dag.
(Børge Panduro fot.).

lå Jerile fjernt, en hel dagsrejse fra København, hvor
fra de fleste gæster kom, og flere timers togrejse fra 
de jyske byer, hvor digterkollegerne og andre venner 
boede. - Gæsterne langvejs fra ankom lørdag aften, 
resten søndag formiddag, men et par dage før gæsterne 
var kogekonen fra Skive kommet, hun boede hos os en 
hel uge, og to-tre piger gik hende til hånde ved al den 
bagning og madlavning, hun skulle præstere til 20-30 
mennesker, der skulle bo og spise i flere dage. - Os 
børn ville hun ikke have om sig, men der var også steder 
nok, hvor vi kunne gøre nytte som stik-i-rend-bude. 
Esben foretrak festpladsen, hvor teltene var ved at blive 
rejst, jeg var hos mor og pigerne, der baksede med møb
ler og senge og jonglerede med bordplader, for det skal 
siges, at der blev fuldstændig vendt op og ned på alle 
ting i hele huset, kun fars stue gik ram forbi. At have

6
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20—30 mennesker ved „bord og seng“ på Jenle var 
selv i de nøjsomme dage et problem. Men det blev klaret, 
og far overvågede, at alle udendørs arrangementer var 
i orden, så når de røde, nystriglede heste i rask trav 
kørte frem for trappen med charabancen fuld af gæster 
fra lørdags-aftentoget, stod far, mor og vi to børn parate 
og vinkede velkommen! Hver enkelt på gården havde 
gjort sit til, at alt kunne klappe. Kun vejret kunne spille 
os et puds, og det er nok rigtigt, som nogle siger, at 
det af og til regnede, men oftest var det nu solskin, og 
altid var det fest.

Mødet måtte først begynde kl. 16, efter kirketid, men 
længe inden så vi motorbådene fra Himmerland dukke 
frem bag klinter og næs og sætte kursen mod vores 
landgangsbro, som var bygget i dagens anledning. En 
hel mark var jo lagt ud til vognplads og tøjrplads til 
de mange heste; cyklestald var der også lavet - men 
parkeringsplads til biler var der ingen brug for. Med 
faner og musik i spidsen gik man i procession fra går
den gennem den fine „velkommen“-port ad skovvejen 
med flagalleen til festpladsen, hvor mødet, som skik er, 
blev indledt med en fællessang, men her på Jenle er 
mange nu kendte sange blevet sunget for første gang. 
F. eks. er Thøger Larsens dejlige sommersang: Dan
mark, nu blunder den lyse nat — skrevet til en Jenle- 
fest, hvor den blev sunget på melodien til Undrer mig 
på, hvad jeg får at se — snart fik den sin egen melodi 
og blev sunget ved alle følgende fester. Far talte hvert 
år og altid til sidst. I genforeningsåret 1920 var H. P. 
Hanssen-Nørremølle hovedtaler, og da var der nærved 
8000 mennesker, det største antal, der nogensinde kom. 
Ellers kom der to-tre tusind, vistnok væsentligst afhæn
gig af hvem der var hovedtaler. Far lagde vægt på, at 
der skulle være noget for enhver alder, ikke just for en
hver smag. Man sagde da også, at når talerne var forbi,
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Min far, Jeppe Aakjær, på talerstolen ved Jenlefest.
(Charles Nielsen, Skive, fot.).

gik de ældre lyttere hjem og gav billetten til deres unge, 
som så kom for at høre den kunstneriske underholdning, 
men de fleste blev nu og tog det hele med. Efter talerne 
var der en pause. Madkurvene var medbragt! Og så sang 
og reciterede Albert Luther og Johannes Fønns, og Ayoe 
Willumsen sang - altsammen dejligt at høre i sommer
aftenskumringen på den skønne plads ud mod fjorden. - 
Så tog musikken fat, og dansen gik resten af aftenen i 
det runde telt, hvor trægulvet gyngede på den bløde 
engbund, når de bovne sallingboere svang sig i turdan
sene. Kedlerne var i kog i kaffeteltet, hvor de mere ad
stadige var søgt hen, spiritus var derimod ikke at få. 
For at imødekomme også børnenes trang til usædvanlige 
oplevelser lod far et år en karruselejer få stadeplads, mod 
at han lod være at køre under talerne. Denne henstilling 
blev ikke overholdt, og der kom aldrig mere karruseller

6*



84 Solvejg Bjerre

på engen. På samme måde gik det med en bod med lege
sager: manden begyndte for tidligt at sælge de klausu
lerede varer til børnene, så selveste den daværende land
brugsministers tale blev akkompagneret af truthorn og 
skralder.

Mens dansen gik på engen og tjæreblussene lyste langs 
fjorden, fortsatte far og mor deres private fest for gæ
sterne hjemme i de tæt besatte stuer, hvor Ayoe sang, 
så man aldrig glemmer det, hvor far og min ældste 
bror, Svend, sang Bellmanns viser, og hvor Aksel Agerby 
et år satte sig til klaveret og lærte os allesammen den 
melodi, han lige havde lavet til fars nye digt: Jeg er 
havren, jeg har bjælder på. Sang og larmen af vældige 
diskussioner og glad latter lød ud gennem husets åbne 
vinduer og blandedes med lyden af munter dansemusik 
fra engen. Sommernattens hele feststemning slog sam
men i et brus af lyde omkring en lille pige, der pilede 
ad sin private sti gennem kornmarken - at hun dog ikke 
måtte gå glip af noget, nogen af stederne.

Festen sluttede med fyrværkeri langs fjorden, men 
mange af deltagerne, både i den officielle og den private 
del af den, nåede at se solen stå op, inden de kom til ro 
efter en begivenhedsrig dag.

Jenlefesternes tid er forlængst forbi, og stemmerne fra 
hine dage forstummet. — Men Jenle står, og i de som
meruger, hvor der nu er adgang til mine forældres stuer, 
sker det jævnligt, at der kommer folk, der har været 
blandt publikum dengang, og - aldrig slår det fejl: for 
dem som for mig var det en fest.

I årenes løb har en og anden foreslået, om man ikke 
skulle genoptage Jenlefesterne, men vi fra Jenle og 
andre, der mindes festerne, har frarådet. Det bør aldrig
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„Kaffemøllen“, som den kaldtes den gamle landsbymølle, 
genopført ved indkørslen til Jenle.

gøres, for disse møder var så heltud præget af Aakjær 
og hans tid og lader sig ikke rekonstruere.

Men selve Jenle ser vi gerne bevaret i sin nuværende 
form, og derfor var vi glade, da kulturminister Hans 
Sølvhøj på eget initiativ bad om en samtale, der resulte
rede i at følgende notat blev arkiveret i kulturministeriet. 
Den bringes her i sin helhed:

„13. juni 1966 aflagde Hans Sølvhøj besøg på Jeppe 
Aakjærs gård Jenle. Ejendommen blev beset og dens 
fremtid drøftet med fru Solvejg Bjerre og overlæge 
Hans Bjerre, der for nogle år siden indførte en praksis, 
hvorefter en del af stuerne på Jenle i højsommerperio
den nogle timer om dagen holdes åben for publikum. 
Der erlægges entré. Ejerne agter at fortsætte denne 
virksomhed, under forudsætning af, at driften kan svare
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Solvejg Bjerre og kulturminister Hans Sølvhøj i samtale om Jenles 
anliggender. (Pressefotograf Knudsen, Skive, copyright).
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sig. Såfremt praktiske vanskeligheder skulle opstå, f. eks. 
med fremskaffelse af nødvendigt personale, vil man rette 
henvendelse til staten (kulturministeriet) om hjælp des
angående.

For sig selv og deres livsarvinger har ejerne afgivet 
tilsagn om, at ejendommen ikke afhændes, før den har 
været udbudt til salg til staten “.

Far og mor i stuen på Jenle.



Fra det gamle Salling
(Enkeltgaarde og Kirker)

Efterladt Artikel af Forfatteren August F. Schmidt

Gamle Herreds- og Sogneskel er, som det var at vente, 
ofte afsat i Omraader i Landskabet, hvor Søer, Aaer 
og Engdrag, Skove, Bakker og Dale frembyder natur
lige Skel. Hvor Overfladeforholdene har dannet Skel 
imellem Egne, kan man tit finde Dialektgrænser og Af
vigelser i Folkeskikke m. v.

Betragter man Halvøen Salling, der til tre Sider er 
omgivet af den blaa Fjord, ses det, at dens Sydgrænse 
følger gamle Isolationsbælter i Terrænet. Ude mod Vest 
udgør Sønderlem Vig først et Skel, og saa følger længere 
inde i Landet Skør sø, en 4 Hektar stor Sø, hvor der er 
skaaret (eller skæres) Rør, hvad Navnets Førsteled hen
tyder til. Det er et gammelt Ord: skør, der betyder „Af
skæring“, her Fældning af Tagrør. Øst for Skør sø er 
der Mose- og Engstrækninger og Vandløb, der danner 
Grænsen ned mod Ginding Herred. Længst mod Øst ud
gør Karup Aa Skel mellem Salling og Fjends.

Salling kaldes i de ældste Skriftformer baade Salling- 
syssel og Sailingholm (Aar 1320), hvilket tyder paa, at 
man i Middelalderen maa have opfattet Landsdelen som 
noget i Retning af en 0, hvilket vel har sin Forudsæt
ning i, at den ovenomtalte Sydgrænse da har været et 
saa meget vandfyldt Strøg, at det har kunnet give An
ledning til Navnedannelsen Sallingholm. Selve Navnet
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Salling kan til Grundord have Navneordet Sal, oldnor
disk salr: „Sal, om et enkelt (stort) Hus eller Bygning“. 
Betydningen af Salling vil da nærmest blive: „bebygget 
Egn“, en Tolkning, der jo passer godt til Halvøen, der 
ogsaa efter Oldtidsforhold har været godt bebygget. 
Salling bestaar som bekendt af de fire Herreder: Hind
borg, Nørre, Harre og Rødding. I gammel Tid hørte til 
Salling Syssel de fire Herreder samt Fjends Herred og 
Øen Mors. Til Harre Herred hører Fur. Syslet har Navn 
efter et centralt beliggende Landskab inden for det gamle 
Sysselomraade og ikke efter en By som Jelling, Almind, 
Ellum og Isted Sysler. Jylland var i Middelalderen ind
delt i 14 Sysler, og denne Inddeling gaar rimeligvis til
bage til det 10. Aarhundrede eller en endnu ældre Periode. 
Det er af stor Interesse, at nogle af de nord- og midt
jyske Sysselnavne er sammensat med Indbyggernavne, 
idet man bag disse Sysler synes at skimte gamle Stamme- 
omraader. Herhen hører muligvis ogsaa Salling, der i 
Kong Valdemars Jordebog fra 1231 skrives: Salingsysæl.

Syslets gamle Tingsted menes at have været paa Bo
strup Hede i Lyby Sogn. Hertil henlagdes Tingstedet 
igen, efter at de fire Herreder ved Reskript af 13. Marts 
1688 var sammenlagte i retslig Henseende. Den 12. Maj 
1727 forlagdes Tingstedet til Skive.

Det frugtbare Sailingland med sin vidtspændte, ind- 
skaarne Kyststrækning maatte meget tidligt tiltrække 
sig Bebyggelse. Allerede i den ældre Stenalder naaede 
Mennesker hertil, og som Minder derom er enkelte Ste
der truffet Kystbopladser. Over 2000 Gravhøje kendes 
fra Salling, hvorfra der især er gjort mange Bronzealder
fund. En Del Stednavne af høj Alder vidner om gammel 
Landsbybebyggelse, saaledes Navne som Balling, Rød
ding, Ramsing, Volling, Haasum, Hem, Lyby, Dølby, Ry
bjerg, J eb jer g, Tise, Lem m. fl. Den efter Tidsforholdene 
rigelige Folkemængde, der maa have været i Salling i
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Oldtid og ældre Middelalder, er Aarsag i, at her er et 
stort Antal (smaa) Sogne og som Følge heraf ogsaa 
mange Middelalderkirker. I Modsætning til Nabolandet 
mod Syd har Salling været et velhavende Land, selv om 
dens Herreder dog er noget forskelligt udstyrede fra 
Naturens Haand. Halvøen er ganske skovfattig og større 
Hede fandtes kun i det nordvestlige Hjørne. Medens i 
Hardsyssel og Hedeegnene i Viborg Amt Syd for Salling 
førhen Enkelt gaardsbeby g gelsen var særlig udbredt, fordi 
Naturens Karrighed her forbød Landsbybebyggelse (der 
var ikke samlet Agerland og udstrakte Græsgange), saa 
var der i Salling ikke megen Bebyggelse af denne Art, 
men Landsbybebyggelse som i Østjylland og paa Øerne. 
Paa Grundlag af de Oplysninger, som til Brug for Chri
stian den Femtes Matrikel 1688 fremskaffedes ved den 
store Landmaaling 1681-83, kan man beregne den da
værende Fordeling af Enkeltgaardene. Paa denne Maade 
har Svend Aakjær i sit beundringsværdige Værk: „Bo
sættelse og Bebyggelsesformer i Danmark i ældre Tid“ 
(Oslo 1933) beregnet Enkeltgaardsprocenten i de forskel
lige danske Herreder. Aakjær har udregnet, hvor stor en 
Procent af Herredernes Gaarde der var Enkeltgaarde, 
d. v. s. Gaarde, som havde deres Jord liggende særskilt 
udenfor det egentlige Landsbysamfunds Fællesskab. 
Størst var Enkeltgaardsprocenten, som ovenfor antydet, 
i Hardsyssel, dernæst kom Vendsyssel. I Hardsyssel var 
1688: 40 pCt. af alle Gaarde Enkeltgaarde, men i en
kelte Sogne steg Procenten til op imod 100. I Ginding 
Herred var Enkeltgaardsprocenten naturligvis størst i 
de udprægede Hedesogne. Hodsager Sogn havde 73 pCt., 
Ryde 47, Haderup 45. Mindst var Procenten i Sognene 
ved Karup Aaens nedre Løb og ud imod Limfjorden, 
hvor der er frugtbare Enge og Græsgange, og hvor En
keltgaardsprocenten falder til 14 (Sahl 14, Ejsing 16). 
I Salling var Enkeltgaardsprocenten i Gennemsnit 8, og
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Grønning Kirke, i hvilken der bl. a. findes et Monument, opsat 1743 af 
Godsejer Axel Rosenkrantz de Lasson paa Astrup over sin Slægtning, 

Frøken von Gersdorff.

paa den i flere Egne fede, gammeldyrkede Limfjordsø 
Mors falder den til 6. Salling havde 1688 hele 6 Sogne, 
som overhovedet ingen Enkeltgaarde havde {Jebjerg, 
Roslev, Vejby, Harre, Otting og Hindborg). I 25 af Halv
øens 36 Sogne laa Procenten under 10. Højest var den 
i Lihme Sogn (20 pCt.) og især Vile med en Enkelt- 
gaardsprocent, der nærmer sig betænkeligt til de ud
prægede Hede-Herreder og Hedesogne (42 pCt.). Men 
her fandtes ogsaa megen Hede, og Afgrøden hører til 
Sallings daarligste Jord (12 Tønder Land til 1 Tønde 
Hartkorn, Klassen „ond“ i 1688). I Fjends Herred, hvis 
Enkeltgaardsprocent var 17, kan iagttages samme For
skel mellem de udprægede Hedesogne (hvortil Vile hørte), 
hvor over Halvdelen af Gaardene kan være Enkeltgaarde 
(Mønsted 54 pCt., Davbjerg og Borris 33%, Taarup 30, 
Sønder Resen 24), og de gode Sogne ved Limfjorden 
eller langs Aaer og Bække, hvor den kan falde til under



92 August F. Schmidt

2 pCt. (Ørslevkloster 1,9, Fly 3,8, Vrove og Smollerup 5, 
Dommerby 6, Vridsted 7).

Af de ovenanførte - efter Svend Aakjærs meddelte - 
Oplysninger kan man godt danne sig et lille Begreb om 
Forholdene i Sallingland i Middelalderen og samtidig 
forstaa, at her kunde blive tæt mellem Kirkerne, af hvil
ke de fleste her, som i det øvrige Danmark, blev opført 
i den romanske Stilperiodes Tid (1100-1250), uden Tvivl 
det største Byggeforetagende, der har fundet Sted inden 
for et begrænsets Tidsrum i vort Land. Raamaterialet 
til Kirkerne, de store Kampesten, var lige for Haanden, 
idet de fandtes i Overflødighed paa alle Danmarks Vange. 
De kunde forholdsvis hurtigt blive slæbt til Byggestedet, 
men Tildannelsen af Stenene, inden de blev anbragt paa 
deres Plads i Bygværket, var det største og vigtigste 
Arbejde. En stor Dygtighed har de gamle Stenmestre 
været i Besiddelse af, og deres Arbejdes Resultater kan 
vi endnu glæde os over.

Det er egentlig heldigt nok, at meget af det skønneste 
og kunstfærdigste er knyttet til Landsbykirkernes Ind
gangsdøre, til Portalerne, der ofte er særlig smukt ud
førte eller forsynede med Billedsten, Søjler m. v., hvilket 
man altsammen kan læse om til Fuldkommenhed i Mu- 
sæumsdirektør M, Mackeprangs prægtige Værk: „Jydske 
Granitportaler“ (1948), hvori der i Enkeltheder gives 
Forklaring paa alle Jyllands gamle Kirkeportaler, billed- 
prydede Kirkekvadre o. s. fr.

Ved ikke faa Middelalderkirker er Indgangsdøren pry
det med Søjler. Saaledes er Salling forbausende rig paa 
Søjleportaler, idet ikke mindre end 12, muligvis 13 af 
Halvøens 37 Kirker har haft saadanne Portaler, tre af 
dem (Rybjerg, Haasum og Thise) endog baade mod Nord 
og Syd. Desværre er Kvaliteten gennemgaaende ikke saa 
god. Alene Rybjerg Kirke danner en straalende Undta
gelse. Der udgør den søjleprydede Sydportal baade et
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Den gamle, ret lille Roslev Kirke gemmer paa et Daabsbækken, skænket 
1730 af Hans Westenhoff, tidligere Forpagter paa Skivehus, men da boende 
paa Kjeldgaard. Hans tyskklingende Navn var dog af hjemlig Oprindelse 
og betød ganske enkelt: Vestergaard efter hans Fars Fødegaard i Skjellerup. 
Faderen, Albert Sørensen, der ogsaa var Forpagter af Skivehus, blev jordet 

i Skive i 1724 som en velset Mand af stor Anseelse.

smukt og monumentalt Stykke Arkitektur samt tillige 
godt Haandværk. Dr. M. Mackeprang nævner, at den 
kan umuligt være hugget af samme Mand, som har ud
ført Nordportalen, et plumpt Arbejde, hvis fire Halv
søjler mangler en udsmykket O versten (Kapitæl), saa- 
ledes at Dørbuens Støttesten hviler direkte paa Søjlerne. 
Sallingportalerne har intet at skaffe med den smukke 
Klosterkirke i Grinderslev. De er ret sene, og de fleste 
af dem virker udpræget hjemmegjorte. De ringeste Por
taler findes i Lyby og Haasum. Den bedste foruden Ry
bjerg og de rigtig gode SafrZ-Portaler er Torum Ind
gangsportal. Mesteren for Haasum, har den tvivlsomme 
Ære at have skabt den jydske Portalkunsts besynder
ligste Kapitæl: En i hjørnerne hult afskaaret Klods med 
smaa ægformede Knolde, der løber ud i en rund Hals
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med Skaftring. Jævnsides med Rybjerg (og Sahls Syd
portal), der har Trebladsrelieffer, er Volling og Grøn
ning de eneste, hvis Søjlehoveder og Søjlebund har relief
fer. Paa Volling Kirke maa de nærmest betegnes som 
Kradserier.

Paa Grønning bestaar Reliefferne af en Roset, en 
„Femkvadret“ samt saa forskelligartede Elementer som 
en lille Bebudelsesscene, en Stud, et Malteserkors og no
get forvirret Bladornamentik, alt saa primitivt gjort, 
at man vanskeligt kan tro, at de skyldes samme Haand 
som det udmærket komponerede, glubske Vilddyr, der 
findes udhugget paa en trekantet Gavlfelt eller Dørover
ligger (Tympanon), som ogsaa ses paa Grønning Kirke. 
Vilddyret, der forestiller en Løve, har uhyggelige, gru
somme Kløer, og den skal uden Tvivl repræsentere de 
onde Magter, mod hvem Kirken værner Menneskene, og 
som det gælder om at vogte sig for. Den kunde passende 
have samme Indskrift som den, der læses paa en engelsk 
Løvefont: „Uviis Du er, hvis ikke Du flyer for saadanne 
Løver“.

Dette afrikanske Rovdyr finder man ogsaa udhugget 
paa den forhenværende Augustinerkirke i Grinderslev. 
Her ser man Præstedøren flankeret af to fortrinligt ud
førte, staaende Dyr, en Løve og det om muligt endnu 
bedre huggede Fabeldyr Griffen, der forøvrigt viser, at 
man tog det ikke altfor nøje med Symbolikken.

Paa Oddense Kirke findes en Karmsten med en staa
ende Løve udhugget i Relief. Under Løven har Mesteren 
moret sig med at hugge en Palmet (en Søjleprydelse, 
der ligner Palmeblade), der nu sidder paa et saa under
ligt Sted som nederst paa Korbuens nordlige Side. Næv
nes kan det ogsaa her, at i Davbjerg Kirke findes lige
ledes udhugget en staaende Løve, ligesaa i Nabokirken 
Mønsted.

En Særstilling indtager Lem Kirke ved at være over-
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Tøndering Kirke, hvor der findes en Ligsten mod Portrætfigurer af 
Anders Skeel til Hegnet og hans tvende Hustruer.

ordentlig rig paa Billedsten, af samtlige jydske Kirker 
uden Tvivl den rigeste; ialt er der godt og vel 15 Styk
ker, alt efter hvad man vil medregne til denne Kategori 
af Skulptur. De er spredt rundt omkring paa Kirkebyg
ningen. Uden paa Kormuren ses et Mandehovedkvadre 
med strittende Hvalrosskæg, en Sokkelkvadre med en 
hovedløs Løve samt Kvadre (kvadratformede Sten), hvor- 
paa ses en Løve og et Ottetalsslyng, i hvilket der er an
bragt et lille, firfodet Dyr og en hovedløs Mand, hvis 
Hoved antagelig er det, der ses svævende over Orna
mentet. Paa Korets Sydside sidder derimod en stærkt 
medtaget Kvader med to modvendte Ryttere samt en 
mærkelig Fremstilling af en hvæsende Drage, foran hvil
ken staar en Mand og en Kvinde, der synes at holde hin
anden i Hænderne. Ubetinget de bedste Kvadre er dog 
de indmurede paa et til Kirkens Sydside i Skellet mel
lem Kor og Skib tilbygget senmiddelalderligt Kapel, hvor-
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hen de vel er flyttede fra de nedrevne Partier af den 
gamle romanske Kirkebygning. De forestiller en lanse- 
bevæbnet Rytter med spidsovalt Skjold og en Havfrue 
'Sirene), der med begge Hænder griber om sin store, 
flotte Hale. Men desuden sidder her to pragtfulde Drage
hoveder, af hvilke den ene viser en enkelt Drage med 
ottetalsslynget Hale, den anden en hel Drageyngel. For
uden den store Drage med lang, spaltet, hvæsende Tunge, 
hvis slyngede Hale ved Roden er prydet med Spiral
ornamenter, er der i hvert Fald to andre. En mindre, 
der ligger sammenrullet over den stores Hoved, og en 
større, hvis Hoved stikker frem under dens Bug, medens 
Kroppen saa at sige forsvinder i Mylderet af den store 
Hales Slyng. Alle tre har de de dobbelte Konturer, og 
deres Enkeltheder er yderst omhyggeligt udførte. For
uden disse to findes der endnu en tredie Dragekvader, 
hvor Dyret staar paa Halen, og som i Modsætning til alle 
de hidtil omtalte ikke er aflang, men kileformet, dog saa- 
ledes at Stenen kun paa den ene Side er skraat afhug
get. Dette synes ikke at skyldes senere Tiders Omdan
nelse; thi en anden kileformet Kvader med en ganske 
lignende Drage er opstillet ved Kirkegaardsdiget i Nær
heden af Ligkapellet. Dr. Mackeprang mener ikke, der 
er noget Sammenspil mellem de talrige enkelte Billed
sten i Lem Kirke, og det er vanskeligt at afgøre, om 
man skal tillægge dem en dybere symbolsk Betydning 
eller i dem blot se et Udslag af de gamle Mestres Lyst 
til at fabulere. Givet er det, at skal de talrige Drager 
opfattes symbolsk, betyder de saavist intet godt. Men 
de kan naturligvis ogsaa være tænkt rent dekorative, 
ligesom de om muligt endnu ældre Drager, som kendes 
fra den middelalderlige Døbefont i Dragstrup Kirke paa 
Mors, der trods den geografiske Nærhed intet har med 
Lem at bestille.

700 Aar har vore Landsbykirkers Stenbilleder sidder
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paa deres Pladser, og Slægt efter Slægt har set dem. 
Hvad kunde disse ærværdige Billedhuggerarbejder ikke 
fortælle, om de havde Mæle! Man kommer da uvilkaar- 
ligt til at tænke paa Tidernes Gang og det enkelte Men
neskelivs Korthed. Med Ærefrygt betræder vi de gamle 
Gudshuse rundt i vore Middelaldersogne, og vor Beun
dring for de gamle Bygmestre og Billedhuggere bliver 
ikke mindre jo mere man beskæftiger sig med vore 
Landsbykirker, hvor Sallings anselige Række Taarnkir- 
ker er med til at give Landskabet mellem Limfjordens 
store Sydarme sit karakteristiske Præg.

Jeppe Aakjær har i sin Skæmtevise om Salling i et 
fornøjeligt Vers været inde paa samme Emne som nær
værende Artikels Forfatter. Derfor kan vi passende slutte 
med Aakjærs Strofer:

„Brede Gaarde, store Haver 
spredt paa din Muld! 
Hvem kan tælle dine Traver, 
dine Grisekuld!
Fyrretyve Kirketaarne, 
hvide som i Marmor skaarne, 
peger tindrende mod Himlen 
mellem Gaardevrimlen“.



Paa Spor efter Mestertyven 
fra Ramsing
Af Andreas Sidelmann

Mestertyven, den store Gavstrik, som der her skal 
berettes en Del nyt om, tilhørte en Familie af Navnet 
Møller, og ifølge Fattigprotokollen for Haasum og Ram
sing er de første af denne Slægt kommet til Ramsing i 
1807 fra Thisted. Mange af dem findes jævnligt omtalt 
her, og da flere af dem havde mange Børn, kneb det 
med at forsørge baade dem og sig selv paa deres gamle 
Dage.

Enkelte var Genstand for Folks Overtro, og man hæl
dede til den Tro, at de kunne mere end deres „Fader
vor“; andre finder man anklaget for Tyveri.

Mest berømt eller berygtet og almindelig bekendt var 
dog „Mestertyven“; ham er der forresten forhen skrevet 
meget om; Jeppe Aakjær, der kulegravede al Salling- 
historie, har selvfølgelig ogsaa haft fat i ham og omtalt 
ham og hans Bedrifter sammen med andre Skalke paa 
en meget interessant Maade, nemlig i „Skivebogen“, se 
ogsaa denne for 1941, ja, „Skive Venstreblad“ har ogsaa 
bragt en Del om ham i Anledning af de ca. 100 Aar for 
hans Bedrifters Udførelse.

Ingen Steder gives der dog Oplysning om, hvor han 
hørte hjemme, men af Ramsing Kirkebog, hvor jeg har 
søgt, fremgaar det, at han netop var født her i Ramsing 
Sogn, og af Sogneraadsprotokollen fremgaar det ogsaa,
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at han var forsørgelsesberettiget her. Saa ud herfra og 
efter mundtlige Beretninger skal der saa her fortælles, 
hvad der muligvis kan have Interesse for Folk at vide 
om den Slægt, der fostrede en Mand som „Mestertyven“, 
der engang var en Skræk for Folk baade langt og nært.

Stamfaderen til Slægten i Ramsing var Christen Mo
gensen Møller, der døde som Fattiglem den 1/10 1839 og 
var gift med Ingeborg Pedersen, der døde 6/2 1845, ogsaa 
som Fattiglem i Sognet. Deres fem Børn er født i Thisted. 
Selv synes de trods deres Fattigdom at have været et 
Par stille og rolige Mennesker, mere end man kan sige 
om flere af deres Børn og Børnebørn. De havde fire 
kendte Børn af fem.

Den første Søn, Mogens Christian Christensen Møller, 
var Skomager og døbt 5/9 1798 og døde 1/12 1873. Han 
blev gift 1/8 1845 med Kirsten Andersdatter, der var født 
omkring 1818 og døde 7/10 1876. De to var alt andet 
end rolige og stilfærdige. De gik under Tilnavnet „Pip“ 
(se „Skivebogen“ 1941). De havde Ord for at kunne 
hekse og trolde, særlig Kirsten var en ren Pulverheks. 
Mogens Pips Evner gik mest ud paa at kunne vise igen.

Den gamle Smed i Ramsing har fortalt mig om disse 
to Mennesker og nedskrevet en Del om dem, ogsaa me
get af naturlig Art, men som ikke var af det allerhygge- 
ligste. Naar Kirsten var ude at tigge i „Guds Navn“, 
skulle man nok sørge for, at hun fik baade i Pose og 
Sæk.

Mogens Møller boede i Søndermarken og var Morbro
der til „Mestertyven“. Her holdt han meget til og skjul
te ofte her sine Tyvekoster. De to havde kun én Søn, 
Anders Christian Mogens Møller (13/6 1843), ugift, 
Arbejdsmand og Husejer, stokdøv fra 11 Aars Alderen, 
en Hædersmand, siger den gamle Smed om ham, og dog 
kan der fortælles en Del om ham fra Barndommen af, 
der godt kunne give Anledning til at tro, at han vilde

7*
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komme til at ligne Familiens mindre pæne Medlemmer, 
men kun godt, at „Æblet faldt langt fra Stammen“.

Han var dog 20 Aar, da følgende Hændelse skete, og 
hvorom det hedder: „Den 26/6 1863 var undertegnede 
Medlemmer af Forstanderskabet samlet hos Sognefoged 
Knud Sørensen i Ramsing i Anledning af Mogens Møllers 
Søns Anholdelse for udvist uanstændig Forhold ved at 
stene en Vædder til Døde af Jens Christian Nicola jsen 
(Hop)s i Ramsing.

Derom var sket Anmeldelse til Herredsfogeden under 
Gaars Dato. Herredsfogedens Ordre hertil var saaledes, 
at den anmeldte Anders Christian Mogensen skulle for
blive i Sognet i 8 Dage under Bevogtning af Sognets 
Gaardmænd efter Omgang og derefter at sende ham til 
Skive til Undersøgelse af Distriktslægen. Forstander
skabet, hedder det, anser det for meget besværligt saa
ledes at bebyrde Sognet i 8 Dage og derfor besluttede, 
at Anders Christian Mogensen straks eller i Morgen 
skulle køres til Skive Sygehus og undersøges af Distrikts
lægen. At saaledes er vedtaget bekræftes med Under
skrift. Afhænding til en Arbejdsanstalt i Viborg Amt 
blev tiltraadt. Knud Sørensen, A. Sinding (Præst), Niels 
Breum, Svenning Jensen, Mads Jensen, Søren Pedersen.

I September samme Aar forelaa der en Regning fra 
Distriktslægen paa over 20 Rdl. med en Erklæring om, 
at han var bedre. Forstanderskabet vedtog at faa ham 
anbragt i Skomagerlære, helst paa Landet. Igen i No
vember samme Aar forelaa en ny Regning paa 8 Rdl. 
Derfor forsøgte man, da han var helbredet, at faa ham 
i Skomagerlære i Ejsing, og for 24 Dages Ophold be
talte man 8 Rdl. Det ser altsaa ud til, at han lærte Sko- 
magerhaandværket.

Herefter skal omtales Søn Nr. 2, Jens Christensen Møl
ler, der var gift med Mette Thomasdatter fra Visholm. 
Han var Husmand og Skrædder og i 1844 Ejer af Matr.
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Nr. 19, af Hartkorn 2 Fdk. y2 Alb., sikkert hans Fars 
Hus i Søndermarken, som vist nu er nedlagt. Der var 
flere Børn og Børnebørn, men ellers intet videre at for
tælle om denne Gren af Slægten.

Det samme kan siges om den tredie Søn, Poul Christen
sen Møller, der var gift ind i Kurupslægten, idet han 
blev gift som Tjenestekarl 5/1 1838 med Anne Christine 
Jansdatter Kurup, født 24/4 1819 i Ejsing. Manden var 
Husmand uden Jord, og da de havde mindst 12 Børn, 
var det ikke let for Familien at klare sig ved egen 
Hjælp, de fik da ogsaa Fattighjælp i form af Tilskud af 
Korn, men da Konen døde i 1870, 6 Aar før Manden, 
kan han ikke i Fremtiden nøjes med det Korn, der hid
til er bevilget Familien.

Han er nu svagelig og gammel, har flere vanføre Børn 
og maa nu have al den Hjælp og Understøttelse, som 
Forsørgelsesloven hjemler. Derfor bliver alle hans Ejen
dele registreret og bliver Fattigvæsenets Ejendom, naar 
han dør. En af Sønnerne skulle et af Sogneraadets Med
lemmer se at faa anbragt i Skomagerlære i 5 Aar for 
100 Rdl. ialt.

Det fjerde Barn i nævnte Familie var Pigen Karen 
Christensdatter Møller, der var født i 1801 og blev gift 
i 1830 med Tjenestekarl Rasmus Christensen paa Kjeld- 
gaard i Seide; et Par der ikke vides mere om, udover at 
de havde to Sønner, der blev godt bekendt i Sognet.

Vi tager den yngste først, Peder Christian Rasmussen, 
født i 1832, og blev Urmager af Profession, men det ville 
ikke rigtig gaa for ham, saa baade han og Konen Maren 
Hansen døde paa Fattiggaarden i Haasum, hvor han 
sikkert selv er død. De flakkede en Del rundt, men da 
de altid var forsørgelsesberettigede i Haasum og Ram
sing, blev de ofte hjemsendt dertil.

Den 13/12 1851 modtog Sogneraadet følgende Skrivelse 
fra Salling Herreds Ret: „Overbringeren heraf, Peder
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Christian Rasmussen, født i Ramsing Sogn, der forment- 
ligen er hans Forsørgelsessted, er i Dag løsladt af Ar
resten efter at have udstaaet 2 Gange 3 Dages Fængsel 
paa Vand og Brød for første Gang begaaet Tyveri. Idet 
jeg derfor, ved at hjemsende ham til den formentlige 
Forsørgelseskommune, tillader jeg mig tjenstligt at an
befale ham, som er en fattig Karl, der sikkert har for
trudt sin Brøde, til Sogneforstanderskabets Velvilje, og 
navnlig beder jeg Forstanderskabet om at være behjæl
pelig med at skaffe ham en Tjeneste“.

Alle hans Bedrifter er sikkert ikke blevet noteret, men 
i September 1869 sidder han arresteret som mistænkt 
for Tyveri, men hans Kone og to Børn forlanges fra 
Thiset ved Aarhus og anbragt i Haasum Fattighus.

I Oktober samme Aar bliver Peder Christian Rasmus
sen hjemsendt fra Ning Herred, og der bevilges ham 
foreløbig til Underholdning 2 Skp. Rug og 4 Mk. 8 Sk. 
til et Par Træsko.

Aaret efter sidder han i Fattighuset i Haasum, og for 
at prove Lykken andetsteds anmoder han Sogneraadet 
om Tilladelse til at leje sig en Beboelseslejlighed i Højs
lev at tiltræde 1/4 samme Aar. Han mente, at Profes
sionen kan kaste mere af sig i den Egn, end hvor han 
for Tiden bor. Sogneraadet bifalder dette og lover til
lige at være ham behjælpelig med at transportere hans 
Flyttegods til sit nye Hjem, dog at Udgifterne ikke over
stiger, hvad der aarlig tilstedes ham som Fattigunder
støttelse. Hans Kone, Maren Hansen, døde i 1894 paa 
Fattigvæsenet og han vist samme Sted Aaret før. Det 
ser ikke alt for godt ud, at han kom tilbage til Fattig
huset i Haasum med Familien. Der er ellers intet, der 
tyder paa, at han var en ondsindet Mand i Lighed med 
Broderen, Christen Rasmussen Møller, „Mestertyven“.

Denne er født i Ramsing 5/4 1830, men hvor tidlig 
han begyndte sin Løbebane som Tyv vides ikke. I 1850
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er han Daglejer i Ramsing. I Sogneraadsprotokollen fin
des han først omtalt i 1859, for da betalte Sogneraadet 
12 Rdl. 1 Sk. til Skive Sygehus for Patienten Christen 
Rasmussen Møller.

I Juli først i 1860’erne fik Sogneraadet tilsendt 5 Ud
skrifter af Salling Herreds Politiprotokol angaaende hans 
Bedrifter. I 1863 betalte „Raadet“ Skive Herredskontor 
1 Rdl. 1 Mk. 8 Sk. for ham til en Skjorte. Sogneraads- 
formanden og Sognefoged i Ramsing, Knud Sørensen, 
fandt Anledning til at meddele Christen Rasmussen Møl
ler Tilladelse til et Erhverv.

Det var da en mærkelig Tilladelse at give ham; thi 
han var allerede paa dette Tidspunkt en forbenet For
bryder. Opfordringen blev da heller ikke fulgt. Det var 
jo ogsaa ham, der blev en af Hovedmændene for For
bryderbanden, særlig efter 1864. Den gjorde Landsdelen 
meget usikker; særlig gik det ud over Folk i afsides lig
gende Gaarde, som dens Medlemmer overfaldt ved Natte
tid, hvor de ved Vold og Trusler paa Livet tvang Bebo
erne til at udlevere Penge og Værdigenstande. Ved se
nere Undersøgelser viste det sig, at deres 200 Tyverier 
og Røverier kun indbragte ca. 100 Rdl.

Herredsfogden i Skive og Sognefogederne kunne intet 
stille op imod Forbryderne, der blev mere og mere frække, 
og i flere Tilfælde skaffede de sig baade Heste og Vogne, 
ofte var de bevæbnede baade med Skydevaaben og lange 
Knive.

Men tilsidst gik det dog galt for Christen Rasmussen 
og hans nærmeste Medhjælpere, thi den 15/12 1865 blev 
de under et Indbrud i Hvidbjerg fanget af nogle haand- 
faste Karle og indsat i Skive Arrest.

Nu fik Sallingboerne Lyst til at faa ryddet op i dette 
Forbrydervæsen, og da man ikke mente, at de lokale 
Myndigheder kunne magte Opgaven, anmodede Folke-
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thingsmand Christen Jensen, Vadum, paa Sallingboernes 
Vegne Justitsministeriet om at tage sig af Sagen.

En Kommission med Assessor Behrend fra København 
kom i Januar til Skive og tog haandfast paa Opgaven. 
Over 40 Personer stod tiltalt, og Kommissionen, der selv 
havde Opdagelsesbetjente og Arrestforvarere med, fik 
oprettet særlige Arrester, indrettet paa Raadhuset. To 
af de mest berygtede blev kaldt „Tivoli“ og „Alhambra“. 
Man var ikke bange for at anvende lidt mild Tortur 
med Lænker, Spændtrøje og Klø i Arresterne plus Smal
kost og meget andet, navnlig anvendtes ofte Pryglestraf 
for de mindste Overtrædelser af Arrestreglementet. Sær
lig var en Københavner og forhen „Skærsant“ en raa 
Person, der med stor Lyst uddelte Rottingslag med et 
meget langt Spanskrør og det med stor Kraft og Fær
dighed. Mange af dem endte paa Tvangsarbejdsanstalten 
eller i Viborg Tugthus.

En Fuldmægtig, E. Falbe Hansen i Holstebro, som 
havde en Del med Forbryderne at gøre, indrømmede i 
sine Erindringer at være gaaet over Stregen i sin Be
handling af Fangerne. Han blev da ogsaa overfaldet af 
Christen Rasmussen Møller nogen Tid efter, da denne 
var løsladt fra Tugthuset.

Kommissionen opnaaede, at der blev Ro paa Egnen, 
og at Folk atter kunne sove roligt om Natten.

Ovennævnte er i korte Træk taget fra, hvad Jeppe 
Aakjær og Centralbestyrer Chr. Nondorf i Søby har med
delt om dette Forbrydervæsen. Ingen har derimod, som 
foran nævnt, kunnet meddele, hvor „Mestertyven“ stam- 
med fra, og Jeppe Aakjær siger om ham: „Forsvandt 
han for mig som sunken i Jorden“. Det var dog ikke 
sket endnu, selvom man ikke ved ret meget om ham, 
fra han kom ud af Tugthuset og til 1878, thi dette Aar 
fik Sogneraadet en Skrivelse fra ham gennem Byraadet
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1 Horsens, hvori han beder om Pengehjælp til at udvan
dre til Amerika.

Det lader til efter nedennævnte Svarskrivelse, at han 
har tænkt paa at gøre dette før, uden at det blev til 
noget. Den 11/12 1878 svarede Sogneraadet paa denne 
Henvendelse: „I Henhold til Skrivelsen fra det ærede 
Sogneraad for Horsens Fattigvæsen af 4. ds., betræffende 
Christen Rasmussen Møller og Kones Udvandring til 
Amerika, skal Sogneraadet tillade sig først at udtale sin 
Tak til det ærede Sogneraad for sin i nævnte Anledning 
havende Ulejlighed og tillige ogsaa meddelte, at for ca.
2 Aar siden har vi ogsaa tilstaaet nævnte Christen Ras
mussen Møller de fornødne Penge til Udvandringen, men 
da opgav han Rejsen, og Pengene blev tilbagesendt, men 
Sogneraadet er endnu ikke uvillig til at yde den fornød
ne Bistand til hans og Kones Rejse til Canada, saafremt 
samme bliver iværksat, og Sogneraadet og Udvandrings- 
Agenten garanterer for, at han kommer til Bestemmel
sesstedet, hvorfor vi overlader til det ærede Byraad at 
forsyne ham og Konen med de fornødne Genstande til 
Rejsen, dog haabende, at Byraadet vil varetage Kommu
nens Interesser saa meget som muligt, begrundet paa de 
knappe Tider paa Penge, og skal Beløbet blive tilsendt 
efter tilstillet Regning. „Til Udvalget for Horsens Fattig
væsen. P. S. V. Mads Christensen, Formand“.

Denne Gang ser det virkelig ud til, at „Mestertyven“ 
forlod Danmark; man hører ikke mere om ham end de 
Rygter om, at han derovre fortsatte sit gamle Uvæsen. 
Om hans Familieforhold vides der heller intet mere.

Artiklens Skribent, Andreas Sidelmann, er født i Naur 
1886. Var i adskillige Aar Kontrolassistent baade i Udlandet 
og herhjemme. Dimitteret fra Silkeborg Seminarium. Blev fra 
1931—52 Lærer i Ramsing i Salling. Bor nu i Hillerød.



Malerigaven fra Selde til 
Skive Musæum

AJ Otto L. Sørensen

Det er sket før, at der er kommet testamentariske 
Gaver til Skive Musæum, men i dette Tilfælde skulle 
der hengaa hele otte Aar efter Giveren, Malerinden Emi
lie Demant Hatt’s Død i 1958, før det opklaredes, at 
hun i sit Testamente havde skænket Musæet en bemær
kelsesværdig Malerisamling, bestaaende af hele 15 natu
ralistiske Oliemalerier, et Par Tegninger og en Buste.

Skive Musæum modtog med megen Tak den store Gave, 
som Musæumsforstanderen, Kaj Enna Jensen, straks 
præsenterede for Pressen og har senere med udtalt Stolt
hed vist Samlingen for Musæets besøgende.

Testator, Emilie Demant Hatt, var her fra Salling og 
fødtes i 1873 i Seide som Datter af Købmand Frederik 
Hansen og Hustru Emma, født Demant. Fra Barne- 
aarene og hele Livet igennem følte hun sig tiltrukket 
af Nordsallings Natur, og den er da ogsaa Motivet i 
de fleste af hendes Værker. Seide Præstegaard med Fur
sund i Baggrunden har hun været særlig forlibt i, og 
man bemærker ogsaa, hvordan hun har malet saavel sin 
Mor som sin Far. Sidstnævnte har hun endog modelle
ret en Buste af, og den kan ogsaa ses paa Musæet, idet 
den jo hørte til Gaven.

Musæumsforstander Kaj Enna Jensen har foreslaaet, 
at en Konservator bør se paa Billederne, før de skal
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Gaven til Skive Musæum fra den i 1958 afdøde Malerinde Emilie Demant 
Hatt blev modtaget med Interesse af Egnens Befolkning. Her betragter en 
Gruppe Pigespejdere sammen med Musæumsforstander Kaj Enna Jensen et 

af den betænksomme Malerindes Værker.
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finde blivende Plads paa Musæets Vægge. De bærer nem
lig Præg af at have været opbevaret længe i et tilrøget 
Lokale, saa en let Rensning vil gøre Farverne mere lyse 
og klarere, hvorved man faar mere Udbytte af Betragt
ningen.

Som bemærket, var Emilie Hatt klart naturalistisk, 
røbende en stor Hengivenhed for sin Hjemegn, hvor hun 
har tilbragt flere Somre, hvor altsaa særlig Landska
berne omkring Seide har givet hende den ene Inspira
tion efter den anden.

Det er ikke alle Malerierne, der er daterede, kun nogle 
af dem bærer Aar stal, stammende fra Begyndelsen af 
Aarhundredtallet.

Som et særligt Kuriosum rummede Billedsamlingen 
ogsaa et Portrætmaleri af Kunstnerinden selv, udført af 
Vilhelmine Bang. - Nu vil man se at finde en „god Væg“ 
til den fornemme Samling, der er kommet fra Kunstner
indens Svoger, forhv. Landsarkivar Harald Hatt i Oden
se, med senere Tegninger af stor egnshistorisk Værdi.

Byhistorisk Arkiv i Skive
Oprettet 1965

modtager gerne til Opbevaring lokalhistoriske Bøger 
og Tryksager samt Forhandlingsprotokoller, Familie
papirer, ældre Skøder og Stamtavler med mere.

Historiske Billeder og Fotografier fra Byen, Portræt
fotografier, Gruppebilleder o. s. v. modtages ligeledes 
gerne.

Tænk paa vort byhistoriske Arkiv, inden De tilintet
gør gamle Sager.

Henvendelse :
Sfcive Kommunebibliotek, Vestergade 1. Tlf. 787.



„Jyllands brevkiste“
(Bogen, udsendt ved 75 års jubilæet i Landsarkivet 

for Nørrejylland i Viborg).

Af redaktør Robert Jensen, Skive.

Det kan nok svimle lidt for tanken, når man søger at 
fastholde billedet af en bygning, der rummer det enorme 
materiale til jysk historie gennem flere århundreder og 
samtidig prøver at gøre sig klart, hvilke næsten ubegræn
sede kilder, der er at øse af, uanset hvilket emne, man 
kunne finde på at ville fordybe sig i — men tanken mel
der sig naturligt og uafviselig, når man åbner det jubi
læumsskrift, som under titlen „Jyllands brevkiste“, er 
udsendt i anledning af Landsarkivet for Nørrejyllands 
75-års dag i august måned i år.

Landsarkivet i Viborg rejstes som det første af de tre 
provinsarkiver, der blev resultatet af arkivloven af 1889; 
det stod færdigt i august 1891 og var med sine godt fem 
kilometer reolplads rede til at tage mod de titusindvis af 
protokoller og pakker med dokumenter, der befandt sig 
i de nørrejyske embedsarkiver, og som i høj grad trængte 
til at blive bragt i sikkerhed og komme under kyndig og 
omsorgsfuld røgt og pleje.

I jubilæumsskriftet giver landsarkivar Jens Holmgaard 
og arkivarerne P. G. Ørberg, Helle Linde, Poul Rasmus
sen og Knud Prange en udførlig og interessant oversigt 
over arkivets tilblivelseshistorie og dets virke gennem de 
mange år, og det er ikke kun en grundig og saglig orien
tering om et historisk forløb, men en levende og interes-
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sant beretning, der også rummer fængslende og fornøje
lige detaljer, eksempelvis om den til tider bevægede debat 
om arkivets placering, opbevaringsforholdene for de for
skellige embedsarkiver og diskussionen omkring spørgs
målet om nødvendige kassationer af betydningsløst mate
riale, da pladsforholdene ret hurtigt blev et påtrængende 
problem.

Blev spørgsmålet om arkivets placering i Viborg hoved
sagelig afgjort udfra historiske synspunkter, så var dog 
debatten om, hvilken af de interesserede byer, der burde 
foretrækkes, ikke helt så lidenskabsløs. Flere byer var 
inde i billedet, bl. a. Randers, Vejle, Århus og Viborg, og 
det var om de to sidstnævnte byer, kampen kom til at stå.

Venstremanden J. K. Lauridsen (je kån), der talte 
Århus’ sag, sagde bl. a. på sit ravjyske mål: „Ja, jeg vil 
på ingen måde bringe Potifars hustru i forbindelse med 
Viborg, thi jeg anser Viborg for en fuldstændig dydig, 
pæn og hæderlig by, men jeg vil dog sige, at Viborg er 
en bedaget by og en ældre dame, som naturligvis har sin 
charme og sine tilbedere, men når talen er om at gøre 
noget for en ny bevægelse, så kan det ikke nytte, at man, 
om jeg så må sige, indlader sig med en dame af den al
der“.

I sin lovprisning af Århus talte Pingel i folketinget om, 
„det prægtige skvulp af bølgerne ved havnemolen udenfor 
Århus, men hverken ved Kolding, Horsens og navnlig 
ikke ved Viborg“. Men også Viborg havde sine varme 
fortalere, bl. a. kredsens folketingsmand, højesteretsas
sessor C. S. Klein, hvis forsvar for Viborg i alt væsentlig 
var bygget op på et historisk grundlag, men som er ble
vet beskyldt for at afbetale sin taknemmelighed til væl
gerne ved at fodre sin valgkreds med så mange institutio
ner og jernbaner som muligt.

En indsender til et københavnsk dagblad skrev om Vi-
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borg: „denne gamle stad, der, når man ser den ovre 
fra Asmildkloster, hæver sig så stolt og sikker, som var 
den endnu en kongestad“, og han skrev videre: „Her er 
klikevæsen, standsfordomme, stivhed på mange kanter — 
det skal indrømmes, men her er litterær og videnskabelig 
sans. Et arkiv med sine embedsmænd vil her møde den 
stærkeste varme, den ivrigste støtte hos publikum“.

Og Viborg gik af med sejren. Ved den endelige afstem
ning i folketinget stemte 51 for Viborg, mens 13 var for 
Århus. Loven blev enstemmigt vedtaget i folketinget og 
landstinget og stadfæstet med kongens underskrift til 
ikrafttræden den 1. april 1889. Og så kunne man begynde 
at trække tov om den bedst egnede grund for arkivet, et 
problem, der også kunne sætte sindene i bevægelse både 
her og der.

Et indtryk af, under hvilke lidet betryggende forhold 
adskillige embedsarkiver, ikke mindst amtsarkiver, blev 
opbevaret, får man ved at læse om, at af landets 17 amts
arkiver var 10 anbragt på lofter, 3 i fugtige kældre og 
2 i fugtige stuer, mens kun 2 var opbevaret nogenlunde 
tilfredsstillende, men langtfra brandsikkert, i embeds
boliger.

I Hjørring var arkivet, da preusserne i 1864 skulle 
indkvarteres i arkivlokalet, blevet anbragt ved siden af 
høbeholdningen på et loft, hvortil der kun var adgang ad 
en stige gennem en luge i gavlen, og her var det forblevet 
siden. Man måtte vade gennem arkivalier til knæene, det 
gjorde f. eks. murerne, når de om sommeren reparerede 
taget. I gulvet var der huller, hvorigennem dampen fra 
et vaskeri nedenunder steg op, og det værste var vel, at 
amtmanden ikke ville gøre noget for „disse værdiløse sa
ger“, der bl. a. omfattede tingbøger fra 1600-tallet.

Størstedelen af Ribe bispearkiv var anbragt i byens 
hospital sammen med hospitalets nedfaldsfrugt, og ar-
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restforvareren, der førte opsyn med lokalerne, brugte 
pergamenterne som pudseklude til lampeglas. Præster og 
provster var omhyggelige med kirkebøgerne, men denne 
skånsomhed udstrakte sig derimod ikke til de øvrige sa
ger ved embedet. Under debatten i folketinget i 1888 sag
de teologen F. F. Falkenstjerne herom: „Vor gejstlighed, 
som ganske sikkert er mere henvist til at interessere sig 
for de himmelske end de jordiske sager, har forsømt ar- 
kivsagerne i en ganske mærkelig grad“. Han nævnte som 
eksempel en præst, „en vækkelsesprædikant i stor stil“, 
der varetog tilsynet med arkivet ved at køre to store 
vognlæs arkivalier ud på marken og tænde et bål af dem.

Landsarkivet i Viborg var rejst, og i de følgende år 
efter 1891 strømmede arkivalier fra hele Nørrejylland ad 
mange veje mod Viborg. Transporten skabte ikke større 
problemer. Kun hvor det var nødvendigt at anvende he
stevogne over længere strækninger på vej til jernbane
stationerne, kunne de dårlige veje i forbindelse med 
spinkle trævogne og tunge læs volde vanskeligheder.

En gang var det dog ved at gå galt. Da en vogn efter 
turen over fjorden ved Aggersund skulle i land ved Løg
stør med arkivalier fra herredsfogden i Fjerritslev, væl
tede vognen på vej fra færgen til landjorden, da en tros
se, der holdt færgen, sprang, og arkivsager dumpede i 
vandet. Læsset blev dog bjerget i land, men i Viborg 
måtte arkivets personale gennem et besværligt arbejde 
med at hænge papirerne til tørre og lufte protokollerne.

For at undgå, at arkivet skulle komme til at begynde 
sin tilværelse som en uoverskuelig stabelplads for papir
masser, blev indkaldelsen af embedsarkiverne strakt over 
nogle år, så man kunne nå at få skabt en vis orden i op
stillingen og få de vældige papirmasser under kontrol, 
ordnet og registreret. Det var en vældig opgave, langt 
større, end man på forhånd havde tænkt sig. Men det
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stod fra første færd klart for arkivfolkene, at man måtte 
gå summarisk og gradvis til værks.

Men alle systemer og principper tiltrods blev ordningen 
af de afleveringer, som landsarkivet modtog i det første 
tiår mere besværlig og tidskrævende, end man havde 
tænkt sig. Arbejdet er i virkeligheden først fornylig ble
vet tilendebragt. Til gengæld er de senere afleveringer 
blevet ordnet og registreret mere jævntløbende, således 
at man var på højde med situationen, da den nye arkiv
bygning i begyndelsen af 1963 stod færdig, og sluserne 
åbnedes for den næste flodbølge af papir.

Et arkiv skal bruges. Af den offentlige administration, 
af videnskaben, lokalhistorikere, slægtsforskere og an
dre „almindelige dødelige“, som mere eller mindre er be
sat af trangen til viden. Vel er det administrative og 
praktiske syn på arkivaliernes betydning det oprindelige, 
og det er næppe heller almindeligt at have den opfattelse 
af arkivets tillokkelser, som Jeppe Aakjær i et af sine 
talrige arbejder har formuleret således: „Arkivstudier 
står vel for de fleste som noget gabende kjedsommeligt. 
For mig er det det morsomste på denne jord. Jeg er na
turligvis glad, når man siger mig, at jeg har skabt et 
smukt digt, men jeg er endnu gladere, når jeg har fundet 
et sjældent dokument“.

Den naturligste og rimeligste indstilling er nok den, at 
ingen gives forret, og ingen formenes adgang, og sådan 
er det da også. Der eksisterer ingen formelle adgangs
begrænsninger for de danske arkiver. De står åbne for 
enhver, og benyttelsen af arkivalierne på læsesalen er 
gratis. Alle samfundslag har fra første færd været re
præsenteret blandt landsarkivets gæster, også mennesker, 
hvis opfattelse af arkivstudier var lidt egenartede, som 
f. eks. den mand, der en dag ved 2-tiden besøgte arkivet
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for at studere Himmerlands historie, og som skulle hjem 
igen med 4-toget.

Slægtsstudier har i hele landsarkivets historie været 
det formål, som den overvejende del af de besøgende har 
arbejdet med, men i øvrigt har spændvidden i studieom
råderne fra første færd været meget stor, således at der 
næppe er noget væsentligt område af samfundslivets for
skellige aspekter, som arkivets materiale ikke i tidens 
løb har ydet bidrag til udforskning af.

Arkivet er blevet brugt flittigt. Fra 487 besøg i 1894 
nåede man i 1965 op på et besøgstal på 6.734. De besø
gende benyttede ialt 49.751 protokoller og pakker, og an
tallet af benyttede arkivalier i Viborg er i det hele taget 
større end ved noget andet dansk arkiv.

Gennem de forskellige afsnits grundige behandling af 
landsarkivets historie og virke gennem de 75 år tegner 
sig også, omend noget uklart og væsentligst ad indirekte 
vej, billeder af de mænd, som gennem de forløbne år har 
ledet Landsarkivet for Nørrejylland, ligesom der gøres 
rede for deres syn på adskillige rent praktiske problemer 
i forbindelse med arkivvæsenets ordning.

Landsarkivets første chef var provinsarkivar J. H. S. 
Jespersen, der udnævntes den 14. juni 1889 med virkning 
fra 1. april 1890. Han kom kun til at lede arkivet i for
holdsvis få år, idet sygdom allerede i 1897 tvang ham til 
at tage sin afsked. Han led af en ondartet leddegigt, og 
han var selv af den opfattelse, at den megen fugtighed i 
embedsboligen havde sin del af skylden for sygdommen. 
Han døde den 27. april 1905 og ligger begravet på Viborg 
kirkegård, nord for landsarkivet.

Landsarkivar Georg Saxild, der efterfulgte J. H. S. 
Jespersen i chefstolen på arkivet, er den, som i det læng
ste spand af år har ledet arkivet, nemlig i 32 år. Han blev 
i 1896 forflyttet til Viborg arkivet fra Provinsarkivet for 
Sjælland, og han var arkivets leder fra 1897 til 1929. Han
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var en særpræget personlighed og meget afholdt, både på 
arkivet og i stiftsbyen. Han var den eneste danske arki
var, der har erhvervet magistergraden i filosofi. Georg 
Saxild flyttede efter sin afgang til Sorø, hvor han døde 
i 1947 i an alder af 82 år.

Landsarkivets chef i de følgende 16 år var landsarkivar 
Svend Aakjær, søn af forfatteren Jeppe Aakjær og for
fatterinden Marie Bregendahl. Svend Aakjær var arkivets 
dygtige leder fra 1929 til 1945, og det faldt bl. a. i hans 
lod at føre arkivet vundeløst gennem krigsårene. Lands
arkivar Svend Aakjær, der senere blev stadsarkivar og 
rigsarkivar i København, udfoldede en betydelig forsker- 
og skribentvirksomhed. Han kom første gang på landsar
kivet i 1911 som stor skoledreng og voksede således næ
sten bogstaveligt op med forskertrangen i blodet. Aakjær 
døde i 1963.

Svend Aakjærs efterfølger i chefstolen blev landsarki
var Johan Hvidtfeldt, som ledede arkivet fra 1945 til 
1963. Også fra hans hånd foreligger en lang række arbej
der og afhandlinger, bl. a. omhandlende landsarkivets 
forhold og udvikling. Johan Hvidtfeldt var arkivets leder 
gennem 18 år. Han efterfulgte Aakjær som rigsarkivar, 
og hans efterfølger er landsarkivar Jens Holmgaard, som 
har været arkivets chef siden 1963.

„Din egen tid er kort, men slægtens lang“, siger digte
ren, og denne sandhed kan man tilfulde få bekræftet på 
arkivet. Vi dukker op som lysglimt og forsvinder snart 
i evighedens mørke nat, sporene efter os, mange eller få, 
kan efterforskes i det vældige materiale, arkivet rummer, 
men først når der er hengået en vis tid.

Men det er et stort og brydsomt arbejde, hvis man 
ikke vil nøjes med de tørre årstal, som en ahnetavle om
fattende 31, 63 eller 127 forfædre frembyder, når rækken 
omfatter undersøgeren selv og alle forældrepar til og 
med tip-tip-tip-tip-oldeforældre.

8*



116 Robert Jensen

Det er vel også i reglen sådan, at den, der først er be
gyndt at interessere sig for sin slægt, ikke standser op 
ved denne summariske opregning, men fanges ind af hi
storiens tryllering. Der er, som Jeppe Aakjær har udtrykt 
det, en sær fortryllelse ved gennem et gulnet dokument 
at blive hensat til svundne tider, så forlængst hensovede 
mænd taler til os med deres ru og barske røst. Slægts
studier fører let over i egnshistorie og derfra måske vi
dere til mere specielle studier.

Materialet er der, og det er mangfoldigt, ligger og ven
ter på den kyndige og flittige forsker, som på den fam
lende amatør, og megen viden om arkivet, dets funktion 
og indretning kan den interesserede hente i „Jyllands 
brevkiste“, et ikke uvæsentligt bidrag til dansk arkiv
væsens historie. Og arkivet er i løbet af de 75 år blevet 
større, pladsforholdene bedre, materialet stadig rigere og 
mere omfattende. Efter den store udvidelse og nybygning 
ved arkivet, der officielt indviedes den 6. april 1964, er 
der ikke færre end 25 kilometer hyldeplads, og adskillige 
hundrede tons arkivalier har siden da fundet blivende 
plads på arkivet således, at det nu ved jubilæet er rustet 
til sine opgaver så godt som ingensinde tidligere.

„Jyllands brevkiste“ er udgivet af Landsarkivet for 
Nørrejylland og trykt hos F. V. Backhausens eftf., Vi
borg Stiftsbogtrykkeri, Viborg. Jubilæumsskriftet er på 
166 sider, illustreret og forsynet med en oversigt over et 
udvalg af bøger, tidsskrift- og avisartikler omhandlende 
landsarkivet, dets indhold og dets udvikling i sin lange 
levetid, et personregister og en billedfortegnelse. Forside
illustrationen, der viser et hjørne af det gamle og en del 
af det nye arkiv, er udført i fotografik på landsarkivets 
atelier af kustode Ejvind Rasmussen, der ligeledes har 
optaget en del af de fotografier, hvormed bogen er illu
streret. Indbundet koster „Jyllands brevkiste“ 20 kr., og 
enhver kan skrive til landsarkivet i Viborg efter den!



To Dødsfald i Historisk Samfund
Carl Jensen

Vort ældste Medlem fra Starten i 1909, forhv. Uddeler 
Carl Jensen i Lem, døde sidste Aar den 24. September, 
næsten 85 Aar af Alder.

Med ham svandt ogsaa vor ældste Tillidsmand ude i 
Sognene, hvor han i sin Kreds havde fordelt „Skive

bogen“ til Medlemmer i alle disse Aar, ligesom saa ofte 
vi foranstaltede Indsamlinger til Skive Musæum, som 
Historisk Samfund startede, var han den, der skaffede 
det største Beløb.

Endvidere, da han i Kraft af sin Stilling kom i For
bindelse med talrige Hjem, vidste han, hvor der var æl
dre Landbo-Bohave og antikt Husgeraad at hente og 
indsamlede paa denne Maade mange Ting til Musæet i 
dets første Aar, saa meget af de udstillede Rariteter i 
Oplandssalen skyldes hans Sporsans.

Tillige var han vor Revisor i henved 50 Aar. Det var 
da heller ikke uden Grund, at han blev udnævnt til Æres
medlem, og var nu vor eneste.
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Altid behjælpsom og forekommende, som han var, ven
tede han dog langtfra nogen Paaskønnelse. Æren var 
ham altid nok. Dette fremhævedes ogsaa ved Mindehøj
tideligheden over ham af Historisk Samfunds Kasserer, 
Otto L. Sørensen, Skive, hvorfor han tilkommer en vel
ment Tak for sin store Hjælp til os gennem Aarene.

En Delegation fra vor Styrelse overværede Begravel
seshøjtideligheden i Vejby Kirke, hvor Pastor Kiilerich 
ud fra et Ord af Paulus talte og sagde: — Carl Jensen 
fik meget betroet og meget forvaltet. Følget kørte efter 
Højtideligheden tilbage til Lem Kirkegaard, hvor saa 
Jordpaakastelsen fandt Sted.

Naar en af de gamle Foregangsmænd som Carl Jensen 
gaar bort, standser man et Øjeblik og tænker: „Ingen 
af den nye Slægt kan fylde hans Plads ud!“ Nej, ikke 
paa samme Maade, men det mangfoldige Liv kræver sta
dig nye Former, og „immer sig igen forynger hver ædel 
Slægt i Syd og Nord“.

Chr. Lybye
En anden Tillidsmand indenfor vor historiske For

ening, der ogsaa er gaaet bort fornylig, er Proprietær 
Chr. Lybye, Haldborggaard ved Skive, der gerne omfat
tede vort Samfund med Interesse.

Han var til enhver Tid sikker Deltager ved vore Ar
rangementer og historiske Vandringer. Han dyrkede for 
Resten i mange Aar lokalhistoriske Studier, saa han 
kunne sin egen Families Slægtstavle „paa Fingrene“, som 
nedstammende fra den vidtforgrenede Lybyeslægt, hvis 
mest kendte Medlem var den højt ansete sallingske 
Folketingsmand Søren Lybye i Hem.

Da Chr. Lybye for faa Aar siden blev indvalgt i 
Historisk Samfunds Bestyrelse, saa han hen til dette 
Hverv med Glæde, og valgtes til Foreningens Sekretær. 
Han lod ogsaa til at maatte faa Held hertil, og gik op
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i Sagen, men efter at have afstaaet Haldborggaard, be
toges han af en tiltagende Tungsindighed, dertil kom, at 
det Ubehag en Ørelidelse idelig forvoldte ham, satte en 
Stopper for disse Forhaabninger.

Han laa syg længe og gik bort først i Aaret 1965,

Søren Petersen Lybye (født i Hem 1825) med Familie. Ejer af sin Føde- 
gaard her fra 1843. Folketingsmand i Højrepartiet, valgt i Skive 1853, 1861, 
1872, 1875 og som Landstingsmand 1878—94. Sognefoged 1850—53. Forstan
der 1856—58 og Indehaver af talrige Hverv. Kammerraad 1879, Riddei- 1894. 
Død i Hem 1898. Af hans Efterslægt fremhæves Proprietær Chr. Lybye, 
Haldborg, og Knud Lybye, Trafikchef siden 1927 i Det danske Luftfarts

selskab.

midt i den strenge Vintertid, hvor ingen kunne færdes, 
og da Begravelsen i Hem efter Ønske skulle foregaa i 
Stilhed og paa Grund af Forholdene ret hastigt, blev 
det ikke vor Sammenslutning beskaaret at vise ham den 
sidste Ære, men vi benytter nu Lejligheden til her i 
„Skivebogen“ at sige ham vor velmente Tak for, hvad 
han trods alt naaede at udrette for os, og mindes ham 
i Taknemmelighed! Otto L. Sørensen.



Årsberetning for 
Historisk Samfund 1965

Af Johannes Bang

Årets store begivenhed for Historisk Samfund for Skive 
og Omegn var atter i 1965 den „historiske vandring“, 
som vi kalder den, og som de stedlige blades referater 
fortæller (d. 28/8) sålydende: „Atter i år var den histo
riske vandring, som Historisk Samfund arrangerede, me
get vellykket. Der var samlet omkring 200 deltagere un
der hele turen, og de fulgte alle med interesse alle de 
taler, der blev holdt under vandringen.

Man samledes ved Estvad kirke, og efter at der var 
sunget en salme, holdt lærer Ejnar Poulsen, Hem, et me
get interessant foredrag om Estvad kirke og sogn“. 
Kirken blev restaureret 1918, og da blev begravelsen, 
hvor den „onde herremand“, Benzon, lå, flyttet. Aakjær 
har i „Skivebogen“ skrevet om Benzon, der dog ikke var 
så slem, som man tror. Hans kone oprettede efter hans 
død et adelskloster på Estvadgård. Erik Brunow, præst 
i Estvad, død 1667, har opsat et mægtigt epitafium på 
den nordre kirkevæg.

Deltagerne beså nu den smukke kirke, og derefter 
kørte man til Sevel kro, hvor man drak kaffe og holdt 
generalforsamling.

Formanden, pastor Bang, Roslev, aflagde beretning 
og omtalte her det arbejde, der er i gang for at frem
skaffe et by- og egnsarkiv. Man er her i samarbejde 
med Skive kommunebibliotek.
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Kassereren, Otto L. Sørensen, fremlagde regnskabet, 
der viste en omsætning på 9.700 kr. Der er godt 400 
medlemmer i foreningen.

Til bestyrelsen nyvalgtes bibliotekar Carl Langholz 
og til revisor direktør Vold. Overgaard, Skive Tømmer
handel.

Otto L. Sorensen fortalte om sit første møde med 
Jeppe Aakjær i København og citerede et stykke af „Li
vet paa Hegnsgaard“.

Man kørte derefter til Jeppe Aakjærs fødegård og så 
stenen, som digteren har rejst på sin fars mark. Man 
beundrede det fine vers på stenen:

Her vendte Far sin Plov, aa, saa mangen, mangen Gang, 
naar Graalærken højt over Sandmarken sang.
Her gik min stille Mor i sin grove, graa Kjol 
og saa med tynget Blik mod den synkende Sol.
Thi satte eders Søn denne liden graa Sten
til Minde om en Færd, der som Duggen var ren.

Det var samfundets tidligere formand, forhv. første
lærer J, C. Krogh, Skive, der førte an, så vi fra den 
lange bilkortege kunne mindes Jeppe Aakjær og hans 
forældre.

Herfra kom vi til Vroue kirke, hvor formanden, pastor 
Bang, fortalte om nogle af de kendte mænd, der hviler 
på denne kirkegård. Med stor gæstfrihed åbnede pastor 
Tranberg den vidunderlige skønne tohundrede-årige præ
stegård for deltagerne og holdt i stuerne et foredrag om 
præstegårdens historie, som mundede ud i en fortælling 
om en af stedets ejendommelige præster, Palæmon Laur- 
berg fra 1830’erne.

I Fly kirke, der var sidste station på vejen, havde vi 
den glæde at kunne byde forfatterinden Kirsten Aakjær 
velkommen i en fyldt kirke. Fra kordøren fastholdt hun 
den meget lydhøre forsamling i et foredrag om bedste
forældrene Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl, om sin
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far, rigsarkivar Svend Aakjær, der sammen med sin mor, 
Marie Bregendahl, har sit gravsted lige udenfor kirkens 
indgangsdør. Det var en meget fin oplevelse. Vi har fået 
lov til at bringe Kirstens Aakjærs foredrag efter hendes 
manuskript her i „Skivebogen“ i år.

For året 1966 har samfundets bestyrelse planlagt en 
udflugt, som går udenfor vort egentlige hjemlige om
råde. Efter denne plan skulle vi helt op til Hvolris for 
at se de udgravninger, som der er i gang under ledelse 
af Viborg musæum, hvis forstander, forfatteren Peter 
Seeberg, ventelig vil give os et indtryk af udgravningens 
resultat.

Derefter bliver der kaffebord og generalforsamling på 
Års hotel, og mens vi er her, beses Års musæum. På 
hjemvejen besøges en oldtids-tilflugtsborg i Borremosen, 
hvor rejselederen, lærer Kaj Enna Jensen, vil tale, og i 
Farsø ved vejen beses forfatteren Johs. V. Jensens minde
sten foruden familiegravstedet på kirkegården, ligeså de 
over hans søster, forfatterinden Thit Jensen, og faderen, 
dyrlæge Jensen i Farsø, hvorpå hans portræt ses. Inden 
man tager hjem til aften, vil man, såfremt tiden tilla
der det, slutte „den historiske vandring“ på herregården 
Lynderupgård nord for Hjarbæk fjord, som har en sær
lig flot brønd foran den gamle bindingsværkshovedbyg
ning fra 1556. Datoen ventes at blive søndag den 21. 
august.

I hundredåret for Jeppe Aakjærs fødsel har vi på for
skellig måde ønsket at være med til at mindes denne vor 
hjemstavns store digter, og „Skivebogen“s mest frem
ragende og betydningsfulde ven igennem de mange år 
mellem 1910 og 1930. Ovenfor har vi nævnt Kirsten 
Aakjærs bidrag. Og desuden har vi bidraget fra digte
rens datter, fru Solvejg Bjerre.

Vi har tidligere omtalt det forberedende arbejde, som 
er i gang med at få grundlagt et by historisk (og egns-
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Deltagere i vor historiske vandring 1965 på vej ind i Estvad kirke for at 
høre lærer Ejnar Poulsens foredrag om kirken og sognet. 

(„Amts-Bladet“, Skive, fot.).

historisk) arkiv. Om denne sag er vi trådt i forbindelse 
med Skive kommunebibliotek, som har lovet at skaffe 
lokaler og hjælpe os med det biblioteksmæssige registre
ringsarbejde. Biblioteket har foreløbig ladet udarbejde
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forslag til vedtægt med arbejdsprogram for arkivet. Så 
man kan nok sige, at oprettelsen af Skive byhistoriske 
arkiv er en kendsgerning, godkendt af Skive byråd. Vi 
gengiver herunder forslaget til vedtægten.

Skive i juli 1966.
Johannes Bang 

formand

UDKAST TIL VEDTÆGT FOR
SKIVE BYHISTORISKE ARKIV

1. Skive byhistoriske arkiv oprettes pr. 1. april 1966 som en 
afdeling af Skive kommunebibliotek. De årlige driftsmidler 
bevilges af Skive kommune, indholdt i kommunebibliote
kets budget.

2. Arkivet har til formål:
at samle alt trykt materiale om Skive by og dens opland 
og af og om personer med tilknytning til egnen.
at samle manuskripter, arkivalier, billeder, kort, lydbånd 
og lignende kildematerialer til lokalhistoriske og topogra
fiske studier.
at samle billeder og biografiske oplysninger om byens og 
egnens betydende borgere.
at ordne, opbevare og registrere dette materiale, lokale 
aviser m. m.
at udgive lokalhistoriske, topografiske og bibliografiske 
skrifter.
at være centrum for den lokalhistoriske, topografiske og 
personalhistoriske interesse og forskning for egnen.

3. Biblioteksudvalget er arkivets styrelse. Til støtte for sty
relsen nedsættes af denne et rådgivende arkivudvalg, der 
består af følgende medlemmer:

Formanden for biblioteksudvalget (formand). 
Overbibliotekaren.
2 repræsentanter for Historisk Samfund for Skive og 

Omegn.
1 repræsentant for Skive musæum.

Udvalget kan af styrelsen tilstilles sager vedrørende arki
vet til udtalelse og kan på eget initiativ behandle ethvert
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spørgsmål af betydning for arkivet, fremkomme med for
slag vedrørende arkivets virksomhed og gøre indstilling 
herom til styrelsen.
Udvalget er desuden rådgivende ved udarbejdelsen af det 
årlige budgetforslag for arkivet.

4. Overbibliotekaren er den ansvarlige leder af arkivet, men 
styrelsen ansætter en honorarlønnet sagkyndig medhjæl
per, der forestår det daglige arbejde i henhold til en af 
styrelsen given instruks.

5. Arkivets samlinger stilles gratis til rådighed for interesse
rede benyttere, men materialerne skal benyttes på stedet. 
Hjemlån kan kun undtagelsesvis finde sted.

6. Denne vedtægt er gældende, når den er godkendt af Skive 
byråds biblioteksudvalg og kan ikke ændres uden biblio
teksudvalgets godkendelse.
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