
SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

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

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

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

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk


Skivebogen
Historisk Aarbog for Skive og Omegn

Slægten Selchaus Gaard i Nørregade er ombygget 1841 af 
Købmand Mikkel Thorup. Den blev sammenlagt af to 
Gaarde, som 1682 tilhørte Anders Ladefoged og Farver 
Hans Deyel. Ved 1753 var Ejeren Peter Vestergaard, her
efter Købmand Peder Hoxer, 1794 Distrikts-Chirurg Johan 
Gorgius, efter ham til 1812 Amtsprovst Leth, derefter en 
Tid af Postbefordrer Mathias Thonboe, 1826 førnævnte 
Købmand, Procurator M. Thorup, og 1854 til Enken, der 
1880 afhændede den til Købmand Jens Riis, fra hvem den 
1900 overgik til Svigersønnen, Købmand Aage Selchau, 
hvis Arvinger nu besidder den skønne gamle Købstadgaard.

61. Bind . 1970
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Arkæologiske samlere på 
Skiveegnen

Af Otto L. Sørensen

Gang paa Gang har det vist sig» at Amatørforskning paa 
det arkæologiske Omraade godt kan være af Betydning 
for Videnskaben. Det viste sig i det mindste, da man op
dagede de senere saa kendte Køkkenmøddinger i Skov
kanten ved Vejen til Skive Havn.

Opdagelsen heraf tog sin Begyndelse, da Ejeren af 
Krabbesholm, Proprietær Hans Rasmussen, henved 1830 
lod køre adskillige Læs forvitrede Kalkskaller herfra op 
ovenfor til sine højtliggende Marker som Gødning. Navn
lig gik det ud over en nu helt bortgravet Dynge fra Skraa- 
ningen bag den tidligere Havneskovlaage, som i Sten
alderhavets Dage skraanende maa have endt et Stykke 
ude i Vandet.

Her gravedes der helt tilbunds, saa der fremkom en 
lavvandet, langstrakt Skovsø. Fra denne Dynge, og rime
ligvis ogsaa fra den anden vesten herfor ved nederste 
Skovsti, som kun havde en Alens Mægtighed, blev saa i 
1831 gennem nævnte Ejer afgivet adskillige Bensager til 
den senere Konge, Christian den 8., antagelig under hans 
Besøg i Skive samme Aar som Kronprins.

Desuden blev der herfra i 1837 af den paafølgende Ejer 
af Hovedgaarden, Svigersønnen, Proprietær Jens Dals- 
gaard, indsendt forskellige Partier Østersskaller og Sten
redskaber til København, hvor Arkæologen J. J. A. Wors-
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aae først saa sent som i 1850 undersøgte Sagerne og gjor
de omsider sig sine Tanker herom, for nu var der ogsaa 
fundet Skaller i Dyngerne, der var saa svære, at alene 
Underdelen heraf maalte en Tomme i Tykkelse.

Det blev altsaa ikke Hans Rasmussen, der startede den 
langvarige Diskussion blandt Naturforskere og Arkæolo
ger angaaende de her fundne Sten- og Hjortetaksredska
ber, opgravede af Skaldyngerne, men derimod Svigersøn
nen, Jens Dalsgaard, der gav Stødet hertil ved sine For
sendelser herfra i 1837 til Oldnordisk Musæum.

Den fremherskende Opfattelse var nu ellers, at det dre
jede sig om naturligt indblandede Redskaber, som senere, 
ved Landets Hævning, var dukket op af Vandet. Men i de 
følgende Aar viste Udgravninger i andre tilsvarende 
Skaldynger, at disse med deres Indhold af Dyreknogler 
og Redskaber maatte være selve Bostedet for den ældre 
Stenalders Fangstfolk.

Arkæologen Jørgen Melgaard siger herom i en Artikel 
fra 1961: „Denne Boplads ved Krabbesholm, som maa 
have været her for en 4000 Aar siden eller mere, maa vi 
forestille os liggende ved den indre, smalle Arm af Fjor
den, som fortsatte indad mod Flyndersø. Vandmængden 
var 2 a 3 Meter højere end i Dag. I den varme Sommer 
ligger Bopladsen paa sin sydvendte Skraaning og lyser op 
med alle sine hvide Kalkskaller under de mørke Ege, syn
lig straks, naar de udhulede Stammebaade runder Næsset 
for Indgaaende. Mændene trækker Baadene op paa Stran
den, bærer Spyd, Aalelyster og Fiskekroge til Lejrplad
sen, og overlader til Kvinderne at finde Fangsten frem og 
flænse Baadens Indhold, heriblandt endog en Sæl.

Nede i Ildstedets Gløder ligger en Samling haandstore 
Sten, der nu lempes over i Kogevandet, og lidt senere løf
tes Fiskemaden op af det store spidsbundede Lerkar. An
dre foretrækker maaske et Stykke spidstegt Hjortesteg, 
eller et Par Smaafugle brækket ud af en Lerklump, som



Proprietær Jens Dalsgaard til Krabbesholm, der ved sin Henvendelse til Old
nordisk Musæum i 1837 gav Stødet til Undersøgelse af Køkkenmøddingen ved 
Skive og satte Gang i Opklaringen af deres Betydning. Billedet er fra efter 
1870, da han boede i Kristrup ved Randers. Børnene er hans Sønnedøtre.

har ligget til Ophedning i Asken. Og lad os saa tænke os 
dette gode Maaltid afrundet med et Par Haandfulde 
Østers, som tilsyneladende, efter Fundene at dømme, 
kunne afsluttes med nogle Klaser Vindruer.

Men saa er der tillige en anden Mening at omtale, og 
den er, at det umiddelbare Indtryk, Beskueren i Dag faar 
af Skaldyngernes Betydning, slet ikke kan staa for en 
nærmere Prøvelse, thi det er saadan, at en voksen Mand 
maa fortære mindst 650 Østers om Dagen for at faa dæk
ket sit Kaloriebehov.
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Rent bortset fra Vanskeligheden ved til Stadighed at 
skaffe dette daglige Forbrug til Veje, vidner desuden 
Knoglemængden i Dyngerne om, hvilken Rolle de store 
Køddyr har spillet for Spisesedlen som en væsentlig Del 
af Føden til den Gruppe, der i Modsætning til Østersskal
lerne og lignende ikke efterlader sig synderlige Spor for 
Forskeren af de bevarede Køkkenmøddinger.

Indi Billedet af Krabbesholm Boplads hører endelig 
Flintsmeden med, Manden, der sidder og hugger Flækker 
og Skiver af Flintknolde opsamlede paa Stranden, og som 
med Trykstokken af Hjortetak tildanner en fin Skære- el
ler Skrabeæg paa Redskabet“.

Ved en mindre ikke publiceret Udgravning i 1887-89 
foretaget af Arkæologen A. P. Madsen, blev der bl. a. 
fremdraget 9 Kerneøkser og 4 Skiveøkser, ret smaa og 
groft forarbejdet, samt 8 Pilespidser (Tværpile) og en Del 
Flækkeknive og Skrabere, saaman kunne se, at Flintsme
den havde været paa Spil.

Den udgravede Skaldynge fra den forsvundne Kystboplads ved nederste Gang 
i Krabbesholm Skov, som blev opdaget 1837, hvilket gav Anledning til at 
Spørgsmaalet om disse Lags Ælde og Betydning blev rejst blandt Datidens 

Arkæologer. (C. Hadrup fot. 1926).
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Ved Historisk Samfunds Udflugt i August 1962 besøgte man den sikkert 
5000 Aar gamle Køkkenmødding i Krabbesholm Skov, hvorom Litterat Otto 

L. Sørensen fortalte Forsamlingen, staaende paa selve Dyngen.

I Dyngens nederste Lag stod Resterne af et af Ertebøl- 
lekulturens typiske spidsbundede Lerkar og et stort Skaar 
af et ornamenteret Lerkar fra Jættestuefolkets Tid, hvil
ket Kar samt enkelte Knogler af Tamokse, viser, at Bon
dekulturens Bygder ikke er langt borte.

Sydligere og østligere i Jylland havde Ertebøllefolket 
forlængst optaget Kohold og Kornavl som Bierhverv, og 
en ny Befolkningstype var indvandret sydfra og havde 
ryddet Lysninger i Skovene til deres Marker og Bonde
landsbyerne. Men i Limfjordsegnene synes Jægerfolket 
længere end andetsteds at have holdt fast ved sin oprin
delige Livsform og de gamle Redskabstyper.
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Det blev altsaa omsider erkendt, at Krabbesholm Køk
kenmøddingerne var fra den ældre Stenalder, og altsaa 
her beliggende i den sydlige Udkant af Skoven, en 200 
Meter S. V. for Krabbesholm, kun nogle faa Skridt fra 
Vejen, der fører fra Skive By ned til Havnen, hvor man 
bemærkede disse Smaapletter af Østersskaller. Blot disse 
uanselige Spor røbede, at Spadsereturen gik over et histo
risk Sted, historisk, fordi dette var Bostedet for en Grup
pe Jægere og Fiskere omkring mange Tusind Aar før Kri
sti Tid, samt fordi dette var Stedet, hvor Stenalderens 
„Køkkenmøddinger“ første Gang blev erkendt som Efter
ladenskaber fra Fortidens Mennesker.

Mangen Skovgænger kunne ikke modstaa Fristelsen til 
at rode lidt i Skaldyngernes Rester, saa ved 1914 blev der 
til daværende Forstanderinde, Fru Else Christensen, ved 
Skive Museums Forgænger afleveret flere Flintflækker, en 
Stenkile og Halvdelen af en seglformet Flintkniv, hen
holdsvis fundet af Agent Jacob Staal, Repræsentant Vil
helm Just og Tømrerlærling Sinding, alle af Skive. Tand
læge Vilhelm Thomsen paa Østertorv gik gerne en daglig 
Eftermiddagstur i Skoven, naar han havde lukket Klinik
ken, og fandt nu og da i Dyngerne noget, der var værd at 
nappe til sin Samling, der baade bestod af Stenoldsager, 
Vaaben og diverse Rariteter, som for det meste havnede i 
Viborg Stiftsmusæum. Endvidere blev der for en Del Aar 
siden til daværende Kustode ved Skive Musæum, Anton C. 
Ramsdahl, afleveret nogle Vildsvinetænder og et Urokse
kranium, fundet i Engen ud for Skaldyngerne i den tidli
gere Bund af Stenalderhavet, men om de var opgravede 
over eller under det kvartertykke Skallag, vides ikke, et 
Fund, man nu ser smukt arrangeret paa Musæumsvæggen.

Hos Jens Dalsgaard paa Krabbesholm beroede der 
aabenbart endnu flere Sager fra omtalte Dynger, for da 
han afhændede Gaarden ved 1870 og drog til Kristrup, 
skænkede han en Del Oldsager herfra til Randers Musæ-
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Lundbro Kapelruinens Fundamenter under Udgravning 1956. Til højre fand
tes Nordmurens Syldsten paa Linie, store og smaa Kampesten i Flæng.

um, hvor der og kan ses et kinesisk Testel fra Krabbes
holm, som han forærede ved samme Lejlighed, men det er 
en anden Sag.

Til slut skal bemærkes, at Zoologen Japetus Steenstrup 
kaldte de omtalte Skaldynger for „Køkkenmøddinger“, 
for Resten det eneste Ord, der fra Danmark, Køkkenmød
dingernes forjættede Land, uforandret er gaaet over i 
fremmede Sprog og godkendt af Videnskaben over hele 
Verden. Dalsgaard fik aldrig skrevet om sine Fund, ud
over hvad han indsendte til Oldnordisk Musæum.

En anden Samler og Forsker paa Arkæologiens Omraade 
her fra Skiveegnen i vor Tid, var Handelsgartner Jens 
Chr. Gammelgaard Andersen ved Lundbro udenfor Vester 
Fælled, der var en kendt Mand i Byen, da han altid ind
fandt sig i Torvetiden inde paa Torvet med sine Have- 
frembringelser, bragt hertil paa hans lille Enspænder
køretøj. Ved Lundbro havde han fra 1923 fortsat Have-
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bruget efter Faderen, der i flere Aar havde været Herre- 
gaardsgartner paa Krabbesholm hos den ældre Jægerme
ster Rosen. Ved sit Havearbejde her hændte det for Gam- 
melgaard Andersen, at han traf paa Stenoldsager af og til 
og fik sig efterhaanden samlet en hel pæn Samling. Inter
essen for Samleriet var vakt hos ham, og han studerede, 
hvad Bøgerne sagde om Tingene. Selv funderede han ger
ne over Sagernes Anvendelse, og saa han en Del Flint
spidser (Mikroliter) ligge paa Række, kunne han fore
stille sig, at de hidrørte fra Æggen paa en Sav af Træ, 
hvoraf Træet nu var borte.

Med tiden skete der megen Omvæltning herude ved 
Lundbro, der bl. a. medførte, at en Bakkeskraaning i 1956 
blev bortgravet som Fyld ved en Baneomlægning. Her kan 
det nok være, at Gartneren fandtes vaagen og fulgte 
Gravningens Gang med megen Omhyggelighed. Her viste 
sig hele Rækker af Kampesten, der afslørede, at her hav
de ligget en Bygning, og den maatte nærmere undersøges. 
Det viste sig omsider at være Fundamentet til en Slags 
Klostergaard med Kapel, der ialtfald havde været her om
kring 1254, da Gartner Andersens Medhjælper, Tørvefa- 
brikant Martin Petersen, under Udgravningsarbejdet fandt 
en Mønt fra Kong Kristoffer den Førstes Tid.

Vesten for Ruinerne fandtes en stor Hoben Grave i alle 
Begravelsesafskygninger - endog var der Grave paa 
Gaardspladsen mellem Bygningerne, heraf Kapel mod 
Syd, en Slags Sygesal mod Vest, Lade i Nord og et Bul- 
Udhus med Huller efter Stolper i Øst. Her fulgte han den 
altfor hastige Udgravning, men Andersen fik da tegnet en 
Grundplan heraf hos Arkitekt H. Toft-Hansen i Skive.

Gammelgaard Andersen var ogsaa nærværende, da en 
ny Vej blev anlagt fra Galgebakken til Lundbro. Her kom 
han ud for sit Livs største Oplevelse, da Gravkoen under 
Arbejdet kom til at strejfe en Helleristningssten, et geval
digt Fund, der nok maatte vække Opsigt. Andersen fandt
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Højre Hjørne af Lundbro-Ruinens Sydsides Syldsten, hvoraf en er rullet ned.
(J. C. Gammelgaard Andersen fot.).

det da ogsaa raadeligst, at Professor P. V. Glob fra Aar
hus blev hidkaldt, og man fik efterhaanden fremdraget en 
Stenkreds fra en Dolketidsgrav, dog kun med en Pilespids 
i, men Dolken maa være fjernet ved en tidligere Gravning. 
Fundstedet laa nordøst for Stedet, hvor man vidste, at 
Klippens Høj forhen laa, og havde indeholdt en Stendyn
gegrav. Højen havde Plads paa en Aas eller Jordstræk
ning, der kaldtes Klippens Mark. Navnet skal ifølge Sted
navneforskningen betyde en bar Mark, nøgen og klippet 
som et Faar. Man ser for Resten Højen gengivet paa et 
Maleri af Skivemaleren Hans Smidth fra dengang, han 
omkring 1872 malede Ledvogteren siddende paa Leddet. 
Navnet Klippens Mark findes tillige i Skive Markforteg
nelse fra omkring 1780 som tilhørende Købmand Henrik 
Lylow inde i Vestergade.

Helleristningsstenen, der var en Alen høj, gav Andersen 
sig til at studere og fandt her de kendte Symboler fra 
Sten- og Bronzealderen for Skibe, Mand, Sol, Maane og
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ikke mindst alle de Borehuller, der menes at være Frugt- 
barhedssymboler.

Andersen mente, at Stenen, handelsmæssigt set, maatte 
være af betydelig Værdi og muligvis kunne afhændes 
f. Eks. til Amerika for en god Sum. Men Salget kom ikke 
til at foreligge, derimod, da han blev Styrelsesmedlem i 
Historisk Samfund, deponerede han den i Skive Musæum, 
hvor den star den Dag i Dag og sikker vil blive staaende 
uanfægtet.

I øvrigt har flere Forklaringer været fremsat angaa- 
ende disse Ristninger og deres Betydning, saa der menes 
som sagt, at disse Symboler er sat for Sol, for Ild, eller 
ogsaa for kvindelige Kønsdele eller for Avlingstrykket. 
Gartner Andersen fik Blod paa Tanden over sit store 
Fund og kom derover i Forbindelse med den kendte For
sker paa Helleristningsomraadet, Fred Gudnitz, i Tanum i 
Sverige, der inviterede den heldige Finder op til sig for at 
beskue de mange Helleristninger, der her fandtes indhug
gede i Klippefladerne, i sin Tid maaske et helligt Sted, og 
det blev for Andersen en gevaldig Oplevelse, og han kom 
i Fyr og Flamme over, hvad han saa.

Det skete, efter at Fred Gudnitz havde været her i Ski
ve og holdt Foredrag om disse Ristninger for en stor For
samling i Loftsalen paa Teknisk Skole, men havde man 
ventet at faa Klarhed over Forklaringen paa Billedskrif
ten, maatte man tro om igen, og ikke saa underligt, for 
selv en gammel Forsker som Ole Worm kunne i 1617 kun 
mene, at Tegnenes Alder maatte være høj, men at deres 
Indhold, desværre, ikke kunne forklares.

De indhuggede Symboler har selvfølgelig haft en Me
ning, men den Bronzealdermand, der foretog Ristningen, 
har taget Løsningen med sig i Graven.

Længe troede man heller ikke paa deres Ægthed som 
Fortidsminder, og først da Historikeren P. F. Suhm i sine 
Samlinger i 1784 omtalte Indhugningerne, fik de lærde



Den sjældne Helleristningssten fra Lundbro, som er fyldt med op mod 100 
Indristninger, der især bestaar af kultiske Frugtbarhedssymboler. Blandt 
Figurerne er Solhjul, Menneskeskikkelser, en skæftet Økse, og maaske et 

Par Rensdyr.

Øjnene op for, at der bag Ristningernes kraftigt manende 
Billedsprog muligvis gemte sig en Underretning om og 
Udredning af vore hedenske Forfædres Liv og Virke, ja, 
maaske fandt man der Nøglen til Forstaaelsen af for
gangne Tiders glemte Religion.

En af de største Gaader er endnu Skaalgrubeme. De er
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de oftest forekommende Figurer blandt Ristningerne, og i 
visse Tilfælde er de ogsaa ældre end den fra Bronzealde
ren.

En Sallingbo som Træhandler Niels Sørensen i Lem gav 
sin Mening tilkende herom saaledes, at der i Gruberne var 
blevet afsat Smør til højere Magter som Offer, og naar 
Smørret svandt ind, havde man klart Bevis paa, at Guder
ne havde modtaget Offeret, en Mening, en anden kendt 
Forsker forsøgte at gøre til sin Opdagelse, men Forfatte
ren Jeppe Aakjær tog Træhandleren i Forsvar og prote
sterede i et Skrift herimod.

Men disse Huller er ikke desto mindre stadig en af de 
største Gaader blandt Ristningerne. Fred Gudnitz siger i 
sin Bog: „Bronzealderens Monumenter“ i 1962, at disse 
Huller findes overalt i Europa og paa visse Steder i Asien. 
Naar vi er i Stand til at udtale, at de er ældre end Bronze
alderens Ristninger, skyldes det, at man ofte finder dem 
indhuggede paa Stenalderens Dysser og Jættestuer, saa- 
vel indvendig som udvendig, og under Betegnelsen „Skaal- 
sten“ forekommer der løse Rullestensblokke med indtil et 
Par Hundrede skaalformede Fordybninger (Stenen fra 
Harre har mange Skaalhuller, og den ses ogsaa paa Skive 
Musæum, hvorimod den fra Debel paa Fur med endnu fle
re Huller, findes paa Nationalmusæet og en Kopi heraf 
paa Fur.

I Danmark findes vel sikkert omkring et Par Tusinde, 
og det er almindeligt, at man paa Grund af deres forment
lig sekundære Anvendelse ogsaa kalder dem Offergruber 
eller Offerskaale, og man maa sige, at deres gaadefulde 
Placering baade i og uden Forbindelse med Bronzealde
rens øvrige Billeder, har sat graa Haar i Hovedet paa 
mange Forskere.

Men ellers er Forklaringerne mangfoldige, en Forsker 
som N. H. Sjøborg læste dem i 1830 som Havne eller de 
Pæle, hvorved man bandt sine Baade. En anden mand, der



Paa denne Gengivelse af Skivemaleren Hans Smidths Maleri fra omkring 
1872 ses Klippens Høj i Baggrunden op mod Galgebakken, i hvis Nærhed 
Gartner Gammelgaard Andersen gjorde sit store Fund af Lundbro-Helle
ristningsstenen fra Bronzealderen. Paa Baneleddet foreviges Ledvogteren, 

mens Maleren selv ses i Funktion skraas overfor.

Fred Gudnitz og J. C. Gammelgaard Andersen undersøger Helleristningerne 
paa en Klippeflade i Tanum. I Forgrunden nogle store Skibsristninger op

trukket med Kridt.

2
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hed Lennart Aaberg, kaldte dem omkring 1840 for Stjer
nebilleder, mens en tredie, Liljegren, inspireret af Gruber
nes koplignende Form, tolkede dem som Tegn for „Væd- 
ske“. For en anden igen, G. G, Brunius, 1839, blev de Sym
bolet paa „Undergang“, omvendte Gravhøje, „Skjolde“ el
ler Død.

Vor egen Sophus Müller kaldte dem ved 1897 for hellige 
Tegn for Ild (Ildboring), eller for et Udtryk for selve Av
lingstrykket.

Folkemunde i Jylland har døbt dem med Navnet: „Æb
leskivesten“ eller Smøresten, Traditionen fortæller navn
lig, at Koner hver Torsdag Aften listede sig ud til saadan- 
ne Sten, og i al Hemmelighed i manende eller besværgende 
Hensigt smurte dem med en Flæskesvær, hvorefter de i 
Hullerne ofrede Naale eller Pengestykker, saa Betegnel
sen Offersten er ogsaa kendt.

Dette var nogle faa Eksempler paa Tydningen blandt 
Detaljerne, der har sat Fantasien i Sving.

Blandt de Ting, der ogsaa engang burde tages op til al
vorlig Behandling, kan nævnes de mange Ristninger fore
stillende Fodsaaler, som forekommer som Aftryk af bare 
Fødder med Tæer, og som en Tegning af en Skosaal, der 
tydelig viser baade Fodballe, Svang og Hæl.

Vi ved, at de paa visse Steder forekommer paa Ristnin
gerne, førend Bronzealderristningerne hugges ind, men 
hvornaar Skikken med at forevige slige Fodaftryk ophører, 
vides ikke. De findes imidlertid overalt i Verden, og i de 
fleste Tilfælde angives de at forestille Aftryk af Guders 
eller deres Repræsentanters Fødder. Guden har været her 
paa dette Sted, og for at binde ham og hans Magt og 
Kraft til Omraadet, har man aftegnet hans Fodaftryk. 
Pa Oliebjerget i Jerusalem forekommer Aftryk af Kristi 
Fødder, og paa mange Steder i Indien tilskrives Fodbille
der Buddha,

Helleristningsforskere har ogsaa kaldt dem Landstig-
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En Enkelthed af Helleristningen ved Litsleby nær Havet i Tanum, Bohuslen. 
Denne Spyddragerfigur er over 1% Meter høj og den største kendte Menne
skefremstilling paa de svenske Ristninger, der dateres som værende fra første 
Aartusinde før Kristi Tid. Man ser Skibe, dei- bliver roede, og ikke sejl
bærende. Man ser her et af de gaadefulde Fodaftryk, maaske et Gudespor. 
I Forbindelse med den spydbærende Mandsperson berettes 1757 det Sagn, at 
en skotsk Høvding paa Vikingefærd blev drevet paa Flugt og slaaet, og den 
Stilling, hvori han fandtes, indhuggedes i Klippen. Saa vanskelig kunne Rist
ningens Alder altsaa være at finde ud af med en Fejlregning af et Par 

Tusind Aar mellem Vikingetid og Bronzealder.

nings- eller Ejermærker. Der, hvor jeg har min Fod, der 
ejer jeg Mark, ligesom man har villet tillægge den beskyt
tende Egenskaber, som et Slags Skøde paa Jorden.

2*
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I snart 350 Aar har man været opmærksom paa alle 
disse sælsomme Tegn i hele Norden, og et enormt Materi
ale befinder sig paa alle de større Musæer og i Litteratu
ren, fortrinsvis i Form af Afhandlinger, spredt i forskel
lige arkæologiske Aarbøger, som nok er værd at stifte Be
kendtskab med, endog Dr. Gudmund Schütte paa Eskjær 
har flere Gange skrevet om Tegnene, saaledes engang i 
„Julen i Skive, Salling og Fjends“, hvor han i Tegnene 
mener at finde et helt Referat af en Frugtbarhedsfest med 
Optog og Idrætsøvelser, næsten lig med vore egne Cirkus
forestillinger.

Det ville være ønskeligt, siger Fred Gudnitz, om nogen 
ville paatage sig Udarbejdelsen af en Fortegnelse om Em
net. Et saadant Værk ville blive til uvurderlig Hjælp for 
den, eller de, der turde give sig i Kast med en særlig Be
handling af nogle af de Opgaver, der venter deres Løsning, 
om da muligt, og af hvilke der er skitseret nogle i det fo- 
regaaende. - Men pas paa, for der findes flere nu forælde
de Bøger om Fænomenet.

Gammelgaard Andersen, der var født paa Krabbesholm 
24. Februar 1894, døde her ved Lundbro 24. April 1963, 
kort efter at have faaet opført sig en ny, smuk Bolig i 
Nærheden af Gartneriet. Han var altid en flink og glad 
Mand at møde, der med største Beredvillighed berettede 
om sine interessante arkæologiske Fund, men han naaede 
desværre ikke at faa offentliggjort noget herom, trods 
han var Medlem af Nordisk Oldskrifts Selskab.

Af hans omfattende Samling kom dog nogle Syldsten 
og nogle primitivt brændte Munkesten herfra paa Skive 
Musæum. Resten af hans Oldsamling beror endnu i Fami
liens Eje.

ANVENDTE KILDER
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.
J. Brøndsted: Danmarks Oldtid I. Bd. 1938. 
W. Dreyer: Nordens Oldtid, „Frem“ 1902.



Del af en Helleristning paa Aspebjerget i Tegneby, Tanum Sogn i Bohuslen. 
En af Sveriges største og mest kendte Ristning, som dateres til første Aar- 
tusinde før Kristi Tid, med Skibsbilleder og Økser, grangiveligt de samme 
Symboler, som Gammelgaard Andersen fandt paa Stenen ved Lundbro. 
Motiver, der giver os et stærkt Indtryk af, hvad det var, der fremfor alt 
fyldte Bronzealder-Folkets Liv her paa Lag. Det var Striden tilsøs og til
lands, til Hest og til Fods, med Økse, Sværd, Spyd, Bue og Pil samt kunst
færdigt Skibsbyggeri, Jagt paa Hjoi*t, Hare, Ræv og Ulv, Agerbruget, Hus

dyrenes Pleje — foruden Forholdet til Kvinder og Guderne.
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af Købmand Andr. Sørensen i Nørregade. Forhv. Redaktør af 
„Jul i Skive“, Medredaktør af „Skivebogen“ samt Kasserer i 
Historisk Samfund for Skive og Omegn.



Spillemand — Musiker 
Hvad du vil i Salling

Af Vilh. P. Beck

Som introduktion til en omtale af de sallingske spille- 
mænd skal her fra musikhistorien fremdrages enkelte be
givenheder, der paa karakteristisk måde giver læseren 
indtryk og forståelse af, hvilken betydning og indflydelse, 
musikken har haft på menneskene og dyrene, endog over 
døde ting.

Musik betød oprindelig i det gamle Grækenland under 
ét, musernes kunst: Tonekunsten, digtekunsten, dansen, 
musikken, veltalenhed, filosofi, astronomi og m. m., senere 
specialnavnet for tonekunsten. Orfeus sang og spillede så 
magtfuldt, så klipperne bevægede sig. Ved tonernes på
virkning lader Zeus ørnens vinger hænge slapt ned, dens 
øjenlåg lukkes, og den henfalder i drøm. Rottefængeren 
fra Hameln, der ved sit fløjtespil samlede mange rotter 
om sig. At dyr synligt bliver påvirket af musik, ved vi fra 
slangetæmmerens underkastelse af krybet.

Platon, den vise græker, har udtalt sig om grækernes 
tro på musikkens indflydelse. Den bedste opdragelse, siger 
han, er for legemets vedkommende gymnastik, for sjælens 
vedkommende musik. Begge dele, gymnastikken og musik
ken, skal dyrkes. Thi de, der udelukkende dyrker gymna
stik, bliver mere rå end godt er, medens omvendt de, der 
udelukkende dyrker musik, bliver mere svage, end rigtigt
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er. Musikkens moralske indflydelse på sindet forklarer 
han bl. a. på den måde, at både takt og tone trænger så 
dybt ind i sjælens indre og gør så kraftigt indtryk på den, 
idet de fører formskønhed med sig og bevirker, at hvis 
nogen bliver rigtig uddannet deri, så får de den rette form, 
men i modsat fald bliver resultatet det modsatte.

Også på vore hjemlige breddegrader har vi litterære 
vidnesbyrd - om musikkens påvirkning. Kong Gunna, der 
bagbundet kastes i ormegården og da med tæerne aflok
ker den „harpe“, søsteren Gudrun kastede ned til ham, to
ner, der er så kvalfulde, at terner hulker, og karlen klager 
endog så kraftigt, at de bringer hallens bjælkeloft til at 
styrte sammen og kan høres helt over til Læsø.

Vi har også beretningen om kong Erik Ejegod og har
pespilleren, troubadur. Blandt kongens gæster var der en 
mand, som brugte store ord om sig selv, at han ved sit 
spil kunne forvandle folk, så de komplet blev afsindige og 
udfoldede sig i vildt raseri. Kongen blev interesseret og 
befalede ham at spille for sig. Spillemanden undslog sig 
og forsøgte at blive fri, men forgæves, kongen forlangte 
at høre ham spille. Modstræbende indlod spillemanden sig 
på at spille, men forlangte, at alle våben først blev båret 
ud af hallen. Samtidig sørgede han for, at der anbragtes 
nogle mænd ude på svalegangen så langt borte, at de ikke 
kunne høre musikken. De skulle være rede til at gribe ind, 
når raseriet kom over dem, der overværede harpespillet, 
og adskille de af vanvid besatte mennesker. Så begyndte 
spillemanden at spille. Først spillede han et alvorligt styk
ke, så de lyttende blev bedrøvede, opfyldt af sorg. Der
efter spillede han et lystigt stykke, der gjorde alle helt 
overstadige. Til sidst blev hans spil voldsommere og vold
sommere, så tilhørerne blev aldeles vanvittige, råbte og 
skreg. Da de mænd, der opholdt sig udenfor på svalegan
gen, opdagede, at kongen og det øvrige selskab opførte sig 
som komplet gale, brød de ind i huset og greb fat i den
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rasende konge. Men de kunne ikke magte ham. Kongen 
sled sig løs, fik fat på sit sværd og dræbte to hirdmænd. 
Tilsidst fik man kongen overmandet ved at lade draban
terne kaste dyner over ham og fik under stort besvær 
hold på ham.

Man har også hørt den overlevering, at musikken endog 
kunne helbrede sygdomme. Omend opfattelsen er af gam
mel dato, lever troen på musikkens helbredende virkning 
stadig, og hvert århundrede er rigt på musikalsk-medicin- 
ske opskrifter. Særlig viste det 17. århundrede stærk ten
dens i så henseende og mente, at alle sygdomme kunne 
helbredes med musik. Dog var det særlig på sindets syge
lige tilstand, man mente, musikkens påvirkning var mest 
velegnet. En wienerlæge fra forrige århundrede, Peter 
Lechtenthal, skrev en bog : Den musikalske læge, hvor han 
henviser til musikken som det bedste middel til bekæm
pelsen af dumhed!

Musikdyrkningen i middelalderen er rent religiøst præ
get. Kirken tager sig af børnenes og de voksnes musik
undervisning, det er kirken, der opfører musik, og for det 
meste også kirkens folk, der skrev ny musik. Musikken 
blev en underafdeling af teologien. Denne tilstand strakte 
sig gennem århundreder og var det elementære for de kri
stelige musikanskuelser, der allerede lå fast i det 4.-5. år
hundrede. Et tusind år senere møder vi berømte kirkelige 
forfattere, der stadig fastholder den. I det 13. århundrede, 
da Thomas Aquino skulle besvare spørgsmålet, om sang 
var tilladelig for at prise Gud, svarede han, at det måtte 
betragtes som en lykkelig sag, at man havde taget musik
ken til hjælp i gudstjenesten for at fremkalde en andagts
fuld stemning.

Nordboerne tillagde ligesom oldtidens andre kulturfolk 
musikken undergørende kraft og benyttede til udførelsen 
af den undergørende musik en strengeleg, de gav navn af 
en harpe. Denne oldtidsharpes udseende og indretning er
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efter de gamle norske billedlige fremstillinger hos Gun- 
nar-myten af betydning, idet Gunnars strengeleg i 4 til
fælde af 5 afbildes som en lyre. Af musikinstrumenter hos 
den danske bonde omkring 1663 nævnes langeleg, tromme, 
sækkepibe og skalmeje.

Fedel havde oprindelig kun den almindelige betydning 
af et strengeinstrument og blev slået med fingrene eller 
med plekter. Gige (gi. nordisk strengeinstrument), der af 
form lignede halvdelen af en på langs overskåren pære. 
I Didriks saga forekommer udtrykket at „drage“ (at stry
ge) Fedel, og gige opfattes som sådan i den middelalder
lige nordiske og tyske litteratur. Fidel (latin fidula) dette 
instrument udviklede sig til de moderne violininstrumen
ter.

Hos alle jordens folkeslag har der vist sig trang til at 
danse, selv på de mest primitive kulturtrin har man ved 
dansens - den legemlige - bevægelser - søgt at give ud
tryk for en menneskelig følelse og stemning. Selv hos old
tidens kulturfolk, ægyptere, grækere og jøder, spillede 
dansen en betydelig rolle ved religiøse ceremonier, hos 
grækerne antog man den som et led i ungdommens opdra
gelse, og dansen var hos det hellenske folk en højt æret 
kunst.

Den sungne dansemelodi. Omkring midten af det 18. årh. 
var der mange steder her i Danmark, hvor man på landet 
til dans kun brugte sang. De dansende sluttede en kæde, 
som blev ledet af en fordanser, der samtidig var forsanger 
og foredrog visen, mens de dansende, der fulgte ham, kun 
sang med på det tilbagevendende omkvæd. Her spillede 
uvilkårlig visens handling og melodien en betydelig rolle. 
De bedste sangere skiftedes til at synge til dansen eller 
lejedes til at synge. Selv efter at instrumenterne så småt 
var begyndt at gøre sig gældende, var der alligevel én, der 
skulle synge til dansen.

Det er en vanskelig opgave og et strengt job at være
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spillemand. Hos mange, der ikke befatter sig med musik, 
er det en udbredt anskuelse, at når bare man kender no
derne, så går resten af sig selv. Nå, ja, men slet så let går 
det nu ikke. Noderne giver ikke tilstrækkelig forklaring 
på, hvordan et musikstykke spilles - udføres. Her står den 
udøvende spillemand over for en uhyre vanskelig opgave 
- her tænkes særlig på solisten. Denne „ene-optræden“, 
den ældste form for musikalsk meddelelse til sine tilhø
rere. Naturligvis bliver denne fortolkning meget forskel
lig hos de forskellige spillemænd. At fortolke et musik
stykke, stort eller lille - ligegyldigt - er der adskillige 
momenter, som gør sig gældende for vedkommende spille
mand; temperament, evner og musikalske anlæg o. s. v. 
Med disse forudsætninger skulle der være mulighed for 
den udøvende spillemand til at finde ind til en forståelse 
af værket, så han er i stand til at lade tilhørerne opleve 
den åbenbaring, der besjælede komponisten, da han for
mede sit værk.

Med denne lille musikhistoriske redegørelse går vi over 
til en omtale af de sallingske spillemænd. Ja, Salling! Det 
dufter af minder så blide og elskelige, når du nævnes, du 
skønne, frodige og veldyrkede halvø, hvor gamle herre
sæder, gårde og huse ligger spredt mellem lavninger, kløf
ter og på bakketoppen og nynner hver på sin melodi til 
akkompagnement af smil og tårer. Lad os i stilhed lytte 
til Aakj  ær s dejlige digt, der så gribende tager os om hjer
tet, så vi græder sammen med ham :

„Hvad var vel i verden det fattige liv 
med al dets fortærende tant, 
om ikke en plet med en dal og lidt siv 
vort hjerte i skæl vinger bandt! 
Om ikke vi drog fra det yderste hav 
for bøjet og rynket at stå 
og høre de kluk 
de mindernes suk 
fra bækken, vi kyssed som små.
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Langt tilbage har dans og spil været elsket og dyrket i 
Salling. Sailingboerne er som bekendt lidt bøjl- og gilde
syge. Ja - men de er meget mere end det ; de er et gæstfrit 
og feststemt folk, der gerne vil se venner og bekendte om 
sig og glædes ved en svingom. Rundtom i det fede Salling 
holdtes der gilder, der varede i 8 dage. Ja, der hører vi! I 
denne bemærkning, der naturligvis skyldes de omliggende 
naboer, har vi et så typisk udtryk for et væsentligt træk i 
den sallingske folkekarakter. Det er givet, at sailingboer
ne, der er et musikelskende og selskabeligt folkefærd, har 
haft mange spillemænd.

Desværre er det ikke lykkedes mig i den udstrækning 
som ønskeligt, at få flere navne med. Så vi må nøjes med 
dette lille udpluk. Hvad spillemændene har været udsat 
for og har lidt, kan der berettes uendelig meget om. Et 
gammelt ord siger: En spillemand har rød næse og kolde 
fødder. Ja, såmænd ! Men det var minsandten også umen
neskeligt, hvad de har været udsat for. H. P. Hansen, Her
ning, fortæller om spillemænd, der om natten blev overfal
det af ulve, og som har reddet sig ved at tage violinen op 
og spille til den lyse morgen, så stak ulvene af. I Idom ved 
Holstebro var der engang en spillemand, der en nat, han 
gik hjem fra gilde, blev overfaldet af ulve. Han satte sig 
op på en høj, greb sin violin og gav sig til at spille. Ulvene 
løb tudende om højen, indtil dagen brød frem, så for
svandt de, men da havde spillemanden også kun én streng 
tilbage på violinen !

Uanset om der blev danset i æ lå, storstou, telt eller for
samlingshuset, var der træk og kulde, som spillemændene 
uden at kny måtte udholde. De dansende fik det hurtigt 
for varmt og lukkede op, medens spillemændene sad støt 
og passede deres dont og frøs.

Det samme var tilfældet, når de stod udenfor bryllups
gården i kulde og blæst for at modtage gæsterne med to
nernes velkomsthilsen til den gildesmykkede gård. Det
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De Sallingspillemænd i Lem forsamlingshus 1935. Bagest fra venstre: 1. 
sognefoged Holger Stisen, Breum, 2. Sørensen, Rybjerg, 3. murer Thor Bach, 
Roslev, 4. gdr. Anton Brogaard, Lem, 5. overportør Christensen, Højslev, 6. 
maler Thomas Andersen, Skive, 7. lærer J. Chr. Krogh, Tøndering, 8. typo
graf Peter Olsen, Skive, 10. Landmand Jens Nielsen, Hindborg, og 11. lærer 

Svend Bundgaard, Skive.
Siddende fra venstre: 1. lærer Sigurd Grønbæk, Volling, 2. gdr. Henry Smed, 
Grinderslev, 3. bogholder Ingemann Jensen, Skive, 4. bogbinder Holger Hend- 
riksen, Skive, 5. skrædder Mortensen, Breum, 6. fru lærer Thygesen, Hind
borg, 7. blikkenslager Arne Knudsen, Skive, 8. gdr. Magnus Andersen, 
Håsum, 9. bogbinder Chr. Hendriksen, Skive, 10. lærer Kaj Enna Jensen, 
Lihme, 11. gdr. Harald Sørensen, Rybjerg, 12. landmand Anton Gjeddelykke 
Andersen, Lihme, 13. lærer Bliksted, Dølby, 14. lærer Kolding, Brøndum, 15. 
gdr. Gudike Primdahl, Dølby, 16. gdr. Dahl, Oddense, 17. lærer Anton Ørnbøl, 
Oddense, 18. gdr. Johs. Nielsen, Otting, 19. skræddermester Sørensen, Roslev, 

og 20. dirigenten, lærer Thygesen, Hindborg.

var dog spillemændene, der ved deres spil gjorde den bety
deligste indsats til den festudfoldelse og glæde, der i for- 
omgodaw betød så uendeligt meget, hvor fest, dans og 
spil ikke var en hverdagsforeteelse, men en begivenhed, 
man længe i forvejen så hen til med længsel og stor be
gejstring.

For at få et indtryk af den feststemning og glædesud-
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foldelse, der knyttede sig til et gilde på landet, vælger vi 
en afsides liggende gård og glemt af hverdagens travle 
syslen - en lille verden for sig - midt i den åbne og evigt 
åndende natur. Her ligger de gamle mosbegroede længer i 
tavs, inderligt favntag. Sådan har de værnet slægt efter 
slægt mod uvejr og vældige storme, der ruskede i dem, så 
der hørtes suk og klage fra tag til syld. Der var noget 
spændende, fortryllende ved en gildegård, lysene strålede 
ud fra alle vinduer, f jolen og skalmejens toner skar gen
nem mørket og bjergtog gæsterne, der ilede ad den ufar
bare vej mod „troldhjemmet“, hvor de med bankende 
hjerte ventede at opleve det vidunderlige, store, spændende 
æventyr.

Når vi nu skal høre om de sallingske spillemænd, er der 
to navne, der så ubestridelig indtager førstepladsen og 
med rette betegnes som genier: Anders Christensen Yt- 
trup og Anton Hansen, der henholdsvis er født i Rybjerg 
og Bysted. Af hensyn til kronologien begynder vi med 
Y ttrup. Ganske vist har ingen af de to nævnte personer 
v'æret udøvende spillemænd - fraregnet i deres tidligste 
ungdom, kun med mellemrum, når de besøgte hjemegnen, 
hvor de med deres kunst glædede venner og andre musik
elskende sallingboer.

A. C. Yttrup.

Anders Christensen Y ttrup var født i Rydbjerg 1856, 
hvor faderen var gårdejer. Hans musikalske anlæg røbede 
sig i en ganske ung alder. Der fortælles, at han rørtes til 
tårer ved pigens sange. Hans første violin var lavet af en 
gammel træsko. I sognet boede en spillemand, der hed 
Per Hywel. Efter oplysninger, Thor Bak har givet mig, 
har man tegnet et portræt af mester Hywl, og siger, at 
han stemte og strøg sin fjol så bravt, med foden stampede
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Den kendte Sallingkunstner, violonisten A. C. Yttrups gravsten på Jebjerg 
kirkegård. (Børge Panduro fot.).

han takten hårdt, og munden taktede med, så flot. Så 
svar som Pejr æ fjol ku’ gnid - så folk med lyst i æ dans 
må slid’, ja, det er det om Pejr, jeg ved, at han så wal æ 
fjol ku’ li’. Per Hywel var en wal estimeret kårl, han lærte 
Anders de første strøg, men også at takte med fod og 
mund, for det var spillets faste grund. Anders var nem og 
hurtigt fandt han at gøre som Pejr led det, å Pejr var 
wal tilpas å så’: „bette Ajs“, du gør mi øren så glå! Det 
har åbenbart moret den unge Anders at drive løjer med 
gamle Per Hywel. „Men sø-en var Ajs“, sagde Thor Bak, 
„en forskjøt knejt, fyldt med spilopper, der var ingen end’ 
på det, han kunne finde på“.

Som dreng måtte han vogte faderens høveder, men det 
kom han let om ved. Han tog sin træskofjol med ud i mar
ken, gemte sig i en grøft og spillede løs, og lod bæsterne 
passe sig selv. Efter konfirmationen kom Anders på en
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musikskole i Randers. Under sit ophold der drømte han en 
nat, at hans mor var død. Den påfølgende morgen beslut
tede han at rejse hjem. Trods protest fra skolens indeha
ver rejste Anders hjem til Rybjerg. Inden han nåede 
hjem, blev der ham fortalt, at hans mor virkelig var død. 
Et gammelt ord siger: „Den, der i dødsstunden éns tanke 
er nær, det mærkes på den, man har kær“.

Efter afsluttet uddannelse i Randers vendte Anders til
bage til hjemmet. Imidlertid arbejdede Thor Bak i Heg
nets vandmølle, som forresten nu er fjernet. Anders var i 
familie med mølleren, som nu var gammel, men følsom 
overfor musik. Foruden at Thor var møllersvend her, skul
le han hver søndag barbere mester, og det kunne tit være 
et ret besværligt stykke arbejde. En søndag, Thor var i 
gang med at sæbe ham ind, trådte imidlertid Anders plud
selig ind ad døren. Den gamle bad ham spille for sig, men 
det kunne der nu slet ikke være tale om, Thor strøg kni
ven på strygeremmen og fangede an med at rage skægget 
af mølleren. Situationen har åbenbart inspireret Anders, 
som var klar over resultatet. Pludselig snappede han fio
len fra væggen og stillede sig bag ryggen og gav sig til at 
spille. Det varede dog ikke ret længe, før Thor måtte op
give barberingen, fordi mølleren græd, så tårerne trillede 
ham ned ad kinderne. Det morede Anders sig godt over. 
Sø-en var han en sær kunstig minnesk“, sagde Thor. På 
broen over mølleåen, der løber umiddelbart ved møllegår
den, kunne Anders stå længe og lytte til vandets fossen 
gennem et tremmemonstrum, der var anbragt ved broen, 
hvis opgave har været at fange fiskene, der passerede ste
det.

Imidlertid indtraf der sig en begivenhed, som fik afgø
rende betydning for den unge Anders. På Hegnet opholdt 
sig nogle københavnske gæster, som var meget musik
interesserede. Det er da naturligt, at den talentfulde An
ders er blevet omtalt, da han af egnens befolkning regne-
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des for en stor violinspiller. Efter indbydelse traskede han 
med sin violin under armen - et æ træskofjol - til Hegnet 
og spillede for de musikalske gæster dér. Desværre var 
deres udtalelser om hans violinspil ikke særlig smigrende ; 
de rystede på hovedet og karakteriserede det som det re
ne vand. En sådan dom har uden tvivl rørt den følsomme 
unge mand. Dog anbefalede de ham at rejse over til Kø
benhavn og blive optaget på musikkonservatoriet, hvor 
han kunne blive uddannet, så han måske kunne blive en 
habil violinist.

Urmager og spillemand C hr. Christiansen, der gennem 
en del år var i nær kontakt med Yttrup, har fortalt føl
gende: Da det endelig langt om længe blev bestemt, at 
„geniet“ fik lov at komme derover, fik han her kort efter 
ankomsten besøg af faderen, der naturligvis gerne ville 
varetage sin søns interesser. Da han nu så sønnen stå for
an et spejl med en bog under højre overarm og foretage 
de samme bevægelser, som om han gned violinen uden dog 
at have et instrument i hånden, rystede den gamle på ho
vedet og sagde: „Nej, hold no, mi dreng, de her, det er 
fandme for gal, trower do, te a æ hel towle? Nej, de er 
nok bejst, te do tar mæd mæ hjem“.

Om det her fortalte har nogen forbindelse med Y ttrups 
forklaring om uddannelsens hurtige afbrydelse på konser
vatoriet, får vi senere muligvis en nøjere besked på. Dog 
må bemærkes, at datidens opfattelse af violinspil var, at 
overarmen skulle holdes tæt ind mod kroppen, så buen 
førtes tildels med underarmen og håndleddet, omend der 
herved indtoges en meget uheldig og unaturlig stilling.

En dag henvendte jeg mig på konservatoriet og bad om 
tilladelse til at få nogle oplysninger om violinisten A. C. 
Yttrup, som havde studeret her. Damen, jeg talte med, 
var just ikke særlig elskværdig og afviste mig med den 
forklaring, at det kunne der ikke gives tilladelse til. Jeg 
bemærkede straks, at det var en fejlagtig påstand, når jeg

3
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havde brug for oplysninger, der havde historisk betyd
ning. Hvad årsagen har været til, at jeg fik adgang til at 
læse i protokollen, vil jeg helst tie med. Den første proto
kol oplyste imidlertid: Anders Christensen, indskrevet ja
nuar 1876, afbrudt undervisning grundet på sygdom, april 
1877, begyndt igen januar 1878 - afbrudt december 1878. 
En anden protokol gav oplysninger om, hvad han havde 
studeret: Violin-etudes - komponistens navn kunne jeg 
ikke læse. Rodes violinkoncert nr. 7. Good intonation, 
smuk tone og udpræget anlæg for violin. Har gjort god 
fremgang. Underskrevet: Alfred Tofte. Desværre lykke
des det ikke mig at finde den protokol, som omtalte hans 
afgangseksamen.

For en del år siden kom jeg i forbindelse med en ældre 
musiker og komponist. Vedkommende havde stor interes
se for musikhistorie. I et af hans værelser hang der bille
der af alverdens komponister, sangere og instrumentali
ster. I tillid til hans store viden og musikinteresse spurgte 
jeg, om han kendte violinisten A. C. Y ttrup. Han gentog 
navnet et par gange og tilføjede, at han aldrig havde hørt 
ham nævnt, men såfremt han var udgået fra Københavns 
konservatorium, kunne han finde ham, da han havde en 
fortegnelse over elever, der havde studeret dér.

Det varede ikke ret længe, før han fandt ham : „Død og 
pine“, udbrød han, „han må da have været en helvedes 
karl, for han er fratrådt med største udmærkelse“. For
uden at spille violin trakterede Y ttrup også klaver. En af 
professorerne havde ladet ham vide, at han skulle kaste 
sig over klaveret, da han her havde store muligheder. Men 
som Yttrup sagde til Chr. Christiansen, „det kunne der 
ikke være tale om, jeg ville sgu’ spille violin“. Omkring 
1880-tallet rejste Yttrup sammen med andre unge talenter 
til Amerika, den nye, store og spændende verden, hvor der 
var så store chancer, drog mange af Europas bedste og 
mest energiske unge mennesker til sig. Alle - naturligvis,
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med håb om at finde „lykken“. Skæbnens strenge love la
der sig aldrig tyde, men kræver uden skånsel, at den må 
vi alle lyde. Så strengt er livet - og dog - skæbnen var 
Y ttrup god.

I Amerika blev han skattet som en herlig violinspiller. 
Engang talte jeg med en mand fra Salling (Krejbjerg), 
der havde opholdt sig mange år i Amerika. Han kendte 
Yttrup, hans broder havde fået undervisning hos ham i 
Chicago, hvor Yttrup var professor ved musikkonserva
toriet. „Ja, Yttrup var skam en stor mand derovre“, sagde 
sallingbomanden. Med de her få oplysninger tager vi af
sked med vor hjemegns violinmand. Jeg anfører her et 
vers af ham. Der var flere, men det er ikke lykkedes mig 
at opspore de resterende.

Også i poesiens verden har han evnet at forme i sine 
tanker :

Du sidder ensom i tanker nedsunket ved arnen, 
hvor engang det flammede og lyste, 
men nu kun en ulmende glød er igen, 
mens tankerne kommer, og tankerne går. 
De hvisker vemodig om vinter og død.

Anton Hansen.

Det andet geni, Salling har fostret indenfor tonekun
stens verden, er Anton Hansen, jeg må straks erklære, at 
han er mig en kær ven, og jeg vil gerne give en så sandfær
dig bedømmelse af ham, den gudbenådede yngling, som 
overhovedet muligt. Anton Hansen er født 1895 i Bysted 
kær, hvor faderen, Hans Hansen, var stor gårdejer. Den, 
der har oplevet en sommeraften i æ kjær, hvor naturen 
synes at stå stille i en harmonisk, drømmende åbenbarel
se, vil sent glemme det. Fugle, frøer og andre småskab- 
ninger spiller ouverturen til „glæden ved livet“, den rene
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natur i toner. Det bedste og mest veldisciplinerede orkester 
formår ikke tilnærmelsesvis at sammenlignes med disse na
turtalenter, der uforandret af tid og ånd har bevaret to
nen, den hellige glød, som da de forlod skaberens hånd ud 
i det dejlige blå, hvor de blev favnet og hærdet af tusinde 
vinde, lyttede til havets brølende dommedag, skjulte sig i 
mosens siv og strå og nippede af det rislende væld, boltrede 
sig i solens varme, befriet for viljens kampe, livet levet i 
sin uforanderlighed. I forbindelse med den her skildrede 
naturstemning og hjemmets stille og blide kærlighed har 
det uden tvivl gjort stærkt indtryk på den musikalske og 
følsomme lille Anton, der i en ganske tidlige alder røbede 
udprægede anlæg for musik. Faderen købte en violin til 
sin lille søn for 2 kr., som han lystede sig med til glæde 
for forældrene og nærmeste omgangskreds, ja, for den 
sags skyld hele omegnen. Der blev nemlig fortalt, at nede 
hos Hans Hansen i By sted kjær har de en bette dreng, der 
spiller så fåle godt på violin. Omkring 1905-06-tallet åb
nede C hr. Damgård, der gennem en del år havde opholdt 
sig i Tyskland, en musikskole i Durup. Blandt de forholds
vis mange elever var Anton Hansen og mæ. Det varede 
ikke ret længe, førend det gik op for hele holdet, at den 
lille krølhårede dreng med de livlige øjne og det lyttende 
sind var dem langt overlegen. Kort tid efter konfirmatio
nen fortsatte han med videre musikuddannelse i Skive, 
hos P. Knudsen i violin og hos Jens Bondesen i fløjte- og 
kornetspil.

Begge de herrer var absolut fremragende musikere hver 
på sit instrument. Efter en forholdsvis kort tid deltog 
Anton Hansen sammen med de øvrige sallingske spille
mænd rundt om på halvøen og lystede i forsamlingshus el
ler telt med sin fjol, til han i 1917 blev indkaldt til soldat 
i København. Under sit ophold dér blev han uddannet i 
violinspil af den kendte violinmester, kgl. kammermusiker 
Peder Møller, der på sin vitale og strålende måde ud-
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talte, efter at han havde hørt Anton Hansen spille for sig : 
„Ja, De er én af dem, der skal frem, for De har evnerne“. 
Desværre lykkedes det ikke for den musikbegavede inge
niørsoldat at fortsætte med videre uddannelse hos Peder 
Møller, men efter afmønstringen fra kasernen i Ryvangen 
rejste han til By sted kjær. Efter hjemkomsten deltog han 
straks som aktiv spillemand i Salling, til han i 1919 forlod 
sin hjemegn og rejste til Randers, hvor han siden har boet 
og stadig bor. Her har han såvel ude i oplandet som i byen 
og byorkesteret været meget aktiv og højt værdsat både 
som musiker og menneske. Her i Randers fandt han sin 
elskede, der ligeledes er en dyrker af musikken, den ædle 
og skønne kunst. Den evner umådelig meget, den taler 
langt højere og finere end forstanden, den er et værn mod 
livets onder, den taler så direkte og indtrængende til vore 
følelser. Pascal har ret : „Hjertet har sin grund, som for
standen ikke begriber.

Som et kuriosum skal her noteres navne på de musik
instrumenter, Anton Hansen spillede og beherskede, så 
læseren kan få forståelse og føling med hans eminente og 
alsidige musikbegavelse. Her står vi overfor et ganske 
isoleret tilfælde, som end ikke musikhistorien, som jeg 
har fordybet mig i, har et tilsvarende eksempel, der næ
sten kan sidestilles med mester Anton Hansens: Violin 
(hovedinstrument), fløjte, piccolofløjte, cello, Es- og B- 
saxofon, stor og lille blokfløjte, kornet, althorn, tuba og 
banjo. Der var vist et eller to instrumenter til, som jeg 
ikke husker navnet på. Jeg erindrer fra vores drengetid, 
at jeg var meget imponeret over den naturlige og nemme 
måde, hvorpå han tilegnede sig det musikalske stof - så 
selvfølgelig, uden mindste besvær - bare spille det.

Et medlem af Det kgl. Kapel, der var fra Randers og 
kendte Anton Hansen, fortalte mig, at Hansen var så sik
ker, for, som han sagde, når der kom et teaterselskab til 
Randers, og forestillingen skulle gå over scenen samme
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aften, kunne der ikke blive tid for musikerne til at se på 
tingene, men de skulle spille det fra bladet - en svær op
gave, men Hansen snappede det, ham kunne vi stole på. I 
forbindelse med ham, den store begavelse, må man sige, 
at han er et elskværdigt, rart og interesseret menneske, 
man uvilkårligt synes om. Hans beskedne væremåde er så 
karakteristisk for ham, han kunne jo godt tillade sig at 
være en brillans af sin kunnen.

Det var trist, at han på sine ældre dage fik gigt i to 
fingre og dermed var afskåret fra at dyrke kunsten. I 
sine unge dage var han sammen med frk. Anna Madsen i 
Jebjerg på kirkekoncert i Salling og på Mors. Foruden at 
han var stærkt engageret i musiklivet, havde han også 
mange elever, en opgave, han var selvskreven til. For det 
første for hans eminente og omfangsrige instrumentale 
kunnen, og dertil hans venlige og tålmodige evne til at 
informere sine elever i musikkens vanskelige kunst. Dertil 
fik han også stunder til at kæle for violinen, hans ynd- 
lingsinstrument, og spille mange af violinlitteraturens ho
vedværker.

Som komponist har han ikke udfoldet sig. Nej, der kun
ne desværre ikke blive tid til at sysle med opgaven. Dog 
har han skrevet en mazurka, men som hans kone skrev til 
mig: „Den er så vanskelig at spille, så der var vist ikke 
andre end ham selv, der kunne spille den.

Esper Gudiksen.

Esper Gudiksen boede i Risum i Asted sogn. Allerede 
som dreng viste han stor lyst til at spille. Moderen var nu 
ikke så begejstret for det; hun mente ikke, det var noget 
at bruge tiden til. Men Esper ville spille, så der var ikke 
noget at stille op herimod, og han fik da omsider lov til 
det. Efter konfirmationen blev han undervist i violin hos
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en spillemand i Roslev. Det har åbenbart ikke rigtig tiltalt 
Esper, for efter et par måneder holdt han op og modtog 
aldrig siden nogen undervisning. I tillid til sine gode ev
ner vovede han det. Efter sigende klarede han sig godt 
som spillemand i Salling gennem 50 år.

Berthel Jensen (kaldet Berthel spillemand) boede i 
Hjerk og var en af datiden meget agtet spillemand for si
ne præstationer, dels som teoretiker, og dels som udøven
de spillemand. Foruden drev han en mindre landejendom 
og en musikskole, hvor ikke blot elever fra Salling, men 
også fra Mors nød gavn af hans viden og kunnen.

Thor Bak skildrede ham således : Han var en klog mand 
po æ teori, å så var han god te å lære fra sig. Mere havde 
han ikke at bemærke. Men jeg har hørt ham omtalt som 
en virkelig violinspiller.

Berthels søn var også spillemand - vist i Randers. Han 
har åbenbart været meget interesseret i violinens mystik 
- hvem er ikke det, der har dyrket denne enkle ejendom
melige „trolddjævel“. Engang købte han, sønnen, en vio
lin, som han mente kunne blive et godt instrument, hvis 
den blev slået i mange stykker. Eksperimentet blev ud
ført på følgende måde. Violinen blev lagt på gulvet, hvor
efter han lod en sten falde ned på den. Naturligvis gik den 
i mange stykker. Efter denne voldshandling blev den li
met sammen. Om udfaldet vidste Thor Bak ikke at for
tælle. Engang var det virkelig en udbredt opfattelse, at 
jo mere en violin var beskadiget og repareret, des større 
betingelser havde den for at blive et godt instrument. En 
sådan opfattelse må absolut bedømmes som en absurd idé. 
Alle disse sammenlimninger afbryder træets naturlige 
samhørighed, der er af så vital betydning for tonens kva
litet.
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Gammel Hans.

Ja, navnet husker jeg, men dermed må jeg melde pas. 
Det har ikke været mig muligt at få konstateret hans ef
ternavn og bopæl. Afdøde Just Justesen i Durup mente, 
han boede i Ilbjerg. Nå, men nu skal vi høre lidt om ham 
som spillemand og menneske. „Han var minsæl en estime
ret spillemand“, hørte jeg engang en gammel mand sige - 
mere vidste han ikke at berette. Der blev sagt, at der var 
kun én melodi på hans skalmeje, og den klarede han sig 
godt med gennem mange år. Her må straks indskydes, at 
det ikke var til dansen, hvortil han strøg fiolen, og i den 
var der adskilligt flere stykker, nej, det var til bryllup, 
han brugte den. Med dette stykke modtog han bryllups
gæsterne, og når vognskaren kørte til kirken, blæste Hans 
igen melodien. Når de kom fra kirken, stillede han sig ved 
indgangen til kirkegården og blæste melodien. Efter at de 
elskende var blevet svejset sammen til en „enhed“ og kom 
arm i arm ad gangen fra kirken mod udgangslågen, blæ
ste han atter melodien.

Gammel Hans var enkemand, hans kone, Maren, var 
død for mange år siden. Hans var ellers en stor skælm, 
engang han besøgte sin nabo, hvor konen netop lå for 
døden, og han igen forlod huset, bøjede han sig ned over 
den syge og hviskede: „Mæt, Mæt, nå du nu dør og kom
mer op i æ himmel, så hils Maren fra mæ å sig te hende, 
te a er et gywt igjen“.

C. G. Møller.

Christen Christensen (Møller) boede i Bjerge mølle i 
Tøndering. Kræn Møller, som han blev kaldt, var efter 
Y ttrups omdømme den betydeligste af datidens spille- 
mænd i hele Salling. Noget tilsvarende er der ogsaa i Thor
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Baks vurdering af ham: „Kræn Møller var så stur poæ, 
han kunne spille nøj møj vanskelig musik, som vianner et 
kunne. Men han spillede ikke nær så kjøn som Esper“, 
sluttede Thor med et tilfreds smil. Til et almindeligt bon
degilde brød Kræn Møller sig ikke om at spille, det skulle 
helst være noget „fint“ - på Hegnet og tilsvarende steder. 
Engang han havde spillet på Hegnet, blev han spurgt om, 
hvad han fik i spillemandspenge. Han svarede, at han fik 
en hel tallerkenfuld. Feilberg omtaler i „Dansk bondeliv“, 
at på egnen omkring Darum, hvor han var præst, brugte 
man ved gilder at gå rundt med en tallerken, hvorpå der 
lå et stykke af en violinstreng og samle penge ind til spil
lemændene, men så vidt jeg ved, har denne form for ind
samling til spillemændene aldrig været brugt i Salling, 
men ifølge Kræn Møllers udtalelse er der noget, der tyder 
på, at der er en mulighed for, at den har været kendt her.

P. Knudsen, Skive, stammede fra Bajlum. Han var også 
en betydelig violinspiller, en selvskreven primarius. Knud
sen havde et godt og fint froschspil, udpræget violinistisk. 
Mange elever har gået hos ham og nydt gavn af hans vi
den og dygtighed. Thor Pedersen Bak var født i Tøndering 
ca. 1856 i det lille hus, der lå i Hegnets plantage, og som nu 
er nedrevet.

I drengeårene kom han en del sammen med Anders 
(Yttrup). Thor var meget musikalsk, men hjemmets for
hold var ikke sådan, at der kunne blive råd til at få lidt 
vejledning i musik. Tidligt kom han ud som tjenestedreng 
for derved at bidrage til hjemmets økonomi. I sine unge 
dage var han beskæftiget ved landbruget, blandt andet 
tjente han hos Esper Gudiksen i Risum, hvor han samti
dig fik timer i violinspil. Senere arbejdede Thor i Hegnet 
vandmølle (fjernet for mange år siden), hvor han samti
dig skulle barbere mølleren - men alt dette har vi allerede 
hørt om.

Hans forlovede tjente hos pastor Carl Kratzenstein
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Stub Jørgensen, der var i Durup 1859-77. „Han var da en 
sær underlig minnesk, den præjst“, sagde Thor og fort
satte: „han brugte nejsten ålle u-en jen manchet, å den 
hang g jan lånt ud over hans hån. Nær han skul en bette 
tur ud, stilt han sig i æ dar med æ pegefinger ragt op mod 
æ lovt å så te mi kjærest: „Vær klog og vær snild, vogt 
lys og ild, men pas på grisenDen sidste sætning, sagde 
Thor, brølede han ud, så min kjærest blev rej for ham“.

Thor Bak.

Thor Bak var én af de gamle spillemænd, der havde den 
rigtige violintone, der med sin spæde flaggeoletagtige ka
rakter - charmerede !

Hans udtalelser om Esper Gudiksen, at han spillede så 
kjøn, kan med rette også siges om Thors spillemåde. Der 
var noget tiltalende over Thor, når han sad på stolen med 
violinen under hagen og spillede, buen holdt han et godt 
stykke fra fröschen, derved fik tonen en blødere klangfar
ve. Hele hans musikopfattelse og spillemåde var som run
det fra æ lå og æ sturstow. Trods han hele livet igennem 
var beskæftiget med groft arbejde, hvad hans krogede 
fingre bar præg af, bevarede han stadig den nænsomme og 
yndefulde spillemåde, der så helt var i takt med hans per
son.

Jens Bondesen.

Jens Bondesen, der oprindelig ikke var sallingbo, kom 
i en ung alder til Skive og blev bosiddende der. Bondesen 
gled hurtigt sammen med de øvrige musikere, hans frie 
og friske væremåde, der, i forbindelse med at han var en 
god musiker - han kunne noget.
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Den gamle, kendte Sallingspillemand Thor Bach i Tøndering.

Det var særlig fløjten, Bondesen, havde slået sig på, og 
på dette instrument var han en mester. Jeg erindrer, når 
han spillede på violinen - holdt bas - som det kaldtes, fik 
han ved sin særprægede bueføring en stor og svulmende 
tone - absolut godt !

Jens Geert sen.

Jens Geertsen var én af Sallings gode spillemænd. Han 
var også komponist og violinbygger. Det lyder så drabe
ligt, men mindre kan nu ikke gøre det. Han begyndte sit 
liv i Brøndum 1874 og endte det i Skive 1952.

I en ganske ung alder røbede han gode evner for musik. 
De første timer i violinspil fik han hos Gert Jokumsen i
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Hem, senere hos P. Knudsen i Skive, og derefter i Ran
ders. Der er noget, der taler for, at gutten higede efter at 
uddanne sig til mere end en almindelig spillemand. Det 
lykkedes ham at komme til København, hvor han hos en 
italiensk kapelmester fik undervisning i violinspil. Hans 
Københavnsophold blev ikke af lang varighed, da faderen 
ønskede, at han skulle komme hjem, de var bange der
hjemme for, at han i storbyen skulle glemme dem og miste 
kontakten med den hjemlige jord og ånd. Med bristet håb 
og drømmen om at vinde et navn i musikkens verden rej
ste Jens Geert sen hjem og blev spillemand i Salling. I 
1919 ramtes han af et langvarigt sygeleje, der for stedse 
hindrede ham i at deltage i gårdens drift og dels også i at 
være aktiv spillemand. Gennem årene har Geertsen kom
poneret mange dansestykker, der alle ved deres melodiske 
og musikalske indhold giver udtryk for hans rette musik
sind og forståelse af denne kunstart. Ikke blot i Salling 
har man nydt glæde og fornøjelse af hans dansemelodier, 
men gennem radioen er de nået ud over hele landet. Ord
sproget siger: „Det er lysten, der driver værket“! Ja, og 
det må særlig understreges, når vi nu hører lidt om Geert- 
sens violinbyggeri. For det første var han svag af helbred, 
og samtidig var han ikke helt ung, da han begyndte at 
sysle med dette vanskelige kunsthåndværk, som violin
bygning er. Dertil kom yderligere, at han overhovedet 
stod fuldstændig uden kundskab og forståelse af dette ar
bejde, men ved utrættelig flid og studium lykkedes det 
ham at forarbejde de virkelig smukke violiner - men der
med var målet ikke nået. Nej, violinens ånd - tonen - er 
ikke blot at finde i instrumentets smukke udseende, der 
ligger dulgt i træet og kun kan gengives ved kunstnerens 
egen skaberånd og hændernes lykkelige greb. Med sindig 
tålmodighed lykkedes det ham at fornemme træets løn
dom, dets suk og jubel, der høres i sorg og glæde, hvilket 
han nænsomt formede efter sin vilje. Forskellige kunst-
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Spillemanden, violinbyggeren Jens Geertsen, født i Brøndum 1847, død i Skive 
1952.

nere har rosende og anerkendt omtalt hans violinarbejde. 
Jeg har en lidt personlig erindring om ham. Engang, jeg 
besøgte ham, viste han mig en lille saltske, han selv havde 
lavet af ben. Dens graciøsitet var som en skøn musikalsk 
strofe. Hele måden, hvorpå denne mand tog på et instru
ment - uden at spille på det - var i virkeligheden stærkt 
præget af hans musiksind, så man uvilkårligt forstod, at 
han var mere end en almindelig spillemand. Under den 
første verdenskrigs tid opstod der en økonomisk krise for 
spillemændene - gilde og dans var tildels bandlyst. Skive 
og oplandets spillemænd oprettede da et orkester, som 
Geertsen blev udpeget til at lede. Såvel i Skive som rundt 
om i Salling lyttede man begejstret og glad til tonernes 
forunderlige sprog og magt, der var til stor glæde og op
muntring i en dyster og mørk tid.
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Skives kendte spillemand, Morten Kolding.

Skive og opland har været rig på spillemænd, hos hvem 
der sporedes en særlig egnsbetoning, derimod tror jeg, at 
man med rette kan sige, at musiker Morten Kolding i Ski
ve var den mest kendte af de sallingske spillemænd, for 
han kom nemlig over hele halvøen og fornøjede folk med 
sit spil, hvad ikke var tilfældet med de øvrige. Denne spil
lemand, som vi kendte så godt i byen og på landet, var 
født i Tøndering i 1870 og endte sine dage i Skive 1931. 
Sine første timer i violinundervisning fik han hos en af 
datidens meget værdsatte spillemænd, Berthel Jensen i 
Hjerk, kaldet Berthel spillemand. Senere hen kom han på 
en musikskole i Randers, hvor han foruden at traktere 
violinen lærte at blæse både på klarinet og basun.

Om klarinetten har været hans yndlingsinstrument, ved 
jeg ikke, men der er noget, der taler for det, da han yder
ligere har studeret hos kgl. kapelmusikus, klarinettisten 
Skjerne i København.

Fra min tidligste barndom erindrer jeg Kolding, da han 
ofte spillede i Durup. Navnlig husker jeg ham fra faste
lavnsballet i skolen, hvor han altid mødte frem. Når dan
sen ud på natten ophørte, var han fuldstændig belagt med 
støv, så han lignede en gammel mand. Dengang havde 
dansen en hel anden karakter end nu.

Det var faktisk et strengt job at være på et dansegulv. 
Støvet hvirvlede rundt, det stivede kravetøj, der dengang 
brugtes, lignede en sammenkrøllet klud. Sådan sled og 
masede de i dansen, så sveden løb dem både op og ned ad 
ryggen - lysten drev jo værket! Det var utroligt, hvad 
spillemændene blev udsatte for.

En udtalelse af Chr. Christiansen i Durup derom bely
ser det: „Morten Kolding spillede engang hver eneste nat 
i en måned ! Det er såmænd intet under, at de fleste spille
mænd døde i en forholdsvis ung alder. Hvad der kunne
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ske, når folk ville more sig, belyser følgende. Engang ved 
et gilde i Nøreng i Åsted sogn, hvor Kolding spillede 
med, blæste teltet omkuld. Ja, det var jo slemt nok, men 
da festglæde og danselysten ikke var til at kue, fortsattes 
der alligevel. I nabogaardens lade blev der ryddet, og her 
fortsatte man med uformindsket liv og lyst, til dagen 
brød frem, og solen stak sit lysende hoved op i øst. Af en 
eller anden uforklarlig årsag kneb det først at komme i 
gang for de dansende. Ved et gilde, hvor en sådan situa
tion indtraf, var en god idés opkomst dog årsag til, at 
trægheden blev afblæst.

Under dansen blev musikken pludselig afbrudt ved, at 
Koldings stol gled, så han på en mystisk og komisk måde 
forsvandt ud gennem teltsiden. Lidt efter sad han atter 
uskadt på sin plads. Dette lille intermezzo virkede aldeles 
enestående. Nu kom der stemning og betydelig mere fart 
over dansen. Om tilfældet nu virkelig var et uheld, eller 
det udelukkende maa tilskrives et genialt påfund af Kol
ding, lader jeg stå hen.

Gennem årene skrev han en del dansemusik, der overalt 
vidner om hans kompositoriske gode egenskaber.

Nu er han borte, denne musikkens trofaste udøver, og 
blev vist savnet mange steder. Hans liv faldt i slutningen 
af den tid, hvori gildemusikken havde sin omsiggribende 
betydning.

Ved et strejftog gennem musikhistorien blev jeg op
mærksom på, at man ned gennem tiderne har tillagt mu
sikken adskillige egenskaber. Vi skal nu høre om, hvordan 
den har udfoldet sig i Salling; det dejlige stykke Dan
mark, der i tidligste gry havde folk, der hjemmevante pla
skede ude i Limfjorden, ikke for at byde de omliggende 
øer og landsdele trods, men for at få en plads i solen og 
samtidig række armene ud, så også landet her kunne blive 
samhørende med andre.

Sallings fire odder, tre i øst og én i vest, bekræfter vel
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formodningen. Langt tilbage har Salling været kendt som 
et godt madsted. Man beskylder endog folk her for at 
være bøjl- og gildesyge. Ja, det er da ganske naturligt, at 
et så gæstfrit og feststemt folkefærd som sallingboerne 
også er ven med musikken. I mange sallingske hjem hang 
fiolen på væggen på et broderet klædesstykke. Saa var det 
nemt at nappe den, hvis der kom godtfolk til huse, og man 
fik lyst til en lille svingom.

Det er folkemusikken, navnlig de gamle folkemelodier, 
der har haft stor betydning hos os. Den glæde og begej
string og fest, de har udfoldet, lader sig næppe beskrive. 
Det er tvivlsomt, om der ved dans og spil nogensinde er 
skabt en mere sand, naturlig og uhæmmet livsglæde end 
den, der har udfoldet sig i æ sturstow a æ lå te æ towner 
fræ æ fjol å æ skalmej (æ rokbin). Mange af de gamle 
dansestykker er minsandten rene musikalske skønheder. 
Det føles, som om de i et begejstret øjeblik, uden teori el
ler besvær er sprunget ud fra en naturlig, harmonisk og 
rytmisk inderlighed. Dette hjertelige og jævne tonesprog 
besjælede de dansende, så de i melodiens ynde og festglæ
de svang sig i dansen, så skørterne suste om den elskede.

Spillemand og urmager.

Her er en kort skildring af en spillemand, der gennem 
mange år udfoldede stor indflydelse på musiklivet i Sal
ling, nemlig Chr. Christiansen i Durup, der var født i Lem 
1880 og døde i Skive 1940. Som ungt menneske lærte han 
urmagerfaget i Rødding, samtidig tog han undervisning i 
violinspil hos P. Knudsen i Skive.

Kort tid efter udstået læretid åbnede han en urmager
forretning i Selde. I forbindelse med denne dyrkede han 
med iver og lyst musikken, tog ud til fest og gilder og 
muntrede godtfolk med sin fiol. Under sit ophold i Seide
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kom han i forbindelse med Yttrup, der opholdt sig en tid 
hos en slægtning dér. Yttrup, denne eminente violinme
ster, har åbenbart haft stor betydning for den unge musi
kalske og musikbegejstrede Christiansen. I 1908 flyttede 
Christiansen til Durup, hvor jeg fik undervisning i violin
spil hos ham.

Jeg kan ikke dy mig for at omtale en morsom hændelse, 
som han selv har fortalt mig. En dag, han gik en tur op i 
byen, mærkede han noget i det ene bukseben, som han 
troede var en mus. Hurtig greb han om det og holdt fast, 
til han kom hjem. Ved nærmere undersøgelse viste det sig 
at være en cigarstump, der på en eller anden mystisk må
de var havnet dér.

Omkring året 1910 blev han gift med frk. Tora Strand- 
gård, en datter af afdøde lærer Strandgård i Seide, der 
har skrevet en ret omfangsrig og nøjagtig historisk beret
ning om Salling. Christiansen var et interessant og rart 
menneske - lidt særpræget, men vellidt og en meget efter
spurgt spillemand. Det var dejligt at lytte til hans spil; 
han kunne på en yndefuld måde udsmykke en melodi med 
adskillige musikalske påfund, der i en harmonisk, melo
disk sødme forskønnede den pågældende melodi til det 
dobbelte. Der var noget pompøst, noget sprælsk over hans 
violinspil. Undertiden, når han rigtig kom i lune og spil
lede løs med et buekast og en tirade pezzicato, hvirvlede 
han sammen med tonerne, så han glemte sig selv og sine 
omgivelser, og de dansende for et øjeblik stod stille og så 
beundrende på ham.

Engang han sammen med to andre spillemænd spillede 
til et stort gilde, skete der en lille pudsighed. Hen på 
morgenstunden sad han og småsov, da musikken holdt op, 
rejste han sig fra stolen og sagde: „Tak for mad“. De 
medspillende lo og morede sig over hans korte replik, 
mens han smilende fortalte, at han drømte, han sad og 
spiste.

4
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På sine ældre dage blev han meget populær som folke
dansespillemand. Det var ham en stor glæde at være med 
ved disse stævner, hvor han havde så mange dejlige ople
velser, både her hjemme og i udlandet, som han med sær
lig begejstring og glæde omtalte. Den tidlige morgen
stund, hvori de sejlede ind til Finland, stod han og andre 
af folkedanserne på dækket. De ville se og opleve mødet 
med de 1000 søers land, der lå udstrakt i tavs dysterhed 
og øde, til solen tændte blus bag de mørke skove, og dagen 
vågnede op til liv og virke.

Da folkedanserne var en tur i England, traf det sig så 
uheldigt, at han under et musæumsbesøg kom bort fra si
ne danske medrejsende og stod derved i en meget uheldig 
situation, da han ikke kunne gøre sig forståelig på det 
fremmede sprog. Til alt held kom lærer Jens Krogh, der 
var med på turen, og befriede ham.

Jeg mindes ofte Christiansen og ser ham for mig, når 
han spillede de gamle danse, som han som sagt udførte 
med en virtuositet, der må karakteriseres som enestående.

Jens Børsting.

Børsting boede i Oddense, hvor han var barber og spil
lemand. Her må straks siges, at han ikke så ofte kom til 
Nordsalling at spille, men han var sallingbo, derfor skal 
han lige omtales.

Senere flyttede han til Jebjerg, hvor han ligesom på sit 
gamle sted var barber og spillemand. Omkring 1920 for
lod han Salling og bosatte sig i Randers.

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



Oldgranskeren lærer 
H. C. Strandgaard i Selde og hans 

antikvariske undersøgelser
Af apoteker H. O. Strandgaard, Nakskov.

I vore dage er interessen for det forhistoriske meget stor. 
Interessen stimuleres stadig af nye fund, og udgravnings
beretninger er godt stof for dagbladene. Illustrerede bøger 
og tidsskrifter, videnskabelige og mere populære, bringer 
det spændende emne til stadig større skarer af læsere.

Men sådan var det ikke for 100 år siden. Ganske vist 
havde der lydt en fanfare i 1843, da Worsaaes „Danmarks 
oldtid oplyst ved oldsager og gravhøje“ så dagens lys, ud
givet af „Selskabet for trykkefrihedens rette brug“, og 
man var vel behørigt interesseret i Frederik VII udgrav
ning af Jellinge højene, men det var alligevel kun et fåtal, 
der havde hjerte for vore egne oldtidsminder og forstod 
deres værdi. Utallige dysser og høje blev ryddet, stenene 
sprængt til bygningssten, og gravenes indhold spredt for 
alle vinde. Offentlige myndigheder holdt sig ikke tilbage. 
Mangt et brofundament består af sten fra den nærmeste 
dyssetomt.

Blandt de, som følte, at man nu måtte prøve at redde, 
hvad reddes kunne, var der ikke få „skolelærere“, bl. a. 
„oldgranskeren“ H. C. Strandgaard, lærer i Seide, der le
vede fra 1/3 1836 til 14/1 1888. Hans liv og virke er ud-

4*
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førligt skildret i dette tidsskrift af forfatteren Aug. F. 
Schmidt (Årbog 1940, side 100), og det er kun den kends
gerning, at nogle optegnelser og breve ved arv er kommet 
mig i hænde, som foranlediger disse supplerende bemærk
ninger. Forhåbentlig kan de tjene til at afrunde billedet af 
den flittige samler og beskriver.

Seide gamle skole findes ikke mere. Hvor den lå, er der 
nu et vejanlæg. En låge, der førte fra skole til kirke, findes 
endnu i kirkegårdsdiget, og her ved lågen findes H. C. Str.s 
familiegravsted. Skole og kirke var hovedaksen, hvorom 
hans liv drejede sig. Bag skolen lå skolelodden, der var på 
3 tdr. land. Der blev holdt et par køer og høstet lidt korn, 
og gode naboer pløjede og harvede.

H. C. Str. var født i Vile, på „Strandgaarden“. Den ligger 
lige i strandkanten, hvor den formentlig har ligget fra 
„Arilds tid“, og det var naturligt, at man, foruden at drive 
landbrug, også fiskede. Så H. C. Str. begyndte som fisker, 
skrabede østers i sæsonen (skrev for øvrigt senere lidt 
derom), og havde egen båd, en s jægt, importeret direkte 
fra Norge. Måske tjente han ved sit fiskeri så meget, at 
han kunne få råd til at rejse til Ranum for at blive lærer, 
måske blev han hjulpet lidt hjemmefra, i hvert fald ser vi 
ham som lærer fra Ranum seminarium i 1857 med 1. ka
rakter.

Efter en kortere ansættelse i Krejbjerg kommer han i 
1858 til Seide. Sin gode båd tog han med - og fiskede af 
og til. Da tyskerne i 1864 drog op i Jylland, kom de også 
til Seide, og H. C. Str. var naturligvis klar over, at båden 
var i fare. Den kunne bruges til videretransport over fjor
den. Så han lagde et par store sten i den og sænkede den !

H. C. Strandgaard havde 11 børn, hvoraf min fader, 
Christen Strandgaard, var den ældste, født 18/10 1863 og 
død 21/11 1944. Han arbejdede ganske i sin faders ånd, tør 
jeg vist godt sige, men ikke desmindre var han forbav
sende tilbageholdende med hensyn til at fortælle om bed-
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Lærer Strandgaards gamle skole i Seide, der nu er borte og et 
vejanlæg indtager pladsen. I baggrunden skimtes kirken.

stefaders arbejde. Heldigvis nåede han i sit otium at skrive 
lidt om sin barndom i Seide. Og han kommer da naturligvis 
også ind på sin faders „antiquariske“ undersøgelser og stil
ler selv spørgsmålet : Hvorledes kom han ind på det ?

Det skete ved, at han en dag, da lyset faldt skarpt på 
døbefonten i Seide kirke, hvor han var kirkesanger, op
dagede nogle utydelige tegn på fodstykket, der var malet 
over med sort maling. Han kradsede i malingen og fandt til 
sin overraskelse, at det var runer, tegn som man anså for 
„hedenske“, og hans indberetning vakte en vis opsigt på 
„Oldnordisk Museum“. Meddelelsen fremkom i „Berling- 
ske“ og i Antiquarisk tidsskrift, og tegnene blev tydet 
meget forskelligt som f. eks. „Gudeligt dåbsfad“ og „Guds
livet finder den, der vil, i fonten“. Men Lis Jacobsen og 
Moltke tør ikke gå længere end til at kalde det sten
mesterens signatur (Gudliv). Slutningen er ulæselig.

Det er forbavsende at læse om, hvor mangelfuldt et 
kendskab man havde til vore kirkers arkitektur og inven
tar, og f. eks. blev H. C. Str. senere opfordret til at skaffe 
afgnidninger af indskrifterne på kirkeklokkerne i de byer, 
han besøgte. Det var et farefuldt arbejde, og det pålægges
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ham at tage et reb omkring livet og lade en håndfast mand 
holde i den anden ende !

I bedstefaders brevsamling drejer de første breve sig om 
indskriften på døbefonten, men da han selv ivrigt tilbyder 
at gå videre med at undersøge en runesten på Hvidbjerg 
kirkegård m. m. griber man med kyshånd til, og snart 
ruller lavinen. Han får nu tilsendt sognekort og forsyner 
disse med tegn for de forskellige oldtidsminder, han foran
lediger fredninger, han indsender oldsager til „Det konge
lige museum for de nordiske oldsager“, og han skriver 
artikler til „Jydske Samlinger“. Inden sin altfor tidlige 
død - han blev kun 52 år - havde han berejst og beskrevet 
over 100 sogne.

I alt findes der i bedstefaders brevsamling 117 breve 
dækkende tiden fra 1861 til 1886, oftest underskrevet af 
Herbst og Worsaae, men man finder også navnene Rafn, 
Johnstrup, Engelhardt, Trap, Sophus Müller og K. Peter
sen. De fleste er meget nøgterne følgeskrivelser til sogne
kort og forklaringer til klokkeindskrifter og kirkelige in
ventargenstandes betydning o. s. v., altid overordentlig 
anerkendende, nogle lidt afmålt høflige. Kun med Herbst 
udvikler der sig noget, der kan kaldes et venskabeligt for
hold, og Herbst kan således skrive (15/6 1875) :

De har fuldkommen ret i, at der godt igjennem brevvex- 
ling alene kan opstaae et venligt forhold, der tiltaler hjer
tet ligesaa meget som forstanden, og saaledes anser jeg og- 
saa fra min side, at det forhold er, der har udviklet sig ved 
vor correspondance, uden at vi nogensinde have seet hin
anden.“

Det er nu ingenlunde meningen at gennemgå alle disse 
breve ord til anden, kun enkelte passus skal fremdrages.

Det er ikke mærkeligt, at H. C. Str. følte sig opmuntret 
til at gå videre med arbejdet, når han får følgende ros : „De 
tilsendte kort... antager jeg ikke alene „kunne være ar- 
chivet til nytte“, men jeg tror, at de ligefrem kunne hen-
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Her er den ret anselige Runesten liggende i Skyggen af Hvidbjerg Kirkes 
Kor, som Lærer Strandgaard underrettede Oldnordisk Musæum om. Den sad 
vist en Tid i Kirkegaardsdiget, men er nu indmuret i Vaabenhusets Væg, 
hvor man meget vanskelig kan se Indristningen, men bærer ellers Ind
skriften: Beder for Bo, Bo (liggei* her), som ved 1150—1200 aabenbart var 

en velkendt Mand paa Stedet.

regnes blandt de bedst udførte arbejder af dette slags, som 
archivet hidtil har haft den fornøjelse at modtage.“ Ar- 
chivet vil med tak „tage imod ethvert tilbud fra Dem om 
at udfylde kort over flere sogne.“ (Herbst 21/1 1869). Og 
senere: „De tjenester, De ved disse sendelser har vist ar
chivet og den antiquariske videnskab, ere visselig al aner
kendelse og tak værd, og de afgiver et nyt vidnesbyrd om 
den levende interesse, hvormed De omfatter alt, hvad der 
kan tjene til oplysning om vore fortidsminder.“ (Herbst 
13/6 1874). Og endnu senere (14/4 1875) “Som altid en 
trofast forpost for de nationale samlinger.“

H. C. Str. modtager i begyndelsen ingen betaling, men 
får af og til boggaver fra museet. Først langt senere får 
museet midler til at betale diæter og kørselsomkostninger.
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Han har brugt apostlenes heste og ofte „åget“ med til
fældige vejfarende. Min fader fortæller: Da jeg var en 
12-13 år, og fader mente, jeg kunne holde til de strabadser, 
som fulgte med, fik jeg lov at tage del i rejserne. Far ville 
gerne have mig med for selskabs skyld på de lange march
ture fra morgen til aften, og lidt nytte ved opmålinger 
kunne jeg jo også gøre, men anstrengende var det. Når vi 
blev sultne, tyede vi til fars taske, hvori der var en dåse 
med smør og lidt brød og ost, men om aftenen måtte vi 
gøre brug af den jyske gæstfrihed, thi det var kun und
tagelsesvis, at vi kunne nå til en kro.

I følgende uddrag (Herbst 25/6 1868) hører vi toner, 
som klinger den dag i dag : „Det er, som De i Deres sidste 
brev til museet bemærker, i høj grad beklageligt, at den 
ene efter den anden af vore kæmpehøje i vore dage jævnes 
med jorden på en planløs måde, og uden at kyndige er til
stede ved udgravningen, thi en rig kilde til kundskab om 
oldtiden går derved sporløst tabt.“

Og noget senere (3/7 1871) : „Det har lange udsigter 
med realiseringen af planerne om en „antiquarisk topo
grafi“ af Danmark, „men dette bør naturligvis ikke afholde

Rødding Kirkes fornemste Klenodie var i sin Tid dette gamle Granitalterbord, 
som Godsejer Breinholt paa Spottrup i 1873 en Søndag efter Gudstjenesten 
holdt Auktion over med den Begrundelse, at Alterdugen blev jordslaaet derpaa. 
Spredt for alle vinde fik Lærer Strandgaard det atter samlet og med Skib 

sendt fra Skive Havn til Oldnordisk Musæum.
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På Strandgaards kort over Skiveegnens gravhøje, hvorefter hosstående er 
kopieret, viser høje som Kjelderhøj, Østre Dås med to høje, Rogildhøj, Hel
leshøj, Osthøje, Sortehøje, Kraghøj, Gjethøj og en af broncealder Trehøjene 
i sygehusets have. Man mangler Jelshøj ad Hagens mølle til, Klippens høj 
ved Lundbro og nok en høj ved siden af, en høj på Gjeddes toft ovenfor 
skolen og to ovre under vandtårnet på marken. Naturlige høje var derimod 
Skovbuskhøj i kanten af Krabbesholm skov, Bjørnehøj med Jægertårnet på, 
Krabbeshøj nede ved Svanedammen, Porshøj ved Havnevej og Enghøj ved Lise
lund bag Sønderbyen. Kortet viser yderligere mange høje, men uden navne.

archivet fra ligefuldt at stræbe henimod sit mål, og det må 
yderligere anspores hertil af den sørgelige vished, at min
desmærkerne, med hvert år der hengår, forsvinder mere og 
mere.“ Herbst er ikke den første, der siger dette. Gennem 
hans ord hører vi Thomsen og Worsaae.

At det stod dårligt til med forståelsen, er der flere eks
empler på. Fra kirkerne skilte man sig af med ældre kirke
inventar, ofte til fordel for langt ringere altertavler og
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borde, og man ville heller ikke have de gamle katolske 
røgelseskar hængende. Også her havde H. C. Str. held til at 
redde en del. Et stygt eksempel er en døbefont, som i årevis 
havde været brugt som svinetrug. (Herbst 28/1 1869). Et 
andet eksempel er stenalterbordet fra Rødding kirke. Det 
står nu i Nationalmuseet.

Dette alterbord er et unikum og meget gammelt. Men det 
blev altså kasseret og solgt ved auktion, og et vievandskar 
havnede også her i svinestien. Bordet bestod af en svær 
granitplade med relikviegemme og fire søjleformede ben, 
ligeledes af granit, det ene ben udformet som en munk 
eller biskop. Plade og ben havnede forskellige steder, og 
det kostede H. C. Str. stort besvær at få det hele samlet 
igen og dernæst at få det transporteret til hovedstaden 
(med skib fra Skive). Da alt var ordnet på det bedste, 
ytrede menighedsrådet ønske om at få det hele tilbage 
igen! Herbst skriver (27/9 73) meget pænt, at han selv
følgelig erkender, at den rette plads for det er dér, hvor det 
har stået i 700 år, men så må det ske på visse betingelser, 
at ikke hele miseren gentager sig en skønne dag !

Worsaae takker den 4/11881 for modtagelse af en beret
ning om en mærkelig række af høje gennem en del af det 
vestlige Jylland. Denne meddelelse vakte dengang en del 
opmærksomhed og har skabt diskussion helt op til vore 
dage, senest Therkel Mathiassen: Studier over Vestjyl- 
lands oldtidsbebyggelse, 1948, og jeg skal ikke trævle alt 
dette op. H. C. Str. har ikke kunnet vurdere jordbundsfor
hold o. s. v., som kan have været bestemmende for højenes 
placering, men hans iagttagelse vakte opsigt. Sophus Mül
ler nævner den i 1897 i „Vor Oldtid“ i noterne til side 298. 
Therkel Mathiassens konklusion er genoptagelse og støtte 
af Müllers teori : højrækken betegner stort set forløbet af 
en oldtidsvej.

Som nævnt har H. C. Str. berejst over 100 sogne (vist
nok 112) og skrevet indberetninger derom. På National-
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museet har man beredvilligt ladet mig gennemse så mange, 
jeg ville, og indrømmes må det, at der er gjort et meget 
stort arbejde. Foruden at optegne de synlige oldtidsminder, 
voldsteder o. s. v. fik Str. også de gamle til at fortælle de 
sagn, der gik på stedet, og disse optog ham meget. Han er 
jo også jævnaldrende med Evald Tang Kristensen og an
dre folkemindesamlere.

Mange er overtroiske den dag i dag, men dengang var 
vist alle det, og paradoksalt nok var det sådan, at man nok 
ødelagde „kjæmpehøjene“, men samtidig var hundeangst 
for følgerne. Flere steder fortæller folk ham om de ulykker, 
der væltede ind over stedet efter ødelæggelse af en høj. 
Apropos overtro fortæller min far, at han som barn havde 
lagt mærke til, at der inde på kirkegården var udskåret en 
ringformet græstørv, som så var lagt pænt på plads igen. 
Hans far fortalte ham da, at der om natten måtte have 
været en familie med et sygt barn derinde, og at man så 
havde puttet barnet igennem denne undergørende ring af 
hellig jord. Hjalp det mon? Ja, hvem ved!

Lidt udenfor vort emne, men alligevel visende H. C. 
Str.’s alsidige viden er denne tildragelse, som min fader 
fortæller således: Den 11. eller 12. novbr. 1872 stormede 
det voldsomt fra vest, og jeg blev meget forbavset, da far 
bad mig gå med op til kirken, jeg havde hellere blevet i den 
lune have; men oppe fra kirkebakken pegede far ud over 
Limfjorden og viste mig, at fjorden var en å, langt ude 
mellem hvide sandflader. Vandet var blæst ud i Kattegat. 
„Når der er for lidt her, vil der være for meget et andet 
sted, vi vil høre om ulykker“, sagde far. Og det kom til at 
passe altfor godt. Hernede på Lolland-Falster, på den egn 
jeg nu er, blev det til en katastrofe, hvis følger det tog 
mange år at forvinde, stormfloden i 1872.

Efter hvad jeg nu havde erfaret gennem brevene og 
gennem min fader, var jeg sikker på, at H. C. Str. havde 
været et menneske, for hvem dette at tjene sine medmen-
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nesker, at tjene samfundet, havde været den ledende tanke. 
Det lå i tiden, at man skulle opdrage, og særlig efter 1864 
har en oplysningsbølge skyllet frem, måske for at mod
virke mismodet efter nederlaget. H. C. Str. måtte have øvet 
en følelig påvirkning på det unge slægtled, og det slog mig, 
at der måske endnu levede mennesker, som havde gået i 
skole hos ham. Jeg foretog da i 1960 en slags pilgrimsrejse 
til Seide for at prøve, om det var tilfældet. Pastor Clausen, 
Seide, kunne straks fortælle mig om hele tre, som dengang 
endnu levede, og som jeg besøgte.

Pastor Clausen fortalte mig også, at min fader, som er 
født 18/10 1863, blev døbt i kirken juleaftensdag, hvilket er 
meget sjældent ! Og han kunne endvidere berette, at bedste
moder blev „introduceret“ i kirken den 10. januar 1864. Det 
var en ceremoni, ved hvilken moderen blev „renset“ igen 
efter det urene, som stod i forbindelse med fødslen. Skik
ken blev kort efter afskaffet.

Jeg besøgte altså de to af de gamle „elever“ på alder
domshjemmet, og jeg skal fortælle om den ene. Han hed 
Andreas Jespersen og var op mod de 90 år. Han var vanfør 
og overordentlig handicapped, men han fortalte, at den, 
der havde givet ham livsmod og sørget for, at han lærte at 
gå, så han fik en menneskelig tilværelse, var H. C. Str. Han 
lå i sengen, til han var 5-6 år, og ingen tænkte, at han 
nogen sinde skulle blive til noget. Men bedstefader lavede 
ham af træ og spanskrør en slags gangstol, hvormed han 
kunne bevæge sig oprejst, og ved stadig træning lykkedes 
det ham at kunne gå endog lange ture. „Det er altsammen 
Strandgaards skyld“, sagde han.

Sammen med pastor Clausen besøgte jeg den tredie af 
„eleverne“, Gudik Gudiksen i Glyngøre. Han var født i 1872 
og havde et udstrakt kendskab til hele den Strandgaardske 
familie. Jeg fik bekræftet, at H. C. Str. var „en dejlig 
mand“ og en dejlig lærer og en dygtig håndværker. Han 
havde lavet sig en vindfløj, som Gudik stak til måls efter
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Velocopede paa Skive Musæum, som har tilhørt Lærer Strandgaard i Seide og 
bygget af en Karetmager i Lyby, der i 1870’erne var ansat paa Skive Jern
støberi. Den skulle løbes igang og gik bedst nedad Bakke. (C. Hadrup fot.).

og pådrog sig en alvorlig røffel ! Han havde også lavet sig 
en cykel (som endnu er at finde på Skive museum), og 
herom går endnu en historie. Cyklen var af træ og egnede 
sig absolut bedst til at køre ned ad bakke med. Str. prøvede 
den på kirkebakken, og da han nu kommer skramlende 
med flyvende frakkeskøder, er der en kone, som forfærdet 
udbryder: Jøsses kors, no kommer vor degn flywen !

Da det blev vinter, fik Str. den idé, at cyklen kunne 
bruges på isen, og fik smeden til at sætte pigge på hjulene. 
Da „opfindelsen“ skulle prøves, blev det gjort en måneklar 
frostnat. H. C. Str. var bange for at sætte degneværdig
heden til! Forsøget lykkedes, men min gode bedstefader 
blev desværre ikke millionær på sin „iscykel“.

Gudiksen var en livlig gammel herre, som jeg havde 
megen glæde af at træffe. Jeg var på sporet af den tabte 
tid, her var den lyslevende !

En fjerde gammel elev var nylig død. Han havde den
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skik, at han, når kirkeklokkerne ringede solen ned, stand
sede og bad en bøn. For det havde lærer Strandgaard ind
prentet ham, at han skulle.

At skolelæreren havde lavet sig et værksted, var vel først 
og fremmest, fordi han var en fingernem mand, men kan 
også nok ses i forbindelse med tidens oplysende tendenser. 
Mænd som N. C. Rom, Emil Sautner, C. A. Thyregod og 
Kirkegaard vides at have gæstet det lille lærerhjem, høj
skolernes og husflidens folk.

I en meget stor del af brevene gennemgås teksten til de 
kirkeklokkeindskrifter, som H. C. Str. med større eller min
dre held havde aftegnet. Han må ofte gøre arbejdet om 
igen. Det havde hele tiden været meningen, at Herbst 
skulle publicere disse indskrifter, men han fik aldrig tid 
til det. Da H. C. Str. i 1872 anmoder om at måtte publicere 
indskrifterne i Jydske samlinger, giver Herbst nølende lov 
til det, men tilladelsen er i virkeligheden et høfligt stop
signal. Str. afstod fra at publicere de til da aflæste ind
skrifter, og samarbejdet fortsatte længe endnu. Han afgav 
sluttelig alle tydningerne til arkitekt Uldall.

Fredningerne er et kapitel for sig og her har nok af og 
til måttet udvises megen diplomati, men det lykkedes at 
etablere flere vigtige fredninger, bl. a. Rammedige.

Efter bedstefaders død boede min bedstemoder i et lille, 
hyggeligt, stråtækt hus, som sognebørnene havde hjulpet 
hende til. De allerfleste af dem havde lært at læse og skrive 
hos hende, for hun hjalp til i de små klasser! Hun var den 
personificerede bedstemoder med milde, strålende øjne og 
med kappe på håret. I hendes stue hang et ur, et spænden
de ur med en sølvplade på facaden. Vage erindringer om 
dette ur, som gik i arv til en anden sønnesøn, nødvendig
gjorde en „tilbundsgående undersøgelse!“ Havde H. C. Str. 
optrådt heltemodigt? Ja, man må tro det! Det står nemlig 
på pladen :

„Til hr. skolelærer Strandgaard i Seide som erindring
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om den 10. maj 1885 fra Den almindelige Brandforsikring 
for Landbygninger.“

Brandforsikringsselskabet var så elskværdigt at finde 
frem til en indberetning til Tilsynsrådet for den alminde
lige Brandforsikring for Landbygninger, som ret ind
gående skildrer den dramatiske hændelse : 
Den 24. Juni 1885 indgik følgende Skrivelse til Tilsynsraadet 
for den almindelige Brandforsikring for Landbygninger:

Den 10. forrige Maaned slog et Lyn om Formiddagen ned i 
Jernkorset paa Seide Kirketaarn og antændte strax Taarnets 
Tagværk.

Da der faldt en Mængde Gnister og Skiferstykker ned paa 
Taarnet, og adgangen til Taarnets øverste Del kun var ad stejle 
Trapper, Stiger samt gjennem smaa Aabninger i Loftet, driste
de man sig i Begyndelsen ikke til at begive sig op i Taarnet, 
men indskrænkede sig til at redde, hvad der var inde i selve 
Kirken, f. Ex. Alteret.

Da Ilden imidlertid ikke greb hastigt om sig, gik 5 behjertede 
Mænd med livsfare øverst op i Taarnet og, skjøndt omspændt 
af Luer paa alle Sider, vedblev de ved Hjælp af tilbragt Vand 
med at søge at faa Ilden slukket, indtil deres Bestræbelser 
endelig lykkedes.

Var dette ikke sket, er det sandsynligt, at ikke alene Kirken, 
men, da den ligger midt inde i Seide By, som næsten udeluk
kende bestaar af straatækte Bygninger, ogsaa Byen under den 
stærke Blæst vilde være gaaet op i Luer.

Seide Kirke stod forsikret for 42.800 Kr., og den den over- 
gaaede Brandskade er bleven opgjort til 1118 Kr. 40 Øre.

For den ved denne Lejlighed udviste rosværdige Iver og for
trinlig Virksomhed, hvormed Brandforsikringen er bleven for- 
skaanet for et betydeligt Tab, er der som en Paaskjønnelse fra 
Forsikringens Side givet: Skolelærer Strandgaard og Gaardejer 
Jens Thøgersen, begge af Seide, hver et Uhr til at hænge paa 
Væggen med Inskription om Anledningen, Tørvegraver Søren 
Nedergaard af Fur og Møllersvend Esper Andersen af Seide 
hver 60 Kr. samt Bagersvend Carl Hansen af Seide 50 Kroner. 

Tilsynsraadet.

Det fortælles i familien, at man gav sig til at køre tang 
ind i tårnet, for at klokkerne ikke skulle gå i stykker, når
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de faldt ned, og at det var dette - lidt for forudseende samt 
brandfarlige - påfund, som fik H. C. Str. og andre til at gå 
i aktion.

Jeg må altså føje endnu en brik til det puslespil, jeg er 
i færd med at lægge, en brik, der passer godt nok med, hvad 
jeg endnu har erfaret: min bedstefader havde mod og 
mandshjerte til at klatre op og redde sin elskede kirke!

Efter min farfars død indeholdt Danmarks Lærerfor
enings medlemsblad en lang og smuk nekrolog, hvoraf 
følgende uddrag kunne være en passende afslutning på 
denne minderune:

Det må ikke forbigås, at han blandt sine kaldsfæller har 
haft et smukt navn, og at han blandt dem ved sin rolige, 
klare, men bestemte optræden har irettelagt mangt og 
meget, som havde betydning både for det fælles og det 
særlige. Undertiden måtte den beskedne mands dom over 
foreliggende spørgsmål æskes på en vis kraftig måde, idet 
han ikke sjælden var tilbøjelig til at anse andre klogere 
end sig selv.

Det skal også siges til hans ære, at han var en varm ven 
af de fattige og fortrykte. Han har med stor opofrelse stået 
mange bi, og de vil mindes ham i kærlighed.

Som følge af den ihærdige og flersidige stræben, der 
fyldte hans sjæl, blev han opslidt før tiden. Allerede i for
rige efterår viste han tegn til svaghed, og da en af hans 
små døtre samtidig blev syg, angreb dette ham øjensynligt 
stærkt, han skånede sig ikke, vågede om natten og passede 
om dagen sin skole. Men midt i november slap hans kræfter 
op, og han kom ikke mere i den skole og i den kirke, hvor 
han i gudsfrygt og kærlighed havde røgtet sin livsgerning.



Estvadgaard og Flyndersø Mølle
Af arkivar P. K. Hofmansen

(Fortsat fra „Skivebogen“ 1969).

Efter fru Helle Urne og sønnen Frantz Rantzaus død 1688 
arvede hendes yngste søn Frederik Christian Rantzau Est
vadgaard. Drøftelsen af arvespørgsmaalet førte til, at der 
den 22/3 1689 i Viborg blev oprettet en arvekontrakt mel
lem fru Helle Urnes arvinger paa den ene side og hendes 
efterlevende mand Hans Arenfeldt paa den anden side.122) 
Denne kontrakt blev konfirmeret af kongen den 10/9 s. a., 
og den oplyser, at den afdøde frues 3 stedsønner, Johan, 
Jørgen og Palle Rantzau ikke stillede noget arvekrav efter 
deres i 1676 afdøde fader Frantz Rantzau, men til gengæld 
skulle deres halvsøskende svare til dødsboets gæld. Med 
hensyn til Frantz Rantzau og Helle Urnes ældste søn Jør
gen Joachim Rantzau, der var født i Holsten ca. 1661, og 
som aldrig før 1689 er fundet nævnt i tilknytning til Est
vadgaard, stillede arvespørgsmaalet sig mindre let, da han 
var „med saadan Svaghed beladen, at han sit eget ej kan 
forestaa“. Man bestemte da, at hans arvepart skulle indgaa 
i boet, imod at de øvrige arvinger aarlig ydede ham 200 
slettedaler, for hvilket beløb halvbroderen brigadér Johan 
Rantzau lovede at ville underholde ham. Til yderligere 
sikring af hans rettigheder blev der 16/4 1689 udstedt et 
kongebrev,123) som bestemte, at hans søskende, ud over 
det livsvarige underhold, havde pligt til, naar den tid kom,
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at give ham en sømmelig begravelse, men dersom han „med 
Tiden skulde komme til den Fornuft, at han selv sit Gods 
og Midler kan antage og forestaa, skulle de holde ham 
skadesløs for hans annullerede arvepart. Angaaende Hans 
Arenfeldt blev det i kontrakten af 22/3 1689 bestemt, at 
han skulle beholde det jordegods, som han ved sit ægte
skab med fru Helle Urne havde bragt ind i boet, nemlig 
Kjølskegaard (Halling sogn, Dronninglund herred) og 
Aggersborg (Aggersborg sogn, Øster-Han herred), men 
til gengæld maatte han svare til sin egen gæld.

Den ulykkelige Jørgen Joachim Rantzau var 1683 ind- 
traadt i soldatertjenesten, men hvori hans svaghed bestod, 
er ikke nærmere oplyst. Med omhu sørgede hans indflydel
sesrige halvbrødre Johan og Jørgen Rantzau for, at han 
indenfor hæren fik tjenester, som han var i stand til at 
kunne bestride. Han var saaledes som kornet adjudant hos 
Johan Rantzau selv i Brabant 1703 og generaladjudant- 
løjtnant hos Jørgen Rantzau 1706, inden han som adjudant 
1710 havnede hos sin fætter general Løvendal (se note 93) 
i Norge. Han fik sin afsked fra hæren 10/9 1710, og hans 
senere skæbne er ikke kendt.

Frederik Christian Rantzau, som arvede Estvadgaard, 
tilbragte den største del af sin ungdom hjemme, men da 
tyrkerne 1683 led det store nederlag ved Wien, og republik
ken Venezia sammen med Østrig og Polen aaret efter slut
tede sig sammen i „den hellige liga“ for at fortsætte krigen 
mod sultanen, strømmede officerer og mange andre fra 
næsten alle Europas lande til den venezianske hær for at 
deltage i kampen. Blandt disse var ogsaa Frederik Chri
stian Rantzau fra Estvadgaard.124) Hans deltagelse som 
volontær i det venezianske erobringstogt til Morea maa 
have fundet sted før slutningen af 1685, da han den 27/12 
d. a. atter var hjemme og sammen med broderen Frantz 
Rantzau, søstrene Margrethe og Elisabeth Sophie Rantzau 
samt gaardens ridefoged Morten Nielsen Knabe denne dag
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Frederik Christian Rantzau til Estvadgaard (ca. 1661—1724). Efter foto i Det 
kgl. Biblioteks billedsamling af maleri paa Rodstenseje.

stod fadder i Estvad kirke til Jens Davidsens søn Morten 
fra Estvad by.

Af Frederik Christian Rantzaus 4 helsøstre synes Helvig 
Barbara Rantzau allerede før moderens død at være blevet

5*
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gift med omtalte ritmester Rudolph Günther von Grabow, 
men ifølge kirkebogen har vielsen ikke fundet sted paa 
Estvadgaard eller i Estvad kirke. Hun arvede bl. a. gaar- 
den Bersholm i Estvad sogn, men iøvrigt ses hun ikke at 
have opholdt sig meget paa egnen. Hendes mand var 1702 
under den spanske arvefølgekrig med svogeren brigadér 
Jørgen Rantzaus rytterregiment i Brabant og blev 2 aar 
senere såret i det blodige slag ved Höchstädt i Bayern 
13/8 1704. Han døde 1716, men da var Helvig Barbara 
Rantzau allerede død, idet han 20/7 1715 fik bevilling til 
at holde samfrændeskifte efter hende. Ved dette skifte til
faldt Bersholm som omtalt hendes broder Frederik Chri
stian Rantzau, der efter salget af Estvadgaard 1710 til 
Anders Pedersen Brønsdorff boede paa Rodstenseje ved 
Odder.

Et par maaneder efter fru Helle Urnes død giftede Fre
derik Christian Rantzaus anden søster Margrethe Rantzau 
sig i en alder af 22 aar den 9/8 1688 paa Estvadgaard med 
den 34-aarige Peder Benzon til Havnø ved Mariagerf jord, 
som efter et 5-aarigt ægteskab med bispedatteren Drude 
Foss fra Aalborg havde siddet i enkestand fra 1684. Han 
var søn af residerende medikus i Aalborg Niels Benzon til 
Vaar (Farstrup sogn, Slet herred) og hustru Mette Niels- 
datter. Efter sine studieaar i København, Leyden og Padua 
var Peder Benzon den 15/12 1679 sammen med broderen, 
siden gehejmeraad Niels Benzon til Vaar, blevet adlet og 
1686 udnævnt til kancelliraad. I 1676 havde han købt 
Havnø (Visborg sogn, Hindsted herred) af broderen Niels 
Benzon, og ved sit giftemaal med Margrethe Rantzau kom 
han i besiddelse af en del af det gods, som hendes fader 
Frant Rantzau ved arv og køb havde erhvervet sig, saa- 
ledes adskillige gaarde og huse i Sevel sogn, der alle før 
arvedelingen efter fru Christence Juels død 1658 havde 
hørt under Stubbergaard. Efter brylluppet tog Peder Ben
zon og Margrethe Rantzau fast bopæl paa Havnø, hvor
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hun døde 1699 og blev begravet i Visborg kirke den 22/6 
d. a. To aar efter døde Peder Benzon selv „meget hasteiig“ 
paa Havnø den 25/6 1701, og hans kiste blev nedsat ved 
siden af hans 2 hustruers i samme kirke, hvis alterkalk, 
som han skænkede til kirken 1689, endnu bærer hans og 
hustruernes navne og adelige vaaben. Sønnen Niels Benzon 
af Peder Benzons 1. ægteskab med Drude Foss arvede 
Havnø, medens farbroderen Niels Benzon til Vaar paa 
Margrethe Rantzau og Peder Benzons umyndige børns 
vegne fik afhændet strøgodset i Sevel sogn.125)

Frederik Christian Rantzaus yngre søstre Elisabeth 
( „Lisbeth“ ) Sophie og Dorothea Rantzau arvede efter mo
derens død Tanderup paa Thy, som deres farfar Johan 
Rantzau 1630 havde erhvervet sig ved mageskifte med sin 
svigerfader Christopher Gersdorff, der til gengæld havde 
faaet Palstrup (Højbjerg sogn, Lysgaard herred) ved Vi
borg.126) Elisabeth Sophie Rantzau opholdt sig 1690 hos 
mosteren Magdalene Sibylla Urne og dennes mand Chri
stian Giedde paa Skivehus,127) men endnu samme aar blev 
hun gift med oberst Erasmus Casimir von Bassen, der 
2 aar tidligere havde mistet sin reformerte hustru 
Hendrine Hollard. Brylluppet stod paa Frydendal (Torben- 
feld) paa Sjælland, hvilken gaard Elisabeth Sophie Rant
zaus halvbroder oberst Johan Rantzau havde købt 1687. 
Som chef for et hvervet rytterregiment af de miinsterske 
hjælpetropper var von Bassen under krigen med Sverige 
i juni 1677 med sine soldater blevet overført til Skaane, 
hvor han stødte til den danske armé, men fra 1679 traadte 
han med sine 6 kompagnier i dansk krigstjeneste og blev 
samme aar chef for 2. jyske nationale rytterregiment.128) 
Foruden sin hustrus halvdel af Tanderup kom han ved sit 
giftemaal ogsaa i besiddelse af hendes øvrige arvegods, 
hvoriblandt var en del gaarde i Sevel sogn. Han døde 
hastigt den 6/4 1696 paa sin gaard Nygaard i Øster-Starup 
sogn mellem Vejle og Kolding, og Elisabeth Sophie Rant-
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zau boede derefter som enke paa Tanderup i 15 aar. I denne 
tid købte hun 1698 af sin søster Dorothea Rantzaus mand 
oberst Niels Mund dennes halvpart af Tanderup og blev 
saaledes eneejer af samme. Nu og da aflagde hun besøg 
hos broderen Frederik Christian Rantzau paa Estvadgaard 
og tilsaa samtidig sit arvegods i Sevel sogn. Saaledes stod 
hun den 21/9 1704 fadder til forpagter Erik Jacobsen Juels 
datter Anna Margrethe fra Stubbergaard i Sevel kirke, 
hvis altertavle hun kort forinden sammen med sin ældre 
veninde jomfru Anne Cathrine Akeleye paa Stubbergaard 
havde ladet staffere og pryde med navnetræk („A. C. A.“ 
og „L. S. R.“) samt Akeleyernes og Rantzauernes adelige 
vaaben.129) Den 20/9 1711 giftede hun sig 2. gang i Bedsted 
kirke med oberst Hans Eiffler, en borgmestersøn fra Al
tona, der som ritmester i 1. jyske nationale rytterregiment 
i kejserlig og polsk sold 1692 havde været med regimentet 
i Ungarn og Sachsen, og som efter sin afsked 1714 med 
karakter af brigadér en kort tid fra 9/4 1723 til sin død 
19/7 1724 var amtmand over Lundenæs og Bøvling am
ter.130) Han blev 25/7 1724 begravet fra Ulvborg kirke, 
medens Elisabeth Sophie Rantzau levede til 29/3 1726, da 
hun døde paa Tanderup og fandt sit sidste hvilested i Bed
sted kirke.

Det yngste af fru Helle Urnes efterlevende børn var 
datteren Dorothea Rantzau, der endnu 5/5 1689 opholdt 
sig paa Estvadgaard, da hun denne dag bar Mads Holger- 
sens søn Søren fra Estvad by til daaben i Estvad kirke, 
hvor søsteren Elisabeth Sophie Rantzau stod fadder til 
samme. Dorothea Rantzau, der allerede ved skiftet efter 
sin fader Frantz Rantzau havde faaet Estvadgaards lade- 
gaard Nørkjær med en underliggende halvgaard og et 
gadehus i Rønbjerg sogn udlagt som arv, solgte 1690 ved 
sin værge, halvbroderen oberst Johan Rantzau, dette gods 
til helbroderen Frederik Christian Rantzau paa Estvad
gaard, der dog først fik skøde udstedt paa samme af Johan
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Rantzau 20/3 1693.131) Hun giftede sig den 17/4 1695 i en 
alder af 22 aar paa Frydendal med den 29 aar ældre oberst
løjtnant Niels Mund til Rønnebæksholm ved Næstved. 
Han havde været page hos kong Christian V, da denne 1670 
besteg tronen, og efter et ægteskab paa over 23 aar var 
hans 1. hustru Birthe Marie Steensen den 14/5 1694 blevet 
begravet i Rønnebæk kirke. I ægteskabet med Dorothea 
Rantzau fødtes 2 sønner, og i 1710 fik Niels Mund sin 
afsked fra hæren med karakter af brigadér.132) Han døde 
16/10 1723, medens hans enke levede til 1744. Hun døde i 
Vejle 17/5 d. a. og blev begravet i Bramminge kirke, der 
sammen med Bramminge hovedgaard havde tilhørt hendes 
forlængst afdøde halvbroder, generalløjtnant Johan Rant
zau. Hun var den sidste af Frantz Rantzaus børneflok paa 
Estvadgaard. Halvbroderen Palle Rantzau til Bratskov og 
Kokkedal i Øster-Han herred var død 1691, og af de to 
andre halvbrødre var generalløjtnanten død i Brüssel 
1708133) og general Jørgen Rantzau i Lübeck 1713. Alle 
søstrene var borte, og i 20 aar havde helbroderen Frederik 
Christian Rantzau, som indtil 1710 ejede barndomshjem
met Estvadgaard, ligget i sin grav i Odder kirke. Familiens 
største hæder havde knyttet sig til halvbrødrene Johan og 
Jørgen Rantzau. De var begge tapre og dygtige officerer, 
der tillige var i besiddelse af en kulturel dannelse i for
bindelse med en humanitet, som datidens krigerstand ellers 
ikke kendte meget til. Som chef for rytteriet i det danske 
auxiliærkorps under hertugen af Marlboroughs kommando 
havde Johan Rantzau i forbindelse med broderen Jørgen 
Rantzau i den spanske arvefølgekrig, saavel under slaget 
ved Höchstädt 1704 som i det voldsomme rytterangreb ved 
Ramillies 1706,134) i væsentlig grad bidraget til at grund
lægge Englands storhed, men paa samme tid gjorde de 
deres yderste for at bevare korpsets danske karakter og 
for at forfremme dygtige danskfødte officerer, „baade for 
Sprogets Skyld og for den Lemfældighed, de omgaaes Ge-
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mene“. Begge disse brødre fra Estvadgaard var danske 
i sind og skind og levede fuldt op til slægtens karak
teristik: Stolt som en Rantzau! Tro som en Rantzau!

En ny kirkebog for Estvad og Rønbjerg sogne, som 
Frederik Christian Rantzau skænkede pastor Jacob Ras
mussen Juel, blev taget i brug fra 1. januar 1689,135) men 
den snart 59-aarige præst fik ikke megen glæde af den, da 
han, der næsten var blind,136) døde 26/6 samme aar og den 
5/7 blev begravet i Estvad kirke. Hans enke Susanne Eriks- 
datter Brunov, hvis gamle mor Anne Bert elsdatter i en 
alder af 83 aar endnu levede i Estvad præstegaard, tro
lovede sig 16/2 1690 med efterfølgeren i embedet Laurids 
Jensen Holst, der efter sin ordination 1686 havde været 
Jacob Rasmussen Juels Kapellan. Imidlertid døde den 
gamle præsteenke Anne Bertelsdatter 30/4 1690 og blev 
den 7/5 s. a. stedt til hvile i Estvad kirke, hvor det store 
epitafium paa skibets nordvæg foruden gravstenen i korets 
sydvæg endnu minder om hende og hendes i 1666 afdøde 
mand Erik Nielsen Brunov. I latinske vendinger maner 
dets paaskrift til „At gavne enhver, at skade ingen“ og be
retter ud fra et langt livs erfaring, at „ved at tjene Gud, 
gavner jeg mig selv“.137) 4 maaneder efter moderens død 
blev Susanne Eriksdatter Brunov og Laurids Jensen Holst 
viet i Estvad kirke 27/8 1690. Han var søn af præsten Jens 
Lauridsen Holst i Lime, og hans broder Jens Jensen Holst, 
der 1685 blev faderens efterfølger i embedet, trolovede sig 
2/8 1687 paa Estvadgaard med præstedatteren Karen 
Nielsdatter fra Galten ved Hadsten, og vielsen fandt sted 
i Galten kirke 25/11 s. a.138) Hendes broder Terkild Niel
sen Galten nævnes 22/3 1705 som huslærer („Præceptor“) 
for Erik Jacobsen Juels børn paa Stubbergaard,139) hvor
fra samme 25/5 1708 skriver til amtsforvalter Lars Peder
sen Hellevad,140) at han „alletider har holt en Student at 
læse for dennem“, men studenten sammen med klæder og 
føde til børnene kostede ham hvert aar mere, end renterne
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af arven efter deres fader Frantz Mikkelsen Støvring kun
ne dække. Terkild Nielsen Galten rejste fra Stubbergaard 
og blev huslærer i Estvad præstegaard, hvor han allerede 
optræder som saadan 24/5 1705 og endnu 20/7 1707.141) Da 
der ikke var nogen børn i Laurids Jensen Holst og Susanne 
Eriksdatter Brunovs ægteskab, og hendes eneste endnu 
levende barn var sønnen Erik Jacobsen Juel, døbt i Estvad 
kirke 6/2 1670, var voksen og 12/10 1701 havde giftet sig 
med Frantz Mikkelsen Støvrings enke Helle Lauridsdatter 
Roer paa Stubbergaard, maa Terkild Nielsen Galtens virk
somhed som huslærer i Estvad præstegaard uden tvivl have 
været i forbindelse med undervisningen af husets pleje
datter Maren Nicolaisdatter Holst.142) Hun og hendes 
søster Bente Nicolaisdatter Holst havde efter faderen, bor
ger og handelsmand Nicolai Jensen Holst’ død i Aalborg 
22/12 1697 faaet farbroderen i Estvad præstegaard som 
værge.143) Præsten havde 10/3 1698 frasagt sig arv og gæld 
efter broderen og optaget børnene i sit hjem, hvor Bente 
Nicolaisdatter Holst døde 1703 og blev begravet i Estvad 
kirke 29/10 d. a., 15 aar gammel. Laurids Jensen Holst’ 
forhold til Frederik Christian Rantzau paa Estvadgaard 
synes at have været det allerbedste. Den 2/5 1698, da oberst 
von Bassens enke Elisabeth Sophia Rantzau paa Estvad
gaard skødede noget kirkegæsteri til Elsborg kirke (Lys- 
gaard herred) til ridefogden Anders Jensen Møller paa 
Vindum Overgaard, var „hæderlig og vellærde Mand Hr. 
Laurids Jensen Holst“ sammen med Frederik Christian 
Rantzau vitterlighedsvidne,144) og den 15/1 1704 stod 
præstens hustru fadder i Estvad kirke til oberstløjtnantens 
datter Sophia Amalia. Forholdet mellem Laurids Jensen 
Holst og menigheden i Estvad og Rønbjerg sogne synes 
ligeledes at have været godt. Han og hans hustru skænkede 
1692 den endnu anvendte døbefont i Estvad kirke,145) og 
ingen har som Susanne Eriksdatter Brunov optraadt saa 
mange gange ved samme font som gudmoder og fadder til
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børn af egnens befolkning. Ofte holdt hun ogsaa børn over 
daaben i Rønbjerg kirke, saaledes ogsaa den 24/6 1704, da 
„Embedsmanden“ (natmanden) Christen Nielsens søn 
Niels blev døbt med Karen Christensdatter paa Nørkjær 
som eneste fadder. Præstens kone Susanne blev opkaldt 
baade her og der, og hendes navn har gennem generatio
ner ved gentagne opkaldelser holdt sig rundt om i sognene 
til vor tid.

Imidlertid var der efter fru Helle Urnes død sket store 
forandringer paa Estvadgaard. Frederik Christian Rant
zaus søstre Elisabeth Sophie og Dorothea Rantzau blev det 
første aars tid efter moderens afgang hjemme paa gaar- 
den, hvor man den 2/2 1689 hører om „Jomfruernes Pige“ 
Maren Hansdatter, som denne dag var gudmoder til Chri
sten Gregersens søn, Frederick Christian, fra Kisum i Est
vad kirke. Ridefogden Morten Nielsen Knabe var endnu 
3/3 s. a. paa Estvadgaard, hvor han havde været fra ca. 
1673, men før den 7/4 1689 var han blevet erstattet i ride
fogedbestillingen af Frands Mikkelsen Støvring. Paa 
samme tid blev omtalte Søren Jensen Visborg paa Nørkjær 
gift og flyttede til Hvinhule ved Vejlgaard.146) Den af- 
gaaede ridefoged Morten Nielsen Knabe, der da var 42 aar 
gammel, havde imidlertid fundet behag i den 25-aarige 
„Jomfrupige“ Helle Lauridsdatter Roer, der var født i 
Viborg 4/9 1664,147) og som fra ca. 1685 havde været paa 
Estvadgaard. Der blev da truffet den ordning, at Morten 
Nielsen Knabe forpagtede Nørkjær, der var jomfru Doro
thea Rantzaus arvegods, som hun dog 1690 solgte til sin 
broder Frederik Christian Rantzau paa Estvadgaard. Den 
12/6 1689 trolovede Morten Nielsen Knabe sig med den 
„ærbaarne, dyd- og gudelskende Mø“ Helle Lauridsdatter 
Roer, som han ægtede i Estvad kirke 11/9 s. a. Da var 
Frederik Christian Rantzaus stedfader Hans Arenfeldt 
just død,148) og omtrent paa samme tid synes søstrene 
Elisabeth Sophia og Dorothea Rantzau at have forladt
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barndomshjemmet. Elisabeth Sophia Rantzau tog som om
talt til Skivehus, og maaske har den 16-aarige Dorothea 
Rantzau f aaet ophold hos sin værge, halvbroderen brigadér 
Johan Rantzau, paa Frydendal. Frederik Christian Rant
zau avancerede samme aar fra premierløjtnant ved 2. sjæl
landske rytterregiment til ritmester i 1. sjællandske 
dito,149) og det var maaske paa grund af denne tjeneste, 
at der maatte en ordning til med hensyn til Estvadgaards 
drift. Han traf da den beslutning at lade en forpagter 
overtage samme, og valget faldt paa Christen Poulsen, 
der 1686 havde været forvalter paa Tanderup,150) som 
Frederik Christian Rantzaus søster Elisabeth Sophie 
Rantzau ved sit giftemaal aaret efter bragte til sin mand 
oberst Erasmus Casimir von Bassen. Christen Poulsens 
ankomst skete før 4/6 1689, da han denne dag som „velfor
nemme Mand og Forpagter paa Estvadgaard,, lod sin lille 
datter Anna begrave i Estvad kirke. Hans hustru madame 
Else Andersdatter var datter af den arrige, trættekære og 
proceslystne sognepræst Anders Nielsen Hebo i Thisted, 
der i sin efterladenhed bl. a. glemte at bede for kongen i 
kirken, hvilket påførte ham mange vanskeligheder. Han 
døde i Viborg omkring Mortensdag (11/11) 1692, hvortil 
han rejste for om muligt at finde lægedom for sine legem
lige svagheder.151) Hans enke Karen Sørensdatter fra
sagde sig arv og gæld efter ham, men Christen Poulsen 
maa aabenbart have ydet sin afdøde svigerfader øko
nomisk støtte, da han i skiftet efter ham som kompensa
tion fik udlagt en andel i en bondegaard i Haderup (Vind
blæs sogn, Gjerlev herred).152) Samtidig med Christen 
Poulsen eller lidt senere kom ogsaa hans broder Anders 
Poulsen til Estvadgaard, hvor han første gang nævnes 26/1 
1690. Denne opholdt sig endnu paa gaarden 21/5 1693, da 
han blev trolovet med Benned Nielsdatter, der var døbt i 
Estvad 26/1 1668 som datter af omtalte orgelmester Niels 
Nielsen. Vielsen fandt sted i Estvad kirke 30/8 1693, men
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allerede 6/6 havde parret dets førstefødte, sønnen Poul, til 
daaben i samme kirke, og Anders Poulsen nævnes da som 
boende i Estvad by.153)

Christen Poulsen var forpagter af Estvadgaard til slut
ningen af 1698 d. a., da han 3/12 d. a. af Hartvig Kaas til 
Ulstrup og Faddersbøl (Hundborg sogn, Hundborg herred) 
paa Thy forpagtede Ulstrup og flyttede dertil. Broderen 
Anders Poulsen, der 1698 nævnes som „Monsieur“154), 
boede endnu i Estvad 6/1 1705.

Christen Poulsen synes at have været en dygtig og vel
havende mand, da han som forpagter boede paa Estvad
gaard, og trods det store skattetryk omkring 1690, som 
Centraladministrationen lagde paa befolkningens skuldre, 
forstod han øjensynlig at klare sig godt. Den nye ridefoged 
Frands Mikkelsen Støvring sammen med ladefogden Niels 
Jensen Hesselbjerg, der havde været paa gaarden fra ca. 
1682, forblev i Christen Poulsens tjeneste til 1692, medens 
skytten Claus Hirtzeriberg i Risgaardsted155) og Anders 
Fisker paa gaarden hver røgtede sit. Frantz Christensen 
Kneckeborg, der var paa Estvadgaard i februar 1689, flyt
tede til Skivehus, men inden september 1690 var han atter 
vendt tilbage i tjenesten hos Christen Poulsen. Naar hov
bønderne fra nær og fjern hver morgen troppede op i borg- 
gaarden, forrettede disse sammen med gaardens øvrige 
folk, Claus Peitersen, Christopher Solman (Soldmand ?) 
og markdrengen Søren Madsen m. fl., alt udendørsarbej
det, medens Sidsel Hansdatter, fadeburspigen Dorthe 
Nielsdatter og Valborg Bryggerspige syslede i stuer, køk
ken og bryggers, og ammen Anne Christensdatter, der fik 
en datter med Anders Kusk, passede Christen Poulsens 
smaa døtre i madam Else Andersdatters stue.

Umiddelbart efter Frantz Rantzaus død havde fru Helle 
Urne 24/4 1676 faaet brev paa brokornet af Hagebro,156) 
som Skodborg og Vandfuld herreder skulle svare, imod 
Estvadgaards pligt til vedligeholdelse af samme bro, men
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ved en synsforretning i 1690157) blev det godtgjort, at 
denne var „ganske øde“, og at det var aldeles nødvendig 
at faa den bygget op igen, hvilket naturligvis blev Christen 
Poulsens sag, ligesom han ogsaa havde 2 broer over „Est
vad Vase“ at vedligeholde. Færdselen ad den gamle for
bindelsesvej mellem Vestjylland og Viborg maatte ikke 
bremses af Skive-Karup aa’s rivende vandstrøm ved Hage
bro, navnlig da man netop i disse aar interesserede sig 
stærkt for landets veje. Denne interesse rejste sig et varigt 
minde i de milesten, som ved Ole Rømers foranstaltning 
efter opmaaling med maalevogn158) fra efteraaret 1691 til 
1697 blev sat langs alle hovedvejene, og en dag i dette 
tidsrum rejstes da ogsaa de endnu bevarede milesten langs 
den gamle Adelvej fra Skive over Lundbro forbi Estvad
gaard over Hjelm Hede mod Holstebro. En begivenhed, 
som sikkert ikke er gaaet upaaagtet hen af Christen Poul
sen og hans folk i en tidsalder, hvor alt usædvanligt blev 
husket og drøftet i lange tider.

Morten Nielsen Knabe og Helle Lauridsdatter Roers 
samliv som forpagterfolk paa Nørkjær blev ikke af lang 
varighed, da han allerede døde den 5/1 1691, 43 y2 aar gam
mel, og den 15/1 s. a. blev begravet i Estvad kirke, hvor 
hans enke satte en mindesten over ham med aaben plads 
til dødsaar og alder for hende selv, naar den tid kom.159) 
Denne plads blev imidlertid aldrig udfyldt, da hendes 
skæbne førte hende andre steder hen. I ægteskabet havde 
hun skænket sin mand en datter, Elisabeth Sophie, som 
30/3 1690 var blevet holdt over daaben i Rønbjerg kirke 
af jomfru Elisabeth Sophie Rantzau, som da opholdt sig 
paa Skivehus, medens Frederik Christian Rantzau, Frands 
Mikkelsen Støvring, Mourids Mikkelsen fra Skive m. fl. 
stod fadder. Efter Morten Nielsen Knabes død fødte Helle 
Lauridsdatter Roer nok en datter, som ved daaben i Røn
bjerg kirke 3/5 1691 fik navnet Sidsel.1™) Til trøst og op
muntring i sin enkestand havde hun sin afdøde mands
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søster Mette Nielsdatter Knabe hos sig paa gaarden, men 
den 27-aarige enke paa Nørkjær fandt dog hurtigt anden 
trøst i sorgen over sin „højagtbare og velfornemme“ mand, 
idet hun allerede den 3/11692 trolovede sig med ridefogden 
Frands Mikkelsen Støvring paa Estvadgaard. Efter vielsen 
i Estvad kirke flyttede han til Nørkjær, hvor ægteparrets 
første barn blev født og ved daaben i Rønbjerg kirke 9/10
1692 fik navnet Morten efter Helle Lauridsdatter Roers 
afdøde ægtefælle.

Omtrent paa samme tid skete der det, at Stubbergaards 
ridefoged Christian Gjerløv161) flyttede fra gaarden, og 
Frands Mikkelsen Støvring benyttede lejligheden til at 
forpagte Frederik Christian Rantzau og en del andre par
ticipanters andele i denne gaard.162) Nørkjær blev derved 
ledig, og som omtalt fik Frederik Christian Rantzau 20/3
1693 skøde paa gaarden med dens underliggende halvgaard 
og gadehus af sin søster Dorothea Rantzau og bosatte sig 
der. Til daglig omgang havde han skytten Niels Sørensen 
(se note 155) og „Kammertjeneren“ Niels Pedersen, der 
dog 5/9 1694 giftede sig med Christen Poulsens tjeneste
pige Sidsel Hansdatter paa Estvadgaard og blev bosid
dende i Estvad by. Allerede i 1692 var han fra at være rit
mester i 1. sjællandske rytterregiment forflyttet til 5. 
jyske dito, hvorved han havde faaet sin tjeneste i hæren 
forlagt til Jylland, og den 10/4 1694 blev han i en alder 
af ca. 31 aar udnævnt til major i 2. jyske rytterregi
ment.163) Det var paa tide, at han saa sig om efter en ægte
fælle, og valget faldt paa hans næstsøskendebarn Ølle- 
gaard Rodsten, datter af admiral Jens Rodsten og hustru 
Sophie Amalie Gersdorff paa Rodstenseje (Odder sogn, 
Hads herred) og datterdatter af den kendte rigshovmester 
Joachim Gersdorff,164) Ifølge bestemmelserne i „Danske 
Lov“ fra 1683 var slægtskabet dog for nært til gifter- 
maal,165) men det lykkedes alligevel 17/11 1694 at opnaa 
kgl. tilladelse til ægteskab,166) og den 3/12 1694 fandt bryl-
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Gravoverligger i Estvad kirke over Estvadgaards ridefoged Morten Knabe. 
På stenen står: „Her hviler i Gud højagtbare og velfornemme Mand S. 
Martin Nielsen Knabe, født i Bælum Præstegaard Anno 1647 16. Juni, Ride
foged paa Estvadgaard 13 Aar, som siden boede og døde paa Nørkjær Anno 
1691 5. Januar i sin Alders 431/» Aar, samt hans kære Hustru ærbaarne, dyd- 
og gudelskende Matrone Helle Lauritsdatter Roer, født i Viborg Anno 1664 
4. September, som bortsov Anno i sin Alders , hvis Ægteskab
Gud velsignede med 2 Døtre. Deres Amindelse være i evig velsignelse.“ Over 
stenens højre hjørne ses foden af kirkens døbefont, som blev skænket 1692 af 
stedets præst Laurids Holst og hustru, Susanne Eriksdatter Brunov. (Charles 

Nielsen, Skive, fot.).

luppet sted i Odder kirke. Svigerfaderen Jens Rodsten var 
ved sit giftermaal 1668 med Sophie Amalie Gersdorff i 
1674 kommet i besiddelse af Hovedstrupgaard i Odder 
sogn. Under den skaanske krig 1675-79 var han blevet ud
nævnt til admiral, og efter hjemkomsten fra krigen op
byggede han 1680-81 en ny gaard i nærheden af den gamle 
Hovedstrup og gav den navnet Rodstenseje, hvis besiddel
ser han ved talrige godskøb udvidede meget.167)

Da Frederik Christian Rantzaus første barn, sønnen 
Frantz, blev født paa Rodstenseje 9/9 1695, synes hans
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frue Øllegaard Rodsten i den første tid efter ægteskabet at 
have opholdt sig hjemme hos sine forældre, men inden den 
26/1 1696 var hun dog flyttet til Nørkjær, idet hun denne 
dag bar forpagter Christen Poulsens søn Anders fra Est
vadgaard i Estvad kirke. Flytningen fra den østjyske fro
dighed med skove og givtige marker omkring Rodstenseje 
til de mørke hedebanker, moser og fygende sandagre rundt 
om Nørkjær maa have været mærkelig, maaske ned- 
slaaende, for hende, men sammen med sin mand var hun 
dog ikke helt alene, da gaarden havde et par tjenestefolk, 
hvortil kom at Frederik Christian Rantzaus kusine jomfru 
Margrethe Urne ogsaa opholdt sig paa Nørkjær, hvor hun 
nævnes første gang 13/11 1695.168)

Frederik Christian Rantzau og Øllegaard Rodstens 2. 
barn, sønnen Jens, blev født paa Nørkjær 6/12 1696 „ved 
2 Klocheslet Eftermiddag“ og samme dag hjemmedøbt. 
Ved fremstillingen i Rønbjerg kirke 11/12 s. a. blev barnet 
baaret af fasteren Magdalene Sibylla Urne paa Skivehus, 
medens hendes mand Christian Giedde sammen med en re
præsentativ forsamling af gammel dansk adel, Palle Dyre 
til Sindinggaard, Werner Parsberg til Eskær, Henrich 
Brahe til Engelsholm (Nørup sogn, Tørrild herred), Chri
stian Rosenkrantz til Hastrup (Tyregod sogn, Nørvang 
herred) og Axel Rosenkrantz til Landting stod fadder. 
Af disse fornemme folk havde Palle Dyre været gift med 
Ulrik Frederik Gyldenløves fraskilte hustru Marie Grubbe 
(Se: Skivebogen 1969. Pag. 37), men da hendes udskejelser 
med ladefogden Søren Møller paa Tjele kom for dagen, 
blev ægteskabet efter megen langmodighed fra Palle Dyres 
side opløst 1691, og 1693 havde han giftet sig med Ølle
gaard Rodstens søster Margrethe Rodsten.

Endnu 30/10 1697 boede Frederik Christian Rantzau med 
sin hustru og sin kusine jomfru Margrethe Urne paa Nør
kjær, men kort tid efter flyttede de, medens Christen Poul
sen endnu var forpagter af Estvadgaard, til denne, og her
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blev ægteparrets 3. barn, sønnen Frederik, født 1698. 
Efter hjemmedaaben blev barnet 2/7 d. a. baaret til Est
vad kirke af mormoderen Sophie Amalie Gersdorff paa 
Rodstenseje, og hendes mand admiral Jens Rodsten sam
men med barnets moster Margrethe Rodsten paa Sinding- 
gaard, fasteren Elisabeth Sophie Rantzau paa Tanderup, 
Velb. Selio Müller paa Lønborggaard (Lønborg sogn, Nør- 
re-Horne herred) og Velb. Christopher Bartholin paa Kaas 
stod fadder.

Nørkjær var efter familiens fraflytning blevet pagtet til 
seigneur Mads Jensen Brøndum, der første gang nævnes 
paa gaarden, da han og hans hustru Else Marie Dons’ søn 
Jens 25/1 1699 blev fremstillet i Rønbjerg kirke, baaret af 
farmoderen Maren Mogensdatter Torrild fra Brøndum 
præstegaard. Som søn af sognepræsten Jens Madsen Skive 
(død 1703) i Brøndum hørte den nye forpagter paa Nør
kjær til den siden saa vidt forgrenede Brøndumslægt af 
præster, degne, godsejere, købmænd og haandværkere i 
Salling, Skive, Fjends herred og andre steder. Han var født 
i Brøndum præstegaard ca. 1675 og var en yngre broder til 
Niels Jensen Brøndum, der 1698 blev rektor i Skive og end
nu samme aar ægtede skivekøbmanden Laurids Nielsen 
Windes datter Maren. Mads Jensen Brøndums hustru Else 
Marie Dons var datter af Peder Bertelsen Dons og hustru 
Kirsten Andersdatter Skjønning i Revshoved (nu Revs- 
gaard) i Volling sogn og opkaldt efter sin adelige mor
moder Else Pors, der døde 24/2 1699 paa Mølgaard i Hau- 
bro sogn (Aars herred).169)

Paa Nørkjær plejede Mads Jensen Brøndum og hans 
hustru selskabelig omgang med forpagteren Frands Mik
kelsen Støvring og hustru Helle Lauridsdatter Roer paa 
Stubbergaard og efter Støvrings død fortsat med Helle 
Lauridsdatter Roer og hendes ny mand Erik Jacobsen 
Juel (Se note 162), ligesom ogsaa rektor Niels Jensen 
Brøndum fra Skive, Dorthe Jensdatter i Brøndum præste-

6
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gaard foruden forældrene i Brøndum og Revshoved m. fl. 
kom paa besøg paa Nørkjær.

11680 havde jomfru Maren Ulfeld paa Stubbergaard, fra 
1698 gift med løjtnant von Reursdorff, pantsat sin gaard 
Korstoft i Sevel sogn til omtalte købmand Laurids Nielsen 
Winde i Skive.170) Ved fuldmagt af 21/10 1702 afstod hun 
denne gaard til Mads Jensen Brøndum paa Nørkjær,171) 
der samtidig maatte udstede et pantebrev paa 225 rd. til 
købmand Winde og sætte Korstoft som sikkerhed for be
løbet.172) Mads Jensen Brøndum krævede dog ved købet, 
at fru Maren Ulfeld skulle fremskaffe sin fraværende hus
bonds tilladelse til salget af Korstoft, og denne tilladelse 
forelaa, dateret „Vores Vinterqvarter i Sütpfen i Holland“, 
27/11 1702.173) Fra blot at være forpagter paa Nørkjær 
synes Mads Jensen Brøndum saaledes at være i færd med 
at svinge sig op i godsejernes række. Han blev foreløbig 
boende paa Nørkjær, hvor han endnu var 22/4 1703, men 
den 9/9 s. a. var han flyttet til Korstoft, idet hans søn 
Peder denne dag blev døbt i Sevel kirke, og faderen ved 
den lejlighed nævnes som „Sr. Mads Jensen i Korstoft“. 
Han fortsatte dog forpagtningen af Nørkjær, hvor hans 
tjenestefolk forrettede det daglige arbejde. Korstoft var 
en gaard paa godt 8 tdr. 5 skp. hartkorn, der før 1701 
havde været beboet af fæsterne Christen Jensen Skytte og 
Christen Madsen Bro, hvilken sidste var fra Brøndum og 
1690 havde ægtet Christen Jensen Skyttes søster, Dorthe 
Jensdatter.114) Christen Jensen Skytte døde 1701, og hans 
enke Karen Jepsdatter, der var fra Bersholm,175) giftede 
sig 1702 med Christen Espersen Dueholm, og kort tid efter 
flyttede Christen Madsen Bro til Vester Lidegaard i Røn
bjerg sogn, hvorved der blev en ledig halvdel af gaardens 
husrum til Mads Jensen Brøndum. Han boede der dog kun 
kort. Endnu 28/11 1703 nævnes han „i Kaastoft“, men den 
6/7 1704 var han atter vendt tilbage til Nørkjær, og halv
delen af Korstoft fæstet til Mads Lauridsen. Den 7/4 1705
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pantsatte han for 400 slettedaler Korstoft til Jens Madsen 
Bering176) og da pantebrevet aabenbart ikke blev indløst, 
kom gaarden ud af hans besiddelse og overgik senere til 
Jens Madsen Berings broder Anders Madsen Bering i 
Skive. Kort efter sin tilbagevenden til Nørkjær flyttede 
Mads Jensen Brøndum til Knudstrup (Vesterbølle sogn, 
Rinds herred), og efter en omskiftelig tilværelse paa Knud
strup, Strandet (Ørum sogn), Nørgaard (Grinderslev 
sogn), Grinderslevkloster og Svansøgaard endte han sine 
dage i Søby 1767, 92 aar gammel, og blev begravet paa 
Kobberup kirkegaard den 23/4 d. a. Gennem datteren Ma
ren Madsdatter Brøndum blev han tipoldefader til den som 
sejrherre i Fredericiaslaget 6. juli 1849 kendte general F. 
R. H. Bulow177)

Det var ved nytaarstid 1699, at Christen Poulsen flyt
tede fra Estvadgaard og blev forpagter paa Ulstrup i 
Thy,178) hvorefter Frederik Christian Rantzau selv over
tog Estvadgaards drift, medens Nørkjær var pagtet til 
Mads Jensen Brøndum, og Frands Mikkelsen Støvring og 
siden hans enke Helle Lauridsdatter Roer og hendes 3. 
mand Erik Jacobsen Juel fortsatte forpagtningen af ande
len i Stubbergaard.

Frederik Christian Rantzau var den 12/5 1696 avanceret 
til oberstløjtnant i 2. jyske nationale rytterregiment under 
oberst Adam Marcus Ütterwich som chef,179) og han kunne 
derfor ikke altid paa grund af sin tjeneste i hæren være 
hjemme paa Estvadgaard. I slutningen af 1699 berettes 
det saaledes af præsten Laurids Jensen Holst i Estvad, at 
Rantzau og hans „Velb. Frue icke holder Hus her ved Ste
det, men er ude ved Regimentet“, men 1 ladekarl, 1 stald
karl, 3 røgtere og 2 piger holdt arbejdet i gang paa gaar
den.180) Heldigvis for ham fik han sin afsked fra regimen
tet med karakter af oberst 1701 og kom saaledes ikke med 
dette i engelsk-hollandsk sold til Brabant, i hvilken tjene
ste Ütterwich faldt i slaget ved Ramillies 1706.

6*
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Som det aabenbart gik fremad med Christen Poulsens 
velstand i den tid, han var forpagter af Estvadgaard, synes 
det i samme tid og senere at være gaaet tilbage i økono
misk henseende for Frederik Christian Rantzau. Ganske 
vist forøgede han i disse aar foruden ved købet af Nørkjær 
sine besiddelser med en del kirkegods i Estvad, Hem, Vrid- 
sted og Fly sogne,181) men hans gældsposter var langt de 
overvejende. Moderen fru Helle Urne havde 17/3 1686 for 
et laan paa 2998 rd. pantsat Tanderup i Thy til handels
manden Christen Linde (den ældre, 1626-1706) i Holste
bro,182) men dette laan skulle aabenbart i 1690 betales til
bage. Da Tanderup var udlagt som arvegods til Frederik 
Christian Rantzaus søster Elisabeth Sophie Rantzau, var 
det ham, som maatte svare til laanet, hvorfor han den 12/3 
1690 saa sig nødsaget til at udstede et nyt gældsbrev paa 
4990 rd. til samme Christen Linde,183) der nu boede paa 
Stenumgaard (Raasted sogn, Ulvborg herred). For beløbet 
blev Estvadgaard med alle dens bygninger, grunde og ejen
domme i ager og eng og alle andre herligheder og rettig
heder i form af fiskeri m. m. samt Flyndersø mølle og fæ
stegods i Estvad, Dommerby, Skive, Dølby og Brøndum 
sogne sat i pant. Denne gæld var naturligvis tyngende for 
Rantzau, og Christen Linde var ikke den mand, der saa let 
slap sit bytte. 1 1692 var det ikke gaaet meget fremad med 
Rantzaus økonomi, og han maatte da 12/3 d. a. udstede nok 
et gældsbrev paa 3900 rd. til Christen Linde og denne gang 
pantsætte jordegods i Estvad, Rønbjerg, Sevel, Vridsted, 
Fly, Brøndum, Dølby, Hindborg og Otting sogne.184) For 
at klare dagen og vejen saa han sig aaret efter nødsaget 
til at laane 700 rd. af oberstinde Barbara Helene von Stö
cken og derfor pantsætte Jus Patronatus (kaldsretten) 
med kirketienden til Estvad kirke,185) hvilken han havde 
købt 1692. Til alt held havde han en arv efter sin i 1689 
afdøde stedfader, Hans Arenfeldt, og for at rette op paa 
sin økonomi transporterede han 17/3 1693 denne til svo-
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geren Peder Benzon paa Havnø,186) samtidig med at han 
samme dag solgte herligheden til og bondeskylden af en 
bondegaard i Rettrup til Christen Linde (den yngre, 1664- 
1723) til Volstrup.187) Det var netop paa den tid, at han 
20/3 1693 af sin halvbroder oberst Johan Rantzau paa sø
steren Dorothea Rantzaus vegne fik skøde paa Nørkjær 
med underliggende halvgaard, gadehus og eng ved Skive 
aa,188) men købet af samme gods var allerede foregaaet 
1690, da Frederik Christian Rantzau 2/4 d. a. paa Ørslev
kloster, hvor Johan Rantzau boede, udstedte et gældsbrev 
paa 450 rd., „rejsende sig af den Køb, jeg af Nørkiær gjort 
haver“, til samme.189) Det var dog først 28/2 1702, at han 
fik endeligt skøde190) udstedt paa gaarden af Dorothea 
Rantzaus mand oberst Niels Mund til Rønnebæksholm. Den 
29/3 1696 udstedte han paa Nørkjær et skøde til Christen 
Linde (den yngre) til Volstrup paa noget jordegods i Ret- 
trup by,191) og aaret efter 16/3 1697 et andet til samme 
Christen Linde paa Estvad kirkes gaard i Hem,192) som 
Mads Christensen Hvid paaboede, og som han havde købt 
sammen med Jus Patronatus og kirketienden i 1692. Umid
delbart før salget af kirkegaarden i Hem havde han imid
lertid 11/3 s. a. købt Jus Patronatus til Vridsted og Fly 
kirker med tilliggende kirketiender, kirkeskyld og land
gilde af biskop Henrik Gerner i Viborg,193) men for at 
klare denne handel maatte han dog trods salget af gaarden 
i Hem laane 1000 rd. af Christen Linde (den ældre) til Ste- 
numgaard, der for dette beløb fik samme Jus Patronatus 
etc. i pant.194) Christen Linde vidste nok, hvad hans hen
sigt var med saadanne laan med pant i jordegods. Det var 
ved slige laanetransaktioner med forgældede adelsmænd, 
at han efterhaanden blev ejer af 12 jyske herregaarde, men 
som tiden senere viste, gik Estvadgaard dog hans næse 
forbi.

Frederik Christian Rantzau saa sig i 1701 i stand til at 
erhverve sig 2 gaarde i Sebstrup (Sevel sogn). Den ene
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( Vestergaard) fik han 20/3 d. a. skøde195) paa af ritmester 
Gert Didrik Levetzau til Tjele, og den anden (Melgaard) 
6/4 af sin søster Elisabeth Sophie Rantzau til Tande
rup.196) Det var maaske dog disse køb, som bevirkede, at 
han mod pant den 10/9 s. a. i Kolding maatte udstede et 
gældsbrev paa 400 rd. til ritmester Johan Ludvig Ütter- 
wich.1Q7) Det var imidlertid den store gældspost til opkom
lingen Christen Linde, som plagede ham mest, og mod at 
sætte Estvadgaard som pant rejste han da 11/3 1702 et 
laan 198) paa 11000 rd. hos etatsråd Niels Benzon, broder 
til hans afdøde svoger Peder Benzon til Havnø, idet denne 
mand næppe var en saa forslagen og snu kreditor som 
Christen Linde. Dermed glider Christen Linde som en tru
ende sky i Frederik Christian Rantzaus horisont ud af bil
ledet. Hans plan om efterhaanden at opsluge Estvadgaard 
blev forpurret, og han maatte kaste sig over andre ofre, 
saaledes 2 aar senere Bækmark (Flynder sogn) og Ulv
sund (Nees sogn), begge i Skodborg herred, samt Krogs
dal (Nørre-Felding sogn) i Ulvborg herred. Paa disse ste
der fik han heldet med sig, som han 1693 havde haft det 
med Kjærgaardsholm i Haasum sogn. Efter afviklingen af 
forholdet til Christen Linde kom Frederik Christian Rant
zau i endnu mere smulte vande med sin økonomi, da han 
2/4 1706 mod pant i Estvadgaard og en del tilliggende gods 
laante 11000 rd. af sin noble broder generalmajor Jørgen 
Rantzau,199 ) hvorved han kunne komme ud af sin af
hængighed til Niels Benzon. I mellemtiden havde han dog 
6/4 1705 mod pant i Vridsted og Fly kirkers Jus Patrona- 
tus med tilhørende kirketiender maattet laane 700 rd.200) 
af forpagter Peder Knudsen paa Bjørnkjær (Birsted sogn, 
Kjær herred) til at klare sine mest nødvendige udgifter 
med.

Efter Frands Mikkelsen Støvrings afgang fra Estvad
gaard som nygift mand til Nørkjær, nævnes der ikke se
nere i Christen Poulsens forpagtertid nogen ridefoged paa
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gaarden, men da Frederik Christian Rantzau ved nytaars- 
tid 1699 selv overtog gaardens drift, optræder der en vis 
Frantz Hartvig i hans tjeneste, som synes at have været 
en slags foged for ham. Denne Frantz Hartvig forsvinder 
dog fra Estvadgaard, efter at han den 2/3 1701 i Estvad 
kirke af bryggerspigen Inger Jensdatter blev udlagt som 
fader til hendes barn, men aaret efter opholdt han sig i 
Primdal. Umiddelbart efter Frantz Hartvig nævnes Peder 
Nielsen udtrykkelig som „Foged paa Gaarden“, da han 
16/5 1701 stod fadder til Svend Poulsens datter Maren fra 
Flyndersø mølle, men allerede det næste aar blev hvervet 
overtaget af den ca. 25-aarige Hans Jørgensen Meyland 
(Mayland), der endnu nævnes paa gaarden 10/2 1704. Han 
omtales ganske vist aldrig som foged, men der er næppe 
tvivl om, at han har gjort gavn som saadan. En halv snes 
aar senere vendte han tilbage til egnen som forpagter paa 
Nørkjær. Han fik ingen afløser paa Estvadgaard, og da 
Frederik Christian Rantzau den 1/11 1705 skrev sin „Selv
angivelse“ til den paalagte kopskat,201) bemærkede han, at 
„en Foged havis iche, mens Schatterne opbergis af en 
Bonde, som jeg selv siden i Ambtstuen lader levere“. Denne 
leverance var ogsaa blevet betydelig lettere end tidligere, 
da han den 8/5 1700 havde faaet lov til fra 1/10 d. a. at 
svare Estvadgaard og dens underliggende bøndergaardes 
skatter og skattekorn i Skive amtstue i stedet for at bringe 
disse ting til Ringkøbing,202) hvilken ordning ikke mindst 
var en lettelse for de hoverigørende bønder, der skulle gøre 
disse rejser med skattekornet. Kunne en ridefoged saaledes 
undværes paa gaarden, var dette ikke tilfældet med lade
fogeden, og da Niels Jensen Hesselbjerg 1692 rejste fra 
gaarden, kom Jens Ladefoged straks i hans sted og blev 
først afløst af Thomas Wilsen ca. 1697.203) Denne var dog 
kun ladefoged et par aar, inden han efterfulgtes af Mikkel 
Pedersen, der 1706 blev gift i tjenesten og fik fæstet paa en 
gaard i Kisum. „Anders Kudsk“, siden „Jens Stiesen
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Kudsk“ og „Thøger Thomsen Kudsk“ smældede med pisken, 
naar herskabets tunge karosse skulle trækkes ad de sande
de veje, som førte til egnens andre fornemme folk, eller 
naar herren selv, ofte i pinlige pengeaffærer, skulle bringes 
til snapstinget i Viborg, eller naar han og fru Øllegaard nu 
og da drog paa den lange rejse til Rodstenseje. I haven 
puslede „Christian Jepsen Gartner“, ogsaa kaldet „Chri
stian Podemester“, og senere „Andreas Amelong“ med 
spade og kniv mellem træer og buske, medens den „gamle 
Jacob Ryeter“ passede sin dont mellem studene i stalden. 
Indendørs havde Frederik Christian Rantzau i disse aar 
sin „egen Tjener“ og fru Øllegaard Rodsten sin „egen 
Pige“ paa gaarden. Paa trods af gæld og pantsætninger 
maatte sædvanen for folk af herskab ikke brydes, og tje
nestefolkenes løn i rede penge var i de tider ikke ruine
rende. En karl fik 4-5 rd. og en pige 2-3 rd. aarlig, saa 
set i forhold til de stiftede laan kunne der nok blive raad 
til et stort folkehold. Skiftende kokkepiger, fadeburspiger 
og bryggerspiger nævnes stadigvæk, hvortil kom Margre
the Knippelpige, der var paa gaarden 1706-07, og som vel 
havde lært kunsten af Bodil Knippelpige, der boede i Bers 
1687-88 og siden i Fly.204) Fruens piger var i aarenes løb 
ogsaa talrige. I 1697 blev „Velb. Frue Øllegaard Rotstens 
egen Pige“ Anne Margrethe Frantzdatter trolovet med 
skrædder Aland Menchen i Skive, men brylluppet fandt 
dog først sted 1699, hvorefter hendes tjeneste hos fruen 
blev udfyldt af Barbara Rasmusdatter, hvilket vist var et 
lidt uheldigt valg, da hun aaret efter fik en søn med „Velb. 
Hr. Oberstløjtnant Rantzaus egen Tjener“ Jens Morten
sen, der var fulgt med herskabet fra Nørkjær til Estvad
gaard. Barbara Rasmusdatter erstattedes da af Anne Da- 
nielsdatter Frich, vist en præstedatter fra Hjerk,205) der 
havde fruepigepladsen til ca. 1705, og i 1707 nævnes Ca
thrine Olesdatter Borthuus, som ved familien Rantzaus 
afrejse til Rodstenseje samme aar flyttede til Krabbes
holm.206)
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I Frederik Christian Rantzaus ægteskab var der efter 
sønnen Frederiks fødsel paa Estvadgaard 1698 kommet en 
datter Helle, som dog straks efter hjemmedaaben døde og 
blev begravet i Estvad kirke 12/6 1699. Senere fødtes søn
nen Johan Henrich 2/12 1700, sønnen Steen 20/1 1702, dat
teren Sophie Amalie 14/1 1704 og sønnen Hans Christian 
9/5 1705 (begravet i Estvad kirke 5/6 s. a.), alle paa Est
vadgaard. Foruden familiemedlemmerne fra Rodstenseje, 
Tanderup og Sindinggaard var ogsaa adskillige af omeg
nens fornemme folk samlet paa Estvadgaard ved disse 
børns daabsgilder. Der kom 1700 velb. Axel Rosenkrantz 
og frue Karen Reedtz fra Landting, men 1705 det samme 
par fra Spottrup. Endvidere nævnes Christopher Bartholin 
til Kaas, brigadér Frands Juul med frue Johanne Sophie 
Kaas og døtre Karen og Birgitte fra Krabbesholm, Erik 
Jacobsen Juel og hustru Helle Lauridsdatter Roer fra 
Stubbergaard, amtsforvalter Frederik Winterberg fra 
Skive207) og løjtnant Hans Skytte fra Vester Børsting208). 
Det er højst sandsynligt, at ogsaa Skives lærde digter
præst, præstesønnen Christen Lassen Tychonius fra Sahl, 
der yndede at „kvæde om de adelige Damer og Herremæn- 
denes Dyder“, ogsaa ved slige lejligheder gav møde paa 
Estvadgaard.209)

Allerede paa et tidligt tidspunkt sørgede Frederik Chri
stian Rantzau for sine børns undervisning ved at holde 
en huslærer (præceptor) paa Estvadgaard. Da sønnen 
Frantz kun var 6 aar, ankom saaledes præceptor Jens Hvas 
og blev paa gaarden til 1706,210) da han afløstes i stillingen 
af Niels Jensen Julby, der var student fra Viborg Kate
dralskole 1702211).

I 1670 var landet blevet opdelt i 5 rytterdistrikter, og 
adskillige af kronens gaarde rundt om i landsdelene blev 
udlagt til ryttergaarde, d. v. s. gaarde, som de gevorbne 
ryttere skulle indkvarteres i for der at faa deres underhold 
hos bønderne. Dette medførte naturligvis, at en mængde
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fremmede soldater, ofte af udenlandsk herkomst og mange 
med hustru og børn, i de følgende aar paa flere maader 
kom til at udgøre en vis islæt i sognenes liv. I 1681 døde 
saaledes Jens Sørensen i Buskov i Sahl sogn, „som Bio
de (t) afløb til Døde af et Hug i Haandledet, som en Rytter 
Peder Klemsen gav hannom paa Hiemreisen fra Skifve 
Marked“. Da Estvad og Rønbjerg sogne ingen ryttergaarde 
havde, sporedes soldaternes færd her kun ved sporadiske 
forbindelser med nabosognene, især Sevel sogn. Den 14/4 
1697 blev Maren Christensdatter af Søgaard i Sevel sogn 
begravet, 26 aar gammel, efter at hun 14 dage i forvejen 
havde faaet sin søn Christen døbt i Sevel kirke, og „da 
sagde hæderlig Hr. Las i Sael i hendes Liigbegængelse, at 
Johan Trompeter af Toftgaard her i byen (Sevel) var hen
des rette rette Barnefader“. Samme trompeter Johan 
Adolph Wentzel skyndte sig efter denne affære at trolove 
sig med Niels Nielsen Orgelmesters datter Ellen i Estvad, 
og brylluppet stod i Estvad kirke 30/6 1697212). Naar ryt
terne drog i felten, sad deres koner og børn som oftest nød
lidende rundt om i sognene, hvilket f. eks. gjaldt de 4 ryt
terkoner i Sevel sogn. I en indberetning 15/2 1700 fra 
præsten Jacob Schar schon skrives saaledes, at disse koner 
intet havde at leve af „uden det, got Folck vil give dem, 
formedelst at de intet nyder af deres Mænds Tractamen- 
te“.213) Endnu værre stillet var næsten de gamle aftakkede 
soldater, der havde været med i den skaanske krig, og som 
efter hjemkomsten ofte førte en kummerlig tilværelse. Den 
gamle rytter Jens E skesen, der var blevet saaret i krigen, 
sad i sit hus i Fly by og passede sin ko,214) og den „elendig 
fattig Gadhuus Mand“ Laust Jensen i Bostrup By (Jebjerg 
sogn) havde i krigen mistet begge „sine Beene i Skaane og 
gaaer nu ved Kröcker og paa Piile Beene“, men han kunne 
dog sy „noget grofft Bonde Vadmels Klæder“, hvorved han 
ernærede sig.215) En blidere alderdom fik vel Estvad- 
degnen Henrich Lydersen Schröders fader Lyder Henrich-
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sen Schröder, født ved Mölln i Sachsen Lauenburg ca. 1629 
og forhen 43 aar rytter i den danske konges tjeneste, som 
døde hos sønnen i Estvad og blev begravet paa Estvad 
kirkegaard 30/11 1710.

Da de hvervede soldater kostede riget mange penge, op
rettede kong Frederik IV ved sin forordning af 22/2 1701 
den saakaldte landmilits, der skulle være en slags reserve 
for de hvervede regimenter. Landet blev indddelt i lægder, 
hvert paa 20 tdr. hartkorn, og af det enkelte lægd skulle 
der af en sessionskommission udskrives en landsoldat, som 
i de 9 aar, han var indrulleret, ikke maatte forlade lægdet. 
Om søndagene blev de udskrevne landsoldater efter præ
dikenen i kirken ekserceret i vaabenbrug udenfor samme 
eller paa et andet centralt beliggende sted af officerer eller 
underofficerer, som til denne tjeneste var udstationeret i 
sognene. Naar eksercitsen var endt, og et kapitel af krigs
artiklerne oplæst og forklaret for mandskabet, blev ge
værer og sabler efter rensning opbevaret i kirkens vaaben- 
hus til næste gang, medens landsoldaten maatte passe paa 
sin munderingskjole hjemme i sit kammer og ikke anvende 
den, før der skulle ekserceres igen.

Landsoldaterne og deres udstationerede befalingsmænd 
kom i de følgende aar overalt til at præge livet rundt om 
i sognene. Kaptajn Johan Bochelmann i Viborg Stifts na
tionale regiment boede i Skive 1701-05 og derefter i præ
sten Knud Madsens ødegaard i Hem, medens hans løjtnant 
Hans Georg Müller logerede hos præsten Hans Arreboe i 
Brøndum præstegaard.216) I Hem kunne kaptajnen og præ
sten nok faa noget at tale med hinanden om, da Knud 
Madsen kendte livet i felten, idet han i 7 aar havde gjort 
tjeneste som feltpræst og provst ved de danske auxiliær- 
tropper i engelsk sold. Estvad og Rønbjerg sogne kunne 
derimod ikke til daglig nyde synet af den parykbærende 
kaptajn, men maatte nøjes med sergent Klitz, som boede 
i Kisum, og nogle korporaler i Estvad by, hvoraf Bastian
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Strassburger 1702 fik sin datter Susanne døbt i Estvad 
kirke med korporal Jens Lauridsen i Estvad og korpo
ralerne Jørgen Johansen og Johan Spoler, henholdsvis fra 
Højslev og Hem, som faddere. Den militære islæt i egnens 
daglige tilværelse, som ogsaa slægtsmæssig satte sig spor, 
blev dog hurtigt afbrudt, da krigen mod Sverige atter ud
brød 1709, og regimenterne drog i kamp. „Geblieben bey 
Gadebusch“ er den lakoniske bemærkning, som kilderne 
har, om kaptajn Bochelmanns død 1712.217)

Efter Mads Jensen Brøndums afrejse fra Nørkjær, hvor 
han endnu boede 6/7 1704, pagtede Frederik Christian 
Rantzau denne gaard til seigneur Peder Christensen Vium, 
som første gang nævnes paa Nørkjær 14/2 1706, da hans 
og hustruen Dorthe Lauridsdatter Ziirs datter, Christence, 
blev døbt i Rønbjerg kirke.218). Efter at have været for
pagter paa Tviskloster havde Peder Christensen Vium i 
marts 1704 købt hovedgaarden Krogsdal (Nørre Felding 
sogn, Ulvborg herred) med Jus patronatus til Nørre Fel
ding kirke af Elsebe Dyre, men allerede i april s. a. 
transporterede han mod en betaling paa 1700 rd. købe
kontrakten til Christen Linde (den ældre, 1626-1706),219) 
hvorefter han forpagtede Nørkjær. Her døde han 1710 og 
blev begravet i Rønbjerg kirke 19/5 d. a., godt 45 aar 
gammel. Foruden datteren Christence fødtes paa Nørkjær 
datteren Margrethe (fremstillet i Rønbjerg kirke 20/7 
1707) og efter Peder Christensen Viums død sønnen Peder 
(fremstillet i Rønbjerg kirke 29/6 1710). Blandt fadderne 
til disse børn var bl. a. præsten Jens Lauridsen Blytækker 
med hustru Mette Lauridsdatter Winde og datter Mette fra 
Lem præstegaard, huslærerne Jens Hvas fra Estvadgaard 
og Terkild Nielsen Galten fra Estvad præstegaard, Erik 
Jacobsen Juel fra Stubbergaard og den nye ridefoged 
Claus Mathisen Bruun og hustru Mette Pedersdatter i 
Estvad.220). Ved sønnen Peder Pedersen Viums daabsfrem- 
stilling 1710 var det nye herskab paa Estvadgaard repræ-
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senteret af ejeren Anders Pedersen Brønsdorff med sin 
hustru Beate Sophie Holst samt broderen Jacob Pedersen 
Brønsdorff, der havde gaarden i forpagtning, og søsteren 
Dorthe Pedersdatter Brønsdorff til Lindbjerggaard (Ølgod 
sogn, Øster-Horne herred) m. fl. Af Peder Christensen 
Vium og Dorthe Lauridsdatter Ziirs børn blev datteren 
Christence i sit ægteskab med Oluf Christensen Münster, 
ejer af Stagaard (Vester-Hassing sogn, Kjær herred) og 
herredsskriver i Kjær-Hvetbo herreder, farmor til Sjæl
lands biskop Jacob Peter Mynster.221)

Efter Peder Christensen Viums død trolovede Dorthe 
Lauridsdatter Ziir sig 12/3 1711 med Mikkel Pedersen 
Qvistgaard, søn af rytterbonden Peder Andersen Qvist- 
gaard (1648-1699) og hustru Maren Nielsdatter i Sønder 
Kvistgaard (Vejrum sogn, Hjerm herred), hvilken om
kring 1710 boede paa Ballegaard i Sir sogn (Hjerm her
red), hvor han vel har lært sin tilkommende hustru at 
kende, da hun var datter af Lars (Laurids) Ziir i Sirgaard 
i samme sogn. Efter brylluppet i Rønbjerg kirke 7/6 1711 
overtog Mikkel Pedersen Qvistgaard forpagtningen af 
Nørkjær, hvor sønnen Peder Mikkelsen Qvistgaard blev 
født 1712 og fremstillet i Rønbjerg kirke 18/9 d. a., haa
ret af farbroderen Anders Pedersen Qvistgaards hustru 
Kirsten fra Sønder Kvistgaard, medens hendes mand sam
men med seigneur Børge Pedersen Bjæverskovs hustru 
Anne Cathrine Dam fra Buskov i Sahl sogn og Svend Poul
sens hustru, Maren Jensdatter, fra Flyndersø Mølle m. fl. 
stod fadder. Kort tid efter sønnens fødsel forpagtede Mik
kel Pedersen Qvistgaard Sindinggaard i Sinding sogn 
(Hammerum herred),222) medens forpagtningen af Nør
kjær gik over til omtalte Hans Jørgensen Meyland (May- 
land), der første gang nævnes paa gaarden 15/7 1714.

Nørkjærs ensomme beliggenhed bag „Axelbierg“s højde
drag ud mod hederne, moserne og de brede kærstrækninger 
over mod Rettrup og Hvidbjerg bevirkede naturligvis, at
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vejfarende, som ikke direkte havde ærinde paa gaarden, 
sjældent kom paa dette strøg. Dette gjaldt dog ikke nat
mandsfolkene i Salling og Rønbjerg, som paa deres stadige 
vandringer frem og tilbage over kærene ofte passerede 
Nørkjær og i Rønbjerg aabenbart havde et fast tilholds
sted hos natmanden („Embedsmanden“) Christen Nielsen 
og hans hustru Maren (Marie) Hansdatter. I natmands
hjemmet blev der i disse aar født en del børn, og det var 
som oftest tjenestefolkene paa Nørkjær ud over folk fra 
natmændenes egen kreds, som stod fadder til disse, naar de 
blev døbt i Rønbjerg kirke, men det maa bemærkes, at 
hverken præstekonen, Susanne, i Estvad præstegaard og 
heller ikke monsieur Anders Poulsen i Estvad samt orgel
mester Niels Nielsens døtre Ellen og Helle undslog sig fra 
at være med ved disse barnedaab i samfundets nederste 
lag.223) Naturligvis var skikkene og moralen i natmands
folkets kreds ikke altid, som man i almindelig borgerligt 
omdømme kunne godtage. Der hændte ting, som samfundet 
maatte vende sig imod. At Christen Nielsens sønnekone 
Johanne Clausdatter i 1728 maatte staa aabenbar skrifte i 
Rønbjerg kirke „for hendes forlænge Udeblivelse fra Her
rens Nadvere“, var ikke opsigtsvækkende, da en saadan 
forsømmelighed ogsaa kunne forekomme blandt bønderne 
selv, men naar der i 1780 paa Estvad kirkegaard blev jor
det et barn, „som fandtes død ved en Mødding paa Bers
holm Mark“, maatte man omfatte en saadan tildragelse 
med afsky og forargelse. Natmandsfolkets medlemmer var 
dog ikke de eneste fattige og forsømte i 1700-tallets sam
fund. En grænseløs nød fandtes mange steder, og al hjælp 
var betinget af mere formuende folks barmhjertighed og 
gode vilje. Meget ofte blev en mand eller kvinde „af de 
Fattiges Tal“ begravet paa de to sognes kirkegaarde, og 
samfundet bag gaardenes smaa ruder ænsede vel næppe 
disse triste afslutninger paa kummerfyldte livsskæbner. 
„En stakkels dreng ved navn Mogens, som døde til Iver
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Sørensens i Kisum“, blev 1700 begravet i Estvad, hvor og
saa „en stakkels Qvinde, som døde i Damgaard“ 1718, 
endelig fandt sit sidste hvilested. „Sølle Ane“ og „Sølle 
Thomas“, begge fra Kisum, døde henholdsvis 1749 og 1759, 
men end ikke deres efternavne blev bevaret paa kirke
bogens tætskrevne sider, og da den gamle tater, som man 
i april 1728 havde fundet liggende i heden ved Smollerup 
med aabne saar og mærker af svøbeslag, var omkommet i 
den stærke kulde, man havde i de dage, blev hans død slet 
ikke noteret i kirkebogen, men han fandt vel ogsaa sin grav 
i et hul langt ude paa Hjelm Hedes vidtstrakte flade.224)

I modsætning til Nørkjær laa Estvadgaard ved den 
alfare vej, ad hvilken herskabsvogne, ridende nobiliteter, 
kræmmere, betlere, studedrifter og meget andet stadigvæk 
drog forbi. En særlig begivenhed indtraf den 26/6 1702, da 
selve majestæten kong Frederik IV i sin karosse efterfulgt 
af vejstøv i tætte skyer rullede forbi gaarden til mønstring 
af sine nye landmilitssoldater paa marken ved Taarup. Der 
var næppe tid til at læske ganen i oberst Rantzaus stuer 
paa Estvadgaard. Majestæten maatte vente, til han sad 
ved oberst Werner Parsbergs bord paa Skivehus, før rej
sen til mønstringen fortsattes.225) Saa trængte den 39- 
aarige skytte Ole Andersen Lund, der var født i Froste 
Herred i Skaane, og som tjente Øllegaard Rodstens søster 
Dorothea Rodstens mand velb. Henrik Bielke paa Langholt 
(Horsens sogn, Kjær herred), sikkert ogsaa mere til Est- 
vadgaards gæstfrihed, da han en februardag 1708 syg og 
forkommen kom til gaarden, men han blev „udført til Skive 
og døde der“ faa dage efter. En grav paa Estvad kirke- 
gaard stod ham dog aaben den 2/3 d. a.

Medens mange andre adelige herremænd paa den tid gik 
fallit og maatte afstaa deres gaarde til penge- og jordspe
kulanter som Christen Linde og konsorter, holdt Frederik 
Christian Rantzau paa Estvadgaard trods gæld og for
skrivninger hovedet oven vande, indtil han med sin familie
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i 1707 forlod slægtens hjem i over 80 aar for at gaa ind 
til en ny tilværelse paa Rodstenseje. Hans svigermoder 
Sophie Amalie Gersdorff, der sidst havde været paa Est
vadgaard i sommeren 1703, døde paa Rodstenseje 2/2 1706, 
og umiddelbart før eller efter ilede fru Øllegaard Rodsten 
i højfrugtsommelig tilstand til sit barndomshjem, hvor hun 
fødte datteren Helle Margrethe, der blev døbt i Odder 
kirke 4/3 d. a. Efter hendes tilbagekomst til Estvadgaard 
rystedes familien et aars tid efter, da søsteren Margrethe 
Rodstens mand Palle Dyre paa Sindinggaard natten mel
lem den 16. og 17. februar 1707 som sin slægts sidste mand 
efter uenighed i spil blev dræbt af et kaardestød paa Hol
stebro torv i duel med kaptajn Jochim Ernst Schlockow 
ved Ribe stifts nationale infanteriregiment,226) og næppe 
var denne rystelse overstået, før der kom bud, at fru Ølle
gaard Rodstens 74 aar gamle fader, admiral Jens Rodsten, 
var død paa Rodstenseje den 31/3 s. a. Atter maatte fami
lien paa Estvadgaard drage til begravelse i Odder kirke, 
men hen paa sommeren var den dog atter vendt tilbage 
efter i arv at have faaet udlagt Rodstenseje og Kanne- 
gaard, sidstnævnte i Hvilsted sogn (Hads herred).227)

Endnu i juli 1707 synes Frederik Christian Rantzau med 
sin familie at have boet paa Estvadgaard, men kort tid 
efter maa han med sin hustru og sine børn være flyttet 
til Rodstenseje. Da Estvadgaards drift naturligvis ikke 
kunne være uden daglig ledelse, var det uden tvivl paa 
grund af afrejsen, at Claus Mathisen Bruun fra Harrestrup 
(Daugbjerg sogn) blev antaget som ridefoged paa gaar
den, hvor han i denne stilling første gang nævnes 22/5 
1707 (jvf. note 220), medens ladefogden Mikkel Pedersen 
efter at have fæstet en gaard i Kisum omtrent paa samme 
tid blev erstattet af Mikkel Sejersen, der dog inden ud
gangen af 1707 blev efterfulgt af ladefogden Peder Tag- 
gaard. Dette interregnum i gaardens historie varede dog 
kun kort tid, idet Frederik Christian Rantzau ca. 1708 ved
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kontrakt med Anders Pedersen Brønsdorff til Linderum- 
gaard (Ugilt sogn, Vennebjerg herred), Nørre-Elkjær 
(Tversted sogn, Horns herred) og Egebjerg (Ugilt sogn) 
i Vendsyssel, der tillige var forpagter af Asdal (Asdal 
sogn, Vennebjerg herred), til denne afstod Estvadgaard 
med Flyndersø mølle og underliggende bøndergods i Est
vad, Rønbjerg, Sevel, Sahl, Vridsted, Fly, Vrove, Kobbe- 
rup, Mønsted, Dommerby, Skive, Hem, Dølby, Hindborg og 
Otting sogne samt Jus Patronatus til Estvad, Vridsted og 
Fly kirker med tilhørende tiender og kirkegods. Frederik 
Christian Rantzau beholdt dog forskelligt strøgods i nogle 
af sognene, saaledes Bersholm i Estvad sogn og andelen i 
Stubbergaard i Sevel sogn.

Anders Pedersen Brønsdorff var født paa Todbøl (Kal- 
lerup Sogn, Hundborg Herred) 1664 (hjemmedøbt 10/10 
d. a.) som søn af Peder Pedersen Brønsdorff og 1. hustru 
Kristine Andersdatter Dueborg. Faderen, der var født i 
Brøns (Hviding herred, Haderslev amt), var skriver og 
ridefoged paa Vestervig og fungerede 1656-1661 som for
valter over Vestervig len. Senere blev han forvalter paa 
Dueholm (Nykøbing paa Mors) og Ørum (Ørum sogn, Has
sing herred) og købte 1675 Kongstedlund (Sønder Kon
gerslev sogn, Helium herred), hvor hans hustru Kristine 
Andersdatter Dueborg døde 1679 og han selv 1701. Sønnen 
Anders Pedersen Brønsdorff var i en alder af 25 aar 1689 
forvalter paa Randrup (Skibsted sogn, Helium herred) og 
gift med Kirsten Ejlersdatter Holm, datter af Ejler Ejler- 
sen Holm og hustru Kirsten Lauridsdatter Bugge til Høg- 
holt (Hørmested sogn, Horns herred). Fra Randrup, hvor 
han endnu nævnes 1693, kom han som forvalter til Asdal, 
og efter sin hustrus død giftede han sig anden gang 1696 
med Beate Sophie Hansdatter Holst, enke efter Henrik 
Lauridsen Bugge til Linderumgaard, og blev ved dette 
giftemaal ejer af denne gaard.228) 1 1704 købte han Nørre- 
Elkjær og aaret efter Egebjerg, men købet af Estvadgaard
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ca. 1708 var rimeligvis aarsag til, at han 2/4 1709 i Viborg 
udstedte et gældsbrev (tgl. paa Viborg landsting 17/4 
s. a.) paa 3000 rd. til oberst Werner Parsberg paa Eskær 
(Grinderslev sogn) og som pant for beløbet satte Linde- 
rumgaard, hvilken han sammen med Egebjerg dog endnu 
samme aar solgte til Henrik Sørensen Kjærulf, der var gift 
med hans steddatter Ide Henriksdatter Bugge.

De 3000 rd. var dog langtfra tilstrækkelig til købet af 
Estvadgaard. Først da han den 9/4 1710 i Viborg udstedte 
2 gældsbreve (begge tgl. paa Viborg landsting 18/6 1710) 
til Frederik Christian Rantzau til Rodstenseje, det ene paa 
5000 rd. med pant i Nørre-Elkjær m. m. og det andet paa 
4000 rd. med pant i Estvadgaards gods i Rønbjerg, Sevel, 
Vridsted, Fly, Kobberup, Skive, Hem, Dølby og Otting 
sogne, fik han endelig af denne samme dag udstedt skøde 
(tinglæst paa Viborg landsting 24/4 1710) paa Estvad
gaard med underliggende gods, saa Rantzau kunne skrive, 
at han var „fuldkomeligen fornøjet eftter dend imellem os 
omforeenede og oprettede Kiøbe Contracts Formelding“. 
Paa en kopi af Frederik Christian Rantzaus skøde har 
Anders Pedersen Brønsdorff testeret kopiens rigtighed 
efter originalen og nedenunder sat sit røde laksegl, der 
viser en mod højre opspringende, dobbelthalet løve om
givet af navnet „Andres Brønsdorf“. For at klare købet 
havde han dog ogsaa mod 1. prioritets panterettighed i 
Estvadgaard med Flyndersø Mølle samt gaardens gods i 
Estvad sogn maattet laane 6000 rd. af afdøde justitsraad 
Hans Mathias Benzons enke fru Christiane Glud til Skjær- 
sø (Draaby sogn, Mols herred), men gældsbrevet til hende 
blev først udstedt i Viborg 19/4 1710 (tgl. paa Viborg 
landsting 13/8 s. a.).

Efter Anders Pedersen Brønsdorffs købekontrakt med 
Frederik Christian Rantzau ca. 1708 flyttede han dog ikke 
straks fra Nørre-Elkjær, hvor han boede, til Estvadgaard, 
idet han pagtede gaarden til sin yngre broder Jacob Pe-
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der sen Brønsdorff, født 1670, der sammen med sin hustru 
Kirsten Jensdatter Bloch første gang nævnes paa Estvad
gaard 27/1 1709. Han havde før sin ankomst til Estvad
gaard i mange aar været forpagter af Torstedlund (Aare- 
strup sogn, Hornum herred), og hans hustru, der var født 
1681, og som han havde ægtet 1701, var datter af præsten 
Jens Pedersen Bloch og hustru Margrethe Andersdatter 
Resen i Sønder Kongerslev.229) Jacob Pedersen Brønsdorff 
beholdt forpagtningen af Estvadgaard til ca. 1712, da han 
flyttede til Frijsendal (Havrum sogn, Houlbjerg herred), 
men allerede 29/6 1710 opholdt Anders Pedersen Brøns
dorff og hans hustru Beate Sophie Holst sig paa Estvad
gaard, og i deres tid paa gaarden gik det med rivende fart 
nedad med godset.

Medens Frederik Christian Rantzau paa Estvadgaard 
synes at have haft det bedste forhold til sine fæstebønder, 
fik han paa Rodstenseje aarelange stridigheder med nogle 
selvejerbønder i Odder sogn, der, da de sagsøgte ham, fik 
fri proces imod ham. Processen, som han vandt, drejede sig 
bl. a. om, at han krævede det samme hoveri af dem som af 
sine fæstebønder.230) Han døde paa Rodstenseje 1724 (be
gravet 17/5 d. a.). 11718 havde han solgt Bersholm i Est
vad sogn til Erik Jacobsen Juel (se note 162), og efter hans 
død maatte hans enke fru Øllegaard Rodsten, som havde 
bevilling til at hensidde i uskiftet bo efter ham, erhverve 
sig kgl. tilladelse til at sælge andelen i Stubbergaard for 
at faa en del af boets gæld betalt.231) Hun døde paa Rod
stenseje 1736 (begravet 20/1 d. a.) og kom til at hvile ved 
sin afdøde mands side i det rodstenske kapel ved Odder 
kirke. Datteren Sophie Amalie Rantzau (født paa Estvad
gaard 1704) arvede Rodstenseje, medens sønnen Frantz 
Rantzau (født paa Rodstenseje 1695) fik Kannegaard. 
Begge var de „dygtige Mennesker og af stærkt udpræget 
godsindet Karakter“. Sophie Amalie Rantzau blev 1735 
gift med major Malte Sehested (begravet i Odder kirke
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1/7 1754), sønnesøn af den kendte statholder Hannibal 
Sehested. Hun døde paa Rodstenseje 13/7 1790 og mindedes 
som „den gode Frue“, der var forstaaende, hjælpsom og 
menneskelig overfor godsets fæstere. Frantz Rantzau le
vede alle sine dage i ugift stand. Hans smukke, livsvarige 
venskab med den bondefødte Peder Christensen, som han i 
sine unge aar som forpagter paa Faarupgaard (Jelling 
sogn, Tørrild herred) havde lært at kende, røber hans tro
faste, gode sind. Han døde i Holstebro 18/9 1768 med 
ønsket om at komme til at hvile ved sin afdøde vens side 
under altergulvet i Hvilsted kirke.232)

(Fortsættes).

122. Jyske Registre 19,72. Nr. 104.
123. Jyske Registre 19,39. Nr. 52.
124. Danmarks Adelsaarbog 1930. Pag. 61. Frederik Christian 

Rantzau kan dog næppe, som aarbogen angiver, have tjent 
som volontær i den venezianske hær i 1686, idet han ifølge 
Estvad kirkebog foruden 27/12 1685 ogsaa var hjemme 
paa Estvadgaard 11/4 og 25/4 1686, da han disse dage 
ligeledes optraadte som fadder i Estvad kirke.

125. Ved auktion 3/8 1703 blev forpagter Erik Jacobsen Juel 
paa Stubbergaard højstbydende paa Peder Benzons andel 
i Stubbergaard Hovedgaard, Markhuset Nødstoft, Hjelm 
og Sønder Mølle samt Jus patronatus (kaldsretten) til 
Sevel kirke, hvortil kom fæstegaardene Blakskjær og 
Røjbæk i Sevel sogn. Skødet blev af Niels Benzon udstedt 
i København 11/3 1704 (tgl. paa Viborg landsting 16/4 
1704).

126. Jvf. note 53. Pag. 100.
127. Jomfru Elisabeth Sophie Rantzau „paa Skivehus“ bar 

ifølge Estvad kirkebog henholdsvis 2/2 og 17/4 1690 Chri
sten Jensens datter Karen fra Kisum og forpagter Chri
sten Poulsens datter Anne Sophie fra Estvadgaard til daa
ben i Estvad kirke.

128. J. C. W. Hirsch og Kay Hirsch: Fortegnelse over danske 
og norske Officerer med flere fra 1648-1814. Samlet og 
udarbejdet 1888-1907.

129. Jvf. note 2. pag. 454. Endvidere „Jul i Skive“ 1969, pag. 
24-26.

130. Jvf. note 128.
131. Skødet til Frederik Christian Rantzau blev udstedt af 

Oberst Johan Rantzau til Frydendal i Viborg 20/3 1693 
(tgl. paa Viborg landsting 22/3 1693) med broderen oberst
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Jørgen Rantzau til Krenkerup (Radsted sogn paa Lol
land) og svogeren kancelliraad Peder Benzon til Havnø 
som vitterlighedsvidner. Det samlede hartkorn af Nør
kjær, halvgaarden, gadehuset samt et stykke eng ved 
„Skiffue Aae“ beløb sig til 14 tdr. 6 skp. Det var Estvad- 
gaards ridefoged Frands Mikkelsen Støvring paa Nørkjær, 
der foretog betalingen for skødets tinglæsning før dets 
udlevering .

132. Jvf. note 128.
133. Ved sit 2. ægteskab med Sophie Amalia Friis, som Johan 

Rantzau efter sin 1. hustru Christiana Barbara Friis3 død 
i Hamburg 1679 havde giftet sig med i 1680, kom han i 
besiddelse af Ørslevkloster, hvilket han ombyggede, saa 
det fik sit nuværende udseende. Da hans enke ca. 1723-24 
døde, købte datteren fru Christiane Barbara Rantzau, der 
havde været gift med oberst Werner Parsberg til Eskjær, 
Astrup og Skivehus, et kapel bag alteret i Sankt Nikolaj 
kirke i København til hvilested for sine forældre, der 
„straks skulle begraves der“ (se Danmarks Kirker. Ud
givet af Nationalmuseet. København. 1. bind. Pag. 576). 
I de ca. 16 aar, der da var forløbet siden Johan Rantzaus 
død i Brüssel 17/12 1708, synes han at have været bisat i 
det nordvestre hjørne af koret i Ørslevkloster kirke, hvor 
en endnu bevaret gravramme af træ med opslidte inskrip
tioner menes at have været hans midlertidige gravminde 
(jvf. Fjends Herreds Folkeblad 27/2 1947).

134. I Tøjhuset i København hænger et purpurrødt silkebanner 
med fire gyldne liljer i hjørnene, hvilket blev erobret af 
Johan Rantzaus danske tropper i rytterangrebet ved Ra- 
millies 23/5 1706 (jvf. Cai Schaffalitzky de Muckadell: 
En dansk Indsats i Krigen, der grundlagde Englands Stor
hed. Berlingske Tidende 3/12 1952).

135. Paa den nye kirkebogs første side, hvor tidsangivelsen for 
dens begyndelse er angivet, betegner pastor Laurids Jen
sen Holst Frederik Christian Rantzau som oberstløjtnant, 
hvilket han først blev 1696. Paaskriften maa da være 
skrevet flere aar efter kirkebogens første anvendelse.

136. Jvf. note 2. pag. 525-526.
137. Skive Folkeblad 31/3 1945.
138. J. Chr. Sixhøj: Viborg Katedralskoles Dimittender 1630- 

1879. 1968. pag. 63. Nr. 607, pag. 12. nr. 83 og pag. 53. 
nr. 511.
Jens Jensen Holst3 fader Jens Lauridsen Holst i Lime døde 
efter 1/9 1690. Som viceprovst „indlæste“ han 17/5 1674 i 
Aalborg Niels Nielsen Krog til at være sognepræst for 
Skive og Resen menigheder (jvf. første side i den ældst 
bevarede kirkebog for Skive, som med denne oplysning 
blev begyndt samme dag). Svigersønnen Ole Nielsen Haa- 
sum, der var gift med Maren Jensdatter Holst, blev 1676 
sognepræst i Hundborg paa Thy og var blandt mange 
andre indviklet i de trolddomssager, som under navn af 
besættelsen i Thisted blev startet 1696 af sognepræsten
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Ole Jensen Bjørn samme sted (jvf. Anders Bæksted: Be
sættelsen i Tisted 1696-98. Bind I (1959) og bind II (1960).

139. Sevel kirkebog.
140. Lundenæs og Bøvling Amters Ekstraskatteregnskaber 

1699-1705. Bilag.
141. Estvad kirkebog nævner 6/11 1701 „Jacob Mor sin“ som 

præceptor i Estvad præstegaard, men 27/8 1702 og endnu 
17/12 s. a. omtales „Monsieur Jacob Morsin“ paa Stubber- 
gaard ( Sevel kb. ). Han er uden tvivl identisk med præste
sønnen Jacob Jensen Morsing fra Mejrup, som 20/8 1707 
af Niels Ibsen til Tviskloster blev kaldet til sognepræst for 
Mejrup menighed (jvf. Jyske Registre 23, 136. Nr. 129). 
Terkild Nielsen Galten blev 1719 sognepræst i Marie Mag
dalene sogn ved Ryumgaard, hvor han døde 1730.

142. Maren Nicolaisdatter („Nielsdatter“) Holst stod 3/12 1702 
fadder i Estvad kirke til korporal Henrich Pöils datter 
Anne Helvig.

143. Laurids Jensen Holst9 frasigelse af arv og gæld efter bro
deren Nicolai Jensen Holst er dateret „Estvad Præste
gaard 10. Marts 1698“ og blev tgl. paa Viborg landsting 
23/3 s. a. Borgmester og raad i Aalborg indstævnede 
21/3 1698 (tgl. paa Viborg landsting 24/3 1698) den af
dødes kreditorer. Laurids Jensen Holst’ broder Reinholt 
Jensen Holst „af Aalbech Præstegaard“ (Lime sogn) stod 
9/10 1692 fadder i Rønbjerg kirke til „velfornemme Mand 
Frandtz Michelsøn“s søn Morten fra Nørkjær.

144. Elisabeth Sophie Rantzaus skøde til ridefoged Anders 
Jensen Møller, som boede i Højbjerg, er dateret „Estvad
gaard 2. Maj 1698“ og blev tgl. paa Viborg landsting 26/5 
s. a.

145. Jvf. note 2. Pag. 520.
146. Søren Jensen Visborg døde i Kisum og blev begravet i Est

vad 1/3 1724, 70 aar gammel.
147. Jvf. note 2. pag. 521. Helle Lauridsdatter Roer var rime

ligvis datter af den „Laurits Nielsen Ruorsen“, som 28/6 
1667 fik frihed for borgerlige bestillinger i Viborg (jvf. 
Jyske Registre 14, 474. Nr. 65).

148. Hans Arenfeldt havde som jægermester i Nørrejylland 
gjort sig kendt som en passioneret ulvejæger (jvf. skov
rider C. Weismann: Vildtets og Jagtens Historie i Dan
mark. 1931. Pag. 156), medens fætteren Jørgen Arenfeldt 
paa samme tid var en ligesaa lidenskabelig heksejæger.

149. Jvf. note 128.
150. Jvf. Historisk Aarbog for Thisted Amt 1941. Pag. 24 

(Henr. Laursen: Hekseforfølgelse i Snedsted). Christen 
Poulsen paa Tanderup havde aabenbart taget stilling imod 
den forfølgelse af „Heksen Mette Jensdatter“ fra Aarup 
(Snedsted sogn), som Jacob Sparre til Raastrup (Hund
borg sogn) paa foranledning af præsten Holger Sørensen 
Schandorff i Snedsted havde indledt.

151. Jvf. S. V. Wiberg: Almindelig dansk Præstehistorie. Bind
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III. 1871. Pag. 307. Endvidere Anders Bæksted: Besættel
sen i Tisted 1696-98. Bind I. 1959. pag. 43. Se note 138.

152. Andelen i bondegaarden i Haderup, Vindblæs sogn, skø
dede Christen Poulsen 17/3 1697 (tgl. paa Viborg landsting 
26/5 1697) i Viborg for 50 slettedaler til velbyrdige Otto 
Tygesen Kruse til Balle (Falslev sogn, Onsild herred). Det 
nævnes, at enken efter Niels Poulsen (broder til Christen 
Poulsen?) tidligere havde boet paa gaarden. Som vitter
lighedsvidner optraadte „velforstandige Mand Frandtz 
Michelsøn, Forpagter paa Stubbergaard“ og Christen 
Poulsens broder „Christen Povelsøn den Yngre“, der un
derskriver sig som „C. Povelsøn Holst“.

153. Anders Poulsen og Benned Nielsdatter havde følgende 
børn i Estvad kirke: Poul (fremstillet 6/6 1693), Lisbeth 
(fremst. 18/11 1694), Anne (fremst. 26/9 1697), Niels 
(fremst. 19/9 1700, begravet i Estvad kirke 6/1 1705) og 
Christen (fremst. 2/7 1702). Foruden Niels Nielsen Orgel
mester og hans døtre Ellen (døbt i Estvad 22/8 1669) og 
Helle (døbt i Estvad 13/4 1673) var fadderne til disse børn 
saa prominente personer som velb. Jomfru Akeleye paa 
Stubbergaard, Erik Jacobsen Juel i Estvad præstegaard, 
forpagter Mads Jensen Brøndum paa Nørkjær, trompeter 
Johan Adolph Wentzel fra Sevel m. fl.

154. Sevel kirkebog 10/7 1698.
155. Skytten Claus Hirtzenberg nævnes i Risgaardsted 1690-

1700. Derefter omtales Laurids Skytte paa Estvadgaard
1701, men 1702-1708 boede Diderich Johansen Skytte i 
Estvad. Han var gift med Cathrine Hansdatter, men 17/5 
1708 blev han i Sahl kirke udlagt som barnefader til 
Gjertrud Vognsgaards søn Jens.
1693-94 nævnes Niels Sørensen Skytte paa Nørkjær.

156. Jyske Registre 16, 302. Nr. 51.
157. Indlæg til Jyske Tegneiser 4/3 1690.
158. Jvf. note 9. pag. 75.
159. Jvf. note 2. pag. 521.
160. Sidsel Mortensdatter Knabe var 8 aar gammel, da hendes 

stedfader og formynder Frands Mikkelsen Støvring døde, 
og formynderskabet gik da over paa farfaderen, præsten 
Niels Nielsen i Bælum. Hendes fædrene arv paa 200 rd., 
som oberst von Bassen laante 1694 (se note 162), maa da 
være blevet tilbagebetalt, idet farfaderen paa hendes 
vegne i 1700 udlaante disse penge til provst Johan Frede
rik Hyphoff i Mariager (gældsbrevet, dateret Mariager 
11. marts 1700, blev tgl. paa Viborg landsting 2/4 1700). 
„Sidsel Mortensdatter Knabe“ nævnes som fadder i Sevel 
kirke 11/7 1706 og 13/1 1709, men synes derpaa at være 
forsvundet fra egnen.

161. Da kongens andel i Stubbergaard med underliggende bøn
dergods i 1687 blev udlagt til ryttergods, ville den davæ
rende forpagter Jens Michelsen kun give 24 rd. i aarlig 
afgift mod tidligere 30 rd., idet han nu ville miste hov
arbejdet af andelens bønder. Kunne han ikke opnaa denne
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nedsættelse, begærede han at blive løst fra sin forpagtning 
til 1/5 1688 (Rentekammeret 2215. Dokumenter vedr. kom
plettering af Ryttergodset 1686-91), hvilket aabenbart 
skete. Hans efterfølger som foged blev Christian Gjerløv, 
der første gang nævnes paa Stubbergaard, da han 10/8 
1689 med fuldmagt fra Jomfru Akeley e (se note 162) ud
stedte fæstebrev til Søren Jensen i Sahl by (Volstrup 
Fæsteprotokol 1668-1796. Fol. 25). Han nævnes i en strid 
om Knud Stephensens fæstegaard i Djeld 1691 (David 
Westergaard og Stephan Nyboe: Knud Stephensen i Djeld. 
1924. Pag. 15-18), og paa Stubbergaard fødtes ham føl
gende børn: Jens (døbt i Sevel 11/2 1690) og tvillingerne 
Ingeborg Marie og Pernille (fremstillet i Sevel kirke 12/6 
1692).

162. Da Frands Mikkelsen Støvring ved majdagstide 1693 flyt
tede fra Nørkjær til Stubbergaard, var han knapt kommet 
til sit nye hjem, før steddatteren Elisabeth Sophie Mor
tensdatter døde og den 19/5 blev indsat i Sevel kirke med 
ligprædiken af pastor Laurids Jensen Holst fra Estvad. 
Kort tid efter flyttedes kisten til Estvad kirke, for at den 
lille 3-aarige pige kunne komme til at hvile ved siden af 
sin fader. Et par maaneder efter døde ogsaa Frands Mik
kelsen Støvrings egen søn Morten, der var født paa Nør
kjær, og blev begravet i Sevel 24/7 1693.
Paa Stubbergaard boede paa samme tid jomfruerne Anne 
Cathrine Akeleye og Maren Ulfeld, der begge havde andele 
i gaarden og dens underliggende bøndergods. Forholdet 
mellem disse adelige damer og forpagterfamilien synes at 
have været selskabelig og godt. Begge jomfruer stod saa
ledes fadder til sønnerne Laurids (født paa Stubbergaard 
11/12 1695, fremstillet i Sevel kirke 1/1 1696) og Mikkel 
(hjemmedøbt „formedelst Svaghed“ 12/8 1697, fremstillet 
i Sevel kirke 1/9 s. a.), og jomfru Akeleye var gudmoder 
til datteren Else (fremstillet i Sevel kirke 1/11 1694) og 
sønnen Frands (fremstillet i Sevel kirke 30/4 1699). Ofte 
gik turen dog over Hjelm hede til de gamle venner i Est
vad og Rønbjerg sogne, hvorfra til gengæld Frederik Chri
stian Rantzau og hans frue Øllegaard Rodsten paa Nør
kjær, Christen Poulsen og hustru Else Andersdatter Hebo 
paa Estvadgaard, præsten Laurids Jensen Holst med hu
stru og stedsøn Erik Jacobsen Juel m. fl. nu og da drog 
paa besøg til Stubbergaard, saaledes ogsaa da præste
konen Susanne Eriksdatter Brunov bar sønnen Morten 
(født 31/8 1693, fremstillet 8/10 s. a.) i Sevel kirke.
Forpagteren paa Stubbergaard kunne ogsaa være god at 
gæste paa anden maade end ved barnedaab. Den 12/3 1694 
var således Elisabeth Sophie Rantzau og hendes mand 
oberst Erasmus Casimir von Bassen fra Tanderup paa 
Stubbergaard for at laane 200 rd., hvilke penge Frands 
Mikkelsen Støvring som formynder for steddatteren Sidsel 
Mortensdatter Knabe havde staaende som hendes fædrene 
arvepart. Pastor Holst i Estvad og Christen Poulsen paa
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Estvadgaard var ogsaa tilstede og skrev som vitterlig
hedsvidner under paa gældsbrevet (tgl. paa Viborg lands
ting 26/7 1694). I 1696 var det jomfru Maren Ulfeld, som 
var i bekneb og af samme arvemidler fik et laan paa 120 
rd. mod pant i en gaard i Mogenstrup, men denne gang 
var det pastor Villads Johansen Borchsenius i Sevel som 
sammen med pastor Holst underskrev som vitterligheds
vidner (gældsbrevet er dateret i „Aalle“ (Sahl sogn) 
8. oktober 1696, og det blev tinglæst paa Viborg lands
ting 4/11 s. a.).
Frands Mikkelsen Støvring døde paa Stubbergaard 1699 
og blev begravet i Sevel 11/8 d. a., 37 aar gammel. Helle 
Lauridsdatter Roer sad da enke for 2. gang, men denne 
gang paa Stubbergaard. Inden den 10/8 1700 var imidler
tid præstesønnen Erik Jacobsen Juel fra Estvad kommet 
til gaarden for at være hende behjælpelig med dens dag
lige drift. Han var student fra Viborg katedralskole (jvf. 
note 138. Pag. 73. Nr. 698) og havde siden været hjemme 
hos moderen og stedfaderen i Estvad præstegaard. Hans 
beredvillige ophold paa Stubbergaard var maaske ikke 
uden bagtanke. I alle tilfælde blev han og Helle Laurids
datter Roer den 1/9 1701 trolovet. Moderen og stedfaderen 
fra Estvad, Frederik Christian Rantzau og fru Øllegaard 
Rodsten fra Estvadgaard, pastor Johannes Hansen Borch
senius og hustru Marie Madsdatter Scharschou fra Sahl 
„med flere fornemme Folk“ stævnede denne dag til Stub
bergaard for at fejre trolovelsen mellem den „højagtbare 
og velfornemme Mand Seigneur Erich Jacobsen Juel og 
den dydædle Matrone Helle Lauritzdatter Roer“, ved hvil
ken festlighed jomfru Akeleye også var tilstede. Vielsen 
fandt sted i Sevel kirke den 12/10 s. a. Han var da 31 aar, 
medens Helle Lauridsdatter Roer var 7 aar ældre. I ægte
skabet fødtes døtrene Susanne Marie (fremstillet i Sevel 
kirke 17/10 1702) og Anne Margrethe (fremstillet i Sevel 
kirke 21/9 1704) samt sønnen Jacob Lorentz (fremstillet 
i Sevel kirke 9/10 1707). Ved disse børns daabspublikatio- 
ner var der atter stor festivitas i Sevel kirke og paa Stub
bergaard, og som nye islæt i selskabeligheden optraadte 
forpagter Mads Jensen Brøndum paa Nørkjær samt præ
sterne Jesper Lund i Haasum, Jochum Bregnholm i Vrid- 
sted og Peder Kragelund i Haderup.
Jomfru Maren Ulfeld paa Stubbergaard havde den 9/11 
1698 i Sevel kirke ægtet løjtnant Jean Andreas von Reurs- 
dorff ved 4. jyske nationale rytterregiment, og 3 uger 
efter giftemaalet havde denne 1/12 opnaaet et laan paa 
40 rd. hos Frands Mikkelsen Støvring. Da løjtnanten imid
lertid faldt i slaget ved Höckstädt 1704, sad Maren Ulfeld 
i stor armod. Under mandens „lange Fraværelse“ havde 
hun 2/12 1701 stiftet et nyt laan paa 37 rd. hos handels
manden Hans Pedersen Bødker i Viborg, men da dette 
heller ikke var nok til hendes „højfornødene Udgifter og 
nødtørfttig Underholdning“, maatte Erik Jacobsen Juel
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forstrække hende med 50 rd. 3 mark. Da Hans Pedersen 
Bødker 6/9 1703 opsagde sit tilgodehavende til Snapstinget 
1704, lykkedes det hende at faa Erik Jacobsen Juel til at 
indfri denne gældspost, men hun maatte saa til gengæld 
den 22/3 1704 paa Stubbergaard udstede et gældsbrev til 
ham paa de 132 rd. 3 mark med pant i hendes andel i Stub
bergaard og underliggende gods i Sevel sogn (tgl. paa 
Viborg landsting 16/4 1704). Aaret efter var det den 
68-aarige Jomfru Akeleye, som ved sin afrejse fra Stub
bergaard til sine slægtninge i Norge (Se: Jul i Skive. 1969. 
Pag. 24-26) trængte til Erik Jacobsen Juels hjælp. Hun 
maatte laane 100 rd. af samme Hans Pedersen Bødker, 
imod at hun stillede Vestergaard i Sevel som pant for 
beløbet, og til yderligere forsikring fik hun den 14/9 1705 
paa Stubbergaard Erik Jacobsen Juel til som kautionist 
at underskrive gældsbrevet, der under alle omstændig
heder lovede at holde handelsmanden skadesløs for laanet 
(tgl. paa Viborg landsting 7/10 1705). I sin indberetning 
10/12 s. a. til ekstraskatteligningen i anledning af den 
nye landmilits’ oprettelse skriver Erik Jacobsen Juel, at 
han foruden sig selv, sin hustru og deres 2 børn ogsaa 
havde 1 karl, 1 dreng og 1 pige paa sine parter af gaarden, 
hvilke blev forøget, da han ved ryttersessionen i Holstebro 
6/5 1709 fik fæstebrev paa kongens andel i samme (Lunde
næs og Bøvling Amters Præstemandtaller til Kopskatte
regnskabet 1712).
Imidlertid gik det sløjt med Maren Ulfelds afvikling af sin 
gæld til Erik Jacobsen Juel, som tværtimod i 1710 var 
vokset til 210 rd. Efter hans opsigelse af dette beløb 2/4 
d. a. maatte hun mod pant i sine besiddelser i Sevel sogn 
laane beløbet af seigneur Niels Ibsen paa Tviskloster 
(Gældsbrevet er dateret Holstebro 2. April 1710 og tgl. 
paa Viborg landsting 23/4 s. a.), saa Erik Jacobsen Juel 
kunne faa sit tilgodehavende. Hans hustru Helle Laurids
datter Roer omtales sidste gang den 13/1 1709, da hun 
sammen med datteren Sidsel stod fadder i Sevel kirke til 
sognedegnen Gregers Just sen Thorning s søn Just. Efter
som hun ikke nævnes i en liste over ekstraskatten efter 
forordningen af 22/9 1710, og Erich Jacobsen Juel i ok
tober s. a. beretter, at han „bær ingen Peruqve“, og 
„ingen i mit Hus bær Fontanser (Fontanger) heller frand
ske Sætter, ej heller Peruqver“, som skik ellers var for 
slige fruer paa den tid (sognepræsten Jacob Madsen 
Scharschous hustru Johanne Nielsdatter bar saaledes „en 
Hamborger Hue med Baand paa“), tør man formode, at 
hun er død forinden. Da Estvad kirkebog ikke indeholder 
nogen bemærkning om, at hendes lig er blevet nedsat ved 
hendes første mand Morten Nielsen Knabes side i Estvad 
kirke, er hun uden tvivl blevet begravet i Sevel, hvis kirke
bog mangler fra 27/12 1709 til 1717. Helle Lauridsdatter 
Roer er da rimeligvis død paa Stubbergaard i løbet af de 
første 10 maaneder af 1710.
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Den store nordiske krig, der var udbrudt 1700, tærede i 
disse aar stærkt paa landets finanser, og store skatter blev 
udskrevet. Fattigdom raadede overalt, og allerede i Sevel- 
præsten Jacob Scharschous indberetning af 9/11 1705 i 
anledning af tidligere omtalte ekstraskat faar man et 
levende indtryk af, hvor trangt livet levedes rundt om i 
sognet. „Fattig“, „meget fattig“, „fattige og færdige at 
tigge“ samt „arme Stoddere“ er de karakteristikker, som 
præsten gentagne gange hefter paa sine sognebørn, og 
paa samme tid tegner præsten Laurids Jensen Holst i 
Estvad i sin indberetning af 10/12 s. a. et noget tilsva
rende billede af forholdene i sine sogne. Han skriver saa- 
ledes om „forarmede, som formedelst Armod, Alderdom og 
Svaghed iche kand fortiene dieres Brød“, men som maa 
„søge sin Føde for hver Mands Dør“.
I en saadan tid var det heller ikke let at besidde privi
legeret gods, da man i saa tilfælde foruden sine egne kop
skatter m. m. ogsaa skulle indestaa for alle de under
liggende bøndergaardes skatter og afgifter. (Se Skive
bogen 1969. Pag. 46). Ved skrivelse, dateret Stubbergaard 
20. Januar 1711 (tgl. paa Viborg landsting 21/1 1711), 
frasagde Erik Jacobsen Juel sig da alle privilegier til den 
part af gaarden, som han besad, saa han „ikke længere 
der af svare end som af (en) Bonde“, og i et tilsvarende 
brev, dateret Volstrup 24. Marts 1711 (tgl. paa Viborg 
landsting 15/4 1711), frasagde Christen Linde sig ogsaa 
frihedsprivilegierne paa sin del af Stubbergaard. Denne 
del var fæstet til bonden Jens Sørensen Vestergaard, og 
endnu den 16/8 1717 boede Erik Jacobsen Juel sammen 
med denne mand paa gaarden (Ringkøbing Amtsarkiv. 
B8-1155. Bilag til Landvæsenskommissionsprotokollen 
1784-89.B.), men den 22/5 1718 skriver pastor Scharschou 
(mandtal til kop-, karosse- og hesteskatten 1718), at der 
da „findes ingen paa samme Gaard uden en Bonde ved 
Navn Jens Sørensen, som har i Fæste den Anpart, som 
velbaaren Christen Linde tilhøre. Den Part af Gaarden, 
som Erich Jacobsen tilforn beboede og nu er solgt til vel- 
baarne Hr. Obriste Rantzou til Rodsteenseje, staar endnu 
ganske ledig, og Obristen holder ingen Folk derpaa, men 
siden Erich Jacobsens Af fløtning og Afvigelse er Jorden 
drevet af de underliggende Bønder“.
Der var sket dette, at krigstiden med dens store skatter 
efterhaanden havde forringet Erik Jacobsen Juels øko
nomiske kaar. Ved auktion den 14/10 1715 paa Stubber
gaard havde han for højeste bud solgt 2 gadehuse i Se vel 
sogn til Anders Pedersen Brønsdorff paa Estvadgaard, 
som denne fik skøde paa 16/3 1716 (tgl. paa Viborg lands
ting 22/4 1716). Børnene Else Frandsdatter Støvring, 
Frands Frandsen Støvring, Susanne Marie Juel, Anne 
Margrethe Juel og rimeligvis ogsaa Jacob Lorentz Juel 
kom til Estvad præstegaard hos Erik Jacobsen Juels 
moder og stedfader, hvor de økonomiske forhold uden tvivl
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var blidere end paa Stubbergaard. I sin ensomhed paa 
Stubbergaard, hvor han kun havde Jens Sørensen Vester- 
gaard og dennes hustru Hylleborg Sørensdatter til sel
skab, trolovede han sig 10/11 1716 med mademoiselle 
Elsebe Sørensdatter Winter, der fra ca. 1713 havde op
holdt sig paa Estvadgaard, og vielsen fandt sted i Estvad 
kirke 26/5 1717. Hun var datter af den i 1694 afdøde sogne
præst Søren Jensen Winter og hustru Lene Albertsdatter 
Fog i Knebel (Mols herred), og hendes moder var endnu i 
live. Maaske naaede Elsebe Winter ikke at faa ophold paa 
Stubbergaard, idet Erik Jacobsen Juel efter afstaaelsen af 
sin part i gaarden til Frederik Christian Rantzau paa 
Rodstenseje i efteraaret 1717 flyttede hjem til moderen, 
stedfaderen og sine børn og stedbørn i Estvad præste
gaard, hvor ægteparret i 1719 fik en lille datter, som 
udøbt blev begravet i Estvad kirke 4/2 d. a. Efter hjem
komsten til sit fødehjem i Estvad købte Erik Jacobsen 
Juel af Frederik Christian Rantzau gaarden Bersholm 
med godt 11 tdr. hartkorn, som obersten gav ham skøde 
paa i Viborg 6/4 1718 (tgl. paa Viborg landsting 17/11 
1718). Han og hans hustru Elsebe Winter synes ikke at 
have taget ophold paa denne gaard, som i forvejen var 
beboet af fæsteren Jens Christensen, der i aarlig landgilde 
og frihed for hovarbejde skulle svare 30 rd. Erik Jacobsen 
Juel beholdt dog kun Bersholm til 2/10 1719, da han skø
dede den til Anders Brønsdorffs søn Henrich Severin 
Brønsdorff (tgl. paa Viborg landsting 18/11 1719). I mel
lemtiden havde han af Anders Brønsdorff paa Estvad
gaard den 18/7 1719 fæstet en bondegaard i Estvad med 
4 tdr. 5 skp. 1 fd. 1 alb. hartkorn, som Jens Davidsen og 
Hans Villumsen beboede (Estvadgaards fæsteprotokol), og 
denne transaktion blev hans sidste, idet han døde 1721, 
51 aar gammel, og blev begravet i Estvad kirke 15/5 d. a. 
Hans enke Elsebe Winter blev boende i Estvad og nævnes 
i de følgende aar adskillige gange som fadder i Estvad 
kirke. Det kneb dog for hende i økonomisk henseende. 
Hun maatte laane penge baade her og der, og for 2 rd. 
pantsatte hun 2 sølvskeer til Jens Sørensen Vestergaard 
paa Stubbergaard. Sine sidste dage tilbragte hun hos 
præsten Hans Gjesten og dennes hustru Marie Elisabeth 

Jacobsdatter Scharschou i Sevel præstegaard, hvor hendes 
gamle moder, som overlevede hende, havde faaet ophold, 
og her døde hun 14/12 1738. I skiftet efter hende (Lunde- 
næs-Bøvling Amters Skifteprotokol 1731-41. fol. 211 ff.) 
opregnes hendes kreditorers krav paa dødsboet og tillige 
hendes bøger, der foruden en gammel dansk bibel, Joh. 
Arndts „Om den sande Christendom“ og Mads Pedersen 
Rostocks Postil ogsaa omfattede Jens Giessings „Enkens 
Taare og Tørklæde“, Hans Ramies’ „De Siugis Senge- 
Bog“, Dorthe Engelbretsdatters „Siælens Sang-Offer samt 
hendes andægtige Taare-Offer“, Samuel Olsøn Bruns 
„Dend siungende Tids-Fordrif“ og efter Tidens litterære
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Omdømme saa let en litteratur som Philip von Zesens: 
„Assenath“, der omhandlede Josefs og Assenaths kærlig
heds- og levnedshistorie. Af den afdødes søskende var 
brødrene Hans og Jens gift og boede i og ved Amsterdam 
i Holland, medens Lucas Winter som kommandørsergiant 
laa ved oberstløjtnant Pierre d’Antichous marineregiment 
i Helsingør.
Erik Jacobsen Juels stedsøn Morten Frandsen Støvring 
(født paa Stubbergaard 1693), kaldet „Morten Knabe“, 
blev student fra Viborg katedralskole 1711 (jvf. note 138. 
pag. 89. nr. 823) og cand, theol. 19/2 1715. Han opnaaede 
dog ikke at faa præstekald, men blev 3/9 1733 kaldet til 
degn i Raarup (Bjerge herred ved Horsens), hvor han 
døde 1753 og efterlod sig enken Maria Plum (død 9/7 
1768).
Steddatteren Else Frandsdatter Støvring (født paa Stub
bergaard 1694) nævnes i Estvad præstegaard 14/11 1717 
og senere, indtil hun den 23/9 1718 blev trolovet med deg
nen Niels Olsen Lægaard i Sevel, der var student, og som 
1714 af Frederik Christian Rantzau til Rodstenseje var 
blevet kaldet til embedet (Lundenæs og Bøvling amters 
ekstraskatteregnskaber 1715. Bilag). Vielsen fandt sted 
i Estvad kirke 23/10 s. a., og ægteparrets søn og eneste 
barn Frands blev døbt i Sevel kirke 6/3 1720, men han 
døde 8 dage efter og blev begravet 14/3. Aaret efter døde 
ogsaa Else Frandsdatter Støvring og fandt sin grav paa 
Sevel kirkegaard 29/1 1721, 27 aar gammel.
Stedsønnen Laurids Frandsen (født paa Stubbergaard
1695), der antog moderens efternavn Roer, kom 1709 i 
tjeneste hos oberst von Bassens enke Elisabeth Sophie 
Rantzau paa Tanderup, hvorefter han 1711-12 var hos en 
„Baron Gersdorph“ (vist fhv. amtmand Christian Gers- 
dorff paa Søbygaard (Gjern herred) eller dennes søn 
amtmand Joachim Gersdorff paa Rolsegaard (Rolse sogn, 
Mols herred). 1712-1727 var han fuldmægtig for velb. 
Frantz Linde paa Pallesbjerg (Staby sogn, Ulvborg her
red), der 1713 blev gift med Elisabeth Sophie Rantzaus 
datter Helle Gjertrud von Bassen (Se: P. Storgaard Peder
sen: Ulfborg herred. 1900. pag. 101), og 1727-1732 paa 
Kjærgaardsholm (Haasum sogn) og Tirsbæk (Engum 
sogn ved Vejle), der begge ejedes af Frantz Lindes ældre 
broder velb. Niels Linde. Den 3/10 1732 giftede han sig i 
Holstebro med Eleonora Katrine Ibsen, der var født ca. 
1689 som datter af Niels Ibsen, fra 1705 til Tviskloster, 
og hustru Karen J ør gensdatter. Eleonora Katrine Ibsen 
var enke efter faderens kompagnon købmand M our ids 
Andersen Gr aa i Holstebro, og de nygifte boede i byen til 
den blev ødelagt af den store ildebrand 30/6 1734. Laurids 
Frandsen Roer fik da stillingen som fuldmægtig paa Staby 
Kjærgaard (Staby sogn), som han senere købte, og her 
døde han barnløs 17/2 1755, 60 aar gammel, og blev be
gravet i Staby kirke 25/2 d. a. Pastor Windelin i Staby
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noterede under indførelsen af hans død i kirkebogen: 
„Hvis dydig Leveaar mig ej af Minde gaàr“. (Se: P. Stor- 
gaard Pedersen: Ulfborg Herred. 1900. pag. 93 og pag. 
101-102). Hans enke døde som den sidstlevende af Niels 
Ibsens børn 1766, 77 aar gammel, paa Staby Kjærgaard og 
blev begravet i Staby kirke 30/11 d. a.
Erik Jacobsen Juels stedsøn Mikkel Frandsen Støvring 
(født paa Stubbergaard 1697) var 1721 krambodsvend hos 
købmand Peder Hasse i Viborg, hvor han stjal nogle varer 
fra lageret, hvilket blev opdaget og paatalt af hans hus
bond. Tyveriet rygtedes dog snart i byen, og da Støvring 
i november s. a. kom i daarligt selskab med en Jochum 
Sylholt, æggedes han, paa trods af at han var ked af 
sagen, til at anmelde Hasse for brug af falske toldstemp
ler. Dette kunne Hasse naturligvis ikke have siddende paa 
sig, og den 8/12 1721 stævnede han med 6 ugers kald og 
varsel Støvring for Viborg byting. Imidlertid lovede borg
mester Mourits Borchorst at hjælpe Støvring med anmel
delsen og skrev til kongen om sagen. Inden udløbet af de 
6 uger fik Støvring 9/1 1722 lov til at være fri for Hasses 
stævning i 6 maaneder, saaledes at hans person i disse 
ikke kunne belægges med nogen heftelse (Jyske Registre 
26, 162. Nr. 4), og da en kommission fra toldkammerkan
celliet kom til Viborg for at undersøge sagen, gentog Støv
ring under eds aflæggelse den 7/2 1722 sin paastand om 
de falske stempler. Næppe var kommissionen ude af byen, 
før Støvring den 17/2 s. a. overfor borgmester Borchorst 
fragik sin beskyldning, „hvorved han gjorde sig til en Løg
ner og Bedrager for al Verden og især for kgl. Majestæt“. 
Han, der havde forlagt sit logement til borgmesterens hus, 
flygtede, og skønt han 23/2 1722 blev stævnet til at møde 
til Viborg byting 13/4 s. a. (tgl. paa Viborg landsting 26/2 
1722), viste han sig ikke mere, og hans senere skæbne er 
ukendt. (Se: Viborg Købstads Historie. 1940. Bind I. 
Pag. 316 f.).
Stedsønnen Frands Frandsen Støvring (født paa Stubber
gaard 1699) befandt sig i Estvad præstegaard 1717-1718. 
Han blev gift og bosiddende som betjent ved det adelige 
frøkenkloster i Uetersen i Holsten og havde 1766 efterladt 
sig børn (Extraordinære Avertissementer 1766. Nr. 101). 
Af Erik Jacobsen Juels egne børn befandt Susanne Marie 
Juel (født paa Stubbergaard 1702) sig i Estvad præste
gaard fra ca. 1716, hvor hun første gang nævnes 2/8 d. a. 
Da stedbedstefaderen Laurids Jensen Holst efter næsten 
40 aars virke som præst for Estvad og Rønbjerg menig
heder døde 1724 og 12/2 d. a. blev begravet i Estvad 
kirke, trolovede hun sig 1/6 s. a. med studiosus Anders 
Nors, der ved juletid 1723 opholdt sig i præstegaarden. 
Han var født i Sønderhaa paa Thy 27/8 1697 som søn af 
sognepræst M our ids Andersen Nors (død 1715) og hustru 
Mette Nielsdatter Hegelund. Vielsen fandt sted i Estvad 
kirke 30/6 1724, og ikke uden ironi noterede pastor Holst’
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efterfølger i embedet pastor Peder Nielsen Høeg i kirke
bogen, at de blev „copulerede i samme Maaned, som de 
blev trolovede, saa de begyndte Maaneden med Trolovelse 
og endte den med Brylluppet“. 3 maaneder efter vielsen 
blev datteren Helle døbt i Estvad kirke 29/9, men hun døde 
5 uger gammel og blev begravet paa Estvad kirkegaard 
3/11 1724. Endnu 2/3 1727 opholdt Susanne Marie Juel sig 
i præstegaarden, hvor hendes gamle farmoder Susanne 
Eriksdatter Brunov stadigvæk levede. Paa den tid var 
Anders Nors personel kapellan hos pastor Hildebrandt i 
Nors (Hillerslev herred), men den 7/6 1727 fik han af den 
svagelige sognepræst Michael Lederthoug i Hundborg 
kaldsbrev (kgl. konfirmation 25/7 1728. Se: Jyske Registre 
27, 471. Nr. 141) til at være dennes huskapellan, og hans 
hustru har da aabenbart forladt Estvad omtrent paa sam
me tid. Hun synes at være flyttet til Sønderhaa, hvor 
svigermoderen Mette Nielsdatter Hegelund efter Mourids 
Nors’ død havde giftet sig med hans efterfølger i embedet 
Niels Niemann. En datter Dorthe Kirstine (begravet i 
Sønderhaa 31/3 1732) blev født ca. 1. september 1728, og 
en anden datter Mette Johanne blev hjemmedøbt i Sønder
haa 23/11 1730 (begravet smst. 20/12 s. a.). I 1731 blev 
Anders Nors residerende kapellan i Hammer etc. (Kjær 
herred) og 1733 dito i Vraa etc. (Børglum herred). Hans 
senere skæbne er uklar, men han er rimeligvis identisk 
med den „Monsieur Anders Nors“, som døde paa Nørhaa- 
gaard 6-7/2 1762, 66 aar gammel. I indkaldelsen til skiftet 
efter Laurids Frandsen Roers enke Eleonora Katrine Ibsen 
1766 meddeles, at Susanne Marie Juel, om hun var i live, 
hvad man ikke vidste, formentlig opholdt sig i Fredericia 
(Extraordinære Avertissementer 1766. Nr. 101).
Af Erik Jacobsen Juels yngste børn Anne Margrethe Juel 
(født paa Stubbergaard 1704) og Jacob Lorentz Juel (født 
paa Stubbergaard 1707) opholdt datteren sig 1730-1732 i 
Estvad præstegaard, rimeligvis for at passe og pleje sin 
gamle farmoder, der døde sidstnævnte aar. Jacob Lorentz 
Juel boede 1766 „ved Horsens“ (Extraordinære Avertisse
menter 1766. Nr. 101) og befandt sig saaledes i nærheden 
af halvbroderen Morten Frandsen Støvring („Morten 
Knabe“ ) i Raarup.

163. Jvf. note 128.
164. Det var Joachim Gersdorff, som den 18/2 1658 sammen 

med rigsraad Christen Skeel paa Kong Frederik III.s veg
ne i Høje Taastrup underskrev Kong Karl X Gustavs fore
løbige og haarde fredsbetingelser og ved denne lejlighed 
gav udtryk for den forpinte danske folkesjæls følelser ved 
at udbryde: „Gid jeg ikke kunde skrive!“ Siden stod han

den hele stormnat 10.-11/2 1659 ved kongens side paa 
Københavns volde.
Joachim Gersdorff var søn af tidligere omtalte Chri
stopher Gersdorff og saaledes broder til Frederik Chri
stian Rantzaus farmoder Dorthe Gersdorff.
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165. Danske Lov. 3. Bog, 16. Kap., 9. Art., 3. Stk.
166. Jyske Registre 19, 442. Nr. 101.
167. Thorvald Madsen: Træk af Rodstensejes og Odder sogne

kirkes historie. 1963.
168. Margrethe Urne var født 3/12 1674 som datter af fru Helle 

Urnes broder Axel Urne og hustru Anne Elisabeth Linde- 
nov paa Bækkeskov (Everdrup sogn, Baarse herred), hvor 
faderen var død 1677.
Margrethe Urne var endnu 17/4 1701 hos familien paa 
Estvadgaard, da hun denne dag stod fadder i Rønbjerg 
kirke til Mads Jensen Brøndums datter Kirsten fra Nør
kjær, som fru Øllegaard Rodsten bar.

169. Peder Bertelsen Dons var søn af raadmand Bertel Jensen 
Dons og hustru Anne Tornsdatter i Viborg, og han havde 
arvet Viskumgaard (Viskum sogn, Sønderlyng herred), 
som han imidlertid sammen med sin mor og søskende „vdi 
voris stuore Nød och Trang til samptlig voris Gieids Aff- 
legelse“ maatte afstaa 1681, hvorefter han flyttede til 
Albæk (Farsø søgn, Gislum herred) som forpagter. Hans 
hustru Kirsten Andersdatter Skjønning, som han havde 
ægtet paa Mølgaard (Haubro sogn, Aars herred) 12/4 
1678, var datter af herredsfoged Anders Skjønning og Else 
Pors, hvilken sidste 1660-1668 boede paa Haubrogaard og 
fra 1668 paa Mølgaard i samme sogn (Se Saml. t. jydsk 
Historie og Topografi. IX Bind. 1882-83. Pag. 204 ff.). Da 
Else Pors var død paa Mølgaard 24/2 1699, var Mads Jen
sen Brøndum fra Nørkjær den 4/4 s. a. paa stedet for at 
efterse og vurdere al ejendom og gæld efter hende (Se 
Saml. t. jydsk Historie og Topografi. VI Bind. 1876-77. 
Pag. 87). Jvf. note 138. Pag. 51. Nr. 493.

170. Pantebrevet er dateret Skive 19. Marts 1680 (tgl. paa 
Viborg landsting 5/5 1680).

171. Mads Jensen Brøndums fuldmagt fra Maren Ulfeld til at 
indløse Korstoft er dateret Kattrup (Vor herred) 21. Ok
tober 1702 (tgl. paa Viborg landsting 8/11 1702).

172. Pantebrevet er dateret 29. Oktober 1702 (tgl. paa Viborg 
landsting 8/11 1702).

173. Tilladelsen er tgl. paa Viborg landsting 31/1 1703.
174. Christen Jensen Skytte og søster Dorthe Jensdatter var 

børn af Jens Jensen (født ca. 1618, død i Korstoft 1702) og 
hustru Mette (død i Korstoft 1688). Dorthe Jensdatter 
født ca. 1658) døde hos sønnen Jens Christensen i Smolle- 
rupgaard (Se Skivebogen 1969. Pag. 42 f) i Estvad sogn, 
og hendes mand Christen Madsen Bro (Jvf. note 2. pag. 
494) døde smst. 1729.

175. Karen Jepsdatter var født i Bersholm 1678 og levede end
nu i Korstoft som Christen Espersen Dueholms hustru 
7/9 1732 (Sevel kirkebog). Hun var datter af Jep Malte
sen (født ca. 1644, død i Bersholm 1699) og hustru Dorthe 
Jensdatter (født ca. 1633, død i Bersholm 1700). (Se Skive
bogen 1969. pag. 48 og pag. 52). Hendes søster Anne Jeps
datter (født i Bersholm 1676, død smst. 1732) blev i sit
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ægteskab (viet i Estvad 2/6 1696) med Jens Christensen 
(død i Bersholm 1737) fra Fly stammoder til den endnu 
blomstrende Bersholmslægt.

176. Pantebrevet er dateret Viborg 7. April 1705 (tgl. paa 
Viborg landsting 19/6 1705).

177. Folkeskolen 20/7 1939.
178. I de 10 aar Christen Poulsen og hans hustru Else Anders

datter Hebo opholdt sig som forpagterfolk paa Estvad
gaard fødtes i ægteskabet 5 børn: Anne Sophie (døbt 17/4 
1690, begravet i Estvad kirke 2/5 1693), Else (døbt 2/8
1691) , Sophie (døbt 22/10 1693), Anders (fremstillet 26/1
1696) og Poul Christian (fremstillet 6/2 1698). Else 
Andersdatter Hebo’s fader, den „ærværdige Magister“ og 
sognepræst i Thisted Anders Hebo stod kort før sin død 
fadder til datteren Anne Sophie, og paa samme tid og se
nere rejste forpagterfolkenes venner fra Thisted den lange 
vej til Estvad for at være med, naar daabsgilderne blev 
fejret paa Estvadgaard. Der kom herredsfoged i Hillerslev 
herred og byfoged i Thisted Emmike Eriksen, arrestforva
reren Jens Hansen med hustru Karen Christensdatter og 
datter Else samt rektor Niels Ebbesen Aagaard, alle men
nesker som netop i de aar mere eller mindre var impliceret 
i de hysteriske trolddomssager i Thisted (Jvf. note 138). 
Rektor Aagaard havde endog set fanden som et blaalys i 
Maren Spillemands hals, og da han senere 1710-14 var 
inspektør paa Borchs kollegium i København, har han 
muligvis fortalt alumnen Ludvig Holberg om sine op
levelser, hvilke kan have genspejlet sig i komedierne 
„Hexeri eller blind Allarm“ og „Uden Hoved og Hale“. 
Forpagterfamilien paa Estvadgaard plejede dog ogsaa 
selskabelig omgang med fornemme folk fra selve egnen, 
saaledes Johan Rantzus forpagter Albret Sørensen paa 
Ørslevkloster, Thøger Jensen Ostenfeldt paa Lundgaard, 
Rasmus Nielsen fra Skive, præsten Niels Simonsen i Hem 
samt forpagterfamilien paa Stubbergaard og præste
familien i Estvad. Ser man bort fra alle honette ambitio
ner, bestod der uden tvivl ogsaa et godt og venskabeligt 
forhold til Estvadgaards ejer Frederik Christian Rantzau 
og fru Øllegaard Rodsten.
Paa Ulstrup indløste Christen Poulsen en del jordegods 
for gaardens ejer Hartvig Kaos og laante ham samtidig 
rede penge, saa denne 15/8 1699 maatte udstede et gælds
brev (tgl. paa Viborg landsting 23/8 1699) paa 2700 rd. til 
Christen Poulsen med pant i forskelligt jordegods.

179. Jvf. note 128.
180. Lundenæs-Bøvling Amters Ekstraskatteregnskaber 1699- 

1700. Bilag, dateret Estvad præstegaard 29/12 1699.
181. Ved skøde af 14/3 1692 (tgl. paa Viborg landsting 27/4

1692) fra jomfru Johanne Below erhvervede Frederik 
Christian Rantzau sig for 250 rd. Jus Patronatus (kalds
retten) til Estvad kirke med kvæg- og korn tiende samt 
Sti Christensens kirkebol i Kisum (Se Skivebogen 1969.

8
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Pag. 48) og Mads Christensen Hvids bolig (hartkorn: 
3-4-2-2) i Hem, hvilken sidste han dog allerede 16/3 1697 
solgte (tgl. paa Viborg landsting 26/3 1697) til Christen 
Linde (den yngre, 1664-1723) paa Volstrup.
Ved skøde af 11/3 1697 (tgl. paa Viborg landsting 29/3
1697) fra biskop Henrik Gerner i Viborg fik Frederik 
Christian Rantzau Jus Patronatus til Vridsted og Fly 
kirker med tilliggende kirketiender, kirkeskyld og land
gilde. (Jvf. Kronens Skøder 18/6 1695).

182. Tgl. paa Viborg landsting 24/3 1686.
183. Do 26/3 1690.
184. Do 30/3 1692.
185. Gældsbrevet til oberstinde von Stöcken er dateret Viborg 

11/3 1693 (tgl. paa Viborg landsting 22/3 1693).
186. Tgl. paa Viborg landsting 22/3 1693.
187. Do 22/3 1693.
188. Se note 131.
189. Tgl. paa Viborg landsting 23/4 1690.
190. Do 29/3 1702.
191. Do 17/6 1696.
192. Do 26/3 1697.
193. Se note 181.
194. Gældsbrevet til Christen Linde (den ældre) er dateret i 

Viborg 16/3 1697 (tgl. paa Viborg landsting 26/3 1697).
195. Tgl. paa Viborg landsting 10/11 1701.
196. Do 20/7 1701.
197. Do 1/4 1702.
198. Do 29/3 1702.
199. Do 14/4 1706.
200. Do 15/4 1705.
201. Lundenæs og Bøvling Amters Ekstraskatteregnskaber 

1699-1705. Bilag.
202. Rentekammerets Ekspeditionsprotokol 2, 71.
203. Thomas Wilsen (Thomas Villadsen) var 1717 forpagter af 

Krabbesholm (Jvf. Skivebogen 1926. Pag. 46). Han døde 
paa Vinderup (Sahl sogn) og blev begravet i Sahl 2/8 1730, 
83 aar gammel. Hans søn Villads Thomasen („Vill paa 
Vinderup“) døde 82 aar gammel i Haldborg (Hem sogn) 
1769. Sidstnævntes søn Thomas Villadsen (født paa Vinde
rup 1733) døde i Haldborg samme aar som faderen, 37 aar 
gammel. Ved skøde af 20/4 1762 (tgl. paa Viborg landsting 
3/11 1762) fra Christen Juulsen var han kommet i besid
delse af den vestre halvgaard i Haldborg. I sit ægteskab 
(gift i Rønbjerg 5/10 1756) med Mette Poulsdatter (født 
i Neder Vejlgaard, døbt i Rønbjerg 4/2 1731), datter af 
Poul Madsen og hustru Dorthe Mikkelsdatter, blev han 
stamfader til en talrig efterslægt.

204. 6/1 1709 var en Mette Margrethe Verleu Knippelpige hos 
præsten Christen Skeel i Kobberup (Kobberup Kb.).

205. Jvf. note 138. Side 76. Nr. 245.
206. Jvf. note 138. Side 76. Nr. 725.
207. Amtsforvalter i Skive fra 1695 til sin død 1708.
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208. Hans Skytte (Hans Schiött) havde 1693 været kornet i 5. 
jyske rytterregiment i kejserlig sold i Ungarn og nævnes 
1695-97 som løjtnant i samme regiment. Ved kgl. resolu
tion af 29/5 1717 maatte han for den rytterportion, han 
havde i Vester Børsting (Vrove sogn), og som han mistede 
ved ryttergodsets salg 17/8 1716, faa en rytterportion i 
Terndrup (Lyngby sogn, Helium herred). Han boede dog 
endnu 10/4 1719 i Vester Børsting (Se oberst Frederik 
Christian Rantzaus skøde af 10/4 1719 (tgl. paa Viborg 
landsting 15/6 1724) til justitsraad Jens Jørgensen Seerup 
paa jordegods i Fjends herred).

209. Julen i Skive, Salling og Fjends. 1944. Pag. 18.
210. Jens Hvas fik 14/5 1723 kgl. bevilling til, at han og Kri

stine Brønsdorff maatte vies i huset „af hvilken Præst, de 
begærede, og som dertil er villig“. I 1724 opholdt han sig 
paa Frijsenborg og fik da en protest af 2/10 d. a. tgl. paa 
Viborg landsting 4/10 s. a. angaaende, at hvis Anders 
Brønsdorff og hans søn Henrich Severin Brønsdorff paa 
Estvadgaard efter den tid skulle udgive nogen forskriv
ninger, saa maatte samme ikke komme ham til hinder i 
hans fordringer paa dem. 11729 var han forpagter og ride
foged paa Østergaard (Aasted sogn, Harre herred) i Sal
ling (Rentekammeret. Københavns Brandstyrs Paabud. II. 
147), og her blev hans sønner Frands og Anders født, 
henholdsvis 1729 og 1733. 1734-1755 ejede han Tulsted 
(Torup sogn, Helium herred), og i 1760 boede han og hans 
hustru Kristine Brønsdorf paa Kjeldgaard (Seide sogn, 
Nørre herred) i Salling (Jyske Registre 37, 674. Nr. 278), 
hvor han døde 1765 og blev begravet i Seide 17/8 d. a., 82 
aar gammel.

211. Niels Jensen Julby døde som sognepræst i Hjørring 1754. 
Jvf. note 138. Side 79. Nr. 736.

212. Trolovelsen fandt sted 3/6 1697. Jvf. note 153.
213. Jvf. note 201.
214. Hald og Skivehus Amters Ekstraskatteregnskaber 1704- 

05. Indberetning fra præsten Jochum Sørensen, dateret 
Vridsted Præstegaard 3/12 1705.

215. Jvf. note 214. Indberetning fra præsten Niels Schytte, da
teret Jebjerg Præstegaard 26/11 1705.

216. Jvf. note 128 og note 214. Endvidere Hald og Skivehus 
Amters Ekstraskatteregnskaber 1710-11. Bilag.

217. Jvf. note 128. Endvidere Skivebogen 1914. Pag. 49.
218. Jvf. Erh. Qvistgaard: Stamtavle over Slægten Qvistgaard. 

1894. Do. 1923. Peder Christensen Vium var født 5/1 1665 
og blev 26/9 1697 gift med Dorthe Lauridsdatter Ziir fra 
Sirgaard i Sir sogn, der var født 18/4 1670. Døtrene Maren 
(døbt i Tvis 4/9 1701, begravet smst. 20/11 s. a.) og Maren 
(døbt i Tvis 14/11 1702) var født paa Tviskloster. Sidst
nævnte Maren Pedersdatter Vium blev 29/9 1728 gift i 
Sinding kirke med Kjeld Larsen Egeris (død i Lysgaard 
1744), hvorefter hun 1745 giftede sig med øltapper Daniel 
Andersen Lysgaard i Viborg (jvf. Otto von Spreckelsen:

«*
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Viborg Bys Borgerbog 1713-1860. 1955. Pag. 56. Nr. 293). 
Christence Pedersdatter Vium (døbt i Rønbjerg kirke 14/2 
1706, død paa Stagaard 8/10 1763) blev 27/8 1738 gift i 
Ydby kirke paa Thy med Oluf Christensen Munster (født 
27/8 1692, død paa Stagaard 31/1 1767), der 1739 var ride
foged paa Langholt (Horsens sogn, Kjær herred) og 1756 
blev herredsskriver i Kjær-Hvetbo herreder med bopæl i 
Stagaard (Vester-Hassing sogn, Kjær herred). Peder Pe
dersen Vium (fremstillet i Rønbjerg kirke 29/6 1710) er 
rimeligvis identisk med den „Peder Viumb“, der 1767 
nævnes som herredsskriver (udnævnt 27/1 1741) paa Bon- 
derup ved Korsør og forpagter af Turebyholm ved Køge.

219. Jvf. note 69. Pag. 187.
220. Den 3/4 1701 blev Claus Mathisen Bruun, Foged paa Kjær- 

gaardsholm, trolovet med fadeburspigen Mette Peders
datter paa Estvadgaard, og den 16/5 s. a. stod de begge 
fadder i Estvad kirke til Svend Poulsens datter Maren fra 
Flyndersø mølle, men da omtales han som boende i Harre- 
strup (Daugbjerg sogn). Vielsen fandt sted i Estvad kirke 
29/7 1701, og den 18/1 1703 blev sønnen Mathias Clausen 
Bruun (Jvf. note 138. Pag. 99. Nr. 920) fra Harrestrup 
døbt i Daugbjerg kirke. Claus Mathisen Bruun nævnes 
som ridefoged paa Estvadgaard 22/5 1707 og senere, men 
efter gaardens salg 9/4 1710 til Anders Pedersen Brøns
dorff blev stillingen besat af Peder Kjeldsen, der omtales 
første gang som ridefoged paa Estvadgaard 15/2 1711. 
Claus Mathisen Bruun boede baade som ridefoged og siden 
endnu 1713 i et hus i Estvad by.

221. Biskop J. P. Mynster (født i København 8/11 1775) var søn 
af inspektør ved det kgl. Frederiks Hospital i København 
Christian Gutzon Peter Mynster (1741-77) og hustru 
Nicoline Ring.

222. Paa samme tid, som Mikkel Pedersen Qvistgaard var for
pagter paa Sindinggaard, ejede han gaarden Romvig i 
Ørre sogn. Denne mageskiftede han 1729 med Skibsted- 
gaard (Ydby sogn, Revs herred) paa Thy, hvor hans 
hustru Dorthe Lauridsdatter Ziir døde 20/2 1744. Samme 
aar solgte Mikkel Pedersen Qvistgaard ved auktion 13/7 
Skibstedgaard for 1000 rd. til Peder Christensen Dam- 
gaard, forpagter paa Bustrup i Salling, der var gift med 
hans broderdatter Maren Andersdatter Qvistgaard. Søn
nen Peder Mikkelsen Qvistgaard (fremstillet i Rønbjerg 
kirke 18/9 1712) blev ejer af Vibygaard (Syv sogn) paa 
Sjælland, hvor han døde 17/10 1775. Jvf. note 218.

223. I Rønbjerg kirkebog 1692 læser man undtagelsesvis om 
„Christen Nielsen Racke(r)“, men ellers betegnedes nat
manden almindeligvis som „Embedsmand“, og 1721 hører 
man første gang om „Natmanden“. Fra 1734 omtales 
„Mester Hans i Ryde“, „Mester Christen i Rønbjerg“ 
o. s. v., men disse betegnelser brugtes dog jævnsides med 
ordene „Embedsmand“ og „Natmand“.
I natmanden Christen Nielsen og hustru Maren (Marie)



Estvadgaard og Flyndersø mølle 117

Hansdatter es ægteskab fødtes i aarene 1692-1704 ialt 5 
børn, nemlig Hans (døbt i Rønbjerg 21/8 1692), Jørgen 
(døbt smst. 18/2 1694), Abraham (ikke døbt i Rønbjerg, 
men begravet her 15/7 1708, 12 aar og 5 maaneder gam
mel), Anne Cathrine (døbt i Rønbjerg 13/3 1698) og Niels 
(døbt smst. 24/6 1704). 11701 fik kvinden Kirsten Jørgens- 
datter, „værende til Christen Nielsens Embedsmand i Røn
bjerg“, sin søn Jørgen døbt efter gudstjenesten i Rønbjerg 
kirke 28/8, baaret af Christen Nielsens hustru, som ved 
daaben „skyldte for Barnefader hendes Broder Jørgen 
Hansen. Barnet døde dog s. a. og blev begravet i Rønbjerg 
1/1 1702. Den 10/2 1704 fik Axel Petersen, som opholdt sig 
hos Christen Nielsen i Rønbjerg, sin søn Andreas døbt i 
Rønbjerg kirke med Christen Nielsen og hustru som ene
ste faddere, og den 27/12 1712 havde Christen Nielsens 
svoger Eske i Rønbjerg sin datter Else Marie til daaben 
smst., hvilken ligeledes blev baaret af Marie Hansdatter, 
medens hendes børn, Hans, Jørgen og Anne Cathrine, stod 
fadder. Hans Christensen var da allerede rejst hjemmefra 
og boede som „Embedsmand“ ved Høyer i Ryde sogn, 
hvorfra han i de følgende aar fik sine 3 sønner, Christen 
(døbt 10/6 1714), Poul (døbt 8/12 1715) og Morten (døbt 
30/11 1721), baaret til daaben hjemme i Rønbjerg kirke. 
Som fadder til sønnen Christen Hansen optraadte bl. a. 
„Christen Stor Hansen“ fra Mollerup paa Mors ledsaget af 
Abelone Rasmusdatter fra samme sted.
Den 3/11 1715 blev Christen Nielsens anden søn Jørgen 
Christensen gift i Rønbjerg kirke med Else J ør gensdatter, 
og ægteparrets børn, Anne Marie og Sophie, blev hen
holdsvis døbt i Rønbjerg 18/4 1717 og 14/5 1719.
Anne Cathrine Christensdatter giftede sig efter trolovelse 
3/6 1723 i Rønbjerg kirke 8/8 s. a. med natmanden Niels 
Jonassen, der ved børnene Christen og Mari’s daab, hen
holdsvis 27/2 1724 og 16/12 1725, boede i Rønbjerg, men 
1728 som natmandsfolk var flyttet til Viborg.
Christen Nielsen og Marie Hansdatters yngste søn Niels 
Christensen blev 25/4 1728 gift (trolovet 23/1 s. a.) i Røn
bjerg kirke med Johanne Clausdatter, hvor ogsaa deres 
børn, Christen (døbt 5/9 1728, begravet 17/7 1729), Chri
sten (døbt 10/4 1730, begravet 30/10 s. a.) og Claus (døbt 
30/5 1734) blev døbt. Natmandskonen Maren (Marie) 
Hansdatter blev begravet paa Rønbjerg kirkegaard 1/8 
1734, 69 aar gammel, og hendes mand Christen Nielsen 
giftede sig igen og fik et barn, hvis navn ikke nævnes, 
døbt i Rønbjerg kirke 14/10 1736, og siden en datter Marie 
døbt 28/6 1739 samme sted, baaret af „Mester Hansis Kone 
i Høvedt“ i Ryde sogn, medens „Mester Christen“ selv og 
„Mester Hansis 2’de Sønner“ stod fadder.

224. Jvf. note 2. Pag. 493. Endvidere Skivebogen 1969. Pag. 7 
og Slægtsgaarden nr. 128.

225. Jvf. Skivebogen 1920. Pag. 92.
226. Jvf. note 69. Pag. 194 f.
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227. Jvf. note 167. Pag. 15 f.
228. Ejler Ejlersen Holms hustru Kirsten Lauridsdatter Bugge 

var søster til Beate Sophie Holst' 1. mand Henrik Laurid
sen Bugge, begge børn af ridefogden Laurids Madsen 
Bugge paa Høgholt.

229. Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste Slægt. 
1947. Pag. 151.

230. Jvf. note 167.
231. Jyske Registre 23/2 1725.
232. Jens Rantzau (født paa Nørkjær 1696) blev som kornet 

begravet i Odder kirke 23/3 1716. Ugift.
Frederik Rantzau (født paa Estvadgaard 1698) døde som 
major 1760, og blev begravet i Odder kirke 9/5 d. a. Han 
blev gift med Christiane Frederikke Banner.
Johan Henrik Rantzau (født paa Estvadgaard 1700) døde 
paa Børglum kloster 9/4 1748. Han blev 1740 gift med 
Christiane Marie Kicerskiold.
Steen Rantzau (født paa Estvadgaard 1702) blev 1720 
afskediget som kornet i holstenske hvervede rytterregi
ment.
Helle Margrethe Rantzau (født paa Rodstenseje 1706) 
døde i Fredericia 20/5 1771. Hun blev 1737 gift med general
major og kommandant paa Akershus Frantz Christopher 
von Grabow.



Jens Chr. Krogh (1892—1970)
Ved Johannes Bang

Gennem 35 år var Krogh bestyrelsesmedlem i Historisk 
Samfund. Efter lærer Bjerregaards død var han (1955-62) 
formand, og 1966 blev han æresmedlem.

Her i Historisk Samfund gjorde han igennem de mange 
år en betydelig indsats for det, der i særlig grad fyldte 
hans sind, sansen for hjemstavnen.

I en lang årrække var han redaktør af den historiske 
årbog: Skivebogen. - Og det var Krogh, der fra 1955 gav 
stødet til Samfundets historiske vandringer. Hvert år be
gav vi os ud på disse ekskursioner til steder, bygninger, 
minder, fra egnens fortid, for at vi, som han sagde, kunne 
opleve historien. Her - på dette sted - skete den og den 
historiske begivenhed - så vi kunne fornemme, at det var 
vore egne forfædre, der havde levet her og oplevet disse 
ting.
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Men alle de interesser, som han var optaget af, var nøje 
knyttet til dette. Det var hjemstavnen og vore egne for- 
fædre, som vi hører sammen med, det var slægtens arv af 
dybe, stærke minder.

Det førte ham tidligt ind i arbejdet for Skive museum. 
Her blev han allerede i 1935 formand for byggeudvalget, 
som førte til, at museets bygning rejstes 1942, og nu, for
nylig, kort før sin død, blev han efter en generalforsam
lingsbeslutning udnævnt til æresmedlem i Skive muse
umsforening.

Men det førte også ind på de mangfoldige andre områder 
i hans kærlighed til musikken. Som organist og kirke
sanger havde han sans også for den folkelige kirkesang. 
Men også folkemusikken og folkedansen. Her var det en 
hjertesag at samle de gamle spillemandstoner, inden de 
var gået i glemme, også disse minder var noget af vort 
arvegods.

Også Salling spillemænd virkede han blandt gennem 
mere end 30 år, og i folkedansernes kreds kom han rundt 
i sognene i forsamlingshusene. Og her havde han en ene
stående evne til at sætte igang og samle om sig, han kunne 
få hele salen med sig med smittende munterhed og mu
sikalske sans, hans særlige evne til at komme i kontakt 
med mennesker, hvad der gjorde ham i udpræget grad 
egnet til at stå i dette arbejde for at samle og bevare, men 
også for at dele sin glæde ved disse ting med folk rundt 
omkring.

Nu var Krogh vokset op i et hjem, der bar præg af alt 
dette. Hans far, Chr. N. Krogh, var lærer i Tøndering Skole 
(1889-1924), og her afløste han sin far 1924-1956. Hans 
far var også medlem af Historisk Samfund og en flittig 
lokalhistoriker.

Krogh var født i Tøndering Skole, og ligesom hans far, 
der skrev sognets historie og deri fulgte de enkelte ejen
domme tilbage i tiden, sådan havde sønnen, der var vokset
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op med sognets børn og kendte sit sogn ud og ind, en rod- 
fasthed i hjemsognet.

Som det blev udtrykt i mindeord i bladene :
Han opnåede det sjældne at blive en institution. Han var 

mere end en skolelærer på landet, han var et kultur
centrum. Alt det bedste i den gamle skole, de gamle ene
lærere, var forenet i hans person. Levende interesseret i 
sin egn og sit folk, i musik, folkedans og folkeminder, og i 
sine skolebørn blev han et forbindelsesled mellem det, der 
var, og det, der kom. Han var kendt viden om, og selv da 
han blev pensioneret og flyttede til Skive, holdt denne hans 
levende interesse for fortid, nutid og fremtid ved. Han 
bevarede det åbne sind, der altid havde karakteriseret ham, 
og sin evne til at komme i kontakt med mennesker af alle 
slags.

Han slappede af som friluftsmand. Hjemmeværnsmand 
blev han i en moden alder - og ivrig lystfisker (man husker 
hans ugerubrik i Folkebladet: Fiskekrogen). Denne inter
esse førte ham vidt omkring både herhjemme og i Norge, 
hvor han gennemførte mange lystfiskerture.

Der blev en stor tom plads efter lærer Krogh, men glemt 
bliver han ikke. Hvad han såede og hægede om med så 
kyndig hånd og så varmt et sind, vil gro.

Han har ladet en folkelig arv gå videre.



Historisk Samfunds 
årsberetning 1969—70

Af Johannes Bang

Den årlige historiske vandring, som blev afholdt den 24. 
august 1969, slog - begunstiget af det fine sommervejr - 
alle rekorder. Antallet af deltagere nåede op i nærheden 
af 400, hvilket betød en lang bilkø med tilsvarende parke
ringsvanskeligheder.

Det uforudsete store deltagerantal betød også, at det 
sædvanlige fælles kaffebord måtte fordeles på flere re
staurationer i Rinds herred, så man måtte opgive at gen
nemføre generalforsamlingen, der traditionen tro afvikles 
under kaffebordet.

Igen engang konstateredes det, at talernes naturlige 
stemmekraft ikke slår til over for store forsamlinger - et 
forhold der vil blive rådet bod på i fremtiden.

Det var i år tanken først at vise vore medlemmer det 
nylig åbnede studiecenter på Ørslev-Kloster, der jo ligger 
i Skive storkommune. Dansk kulturhistorisk Museumsfor
ening har nu overtaget det gamle kloster, der i komtesse 
Sponnecks tid var et lukket område, som ingen her på 
egnen har haft adgang til. Mange har sikkert haft lyst til 
at benytte lejligheden til at se indenfor og opleve den 
ejendommelige stemning i den gamle klostergård. For
inden havde formanden, pastor Bang, budt den store for
samling velkommen i den nyrestaurerede kirke, der er en
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Fra Historisk Samfunds udflugt 1969 til det smukt istandsatte 
Ørslev Kloster med foredrag for de henved 400 deltagere, med 
påfølgende besøg i riddersalen og rundgang i værelserne blandt 
dele af afdøde komtesse Olga Sponneck’s indbo. Nu er her et 

historisk studiecentrum. (Sidsel Nielsen fot.).

fløj i det gamle klosteranlæg. Opholdet dér blev kun kort, 
da vi fik kirken nærmere gennemgået under en udflugt for 
få år siden.

Over Virksundbroen gik færden - efter kaffebordet - 
videre til den gamle bindingsværksgård Lynderupgård, 
hvor Otto L. Sørensen i hovedtrækkene gennemgik gårdens 
historie.

Herfra kørtes over Kølsen til Vordegård, hvor gårdejer 
Viliums en på den store gårdsplads fortalte om slægtens 
historie og gårdens drift samt om maleren Rasmus Chri
stiansens friser her.

Efter en rundgang i haven kørte selskabet hjem efter 
en god dags samvær om egnens historiske minder.

Det byhistoriske arkivs virksomhed er omtalt i års
beretningen. Det har især glædet os, at vort afdøde styrel
sesmedlem, lærer Ejnar Poulsen, Hem, tidl. Løvskal, har
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ønsket en del af sine omfattende lokalhistoriske samlinger 
placeret på Skive byarkiv.

Formanden, pastor Johs. Bang, repræsenterede Historisk 
Samfund på et møde arrangeret af det nyoprettede kultur
udvalg, som er et forsøg på at få et overblik over den 
samlede kulturelle aktivitet i byen. Flere af bestyrelsens 
medlemmer har været aktive på lokalhistoriens område.

Otto L. Sørensen har foruden sin udstrakte konsulent
virksomhed igen i år udgivet „Jul i Skive“, hvis 40. årgang 
rummer et stort byhistorisk stof, ikke mindst billederne.

Fhv. museumsforstander Kaj Enna Jensen har ledet en 
studiekreds i egnens herregårde, mens bibliotekar Carl 
Langholz har indviet et nyt hold i slægtsforskningens 
gåder.

Arkæologisk Forening, hvis æresmedlem er fhv. kustode 
Carl A. Ramsdahl, har afholdt tre foredrag og udflugter i 
den forløbne sæson.

Årbogen udkom til sædvanlig tid i et oplag på 500 og 
er nu udsolgt. Vi modtager gerne manuskripter til gennem
syn.

Som nævnt i sidste årbog er tillidsmandssystemet gen
oprettet, så at man let kan komme i kontakt med for
eningen. Tillidsmændene og bestyrelsens medlemmer mod
tager gerne nye indmeldelser.

Johannes Bang, 
formand.



Årsberetning 1969—70
Ved by arkivar Svend Mortensen

Skive byhistoriske arkiv, der har lokale på Skive Kom
munebibliotek, har i løbet af året søgt at udbrede kend
skabet til arkivets virksomhed ved meddelelser gennem 
pressen og opfordringer til private om afgivelse af ma
teriale til arkivet for at bevare så meget som muligt af 
værdi for eftertiden. En udstilling på museet af gamle 
postkort med Skive-motiver i juli-august havde samme 
formål.

Denne udadvendte virksomhed har resulteret i ca. 50 af
leveringer, større og mindre, samt næsten daglige hen
vendelser og besøg.

Arkivaliegrupper, vi er interesseret i, omfatter bl. a. :
Papirer fra institutioner, skoler, forretninger og virk

somheder, f. eks. regnskabsbøger - årsberetninger - ved
tægter - protokoller - jubilæumsskrifter - forhandlings
protokoller m. m.

Papirer vedr. ejendomme : skøder - tegninger - matrik
ler - kort.

Vi søger at samle billeder af byen, bydele og enkelte 
bygninger.

En vigtig opgave er det at skaffe fotos af de bygninger 
og gadepartier, der forsvinder.

Personbilleder, enkelte eller i grupper, modtages gerne. 
Samlingerne stilles til rådighed for interesserede.
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Den største samlede aflevering udgøres af afdøde lærer 
Ejnar Poulsens store og velordnede samling. Gennem et 
langt liv samlede han stof om og forskede i sin hjemstavns 
historie samt beskrev den i talrige artikler. Særlig skole
historien havde hans interesse, og på dette felt ydede han 
en fremragende indsats ved studier i bl. a. Skive-egnens 
skoleforhold. Hans ansete værk: „Viborg Amts Degne
historie“ er en uudtømmelig kilde for personalhistorikere. 
- Denne gave omfatter ca. 80 numre, repræsenterende alle 
arkivgrupper.

Af årets øvrige afleveringer nævner vi bl. a. :
Fru Helene Vedel, tidl. Spøttrup, har atter i år betænkt 

arkivet med dele af højskoleforstander Anders Vedels op
tegnelser samt protokoller fra Krabbesholm højskole.

Fra fru Clara Andersens, f. Siboni, dødsbo har vi fået 
overdraget en del papirer og fotos tilhørende tidl. sagfører 
og borgmester Siboni, Skive.

Fru Ulla Christensen, der var gift med afdøde tømmer
handler P. Christensen, har skænket familiepapirer, bl. a. 
flere anetavler.

Frk. Sørine Sørensen havde før sin død i 1969 lovet os 
sin store samling af fotos af den gamle Skive-slægt Dige 
(fem generationer), og denne er nu indlemmet i arkivet.

Fru Stinne Nørhaven Nielsen, Viborg, har sendt os 
papirer og fotos, der har tilhørt afd. redaktør Nørhaven 
Nielsen.

Fhv. skoleinspektør Simon Jensen, Skive, har igen i år 
formidlet supplerende gaver til naverarkivet, bl. a. fra afd. 
malermester Mogensen, samt skænket en mappe med per
sonlige papirer.

Fuldmægtig Ove Andersens søn, Preben, har skænket 
en lang række tryksager, der afspejler livet i S. I. K. siden 
stiftelsen i 1901.

Forfatteren Vilhelm Jung, Vanløse, og administrator 
H. C. Jeppesen, USA, har begge genoplevet deres barn-
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domstid i Skive og nedskrevet deres erindringer. Vi op
fordrer ældre medborgere til at følge eksemplet, alle bidrag 
har interesse.

Fra Skive Turistkontor er afleveret en række fotos og 
klicheer med motiver fra by og land.

En del af provst Schades familiearkiv fra Mors er ved 
Otto L. Sørensens formidling kommet os i hænde.

Til båndarkivet har vi „tappet“ af regionalradioen og 
TV bl. a. interviews med Bertel Dahlgaard og Jens Told
strup.

Samarbejdet med museet fortsætter som hidtil under 
den nye museumsinspektør J. O. Lefevre med gensidige 
udvekslinger. Vi har bl. a. til Aakjærsamlingen fået over
draget 15 plancher fra Det kgl. Biblioteks Aakjærudstil- 
ling. Vi takker den afgåede museumsforstander K. Enna 
Jensen for tre års imødekommende samarbejde.

Endvidere takker vi de to medlemmer af arkivudvalget, 
pastor Johs. Bang og Otto L. Sørensen, for råd og dåd 
samt hyppige besøg i det forløbne år.

Hr. Vester Christensens sporsans har givet gode resul
tater igen i år. En lang række værdifulde ting er derved 
unddraget tilintetgørelse.

Tidligere forretningsfører Peter Schous interesse for by
arkivet og kendskab til det gamle Skive har været en stor 
hjælp ved indsamlingsarbejdet.

Der har været besøg af delegationer fra Nykøbing M. og 
den nye Spottrup storkommune. Begge steder agter man 
at oprette lokalhistoriske samlinger.

Vi har anskaffet en afskrift af landsarkivets registratur 
over Skive rådstuearkiv.

Den daglige registrering af avisstof fra byen fortsætter.
Iflg. gaveprotokollen har vi i det forløbne år modtaget 

arkivalier fra nedennævnte givere, som vi bringer vor 
bedste tak :
Fru Stinne Nørhaven, Viborg,
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hr. boghandler Poul Friis, Skive,
hr. Vester Christensen, Skive,
fru Helene Vedel, Ny Skivehus, Skive,
hr. dir. Dahl, Schades papirvareindustri (v. Otto L. Sørensen), 
fru Ulla Christensen, Gran Canaria, tidl. Skive,
hr. Ejler Nielsen, Allégade 4, Skive,
fru Thora Kjeldsen, Skjoldborgvej 20, Skive,
Viborg by historiske arkiv,
hr. Søren Nielsen, Jyllandsgade 49, Skive,
hr. Vilh. Jung, Vanløse,
hr. grosserer C. G. A. Nielsen, Skive,
hr. Preben Andersen, Skive,
hr. fuldmægtig Ove Andersen, Skive, 
overlærer fru Næsted, Skive,
hr. pastor Vilh. Munck, Resen,
hr. dir. M. Brask Nielsen, Skive,
hr. pastor Johs. Bang, Skive,
Historisk Samfund for Skive og Omegn,
hr. fhv. portør Nis Petersen,
hr. hospitalsadm. H. C. Jeppesen, Bay City, Mich., USA,
hr. fhv. skoleinspektør Simon Jensen, Skive, 
Roskilde lokalhistoriske arkiv, 
overlærer Dagmar Rosgaard, Fly,
hr. bogbindersv. H. Helgesen, Lyngtoften 15, Skive, 
fru overlærer Nanna Andersen, Frederiksdal Allé, Skive, 
organist frk. Hilda Jensen, Skive,
Skive Turistkontor,
frk. Sørine Sørensens dødsbo,
fru dr. Andersens, f. Siboni, dødsbo, Viborg,
fru Andersen, Frederiksdal Allé 5, Skive,
lokalhistorikeren, lærer Ejnar Poulsens hustru, Hem, 
fru Kaadt, Braarupvej, Skive,
hr. ing. K. Mortensen, Brøndbyøster, 
lærerinde frk. Mogine Mogensen, Viborg, 
hr. adv. S. Husted Petersen, Skive, 
hr. red. Elin Hansen, Skive Folkeblad, 
litterat Otto L. Sørensen, Skive, 
fru malermester Mogensen, Skive, 
hr. pens, stationsmester Knudsen, Skive, 
fhv. museumsforstander K. Enna Jensen, Skive, 
forfatterinden Kirsten Aakjær, Skive,
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fru kirketjener Jønsson, Skive,
hr. kirketjener Larsen, Sdr. kirke,
Skive Museum,
fhv. forretningsfører P. Schou, tidl. Skive Folkeblad, 
fhv. overlærer Aage Pedersen, Skive, 
stadsgartner Johs. Greve, Skive, 
hr. boghandler S. Agger, Skive.
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