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Line S. Mikkelsen

Fra kælder til koncern
Grundfos i Bjerringbro 1944-2013 og virksomhedens skabere

Forord
Verdens største pumpeproducent Grundfos1 er en global koncern med ca.
19.000 ansatte fordelt på 56 lande,2 og en produktion på mere end 16
millioner pumpeenheder om året på verdensplan.3 Trods sin store størrelse
og sit verdensomspændende virke er Grundfos stadig en lokal virksomhed
med rødderne solidt plantet i den midtjyske muld med Bjerringbro som
hjemsted for virksomhedens hovedsæde og som stedet, hvor det største
samlede antal medarbejdere befinder sig. Det er egnens største arbejdsplads, og mange mennesker har igennem Grundfos’ snart 70-årige historie
været i forbindelse med virksomheden som enten nuværende eller tidligere
medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører eller kunder, og sådan vil
det formentlig forblive mange år ud i fremtiden.4
Historien om Grundfos tager sin begyndelse i en kælder på Østergade
41 i Bjerringbro, og den efterfølgende udvikling til en verdensomspændende koncern starter med historien om virksomhedens stifter, en svend
fra Bjerringbro Maskinfabrik ved navn Poul Due Jensen.

Barndom og opvækst
Poul Due Jensen kom til verden den 19. maj 1912 på Sahl Fattiggård,
hvor forældrene Niels og Sørine Jensen var bestyrerpar. Poul var i høj grad
et ønskebarn, og hans tidlige barndom på fattiggården var både tryg og
kærlig. Han var omgivet af forældrenes omsorg både for ham selv og for
samfundets udstødte, og kontakten til gårdens beboere kom til at præge
den lille Pouls syn på verden.
Der blev dog slået skår i den trygge og beskyttede opvækst, da Poul i en
alder af bare seks år, i 1919, mistede sin mor Sørine. Det lykkedes aldrig
Niels Jensen at finde en egnet husbestyrerinde, og med en alder på over 60
år, kunne han ikke blive ved med at holde til det krævende arbejde som
7

fattiggårdsbestyrer. I 1923 tog han konsekvensen, opsagde sin stilling på
fattiggården og købte ved hjælp af billige statslån5 et stykke jord i Gullev,
hvor han startede et mindre husmandsbrug.6
Uden en mor til at vogte over sig og med en travl far havde Poul Due
Jensen masser af tid til at passe sig selv og sine interesser. Udstyret med en
stor teknisk begavelse og en indre ’Ole Opfinder’, elskede han at udtænke
og konstruere nye ting og brugte megen tid herpå. Men som normen var
dengang, forventedes det, at sønnen skulle gå i faderens fodspor, når det
kom til erhverv, og han skulle da også hjælpe faderen med at drive gården samt passe sin skolegang og udføre de huslige pligter. Men Poul Due
Jensen havde ingen intentioner om at skulle være landmand. Nej, med
sin opfindsomhed og konstruktionslyst ville han hellere være håndværker.
Han beskrev det selv således:
Jeg kan huske, at når markerne skulle pløjes, så lavede jeg gerne plovfuren
for bred, når far ikke så til. På den måde kunne jeg hurtigere blive færdig og

Poul Due Jensen med forældrene Sørine og Niels Jensen,
cirka seks år gammel i 1918.
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Poul Due Jensen og hans far Niels Jensen ved deres husmandsbrug i 1924.

komme hjem til det værktøj, jeg købte for mine lommepenge. Jeg havde en
herlig legeplads på loftet, hvor jeg havde stillet en høvlebænk op, og min store
drøm var at komme i snedkerlære.7
Niels Jensen forsøgte ihærdigt at tale sin søn fra at uddanne sig til håndværker. Han fortalte sin søn, at han blot ville blive uddannet til arbejdsløshed, og han foreslog ham tilmed at tage en realeksamen i stedet,8 hvilket
må siges at være et godt spring for en dreng fra landet – men lige meget
hjalp det, for Poul ville i snedkerlære. Til sidst måtte Niels Jensen da også
give sig og skaffede sin søn en læreplads, dog ikke som snedker, men som
maskinarbejder på Bjerringbro Maskinfabrik, hvor han startede i 1928.
Allerede året efter, i 1929, mistede Poul Due Jensen sin far. Nu stod han
helt alene, kun 17 år gammel, og skulle klare sig selv. Eneste aktiv var hans
læreplads på Bjerringbro Maskinfabrik, for de ca. 2.600-2.700 kroner, som
Niels Jensen havde efterladt sig, var blevet anbragt i Overformynderiet. I
nødstilfælde kunne der udbetales et mindre beløb af arven til praktiske
ting som eksempelvis tøj og lignende,9 men ellers måtte Poul Due Jensen
9

Arbejdsstyrken på Bjerringbro Maskinfabrik 1941. Poul Due Jensen sidder som nr. 2 fra højre
i forreste række.

klare sig for sin lærlingeløn. Han flyttede til Bjerringbro, og indlogerede
sig på KFUM’s pensionat, hvor han boede i flere perioder i løbet af sin
ungdom.

Ungdom og uddannelse
Lærepladsen på Bjerringbro Maskinfabrik gav mulighed for, at Poul Due
Jensens kunne udfolde sine evner som opfinder- og konstruktør. Hans mester Marinus Svendsen fik hurtigt øjnene op for disse og havde i øvrigt selv
sådanne interesser. Poul Due Jensen var en dygtig håndværker og god til
sit job, men det var i konstruktionen og udviklingsprocessen, at den store
interesse lå.
Poul Due Jensen blev udlært i 1932, men ganske som hans far havde
forudsagt, stod han inden længe uden arbejde. I de følgende år røg han ind
og ud af Bjerringbro Maskinfabrik alt efter, om der var arbejde nok eller ej.
I ledighedsperioderne valgte Poul Due Jensen at tage tilbage på skolebæn10

ken for at dygtiggøre sig, først på Haandværkerhøjskolen i Haslev og siden
på Odense Teknikum, hvor han påtænkte at uddanne sig til ingeniør. En
trængt økonomi og en stolthed, der ikke tillod ham at låne penge, gjorde,
at han aldrig blev færdiguddannet.
I løbet af sin læretid var Poul Due Jensen blevet en fast del af ungdomsmiljøet i Bjerringbro og deltog aktivt i det lokale foreningsmiljø, der
i særdeleshed foregik omkring KFUM. Det var også i dette miljø, han
forelskede sig i Inger Johanne Bach, der var ingen ringere end den yngste
af savværksdirektøren Martin Bachs døtre. Om sine tidligste minder om
Inger har Poul Due Jensen udtalt:
Jeg kan huske, at jeg havde kigget lidt til Inger, allerede medens hun var en
stor pige. Bach’s have stødte op til Bjerringbro Maskinfabrik, og der var en
låge mellem de to grunde. Den benyttede pigerne til at krydse maskinfabrikkens grund, når de skulle til og fra Realskolen, og ofte sad vi ude og spiste
vores frokost, når de kom forbi, så allerede den gang havde jeg et godt øje til
hende.10
Direktør Bach havde håbet på en tømrer- eller snedkeruddannet svigersøn,
der kunne gå ind i firmaet, og den idé passede en smedesvend ikke helt
med. Men efter nogen tid stod det klart, at han ikke kunne stille noget
op, for Inger Bach ville have Poul Due Jensen, og det fik hun. De blev
forlovet den 24. november 1937 og gift næsten præcist et år efter, den 27.
november 1938.
Det nygifte par flyttede ind i en lejet villa på Østergade 41 i Bjerringbro, som de købte i 1941.11 Allerede året efter brylluppet i 1939 kom den

Ingermarie Due Jensens
barnedåb 1951. Bagest fra
venstre Estrid Due Jensen,
Niels Due Jensen og Birthe
Due Jensen.
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første familieforøgelse med fødslen af parrets første barn, en pige, der blev
døbt Birthe Due Jensen. Parret fik i alt fire børn, da Birthe blev efterfulgt
af Niels Due Jensen i 1943, Estrid Due Jensen i 1946 og Ingermarie Due
Jensen i 1951.12

Opstart
Det var måske min lykke, at jeg aldrig fik det stykke papir. Med et eksamensbevis i hånden havde jeg sikkert fået en så god og sikker stilling, at alle drømme
om at blive selvstændig var forsvundet.13
Sådan beskrev Poul Due Jensen i en senere erindring sine tanker om en
tilværelse som selvstændig erhvervsdrivende. Seks måneder før sit bryllup
med Inger Johanne Bach i 1938 var han blevet udnævnt til værkfører
på Bjerringbro Maskinfabrik. Under sine skoleophold havde han fået
udvidet sine allerede betydelige færdigheder med blandt andet tegning,
der resulterede i, at han med tiden var blevet mere og mere involveret
i konstruktionsarbejdet på fabrikken. Poul Due Jensen og hans mester
Marinus Svendsen var begge i besiddelse af en kraftig iderigdom, og med
deres forskellige temperamenter supplerede de hinanden godt, og deres
samarbejde var både kreativt og produktivt. Men Poul Due Jensen var
mere ambitiøs, og iværksættertrangen trak i ham, så i 1943 søgte han
om bevilling til at drive næring som erhvervsdrivende og fik næringsbrev
herpå den 25. november 1943. Året efter, i 1944, opsagde han sin stilling
på Bjerringbro Maskinfabrik og grundlagde i kælderen under privatboligen virksomheden ’Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik’ med sig
selv som eneste ansatte. Den lille smedevirksomhed blev større og krævede

Huset på Østergade 41, som husede virksomhedens første værksted i kælderen samt den første
værkstedsbygning opført i 1944 (billedet er fra 1945).
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hurtigt både mere plads og flere medarbejdere. Kort tid efter opstarten
ansatte Poul Due Jensen sin første medarbejder, og et par måneder senere
kom endnu to til samt et 200 kvadratmeter stort værksted, som blev opført på den tilstødende grund. I begyndelsen af 1945 blev medarbejder
nummer seks ansat.14
Som virksomhedsnavnet antydede, var pumpeproduktion ikke just
hensigten med den nystartede virksomhed, men derimod pressestøberi,
som Poul Due Jensen mente ville blive en væsentlig faktor i moderne
produktion. Men det viste sig hurtigt, at et pressestøberi krævede større
investeringer, end økonomien kunne bære. For at holde skindet på næsen
påtog Poul Due Jensen og hans medarbejdere sig mange forskellige opgaver inden for blandt andet VVS og installation. Ét af de områder, virksom
heden slog sig på, var centralvarmeanlæg, da behovet for netop dette var
steget drastisk. For at imødekomme den store efterspørgsel havde Poul
Due Jensen måttet ansætte flere folk, og grundet krigstidens varemangel
kastede han sig ud i udviklingen af et anlæg, der ikke krævede radiatorer,
da de var svære at skaffe. Resultatet blev et varmeanlæg efter kalorifersystemet,15 der hurtigt blev kendt under navnet »Due varme«. Der blev
installeret flere anlæg rundt om i Bjerringbro og omegn, i såvel private som
offentlige bygninger, men det blev ikke nogen varig succes, og efter et par
år blev produktionen opgivet.16 Helt bemærkelsesværdigt er der stadig et
anlæg i brug i Bjerringbro, og det har siddet i huset siden ca. 1946.
Året 1945 blev skelsættende for virksomheden, da der i maj måned
indkom en ordre fra en lokal landmand på levering og installation af et lille
automatisk vandværk. Tiderne gjorde, at det ikke var muligt at erhverve en
pumpe af tilfredsstillende kvalitet til opgaven, så Poul Due Jensens opfindertrang og konstruktionslyst tog over, og han gik i gang med at udvikle
sin egen pumpe. Resultatet blev grundvandsstempelpumpen ’Foss 1’ med
kælenavnet ’Grisen’.17 Navnet ’Foss’ symboliserede det fossende vand fra
pumpen, mens kælenavnet ’Grisen’ blev givet på grund af dens noget utraditionelle runde udseende. En produktion af pumperne blev startet, og i
1946 kunne Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik levere 26 ’Grise’ til
grossistfirmaet S.C. Sørensen i Randers. Det var både de første og sidste
’Grise’, der blev produceret i virksomheden, for allerede inden, de havde
forladt fabrikken, var der gang i nye forbedrede konstruktioner, og inden
for et år var det blevet til intet mindre end 10 serier.18
I 1947 kom en ny serie pumper fra virksomheden på markedet. Det
var dybvandsstempelpumper, der kunne pumpe fra dybder over 7 meter,
mens de tidligere serier af grundvandsstempelpumper kunne pumpe fra
dybder ned til 7 meter. De to serier fik navnene ’Grundfoss’ og ’Dybfoss’,
13

Vi r k s o m h e d e n s
første pumpe Foss
1 med kælenavnet »Grisen« fra
1946.

og refererede i deres forled altså til deres arbejdsdybde. Begge navne blev
allerede i 1946 registreret som varemærker.19
Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik havde på ganske få år formået at få opbygget et godt sortiment af effektive pumper, og det kunne
også ses på ordresiden. I august 1947 kunne Poul Due Jensen således invitere sine medarbejdere med hustruer til fest på Madsens Hotel i Bjerringbro for at fejre, at pumpe nr. 500 var klar til levering.

Udvikling, kendskab og den første eksport
Den gode start og de mange ordrer betød desværre ikke det store økonomiske overskud. Flere ansatte, mere maskinel og ikke mindst mængden af
råvarer til produktionen betød, at det kun var med nød og næppe, at der
var penge nok til selv den mest basale husholdning på hjemmefronten.
Men det kunne ikke stoppe den fremadstormende virksomhed, og Poul
Due Jensen fandt en god balance mellem indtjening og betaling til medarbejdere og grossister. Det skete kun én gang, at han måtte meddele sine
medarbejdere, at han ikke kunne betale deres ugeløn til tiden. Hvis det var
nødvendigt for nogen, kunne Poul Due Jensen udbetale vedkommende en
tier a conto, men det var også alt. Kun én beklagede sig, og han fik med
det samme sin tier. Alle andre accepterede den enkeltstående situation, og
allerede mandag morgen, da de mødte ind på arbejde, stod mester klar
med deres løn.20
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Trods de økonomisk trange tider fortsatte virksomheden med at vokse,
og i 1948 var der ca. 20 medarbejdere beskæftiget.21 Virksomheden var nu
ved at være så godt funderet i lokalområdet, at Poul Due Jensens tidligere
mester, Marinus Svendsen, var bekymret for, at der kunne forekomme forvekslinger mellem deres respektive virksomheder. Navnene ’Bjerringbro
Maskinfabrik’ og ’Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik’ lå for tæt op
ad hinanden, og han kontaktede derfor Poul Due Jensen i håb om, at han
ville ændre navnet på sin virksomhed. Det blev taget til efterretning, og
ordet ’Maskinfabrik’ blev fjernet, og så var den sag ude af verden. I brevet
fra Poul Due Jensen til hans tidligere mester står der blandt andet:
Under Henvisning til dit brev af 25/11-47 og de førte Samtaler angaaende
mit Firmanavn, skal jeg meddele, at jeg ikke har fundet Udvej for en total
Ændring, men jeg har givet Telefonkontoret Besked om, at vi kun ønsker at
averteres under Firmanavn: Bjerringbro Pressestøberi.
I Lighed hermed har vi forandret vore Stempler, ligesom vore Forretningspapirer bliver bragt i Overensstemmelse hermed efterhaanden som nye trykkes…22
Kendskabet rakte dog også ud over lokalområdet, og pumperne fra ’Bjerringbro Pressestøberi’ var blandt andet udstillet på Købestævnet i Fredericia i 1949. Også ud over landets grænser hørte man om virksomheden, og
allerede i 1948, fire år efter virksomhedens start, blev den første eksportkontrakt oprettet.23 Således blev der i 1949 eksporteret pumper til Norge,

Virksomhedens første
eksport var til Norge
i 1949, men billedet
er fra 1954, hvor det
norske forsvar havde
bestilt nogle specialfremstillede borerør
pumper.
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og i de efterfølgende år fulgte også andre skandinaviske lande, herunder
Sverige, hvor virksomheden også havde sin første udenlandske udstilling,
på Svenska Mässan i Göteborg i 1953.
Efterhånden som man voksede fra lokal til nationalt kendt pumpeproducent, opstod ønsket om flere pumpetyper. Vejen frem skulle vise sig at
være pumper baseret på centrifugalteknologi i stedet for på stempelkraft.

Fra serieproduktion til masseproduktion
Bjerringbro Pressestøberis hovedsortiment bestod i flere år af stempelpumperne i Grundfoss- og Dybfoss-serierne. Deres virkningsgrad var enestående, de havde mange variationsmuligheder, og deres kvalitet var i top.
Men de var både tunge og pladskrævende, og netop forholdet mellem
virkningsgraden og pumpernes størrelse og vægt gjorde, at produktionen
ikke var specielt rationel. Tiden var kommet til at tænke i nye baner rent
teknologisk og produktionsmæssigt, og gennembruddet kom i 1952 med
centrifugalpumpeteknologien og udviklingen af den første centrifugalpumpe, CP 3.
Forskellen mellem stempelpumperne og centrifugalpumperne kom til
udtryk på flere forskellige måder. Stempelpumpernes kraft kom fra stemplet, der sugede vandet ind og pressede det ud, mens centrifugalpumpernes

Den første pumpe med centrifugalpumpeteknologi, CP, blev produceret fra 1952, og var en lavgrundvandspumpe.
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Centrifugalpumperne
betød en kraftig rationalisering af produktionen.

kraft kom fra roterende cylindere, også kaldet løbere, der centrifugerede
vandet op og ud. Rent vægtmæssigt var der en betydelig forskel, idet den
første stempelpumpe vejede hele 132 kg, mens den første centrifugalpumpe kun vejede 29 kg.
En anden og meget afgørende forskel lå i selve produktionen af pumperne. Den nye teknologi gjorde mulighederne for en forbedring og rationalisering af pumperne og produktionen betydeligt bedre, idet centrifugalpumperne kunne laves mindre og mere kompakte og med en variabel
løftehøjde. De cirkelformede dele kunne produceres i et betydeligt højere
antal end tidligere, og de enkelte dele skulle kun produceres på én maskine, hvilket betød en bedre udnyttelse og rationalisering af medarbejdernes arbejdstid.24
I 1952 kom så to typer af centrifugalpumper, da den første blev suppleret med endnu en, og året efter kom så den første centrifugalpumpe til
dybt grundvand, Dybfoss BP.25 Virksomheden havde nu et velfunderet og
udvidet pumpesortiment, der gjorde, at der kunne tilbydes lige præcist den
løsning, der bedst passede til kundens behov. I 1954 blev der solgt et antal
specialfremstillede BP-pumper til det norske forsvar, og det satte skub i
produktionen og videreudviklingen af centrifugalpumperne. Der kom flere
forskellige modeller og typer til, og med dem løb tiden ud for stempelpumpen, hvoraf den sidste, GA 1, definitivt udgik af produktionen i 1968.26
Centrifugalpumpeteknologien, som langt de fleste af Grundfos’ pumper er bygget efter i dag, var ganske enkelt den mest simple, robuste og
effektive teknologi, og den markerede endegyldigt overgangen fra serieproduktion til masseproduktion.
17

Guldfuglen
1950’ernes udvikling af pumpetyper stoppede ikke med CP’erne. Den
næste udvidelse til pumpesortimentet blev ’den lille røde’ – cirkulationspumpen VP 32, eller Varmefossen, som den blev døbt. Pumpen
blev første gang lanceret på Det Danske Købestævne i Fredericia i
1958, men gik først i produktion året efter. Grunden hertil var manglende produktionskapacitet, da efterspørgslen på virksomhedens øvrige produkter var kraftigt forøget. Tiden mellem lanceringen og den
egentlige produktion blev brugt til at præsentere og beskrive pumpen
for at fastholde fokus på og interesse for det nye produkt. Pumpen
blev blandt andet markedsført som den strømbesparende cirkulationspumpe med et lavt støjniveau, og med mottoet »Pumpen der virker –
men ikke knirker«.27
I 1950’erne var centralvarmeanlæg blevet standard i nybyggeri, og der
var derfor en stigende efterspørgsel efter cirkulationspumper. Flere henvendte sig til Bjerringbrovirksomheden, og det satte gang i udviklingen.
Poul Due Jensens grundlæggende syn på nytænkning og videreudvikling
var, at nye produkter skulle være bedre end de eksisterende, og det var

Grundfos’ første cirkulationspumpe, Varmefoss VP 32 fra 1959.
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også, hvad han gav udtryk for i virksomhedens kundeblad Pumpe-Bladet,
da cirkulationspumpen blev præsenteret:
Adskillige af vore kunder har i de sidste år undret sig over, at vi ikke havde en
cirkulationspumpe for varmeanlæg i vort fabrikationsprogram. Det kan synes
at være et let emne at kaste sig over … Man skal naturligvis ikke overvurdere
vanskeligheder, men da et nyt produkt helst skal repræsentere et fremskridt for
at have berettigelse, er der altid grund til at gå til bunds i problemerne. Det
kræver eksperimenter og tid, så der kan gå flere år fra de første forsøg til det
endelige produkt er færdigt til fabrikation.
Når vor cirkulationspumpe type VP 32 nu er nået til dette punkt, kan vi
præsentere den som et produkt, hvor vi i lighed med vore øvrige pumpetyper har
lagt høj kvalitet og god driftsøkonomi til grund for udførelsen.28
Den nye cirkulationspumpe var medvirkende til endnu et boom i pumpeproduktionen på linje med det, virksomheden oplevede med introduktionen af centrifugalpumpen. Den næste cirkulationspumpe i rækken kom
tre år senere i 1962 og fik navnet VP 35. Virksomheden var begyndt at
trænge ind på det tyske marked, og det blev derfor hurtigt nødvendigt
med en navneændring. ’Varmefossen’ og VP (forkortelse for varmepumpe)
gav kun mening på dansk, og de efterfølgende udgaver kom i stedet til at
hedde UP, en forkortelse af det tyske ord for cirkulationspumpe, ’Umwälzpumpe’.
Cirkulationspumpens kvalitet og driftssikkerhed lå Poul Due Jensen
meget på sinde i udviklingsprocessen. Det var uden tvivl grunden til pumpens succes. I dag er den Grundfos’ bedst sælgende pumpe, og kvaliteten
er ikke til at tage fejl af. Med jævne mellemrum dukker der VP 35 cirkulationspumper op, der har kørt siden installationen i midten af 1960’erne,
og ofte bliver de kun udskiftet, fordi der kan spares på strømforbruget med
en ny. Grundfos sidder i dag på 50 % af verdensmarkedet for cirkulationspumper.

Etablering og fremdrift
Med udviklingen af centrifugalpumperne i 1952 og den medfølgende
succes, havde Bjerringbro Pressestøberi endegyldigt etableret sig som en
pumpevirksomhed, og et navneskifte var derfor på sin plads. I december
måned 1953 skiftede virksomheden navn til Bjerringbro Pumpefabrik,
strategisk flankeret af produktnavnene ’Grundfoss’ og ’Dybfoss’ i mar19

kedsføringsøjemed, da de efterhånden var blevet synonyme med virksomheden.

Virksomhedens første logo, et B og et P sat sammen for Bjerringbro Pressestøberi, kom i 1953, og kunne passende bruges efter navneskiftet til
Bjerringbro Pumpefabrik. Det mere kendte logosymbol, Arkimedes’ vandskrue,29 blev præsenteret for Poul Due Jensen i 1955 af en medarbejder.
Symbolværdien af vandskruen i sammenhæng med en pumpefabrik var
ikke til at tage fejl af, og således blev logosymbolet en fast del af virksomheden og dens markedsføring.30
Det udvidede pumpesortiment samt navne- og logoskiftet var alt sammen en naturlig udvikling for en virksomhed, der blev mere og mere etableret og konkurrencedygtig i såvel ind- som udland. Næste skridt blev en
omdannelse til aktieselskab. Det skete i 1957, efter forslag fra virksomhedens revisor, Arne Kjærsgaard Nielsen, der mente, at tiden var inde til det
på grund af virksomhedens høje vækstniveau. Den 1. maj 1957 kom der
således et A/S efter virksomhedsnavnet, men reelt ændrede det ikke meget
ved ejerskabet. Der blev ikke tilført fremmed kapital til selskabet, og hovedaktionærerne var Poul og Inger Due Jensen. Svigerfaderen Martin Bach
blev også aktionær og dertil formand for bestyrelsen. Som noget relativt
nyt, ikke kun i Bjerringbro Pumpefabrik A/S men også på landsplan, gav

Det første logo med
Arkimedes’ vandskrue omkranset af
virksomhedsnavnet fra 1955.
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Den specialfremstillede borerørspumpe til
Brasilien i dens fulde længde i gården ved
Bjerringbro Pumpefabrik i 1956.

Poul Due Jensen flere af sine nære medarbejdere en lille aktiepost, og virksomhedens daværende to tillidsmænd fik ligeledes overdraget en aktie hver
til tillidsmandsorganisationen. Aktierne gav dem blandt andet ret til at
overvære virksomhedens generalforsamlinger.31 Poul Due Jensen beskrev
det således i et senere interview:
Jeg valgte samtidig at knytte en kreds af nære medarbejdere til firmaet som en
påskønnelse og en værdsættelse af dem, men også for, at de har mulighed for på
firmaets generalforsamling, der er selskabets højeste myndighed, at fremkomme
med deres eventuelle kritik af firmaets dispositioner. Af samme årsag fik firmaets daværende to tillidsmænd hver overdraget en aktie…32
Virksomheden var allerede nået langt på de 13 år, der var gået siden opstarten, og ikke mindst eksporten og markedsføringen udenlands havde
taget fart. I 1956 stod Indien og Brasilien også på listen over importlande,
og her var det speciallavede borerørspumper, BP’er, der blev solgt. Borerørspumperne til Brasilien var i særdeleshed noget af en opgave, idet de
skulle kunne hente vand fra 75 meters dybde. Bjerringbro Pumpefabrik
A/S var nu at finde på messer i mange lande og ikke kun i Danmark og
resten af Norden. Der blev blandt andet udstillet på messer i Tyskland,
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Syd-Rhodesia (det nuværende Zimbabwe) og på Cypern. Al markedsføringen gav pote, og i 1959 blev der oprettet en decideret eksportafdeling i
virksomheden. Samme år kunne produktionen af pumpe nr. 50.000 fejres,
og kun to år senere, i 1961, var det pumpe nr. 100.000, der var årsag til
festligheder.
I 1960 tog Poul Due Jensen endnu et stort skridt ud på verdensmarkedet ved at oprette sit første udenlandske selskab, der kom til at ligge i
Wahlstedt i det nordlige Tyskland. Hvis virksomheden skulle tage kampen
op mod de udenlandske, i dette tilfælde tyske, pumpeproducenter, måtte
man placere sig strategisk godt og hvor bedre end der, hvor slaget skulle
stå. Eller som Poul Due Jensen selv har beskrevet det i et senere interview:
Vi havde en ide om, at vi selv burde være i det land, vi ville bearbejde. Det
viste sig at være en god ide, idet kunderne derved bibringes den bedste service
og garanti, som de med rette har krav på i deres miljø og på deres eget sprog.33
Der blev undersøgt flere forskellige områder og beliggenheder i Tyskland,
men valget faldt på den lille nordtyske by Wahlstedt. På sit første besøg i
byen havde Poul Due Jensen, ud over sin eksportchef Henry Hansen, også
Bjerringbros borgmester Poul Villadsen med. Wahlstedts kommunalbesty-

Første udenlandske selskab blev oprettet i Wahlstedt, Tyskland i 1960. På billedet ses bygningen
med vinduet til salgskontoret.
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relse blev inviteret til Bjerringbro, og inden længe havde Poul Due Jensen
fået en aftale i hus om et stykke jord til sin tyske fabrik. Besøget betød
også, at Wahlstedt og Bjerringbro senere blev venskabsbyer. Den 1. august
1960 blev det første udenlandske selskab en realitet: Grundfoss Pumpenfabrik GmbH.

Fra to til et
Virksomhedens indtræden på verdensmarkedet betød også en ændring
af navnet på såvel virksomheden som dens produkter. I begyndelsen af
1960’erne blev der eksporteret til mere end 50 lande, og en tilretning af
navnet var derfor en nødvendighed. Produktnavnet ’Dybfoss’ var vanskeligt at udtale, og navnet ’Grundfoss’ blev derfor fra 1960 brugt som en
samlet betegnelse for hele sortimentet. Ligeledes kom selskabet i Tyskland
til at hedde ’Grundfoss’ da det sprogligt ikke gav megen mening at kalde
det for ’Bjerringbro Pumpefabrik A/S’. Virksomheden var i vid udstrækning blevet synonym med navnet på dens produkter, og det var derfor
ikke ualmindeligt, at der blev modtaget breve adresseret til eksempelvis
’Grundfoss Bjerringbro’ i stedet for Bjerringbro Pumpefabrik A/S.34 Næste
skridt måtte naturligvis være at ændre det danske selskabs navn til Grundfoss – Bjerringbro Pumpefabrik A/S, hvilket blev en realitet i 1963.
Det skulle imidlertid ikke gå helt så let. Mads Clausen fra virksomheden Danfoss på Als følte sig gået lidt for nær med navneskiftet, og han var
ikke længe om at indsende en protestskrivelse til aktieselskabsnævnet såvel
som til Poul Due Jensen.35 Begge virksomheder havde en stor eksport til
udlandet, og Mads Clausens anke var, at det ville skabe forviklinger med to
danske selskaber med endelsen –foss i navnet. Poul Due Jensen var imidlertid ikke enig i den bekymring. I hans optik var de to virksomheder jo
ikke produktmæssigt konkurrenter, og han mente desuden, at forviklinger
allerede ville være sket langt tidligere, idet navnet foss havde været brugt
om den første pumpe siden 1946. Navnet Danfoss blev også brugt fra
1946, da virksomheden tidligere hed Dansk Køleautomatik- og ApparatFabrik.36
Som det så ofte går, når to viljestærke personer står over for hinanden, så
var det en lang sej kamp at finde frem til et kompromis, og således gik det
også i denne strid. Der blev forsøgt mange fremgangsmåder, og foreslået
flere kompromiser, men det lykkedes ikke de to at nå til enighed, før Mads
Clausens alt for tidlige død i 1966. Den nye administrerende direktør i
Danfoss, Andreas Jepsen, så det ufornuftige i, at to ikke-konkurrerende
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virksomheder bekrigede hinanden, og tog få måneder efter Mads Clausens
bortgang kontakt til Poul Due Jensen for at få en ende på hele sagen. I
1967, fire år efter stridens begyndelse, lykkedes det at komme frem til
et kompromis: Grundfoss slettede det ene –s i sit navn mod en kontant
erstatning fra Danfoss til dækning af nye registreringsomkostninger med
videre. Den 22. juni 1967 ændrede Poul Due Jensen sin virksomheds navn
fra Grundfoss – Bjerringbro Pumpefabrik A/S til det mere mundrette og
internationalt klingende Grundfos A/S.37
I kølvandet på hele navnesagen kom et godt, venskabeligt forhold mellem familierne Clausen, Jepsen og Due Jensen samt et lige så godt forhold
på det virksomhedsmæssige plan. De to virksomheder har siden haft et
godt samarbejde og trækker på erfaringer fra hinanden blandt andet gennem medarbejderudveksling, hvor det kan nævnes, at Niels Due Jensen
arbejdede på Danfoss i årene 1972-74, samt at Grundfos’ nuværende koncerndirektør Carsten Bjerg kom til Grundfos efter en lang ansættelse på
Danfoss.

Vision = ekspansion og udvikling
Poul Due Jensen var som person både visionær, dreven og modig, og at
han havde store visioner for sin virksomhed var noget, der havde stået klart
helt fra begyndelsen. Han oplevede mere end én gang løftede øjenbryn og
hovedrysten fra lokalsamfundet, men det var på ingen måde noget, der
holdt ham tilbage fra at føre sine planer ud i livet.
I 1943, året før virksomheden ’Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik’
officielt blev til, havde han ved hjælp af opsparede penge og sin svigerfar som
kautionist købt 4 tdr. land, der grænsede op til hans grund på Østergade.38 At
opkøbe jord var der i sig selv ikke noget i vejen med, men at det var ren mosejord var noget helt andet. Det var jo intet mindre end tåbeligt, var der flere
i byen, der mente. Kommunen var på dette tidspunkt i gang med et større
kloakeringsarbejde i byen, og Poul Due Jensen indgik en særdeles lukrativ
aftale med kommunen om, at al den opgravede jord kunne smides på hans
grund. Hermed blev mosen fyldt op, og efter at have lavet vejen Birkevænget
på grunden, udstykkede og solgte Poul Due Jensen et antal byggegrunde, der
indbragte ham et pænt overskud i forhold til købssummen.39 Selv startede
han sit byggeri på den resterende tønde land med det 200 kvadratmeter store
værksted, der blev taget i brug kort efter virksomhedens opstart.
Også størrelsen på det første værksted blev bemærket med skepsis fra
mange folk i byen, for »det var da lige vel stort, var det ikke?« Men det var
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Udvidelse af fabriksbygningerne ved Grundfos Syd 1959.

ikke tilfældet, da der i de følgende år blev udvidet i flere omgange, og Poul
Due Jensen måtte endda købe flere af de udstykkede grunde tilbage for at
få plads til alle udvidelserne.40
Poul Due Jensen omsatte næsten ethvert overskud i nye bygninger og
maskiner i stedet for at lægge til side til dårligere tider, og det viste sig at
være et godt træk, når man tager virksomhedens hastige udvikling i betragtning. I særdeleshed satte udviklingen af centrifugalpumpen og dens
øjeblikkelige succes skub i udvidelserne. I midten af 1950’erne blev privatboligen bygget sammen med fabrikken, og en ny administrationsfløj
med eget udstillingsvindue blev til. Få år efter, i slutningen af årtiet, blev
den sjette tilbygning taget i brug, og sådan fortsatte det. I 1962 kom den
sidste fabriksudvidelse på det, der i dag kaldes Grundfos Syd, området
mellem Østergade, Jørgens Allé og Birkevænget, og jagten gik ind på
mere plads.
Der gik ikke længe, før Poul Due Jensen erhvervede sig en stor landejendom på 90.000 kvadratmeter ca. 500 meter nord for den eksisterende
fabrik ved den planlagte ringvej.41 Da han den 19. juli 1963 afslørede sine
planer for grunden, der skulle bebygges med et 30.000 kvadratmeter stort
fabriksanlæg, vakte det endnu engang stor opsigt og hovedrysten blandt
byens befolkning, men igen forstummede det.
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Poul Due Jensen præsenterer de ambitiøse planer for byggeriet på den nyerhvervede 90.000 kvadratmeter store grund i Bjerringbro den 19. juli 1963.

Den 11. maj 1964 blev grundstenen lagt til det, der i dag kaldes Grundfos
Nord. Poul Due Jensens vision blev til virkelighed, og hele området blev
med tiden bebygget med fabrikker, administrationsbygninger, akademi,
teknologicenter, udviklingscenter og meget mere. Siden blev det også til
fabrikker i Langå, Viborg og Ålestrup samt salgsselskabet Grundfos A/S København, der blev indviet i 1966.42 Og endelig i 1976 fik Poul Due Jensen
det trykstøberi (pressestøberi), han helt fra begyndelsen havde ønsket sig.
Ekspansionen fortsatte også ud over landets grænser, og i perioden
1960-80 blev der oprettet selskaber i Tyskland, England, Holland, Østrig,
Frankrig, Schweiz, USA og Belgien.43
Visionen om en stor virksomhed var ført ud i livet, og den fantastiske
udvikling fortsatte. Men Poul Due Jensen havde ikke gjort det alene, og
det var han aldrig nogensinde i tvivl om.

Grundfoskanere
Her ved GRUNDFOS er det ikke jeg – her er det vi,44 var ofte en udtalelse,
man ifølge flere medarbejdere kunne høre Poul Due Jensen sige, for det
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var måske nok ham selv, der havde visionen, modet og drivkraften til at
skabe virksomheden Grundfos, men han havde ikke været ene mand om
projektet. Han havde helt fra begyndelsen en veludviklet evne til at samle
dygtige og loyale medarbejdere om sig, en tendens, der fortsatte trods den
hastige udvikling og dertil hørende eksplosion i medarbejderantallet.
Poul Due Jensen var ikke altid nem at arbejde sammen med på grund
af et heftigt temperament, der bundede i såvel personlighed som i engagement og ildhu. Han kunne fyre en medarbejder den ene dag, blot for at
ringe ham op den næste for at høre, hvor i alverden han blev af. Trods sit
temperament og til tider hårde tone, så han sig aldrig for god til at undskylde, hvis han havde handlet overilet eller haft uret. Tillidsmand Georg
Jørgensen har beskrevet det således:
Due Jensen er ikke nogen stor diplomat. Han har det med at sige tingene lige
ud, råt og usødet, men det lærer man at tage. Han er regulær og står altid ved
sit ord, og man ved, hvor man har ham.
Jeg betragter ham som en stor mand, ikke alene for de resultater, som vi alle
kender, men fordi han ikke er bange for at give en medarbejder en undskyldning, hvis han føler, at han har forløbet sig og må erkende at have haft uret.45

Juleafslutning i 1963. Poul Due Jensen ses stående foran juletræet.
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Poul Due Jensen var både vellidt og respekteret af sine medarbejdere, der
ofte blev inspireret af hans begejstring og visioner. Selv forstod han også,
at det var i samarbejdet med sine medarbejdere, at visionerne blev ført ud
i livet, og han var ikke sen til at vise sin værdsættelse af dem og deres hårde
arbejde. Der blev holdt receptioner og fester ved oplagte lejligheder som
pumpe- og virksomhedsjubilæer med røde pølser, smørrebrød, øl og taler,
holdt stående på en ølkasse. Juleafslutningen og julegaveuddelingen blev
hurtigt en tradition, der stadig lever i bedste velgående, og som medarbejderne ser frem til med glæde hvert år.
Socialt engagement og uddannelse stod højt på Poul Due Jensens liste.
Eksempelvis samlede han i 1957 medarbejderne til ’Ungarnshjælpsaften’,
der var et indsamlingsshow for ungarske flygtninge i Danmark, og i 1962
var det uddannelse, der stod på programmet. Her blev der oprettet en aftenskole for medarbejderne med kurser i tysk, engelsk og matematik, så de
kunne dygtiggøre sig og følge med i virksomhedens rivende udvikling også
uden for landets grænser.46
Virksomhedens sociale engagement, både internt i virksomheden og
i samfundet omkring den, kom for alvor til skue for hele landet i 1968,
da Grundfos som den første private virksomhed i Danmark oprettede
et beskyttet værksted for mennesker med forskellige grader af fysiske og
psykiske handicaps. Initiativet var kommet fra daværende sognerådsformand Poul Villadsen og forsorgschef N.E. Bank-Mikkelsen, der i forbindelse med et besøg hos Poul Due Jensen forhørte sig, om virksomhedens
byggeplaner kunne inkludere indretningen af et beskyttet værksted. Det
kunne de, og den 13. maj 1968 blev værkstedet indviet og gav i første
omgang arbejde til syv medarbejdere.47 I 2008 kunne Grundfos indvie

Indvielse af virksomhedens første flexværksted
den 13. maj 1963. Første fra venstre er Poul
Due Jensen.
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flexværksted nummer seks i Danmark, og har i dag et mål om, at mindst
3 % af medarbejderstaben skal udgøres af medarbejdere ansat på særlige
vilkår.
Medarbejderinitiativer har heller ikke manglet i årenes løb. Et af dem
kom i 1964, hvor en række medarbejdere henvendte sig til Poul Due Jensen med ønsket om at oprette en firmasportsforening. Allerede samme år
blev foreningen en realitet, og den fik navnet Grundfos Sport. Poul Due
Jensen havde i mange år haft en drøm om at skabe et samlingssted for sine
medarbejdere og deres familier, og det ønske gik i opfyldelse i 1974, da han
indviede Hobbygården. Herfra blev der udbudt en lang række fritidsaktiviteter og hobbyværksteder, og foreningen Grundfos Sport skiftede navn
til Grundfos Hobby Sport, GHS i daglig tale. Desværre måtte Hobbygården nedlægges efter få år på grund af fabriksudvidelser, men Poul Due
Jensen vidste, hvor flittigt den blev brugt, så planer om et nyt fritidscenter
blev sat i værk, og det blev indviet den 19. maj 1978.
Den eksplosive udvikling, som virksomheden gennemgik, smittede
også af på antallet af medarbejdere. I 1945 havde virksomheden seks medarbejdere, i 1950 var det steget til 40, og i 1960 kom tallet op på ca. 200.
I takt med virksomhedens hastige vækst i 1960’erne, kunne Bjerringbro
ikke længere følge med i forhold til den fornødne arbejdskraft. Flere medarbejdere måtte derfor hentes ind udefra, hvilket også betød, at der måtte
skaffes boliger til de mange nye ansatte, og der blev derfor opført huse
flere steder i byen. De mest kendte er de 13 kædehuse, der ligger lige ud til
ringvejen over for Grundfos’ hovedadministration. Boligerne blev lejet ud
til medarbejdere, der dermed slap for en længere tur på arbejde.
Medarbejdertallet fortsatte med at stige til over 1.200 i 1972, knap
4.000 i 1982, omkring 7.000 i 1992 og omkring 11.000 i 2003.48
At Grundfos altid har været og stadig er god til at holde på sine medarbejdere, vidner de mange jubilarer om. Der går sjældent en måned, uden
at der er flere både 10-, 25- og 40-års jubilarer. Tælles indeværende år med,
har virksomheden siden begyndelsen haft 1.382 jubilarer, hvoraf de 98 har
været 40-års jubilarer og seks, herunder Poul Due Jensens søn Niels Due
Jensen, har været 50-års jubilarer. Da tallet kun refererer til 25-, 40- og
50-års jubilarer i Danmark, er det et forholdsvist højt antal.
Der holdes mange traditioner i hævd i forbindelse med fejringen af henholdsvis 25-, 40- og 50-års jubilarerne, og de indebærer blandt andet en
køretur i Poul Due Jensens gamle bil og middag på Frisholt, Grundfos’
gæstehus, med Niels og Minna Due Jensen som værtspar. I 1987 oprettedes også Grundfos jubilarklub, på initiativ af en gruppe medarbejdere,
der ønskede at bevare en god tilknytning til hinanden og virksomheden.
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De deltagende medarbejdere ved Grundfos Olympics 2011 i Bjerringbro.

Alle de initiativer, der gennem årene blev taget af såvel virksomheden
som medarbejderne selv, bevirkede, at der opstod en hel særlig Grundfoskultur eller Grundfos-ånd, der knyttede medarbejderne sammen i et fællesskab omkring deres virksomhed og skabte en stolthed over at være en
del af den. En stolthed, der ikke kun opleves i Bjerringbro og omegn, men
også i de udenlandske selskaber. Det kommer blandt andet til udtryk ved
et stort antal Facebook-sider fra flere af selskaberne, hvor medarbejdere på
tværs af jordkloden kan interagere med hinanden. Den særlige Grundfoskultur ses også tydeligt ved det særlige arrangement Grundfos Olympics,
der har været afholdt siden 1989 og lige som de officielle Olympiske Lege
afholdes hvert fjerde år.49 Her deltager et antal medarbejdere fra hvert selskab, og de mødes alle i Bjerringbro, hvor de stiller op i forskellige discipliner og bor hos en af deres danske kollegaer. Ved det seneste Grundfos
Olympics deltog ca. 1.000 medarbejdere, hvilket er det hidtil største antal.
Poul Due Jensen og hans efterfølgere har gjort og gør stadig meget for
at opbygge og vedligeholde denne helt særlige Grundfos-kultur og Grundfos-ånd, som stadig hersker i bedste velgående i virksomheden i dag, hvor
antallet af ’Grundfoskanere’ er oppe på ca. 19.000 på verdensplan.

Ud og hjem igen
Poul Due Jensen var en engageret mand. Han var engageret i sin familie,
sin virksomhed, sine medarbejdere og i høj grad også politisk i sit lokal30

samfund og på landsplan. Hans engagement i lokalpolitik var i høj grad
bundet op på interessesager, og han opstillede derfor ikke for et politisk
pari, men derimod på en borgerliste. Han blev godt nok medlem af Det
Konservative Folkeparti, men var aldrig mere knyttet til partier, end at
han ofte glemte dets navn og selv satte sit kryds ved den person, der bedst
opfyldte de krav, han nu måtte have, hvad enten personen tilhørte den ene
eller den anden fløj.
Allerede i 1954 blev han valgt ind i Hjermind-Lee-Hjorthede sogneråd,
og da Bjerringbro året efter blev samlet i én kommune, blev han også valgt
ind i det nye sogneråd. Her sad han indtil 1962, hvor han valgte ikke
at genopstille, men blev i stedet valgt ind i skolekommissionen og skolenævnet.50 Netop skoleområdet var Poul Due Jensen meget engageret i, da
han mente, at for at byen skulle have en fremtid, måtte det være absolut
nødvendigt at kunne tilbyde byens ungdom ordentlige uddannelsesmuligheder. Med den kraftige forøgelse af medarbejdere i virksomheden op
gennem 1960’erne, og den dertilhørende stigning i byens indbyggertal,
var det med frustration, at Poul Due Jensen erfarede, at Viborg Amtsråd i 1970 valgte at placere et gymnasium nummer to i Viborg og ikke i
Bjerringbro. Hermed følte han sig nødsaget til kraftigt at kritisere dette
valg, hvilket han gjorde i et åbent brev til såvel amtsrådet som Bjerringbro
Kommune og undervisningsministeren. I brevet beskrev han kort den eksportsucces, virksomheden havde, og hvad den havde betydet for antallet af
medarbejdere, og fortsatte således:
Det er klart, at en sådan ekspansion kræver en forøget stab af dygtige medarbejdere, og det må være lige så klart, at skal det lykkes at skaffe tilfredsstillende
forhold for disse mennesker, må udviklingen følges op af de kommunale og
amtskommunale myndigheder.51
Poul Due Jensen valgte samme år at udtræde af skolenævnet og skolekommissionen.
Sideløbende med utilfredsheden med de lokale politikere var Poul Due
Jensen og Grundfos kommet ud i et stormvejr af internationale dimensioner på grund af den politiske situation i Syd-Rhodesia, det nuværende
Zimbabwe.
Grundfos havde været til stede på det syd-rhodesiske marked siden 1959,
hvor virksomheden for første gang udstillede sine pumper der. Eksporten
til landet udgjorde ikke store procenter i regnskabet, men der var ikke
desto mindre et marked. Den politiske situation i Syd-Rhodesia havde i
en årrække været ustabil, og i 1966 oprettede FN en handelsembargo mod
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landet. Det var ikke alle lande, der fulgte sanktionerne, men Danmark
var ét af dem, og det fik Grundfos og Poul Due Jensen at mærke. Den 28.
maj 1970 mødte to københavnske politibetjente op i Bjerringbro med en
ransagningskendelse og begyndte, trods Poul Due Jensens fravær, at endevende virksomhedens regnskaber og korrespondance. Sagen endte med en
sigtelse for overtrædelse af FN’s handelssanktioner mod Syd-Rhodesia ved,
via tredje land, at have eksporteret reservedele til pumper, og med et krav
om bødestraf. Vreden og skuffelsen var stor, og det samme var følelsen af
uretfærdighed over at blive straffet trods det, at han havde opbygget en
virksomhed, som skaffede landet store eksportindtægter. Derudover havde
Poul Due Jensen skabt en god og tryg arbejdsplads og gjort en stor indsats
for sin by.52 Dommen faldt i februar 1972, og hverken Poul Due Jensen eller virksomheden slap for bødestraf, dog blev beløbene reduceret i forhold
til de indledende beløb i sigtelsen: konfiskation af 150.000 kr., bøde til
selskabet på 40.000 kr. og bøde til Poul Due Jensen på 25.000 kr.53
Allerede inden den endelige dom faldt, havde Poul Due Jensen taget
konsekvensen af sin skuffelse, og den var kraftigere end ventet: Der var
ikke planlagt yderligere udvidelser af virksomheden i Bjerringbro, derimod
i Wahlstedt, hvortil han nu også ville flytte og derfra lede virksomheden.
I medarbejderbladet Grundfos Information meddelte Poul Due Jensen sine
medarbejdere om sin beslutning og grunden herfor. I bladet orienterede
han først om det seneste regnskabsår og fremtidige målsætninger og fortsatte med sin tidligere kritik af de lokale og amtspolitiske beslutninger
vedrørende gymnasium nummer to og den manglende udbygning af vejnettet til og fra Bjerringbro. Derefter gjorde han rede for sigtelsen i forhold
til Syd-Rhodesia. På sidste side skrev han om sin beslutning om at flytte
til Wahlstedt, og han mente, at Grundfos Bjerringbro var i god form til
fortsat at trives og udvikles, og at det nu måtte være rigtigst at flytte til
Wahlstedt, for at »aktivisere Grundfos Wahlstedt til gavn for hele Grundfosfamilien«.54 Herefter bemærkede han, at hans flytning måske kunne bevise, at virksomheden nu var så voksen, at den kunne køre videre uden
større assistance fra ham. Hans allersidste bemærkning var i forhold til
medarbejderne:
Måtte vi tillige forstå den kunst at få arbejdet gjort interessant, så medarbejderne føler, at de er med i et godt team.55
Trods sin store skuffelse over det politiske klima i Danmark forsonede
Poul Due Jensen sig hurtigt med amt og kommune, hvor såvel samarbejde som kritik blev genoptaget. Men det ændrede ikke ved beslutningen
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Poul Due Jensen fik igen mere tid til udvikling og konstruktion af produktionsmaskiner, mens
han boede i Wahlstedt, Tyskland.

om at flytte til Wahlstedt. Posten som administrerende direktør for det
danske selskab overlod han til sin tidligere produktionsdirektør Herluf
Nedergaard, der i direktionen blev flankeret af økonomidirektør Henning
Jørgensen og salgsdirektør Laurids Trønninge Nielsen. Selv formåede han i
sin tid i Wahlstedt at skabe en meget stor vækst samtidig med, at han igen
fik mere tid til at kaste sig ud i udviklings- og konstruktionsarbejde. At han
flyttede fra Bjerringbro og Danmark betød dog ikke, at han holdte sig væk
eller mistede interessen for alt, hvad der foregik i lokalområdet og i resten
af Danmark. Der gik sjældent mere end et par uger mellem hans besøg i
Bjerringbro, der også vedblev at være virksomhedens hovedsæde for såvel
administration som udvikling.
Poul Due Jensen vendte senere hjem til Bjerringbro igen, hvor han fortsatte med at arbejde og udtænke nye ideer og planer, men i november
1977 gik han bort i en alt for tidlig alder af blot 65 år.
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Generationsskifte
To år før sin død havde Poul Due Jensen oprettet ’Poul Due Jensens Fond’
for at forhindre eventuelle økonomiske udfordringer ved et kommende
generationsskifte. Dermed havde han sørget for, at hverken offentlige eller
private økonomiske interesser kunne lægge hindringer i vejen for virksomhedens fortsatte vækst. Fondens formål var at sikre og udbygge det økonomiske grundlag for Grundfoskoncernen, hvilket også gør sig gældende i
dag, hvor fonden ejer 87,6 % af aktierne. Med oprettelsen af fonden havde
Poul Due Jensen også fraskrevet sig ejerskabet af koncernen for sig selv og
sine efterkommere, da der i fundatsen stod, at hverken fondens formue
eller indtægter nogensinde ville kunne tilbageføres til stifteren, hans kone
eller børn. Det var imidlertid heller ikke det vigtigste for Poul Due Jensen,
det var derimod at sikre hans livsværks beståen og udvikling, uanset om
familien var involveret eller ej. I praksis betød fondsoprettelsen, at hele
koncernens indtjening, efter skat, blev investeret i virksomheden til dens
fortsatte ekspansion, hvilket muliggjorde en høj grad af selvfinansiering.
På det ledelsesmæssige plan havde Poul Due Jensen ved sin afrejse til
Wahlstedt villet sikre sig, at moderselskabet kunne være selvstændigt på
trods af hans manglende tilstedeværelse. Til opgaven havde han samlet
yngre og yderst kompetente kræfter i virksomheden, der i samarbejde med
ældre, mere erfarne ledere kunne udgøre den nye generation, der skulle
overtage og køre virksomheden videre, når han engang valgte at stoppe. Af
disse personer var sønnen Niels Due Jensen en hovedperson, da han havde
udvist både lyst, engagement og kompetence til at drive sin fars virksomhed videre.

Poul Due Jensen oprettede i 1975 Poul Due
Jensen Fonden, og sikrede dermed virksomhedens økonomiske fundament for fremtiden.
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En cirka treårig
Niels Due Jensen
i sin fars første
værkstedsbygning.

Niels Due Jensen blev født den 8. marts 1943 som andet barn og eneste
dreng i børneflokken på fire. Han havde en barndom som mange andre
børn i 1940’erne og 1950’erne med en hårdtarbejdende far og en kærlig,
hjemmegående mor. Han tilbragte naturligt nok mange timer i sin fars
værksted, og det kom til at præge hele hans barndom, ungdom og voksenliv. Niels Due Jensen fik sin realeksamen i 1960 og havde som sin far en
stor interesse i smedefaget. Da både lysten og evnerne var dertil, startede
han i lære på Grundfos lige efter sin eksamen og blev udlært i 1964. Efter
at have været indkaldt til militæret, hvor han fungerede som våbenmekaniker, vendte han kort tilbage til Grundfos som værktøjsmager, inden
han startede sine ingeniørstudier ved Århus Teknikum og dermed fik den
uddannelse, hans far aldrig fik. Inden han nåede dertil, havde han gennem
KFUM-håndbold mødt Minna Højgaard Sørensen, som han forlovede sig
med i 1963, og giftede sig med i 1966. Undervejs i uddannelsen blev familien udvidet med børnene Annette i 1969 og Poul i 1971.
Niels Due Jensen og familien vendte tilbage til Grundfos og Bjerringbro, hvor den nyerhvervede ingeniøruddannelse straks blev taget i brug.
Der var dog en vis udlængsel, og den resulterede i nogle måneders ophold
i USA. Her boede de hos henholdsvis Minna Due Jensens søstre og hos
familien Cook, hvor sønnen Jerry Cook var chef for det amerikanske selskab, og hans far Einar Cook havde været den første Grundfos-forhandler
i USA. Cook-familien og Due-Jensen familien havde opbygget et nært
venskab igennem de år, der var gået, siden Einar Cook købte den første
Grundfos pumpe tilbage i 1961. Med sig fra USA fik Niels Due Jensen et
helt nyt syn på markedsudviklingen i det store land, og hvad det udgjorde
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Niels Due Jensen sammen med sin far Poul
Due Jensen kort før
dennes død i 1977.

af muligheder, samt et fornyet fokus på og en bedre forståelse af internationale forhold.56
Efter sin hjemkomst fra USA fik Niels Due Jensen arbejde hos Danfoss
på Als, hvor han samlede erfaringer i forskellige afdelinger. To år senere, i
1974, vendte den lille familie tilbage til Grundfos, hvor Niels Due Jensen
med fornyet indsigt og erfaring tiltrådte en stilling som afdelingsingeniør i
værktøjsafdelingen og udviklingsafdelingen. Her kunne han være helt tæt
på udviklingen af såvel produkter som produktion, som var hans fars store
passion og i lige så høj grad hans egen. På den måde fik han en bred indsigt
i hele virksomhedens essens og grundlag. På samme tid begyndte han også
at deltage i det administrative arbejde, så han var rustet til med tiden at
kunne tage del i direktionens beslutningsprocesser.57 Sammen med Arne
Krogh Kristensen og Jørgen Madsen kom Niels Due Jensen til at udgøre
en ny og yngre ledelsesgruppe, der blandt andet gik under navnet ’Støvsugerbanden’. Gruppen var samlet og forberedt af blandt andre Poul Due
Jensen og skulle rationalisere og rydde op i krogene, så virksomheden var
rustet til fremtidens opgaver.
Poul Due Jensens tidlige bortgang i 1977 betød dog, at Niels Due Jensen i en alder af blot 34 år måtte tage stilling til, om han var klar til at overtage den virksomhed, som faren havde opbygget. Poul Due Jensen havde i
tiden inden sin bortgang haft flere samtaler med sin søn om lederansvaret,
som han ville sikre sig, at Niels ikke påtog sig på grund af pres, for det ville
blive hårdt, og det ville kræve ofre.58 Men Niels var klar, og han overtog ledelsesansvaret efter sin far. Da Grundfos nogle år efter i 1980 fik etableret
en egentlig koncernstruktur, blev han formelt koncernchef.
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Nye tider
Grundet sine år i ’direktørlære’ sammen med Jørgen Madsen og Arne
Krogh Kristensen samt opbakningen fra de ældre og mere erfarne ledere
Herluf Nedergaard, Laurids Trønninge Nielsen og Henning Jørgensen klarede Niels Due Jensen overtagelsen af lederskabet efter sin far med stor
dygtighed. Han fik masser af støtte fra Grundfos-ledere og medarbejdere,
hvilket også var en årsag til, at generationsskiftet gik så ukompliceret, som
det gjorde. Hvis der nogle steder herskede tvivl om, hvorvidt Niels Due
Jensen var i stand til at videreføre virksomheden såvel produktmæssigt som
ledelses- og udviklingsmæssigt, så blev tvivlen manet til jorden, da virksomheden fortsatte sin rivende udvikling.
Lige som sin far brugte Niels Due Jensen meget af sin tid på produktudvikling og konstruktion. Han havde fra sin far og gennem sin uddannelse lært de grundlæggende principper bag pumpekonstruktion, og en
stor entusiasme og idérigdom samt samarbejdet med virksomhedens ingeniører gjorde, at produktudviklingen forblev virksomhedens kerneområde.
Denne fortsatte fokus på produktudviklingen kom til at kendetegne de
næste mange år og i særdeleshed inden for et nyere fokusområde: bæredygtighed. Niels Due Jensen var fremsynet og vidste, at det var af afgørende

Niels Due Jensen overtog ledelsesansvaret efter sin fars død. Her ses han på sit kontor i 1978.
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Niels Due Jensens fokus
på bæredygtighed resulterede blandt andet i udviklingen af den soldrevne
SP pumpe, der blev lanceret i 1982.

betydning, at virksomheden var i stand til at følge med den større efterspørgsel, der var på pumper generelt og på miljøvenlige løsninger specifikt.
Og Grundfos skulle ikke bare følge med, virksomheden skulle gå forrest og
være innovativ.
Udviklingen tog for alvor fart, da Verdensbanken finansierede et testprojekt om udvikling af soldrevne pumpesystemer. Grundfos, med Niels
Due Jensen i spidsen, udviklede en soldrevet udgave af dykpumpen SP,
som fik verdenspremiere i 1982 og vandt projektet. Systemet pumpede
automatisk fra solopgang til solnedgang, og krævede ingen tilsyn eller
overvågning. I et tropisk område ville pumpen cirka kunne forsyne en
landsby på 1.000 personer med rent drikkevand eller vande afgrøder på
et areal svarende til cirka 1 hektar, og det uden brug af anden energi end
den, der kom fra solen. To år senere, i 1984, kunne Grundfos træde ind på
spildevandsmarkedet med udviklingen af kælderpumpen, KP, som modtog ID-prisen for sit design. ID-prisen var tidligere tildelt den første SP i
1967, normmotoren i 1976 og jetpumpen i 1978.
Siden Poul Due Jensen konstruerede den første pumpe, har et gennemgående kendetegn for Grundfos været en ’kan selv«-mentalitet. Mentaliteten bundede i ideen om, at Grundfos selv kunne gøre det bedre, og som
sidegevinst var virksomheden mindre afhængig af leverandører. Dette er
gennem årene kommet til udtryk ved, at virksomheden selv har konstrueret flere af sine maskiner, hvoraf en af de mest kendte er bearbejdningsmaskinen til pumpehuse kaldet ’karrusellen’, som blev udviklet fra omkring
1970 af blandt andre Poul Due Jensen, da han boede i Wahlstedt. Senere
gav mentaliteten sig også udtryk ved opstarten af egen produktion af dykmotorer i 1974, og under Niels Due Jensens lederskab fik Grundfos også
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egen udvikling af elektroniske styringer i første halvdel af 1980’erne, og
en egentlig elektronikfabrik blev indviet i 1991. Elektronikproduktionen
gav Grundfos mulighed for selv at blive ved med at udvikle både nye og
forbedrede versioner af eksisterende produkter, og det blev en meget vigtig
del af virksomhedens fortsatte fremgang. Dette mundede blandt andet ud
i udviklingen af mikrofrekvensomformeren X99 i 1991, der gjorde det
muligt for pumperne at tilpasse hastigheden i forhold til behovet. Med
mikrofrekvensomformeren blev den intelligente pumpe født og startede
dermed en helt ny epoke for virksomheden.59
Med Niels Due Jensen som koncernchef fik Grundfos også sit eget Teknologicenter i 1990, hvor udviklingsarbejdet inden for produktionsteknologi og optimering af produktionsprocesser kunne fortsætte. Grundfos
opnåede i 1996 miljøcertificeringen ISO 14001, et miljøledelsessystem,
der med udgangspunkt i hele virksomheden stiller krav til blandt andet
miljøpolitik, planlægning, iværksættelse og drift.60 Ligeledes fik Grundfos
i 1994 et Business Development Center, der blev omdøbt til The Niels
Due Jensen Development Center i forbindelse med hans 70-års fødselsdag
i 2013. Begrundelsen for omdøbningen var hans arbejde med og udvikling
af mange af de produkter, der i dag er årsag til, at Grundfos er en af verdens
førende pumpeproducenter.
Niels Due Jensen stod bag mange nye initiativer, men fortsatte i høj
grad også flere af sin fars, blandt andet inden for social ansvarlighed. I
1997 etablerede Grundfos sammen med to andre midtjyske virksomheder
Det Midtjyske Netværk,61 der er et netværk for både offentlige og private
virksomheder, der ønsker at arbejde med et socialt engagement i deres
virksomhed. Derudover blev der åbnet yderligere fem flexværksteder forskellige steder på virksomheden. Også uddannelse af medarbejdere, som
Poul Due Jensen startede i 1962, blev der fortsat fokuseret på med åbningen af The Poul Due Jensen Academy i 2001.
I 2003 tog Niels Due Jensen beslutningen om at fratræde stillingen som
koncernchef for Grundfos. I stedet blev han valgt som koncernbestyrelsesformand, og i den egenskab fortsatte han sit virke for Grundfos. Denne
stilling fratrådte han i 2011, hvor han blev formand for bestyrelsen for
Poul Due Jensens Fond – en post han stadig bestrider.
Generationsskifte i en familievirksomhed kan til tider være kompliceret, da pres både internt fra virksomheden og eksternt fra det omkringliggende samfund kan have indflydelse på beslutningsprocesserne omkring
ledelsesskiftet. For Niels Due Jensen handlede overtagelsen om at udvikle
den virksomhed, som han havde set vokse gennem hele sin barndom.
Virksomheden skulle gøres global ved altid at gå forrest med innovative
39

løsninger, tilpasset et verdenssamfund med stadig stigende behov for vand.
Niels Due Jensen overtog i 1977 en virksomhed bestående af ni selskaber
ud over Holdingselskabet og ca. 2.800 medarbejdere. Da han selv stoppede i 2003, bestod koncernen af 65 selskaber og ca. 11.000 medarbejdere. Dertil har han videreført og udbygget virksomhedens fokus på social
ansvarlighed, blandt andet med oprettelsen af yderligere flexværksteder
samt ført Grundfos ind på nye markeder, herunder markedet for grøn
energi og bæredygtighed, som er et af virksomhedens kerneområder i dag.
Derudover formåede Niels Due Jensen i høj grad at være en engageret
og karismatisk leder lige som sin far samt at opretholde den helt særlige
Grundfos-kultur og Grundfos-ånd blandt medarbejderne. Virksomhedens
hovedsæde i Bjerringbro er fastholdt gennem årene, og det har haft en
enorm betydning for udviklingen af lokalområdet og egnen. Niels Due
Jensens store lokale engagement resulterede i en udnævnelse til æresborger
i Viborg Kommune i forbindelse med hans 70-års fødselsdag i 2013, hvor
udnævnelsen blev ledsaget af fakkeloptog og flotte taler. Niels Due Jensens
livsværk i Grundfos vidner om en videreførelse af hans fars idealer, men
ledsaget af hans egne kompetencer og visioner.

Grundfos i dag
Niels Due Jensen blev i 2003 efterfulgt af Jens Jørgen Madsen, og siden
af Grundfos’ nuværende koncernchef Carsten Bjerg, som har siddet på
posten siden 2007.62

Carsten Bjerg blev koncernchef i
Grundfos i 2007 og blev i 2012
kåret som Årets Leder.
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Verdens første Amærkede cirkulationspumpe, Alpha
Pro, der blev lanceret i 2005.

Grundfos’ kendetegn har fra begyndelsen været udvikling, produktion,
fremsynethed, engagement og viljen til at være de bedste, og det er i høj
grad det, der stadig er i højsædet i dag. Og med den arv, der ligger til
grund for virksomheden, er der noget at leve op til – og det bliver der. I
særdeleshed på bæredygtighedsområdet, der blev introduceret under Niels
Due Jensen, er Grundfos en af de førende på markedet. I 2005 lancerede
Grundfos verdens første A-mærkede cirkulationspumpe, Alpha Pro, der
siden er efterfulgt af nye versioner på det hurtigt udviklende marked.
I 2007 blev Biobooster præsenteret som et banebrydende kompakt og
mobilt rensningsanlæg til spildevand, der giver en mulighed for rent vand
til de egne af verden, hvor rensning af spildevand er en stor udfordring
både praktisk og økonomisk. Inden for området social ansvarlighed, som
har været en del af virksomheden siden Poul Due Jensens tid, er det foreløbig blevet til seks flexværksteder bare i Danmark, hvor virksomheden i
2008 kunne fejre 40-året for oprettelsen af det første. I takt med at virksomheden er blevet global, rækker den sociale ansvarlighed også ud over
landets grænser. I 2009 blev Grundfos LIFELINK oprettet som en forretningsenhed med et socialt formål, der udvikler bæredygtige vandsystemer
til fjerntliggende landområder i udviklingslandene. Systemet muliggøres
ved, at forskellige organisationer donerer anlægget til en landsby, hvorefter
landsbyen betaler for vandet via mobiltelefon, og disse betalinger går så
til vedligeholdelse af anlægget. I 2010 blev programmet Grundfos Brings
Water2Life startet som en mulighed for virksomhedens medarbejdere for
at donere penge til LIFELINK-vandprojekter i Kenya og Vietnam.
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Luftfoto af Bjerringbro fra 2010 med Grundfos’ store arealer.

I 2004 måtte Grundfos igen se sig involveret i en international politisk
sag. Denne gang var det i forbindelse med FN’s nødhjælpsprogram Olie-formad, der i årene 1996-2003 skulle hjælpe den irakiske regering med at sikre
sine indbyggere de mest livsnødvendige midler trods de økonomiske restriktioner, landet var underlagt efter Golfkrigen i 1991. I forbindelse hermed
indledte Grundfos på eget initiativ en intern undersøgelse af leverancerne til
Irak og fandt to interne sager om bestikkelse i forbindelse med programmet.
Det kostede to medarbejdere deres job, og Grundfos indgik frivilligt forlig
om tilbagebetaling, men fik siden returneret en del af tilbagebetalingen.
Trods modvind undervejs har Grundfos formået at være i næsten konstant fremadgående udvikling. Samtidig har virksomheden bevaret sit oprindelige værdigrundlag og udbygget det på bedste vis. Virksomhedens
seks værdier – bæredygtighed, åbenhed og troværdighed, mennesker i
fokus, uafhængighed, partnerskab og uendelig ambition – er rodfæstet i
historien og er i høj grad stadig relevante. Virksomheden er etableret på et
godt, stabilt værdi- og udviklingsbaseret fundament, og en af årsagerne til
Grundfos’ succes kan tilskrives denne omstændighed.
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Grundfos er en virksomhed, der trods sin globale størrelse stædigt har
holdt fast på ikke kun at have sit hovedsæde, men også produktion og
udvikling i og omkring Bjerringbro, byen, hvor det hele startede. Det er
en global virksomhed med stærke bånd til lokalsamfundet, og den har et
stadigt fokus på egnens arbejdspladser. På Grundfos i Bjerringbro har knap
30 % af de ca. 4.300 ansatte også postnummer i Bjerringbro.63 Hvad der
er sikkert er, at der hersker en vis lokal stolthed over Grundfos’ placering i
byen, hos såvel Grundfos selv som hos medarbejderne og i lokalsamfundet.
Der er en stolthed over at kunne være en del af en global koncern med
stærke lokale tilknytninger samt at være en del af en Grundfos-familie både
på arbejdspladsen og i lokalsamfundet, og det er noget, der i høj grad ligger
i definitionen af Grundfos-ånden. Tiden må vise, om Grundfos-kulturen,
ånden og sammenholdet vil vare ved i en fremtid, hvor den voksende globale medarbejderstab har vidt forskellige kulturelle baggrunde, alting går
meget hurtigere, og mennesker ’shopper’ mere rundt mellem jobs. Grundfos har gennem tiden formået at give sine medarbejdere en spændende og
udfordrende arbejdsdag, og loyale medarbejdere har været og vil altid være
afgørende for virksomhedens vækst. Grundfos’ udvikling fra kælder til koncern er båret frem af det aldrig svigtende engagement fra tusindvis af medarbejdere, og det vil forhåbentligt fortsætte mange år ud i fremtiden.
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Jesper Hjermind

Viborgs klostre
Indledning
Viborg havde seks klostre i middelalderen. Om fire af dem, Gråbrødreog Sortebrødremunkeklostrene i centrum af Viborg, Johanniterklosteret i
byens nordlige udkant og Augustinernonneklosteret ved Asmild Kirke på
den østre side af den nuværende Søndersø, har vi om ikke fyldige oplysninger, så trods alt et vist materiale til udredningen af klostrenes overordnende
byggeskema. Disse fire vil udgøre hovedmaterialet i denne artikel. Om de
to sidste klostre, Augustinerkonventet ved Domkirken i byens centrum og
Augustinernonneklosteret ved Budolfi Kirke i den sydlige del af byen, er
der kun overleveret ganske få vidnesbyrd.
Materiale til at gå i dybden med det daglige liv og de interne aktiviteter i klostrene er derfor meget sparsomt repræsenteret i museets sam-

Viborg havde i middelalderen 12 sognekirker og seks klostre. De seks klostre var 1. Augustinerkorherrerne ved Domkirken. 2. Sortebrødreklosteret. 3. Gråbrødreklosteret. 4. Johanniterklosteret. 5. Augustinernonnerne ved Budolfi Kirke. 6. Augustinernonnerne ved Asmild Kirke.
Tegning af Lars Agersnap Larsen.
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Murene fra det gamle middelalderlige Mariakloster indgik muligvis i Stænderhuset, der her er
gengivet af Rasmus Henrik Kruse i 1835. Bygningen blev nedrevet i 1873. Foto Nationalmuseet.

linger. Forholdet skal måske ses i lyset af en usædvanlig god renovation
gennem tiderne. Dette gælder imidlertid ikke helt for genstandsmaterialet
fra Asmild, som er mere righoldigt, men det henstår desværre uden registrering og beretning.
Artiklen her vil derfor, ud over en gennemgang af de seks klostres
bygningshistorie og hvad der har været af udgravninger, prioritere emnerne: Topografiske forhold og mulige aktiviteter før klostergrundlæggelserne, Reformationen samt klostrenes nedlæggelse og sekundære
brug.

Augustinerkonventet ved Domkirken
Augustinerkorherrerne virkede som præster ved Domkirken. Vi hører med
sikkerhed om korherrer i 1170’erne, men som kannikker ved Domkirken
med et vist fællesskab træder de frem allerede omkring 1120.1 Kannikkerne boede i Mariaklosteret, som nævnes i 1188, men kan være ældre.
Her levede de sammen og spiste i fællesskab, ganske som i et kloster. I
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Domkirkens inventar fra middelalderen er så godt som fuldstændigt gået til gennem årene. Bevaret i kirken kan den besøgende i dag se nogle felter fra korstolene, som blev benyttet af korherrerne
under deres messer i koret. Foto Viborg Museum.

1440 ophævedes fællesskabet, og hver kannik fik en del af den samlede
godsmængde – et præbende – til sit underhold.2 Det gamle Mariakloster
blev efter 1440 indrettet til biskoppens residens.3
Placeringen af Mariaklosteret er ukendt. Men det virker rimeligt, om
det lå umiddelbart nord for Domkirken. Her fandtes en 10 x 40 m stor
bygning i to etager med delvis kælder under. Bygningen benyttedes senere
til både Dom- og Stænderhus frem til nedrivningen i 1873.

Konventshuset på sydsiden af Domkirken. Tegning i Severinsen 1932.
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I det store irregulære hus er der spor efter et hjørne af en ældre nordsydgående fløj, og i 1986, hvor man udskiftede vandledninger, var der i
snittet et muligt fundament fra den østre side.4 Sporene er muligvis en
rest af Mariaklosteret. For bestemmelsen af bygningen som Mariaklosteret taler videre, at den må have ligge bekvemt for de messesøgende
munke, når de skulle fra dormitoriet ned i koret til nattebønnen matutin.5
Da kannikkerne efter 1440 var uden en fælles bygning på Domkirkens
område, mødtes de i Konventshuset, et nybygget hus, der lå på Domkirkens sydside, indeholdende en sal med en midterpille. Konventshuset blev
nedrevet på grund af brøstfældighed i 1828.6

Augustinernonnerne ved Budolfi Kirke
Augustinernonneklosteret ved Budolfi Kirke ved vi så godt som intet om.
Placeringen er ikke kendt, og var det ikke for bevarede breve og testamenter fra blandt andet 1263, 1268 og 1304 samt en omtale fra en notits i
Lund Domkirkes gavebog, hvor en nonne fra klosteret nævnes i tiårene
efter 1200, ville klostret være helt ukendt.7 Af brevene erfarer vi, at der
i Viborg er et Sankt Budolfikloster eller rettere, at der er et kloster i tilknytning til Budolfi sognekirke. I de to sidste breve nævnes også augustinernonneklosteret ved Asmild, så der er ikke tale om en fejlskrivning for
Asmild augustinernonnekloster.
Sidste gang, vi hører om klosteret, er i 1461, og det må være nedlagt
inden udgangen af middelalderen – det nævnes ikke i de senere kilder.
Vi har ingen arkæologiske spor af klosteret, dog skal det nævnes, at Viborgs første byarkæolog, murermester Gullev (1806-92), i 1868 fortæller,
at han har hørt, at der i 1760 er fundet spor af kirken 22 m syd for Store
Sankt Peder Stræde.8 Museet har gravet her i 1971, 19849 og i 200410 uden
at finde spor efter bygning eller begravelser.
Vi ved altså hverken, hvornår klosteret er stiftet eller nedlagt, hvordan
det har set ud, eller hvor det helt nøjagtigt har været placeret i byen.

Augustinernonnerne ved Asmild
I Danmark var der måske fire klostre for Augustinerkorfruer eller kanonesser, som de også kaldtes. Af disse lå to i og ved Viborg. Det ene ved Budolfi
sognekirke i Viborg by og det andet i Asmild.
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Asmild Kirkes sydside. Foto Jesper Hjermind.

At Margrethes Kirke i Asmild, nogle steder i de ældste breve står der i
Viborg, bliver hjemsted for augustinernonnerne skyldes formodentlig den
tætte samhørighed mellem Asmildområdet og Domkirken. I Asmild havde
bisperne et stenhus, og ydermere levede præsteskabet – kapitlet ved Domkirken, som ejede Asmild – som regelbundne Augustinerkorherrer. I pave
Alexander 3´s beskyttelsesbrev til Viborg Domkirke fra 1167 hører vi:
Paven tager på kapitlets bøn Margrethe Kirke i Asmild, hvilken kapitlets søstre
holder deres gudstjeneste i, i sin beskyttelse, forudsættende, at Augustins regel
skal overholdes der.
Selve stiftelsen af klosteret kan være sket nogle år før.11
Den stående kirke er kun en torso af fordums pragt. I sin ældste udformning var det en granit- og frådstensbasilika med et muligt stormandspulpitur, der må skrive sig fra slutningen af 1000-tallet, altså mere end 80 år før
vi i 1167 har den ældste omtale af et nonnekloster på stedet. Inspirationen
til kirkens ældste udformning kan være fra Rhinegnen eller Sachsen.12
Som tærskelsten til norddøren fandtes i 1950 en runesten fra tiden omkring 1000 med indskriften:
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Asmild Kirkes bygningshistorie. Tegning i Vellev 1990.

Thorgun(d), datter af Thorgot, (der var) søn af Thjodulv, satte denne sten efter
sin ægtefælle Bose, tidenders mand …
Runestenen er et helt lille familietræ, hvor datter, far og farfar nævnes.13
Bose betegnes som tidenders mand, måske en kongelig embedsmand i
forbindelse med kongevalg og tingmøder i Viborg?14 Måske er det Boses
slægt, der har rejst kirken?
Omkring 1150 tilbygges kirken et usædvanligt vestarrangement med to
tårne og en apside. Inspirationen er måske hentet i en lignende udformning af Domkirken i Bremen, som på det tidspunkt var ærkebispesæde for
Danmark.15 I sydtårnet fandtes en grav med en 40-årig kvinde, muligvis
en tårnstifter?16
Den tilhørende kirkegård lå blandt andet syd for kirken. Her blev gravene senere overlejret af klostrets vestfløj og fratergården.17
Da nonnerne rykker ind i årene omkring 1160, har det atter medført
ændringer på kirkebygningen. I vestenden af kirken bygges et nonnepul52

pitur i træ, og der indrettes en adgangsvej fra dormitoriet i vestfløjen til
pulpituret henover den sydlige del af søndre sideskib. I årene omkring
1250 tilbygges det nu stående firkantede kor.
Efter en brand omkring 1350, dateret på baggrund af mønter i et
brandlag, ændres der igen på kirken. Hele vestpartiet fjernes, og et nyt træbygget pulpitur må være blevet opført i skibets vestende. Søndre sideskib
nedbrydes også, mens det nordre først falder omkring 1550 ¤18
Af inventaret fra middelalderkirken er bevaret en romansk døbefont og
en 1300-tals klokke.19

Udgravningsplan over Asmildkloster. Tegning Erik Levin Nielsen 1969.
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Viborg Museum undersøgte dele af klosteret i årene 1961-75, nemlig
dele af vestfløjen samt hjørnet til sydfløjen, men der findes desværre ikke
en beretning fra udgravningen. Der blev ikke afdækket spor af korsgangene, men alene rester af de to fløje (den østlige del af klosteret med hovedparten af sydfløjen og hele østfløjen blev ikke arkæologisk undersøgt).
Klosteret er formodentlig påbegyndt i 1100-tallet og for at sikre en tilpas stor byggegrund, er der i den vestlige del tilført op til to meter opfyldning til den kommende klostergrund.20 Vest- og sydfløj antages at være
opført i 1100-tallet. Mod vest og syd har bygningerne stået på en kraftig
og veludført, syld, der må skrive sig fra 1160’erne, mens den korresponderende syld til fratergårdssiden var spinkel og nok stammer fra en mere
beskeden bindingsværksmur opført i middelalderens senere del, eventuelt
efter branden i 1300-tallet.21 En brønd var anlagt syd for sydfløjen uden
for de centrale klosterbygninger i klausuren.

Johanniterklosteret
Klosteret nævnes i 1285, hvor greven af Eberstein skænker gods til klosteret, der var indviet til Johannes Døberen.

Murermester Gullev sammentegnede sine iagttagelser af Johanniternes klosterkirke i 1886. VSM
A206.
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Teglstenskapitælet
skænket til Viborg
Museum i 1861 af
murermester Gullev,
der havde fundet
det ved Johanniterklosteret i Sankt Ibs
Gade. Foto Liselotte
Sørensen.

Der er intet bevaret af klosteret over jorden, og hovedparten af iagttagelserne i klostertomten er gjort i begyndelsen af 1800-tallet, fortæller
murermester Gullev i 1868.22 Klosteret skulle have været udformet som
en stor firkant med kirken mod nord. Kirken skulle være bygget med stor
pragt, fortæller Resen i sin Atlas Danicus fra 1677,23 og skulle ifølge Gullev
have været 55 m lang med 8 hvælvinger, mod vest et tårn og to kapeller på
nordsiden.24 Et af Viborg Museums ældste inventarnumre,25 et smukt kapitæl af brændt ler fra klosteret, er skænket af murermester Gullev i 1861.
Vores kendskab til de øvrige tre klosterfløje er mangelfuldt. Der er afdækket et lille parti af det sydvestre hjørne og af fundamentspæle fra østfløjen. De er dendrokronologisk dateret til begyndelsen af 1300-tallet,26
en datering, der stemmer fint overens med et grundlæggelsestidspunkt for
klosteret til slutningen af 1200-tallet.
Muligvis har dele af østfløjen bestået af bindingsværksbygninger, da der
er fundet spor af en sådan rejst på en stensyld. Tavlene var på den østre side
udført med lerklining og på den vestre side med munkesten.27 Der er ikke
iagttaget spor efter korsgange. Kirkegården lå nord for klosteret sammen
med en hospitalsbygning, der i 1527 ikke længere benyttes til sit formål.28
Ladegården nævnes som ny i 1458,29 og rester af bygningerne herfra
blev med stor sandsynlighed afdækket i 1985 vest for selve det centrale kloster.30 I samme område finder vi måske pladsen for agerjorden, abildgården, haver og andre økonomibygninger. Yderligere spor af lette bygninger
er gjort syd for det centrale kloster sammen med nogle få spredte begravelser, muligvis et haveområde til klostret?31 Eller måske er det området, der
husede klosterets mælkehus, der nævnes i 1527.32
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Sortebrødrenes kirke set fra syd. I middelalderen var der frit udsyn gennem de spidsbuede åbninger, så munkene kunne sidde i korsgangen og kigge ud i klostergården. Foto Jesper Hjermind.

Det er sjældent, at de menige johanniterbrødre træder frem i de skriftlige
kilder, men korsbroder Chresten Eskildsen er en undtagelse. I 25 år, 145378, nævnes han i mange Viborg-sammenhænge, så han må have været et
kendt ansigt i samtiden, både i byen og i forbindelse med landstinget. Efter
hans død bekræfter hans halvbroder hans tilknytning til johanniterne, og
at han skænkede dem jordegods, og at det skete: »I hans velmagtsdage, den
tid han først tog ordensklæder på.«33

Sortebrødrekloster
Hvornår Sortebrødrene nåede til Viborg, ved vi ikke helt præcist, muligvis
i årene umiddelbart efter 1225. I 1246 er de her, for da deltog en Viborgbroder i et provincialkoncil i Ribe.
Kirken, der stadig benyttes til gudstjeneste, blev placeret ca. 200 m syd
for Domkirken. Bygningen, der er 44 m lang og 8,8 m bred, er et langhus,
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Sortebrødre Kirkes bygningshistorie. Tegning Morten Larsen.

hvor skib og kor går ud i et, Det virker, som om skibet er bygget i alt fald i
to omgange. Første del dækker de tre østligste hvælvfag, hvor hvælvene er
ringmurede og må dateres til perioden 1230-50. De efterfølgende to sidste
fag med ribbehvælv, må være tilbygget op mod år 1300.
I slutningen af middelalderen tilbygges kirken to kapeller, der nu er
indrettet til nordre sideskib.34
Af selve klosteret er alene den nordre korsgang bevaret. Den er nu
søndre sideskib i kirken. Der er kun foretaget få arkæologiske undersøgelser i og ved klosteret. En større udgravning ved sydfløjen i 1968 afventer
stadig en beretning fra Nationalmuseet. I 1998 blev en kloak ført gennem
fratergården, og i snittet var det muligt at registrere plyndringsgrøfter, formodentlig efter den søndre korsgang og sydfløjen.35 Det centrale firfløjede
kloster antages på den baggrund af have været ca. 36 x 46 m stort.

Planen over sortebrødrenes kloster er
meget omtrentlig,
men således forestiller vi os i 2013
det centrale klosters udstrækning
i middelalderen.
Tegning Lars Agersnap Larsen.
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Der er også ældre registreringer blandt andet ved murermester Gullev,
men ingen grundige undersøgelser af bygninger uden for det centrale klosterområde. På en terrasse mod syd er der spor efter en vinkelformet bygning og yderligere spor efter en mulig boderække (mindre, sammenbyggede udlejningshuse) ud mod Store Sankt Peder Stræde.36
Der er intet af det middelalderlige inventar bevaret.

Gråbrødrekloster
I 1235 grundlagde gråbrødrene deres kloster i Viborg. Blandt de ældste
velyndere møder vi igen grevinde Mariana Eberstein og hendes to sønner
Albert og Ludvig Albertsen. Familien var også donatorer til Johanniterklosteret. I årene før 1300 skænker de store pengebeløb til klosteret og bliver
også begravet her.
Selve kirken, der var indviet til Sankt Maria, er væk, men vi kan følge
murenes forløb i de klippede hække i den lille park »Hans Tausens Minde«.
Den har indvendigt været 41 m lang og 6 m bred og var som Sortebrødrenes kirke en langhusbygning, som her dog afsluttedes med en halvrund
apsis mod øst. Ud fra de dekorative detaljer på en tegning fra 1760 må
vi formode, at i al fald østenden af bygningen skriver sig til 1200-tallets
sidste tiår. Gråbrødrenes kirke spillede en central rolle i Reformationen (se
nedenfor). Ved udgravninger i de sidste år er der to steder på klosterområdet truffet ældre begravelser. Fem grave i et felt i østfløjen havde en anden
orientering end murværket og hidrører givet fra et ældre kapel eller kirke
på stedet.37

Sydsiden af gråbrødrenes klosterkirke i 1760. Tegning Peder Jensen Abildskov.
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Udgravninger i 2004 i
Gråbrødreklosteret afslørede grave, der må
være ældre end selve
klosteret – spor efter en
ældre kirke? Foto Jesper
Hjermind.

Dele af klosteret, der lå på kirkens nordside, er blevet undersøgt ved forskellige lejligheder. I 1935 blev der udlagt en serie søgegrøfter ved arkitekt
Charles Christensen for arkitekt Vilh. Lorenzen for at afklare klosterets
udseende i anledning af 800-året for dets stiftelse.38
Renoveringen af klosteret i 1976 kastede lys over de stående bygninger
og førte til genskabelsen af Christian 3.s (1534-59) logi »Kongens kammer« i Viborg, som det formodentligt har set ud før 1541. Nord for de
bevarede bygninger undersøgtes en række murforløb, der sammenholdt
med tilsvarende iagttagelserne i en kloaktrace undersøgt i 1986 måske er
rester af Ebersteinernes bygård, skænket omkring 1300?
Gennem de sidste år har Viborg Museum genoptaget de arkæologiske
undersøgelser i klosteret.39 Der er blevet undersøgt en serie søgegrøfter

I årene 2008-12 har
Viborg Museum søgt at
fastlægge Gråbrødreklosterets bygningshistorie
gennem en række søgegrøfter. Forenklet rekonstruktion 2013. Tegning
Lars Agersnap Larsen.
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Den østre korsgang i Gråbrødrenes kloster var intensivt benyttet. De tre grave lå ovenpå og ganske
tæt på hinanden. Foto Jesper Hjermind.

suppleret med stedvise georadarundersøgelser for at fastslå det centrale
klosters udseende og planløsning. Resultaterne fortæller om et firelænget
kloster samlet omkring en 150-160 m2 stor klostergård, hvor kirken har
udgjort sydfløjen i anlægget. Om klosterfløjenes daglige brug afslørede søgegrøfterne ikke noget nyt.
Ved den nordre fløj var der flere
faser i byggeriet. Muligvis står vi her
også over for en ældre bygning, opført før munkene rykker ind. Der er
registeret korsgange i den centrale
klostergård, og i den østre korsgang
blev der afdækket en grav med tre
skeletter ganske tæt på hinanden.
Korsgangen har altså været flittigt be-

Forstander – guardian – for Gråbrødreklosteret
Johannes Knudsen afbilledet i grå munkekutte
på sin gravsten, der i dag kan ses i Domkirken.
Tegning ved Magnus-Petersen i Heise 1879.

60

På Rawerts akvarel fra 1821 ligger Domkirken og de to tiggermunkeklosterkirker markant i
landskabet. Foto Det Kongelige Bibliotek.

nyttet som begravelsesplads, en mulig og vel ikke uvæsentlig indtægtskilde
for klosteret.
Nord for den centrale klostergård var der endnu en klostergård og igen
længere mod nord flere bygninger, som vi ikke kender omfanget af. Bebyggelsen her har nok primært bestået af økonomibygninger.
På det ganske store område kender vi fra de skriftlige kilder også til
kål- og urtegårde, i haven lå en helligkilde kaldet Maria sundhedsbrønd,
og området husede også en lille teglovn.40

Topografiske forhold og mulige aktiviteter
før klostergrundlæggelserne
Viborg er måske ikke en decideret bjergby, men i det mindste en bakkeby.
Den østlige og sydlige del af byen er præget af en række markante bakkeknuder eller toppe adskilt af dybe regnvandskløfter. På bakkeknuderne
anlægges blandt andet Domkirken med Augustinerkonventet, og på bak61

keknuderne henholdsvis nord og syd for Domkirken fandt Gråbrødrene
og Sortebrødrene markante byggegrunde.
Nonneklosteret ved Budolfi Kirke kan have fundet plads på en af de
tilsvarende sydvendte bakkeknuder.
I den nordøstre del af byen på et mere plant terræn ned mod søen, helt
ud mod byens befæstning, grundlagdes Johanniterklosteret. Placeringen
her har nok været dikteret af, at der i denne del af byen var ubebygget
jord. I forbindelse med befæstningen af Viborg i 1150-51 bliver nemlig
store ubebyggede arealer af fortifikatoriske hensyn lagt inde bag vold og
grav.41 Arealerne må stadig have ligget ubebygget hen til slutningen af
1200-tallet.
Nonneklosteret i Asmild på østsiden af søen over for Viborg by havde
i sine første år en meget tæt forbindelse til byen. Kun en landtange og en
mindre bro skilte dem fra hinanden – en gåtur på 10 minutter fra Domkirken. Denne nærhed blev afbrudt, da vandstanden i søen blev hævet med
op til to meter i forbindelse med rejsningen af kongens borg Borgvold i
1313.42 I tiden derefter måtte man enten sejle over søen eller tage turen
rundt om f.eks. Søndersø, i 2013 en strækning på 5,7 km. En fast forbin-

Ebersteinernes våbenskjold. Tegning i
Danmarks Adels Aarbog, 1892.
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delse over søen så først dagens lys igen præcist 500 år efter i 1813, hvor en
dæmning og en bro blev bygget. På stedet for klosteret var der allerede en
kirke med en placering på det højeste sted. Før klosterbygningerne kunne
rejses, blev der byggemodnet med op til to meter tilført materiale.
På klosterområderne er der kun fundet svage spor efter mulig ældre
aktivitet. Ved Domkirken er der undersøgt to små pletter med et muligt
kulturlag. Om de stammer fra ældre profan bebyggelse, er spor efter en
arbejdshytte benyttet ved Domkirkens rejsning eller resterne af en trækirke
er usikkert.43
Ved Asmild er vi på mere sikker grund. Her er fundet en runesten,
og her står de tilbageværende dele af en treskibet frådstenskirke med tilhørende kirkegård, hvilket må ses i lyset af en stormandsbosættelse, som
ender som en donation til en klosterstiftelse.
Noget tilsvarende må gøre sig gældende ved Gråbrødrenes kloster. Her
er spor efter ældre begravelser under østfløjen, som antyder et ældre kapeleller kirkebyggeri. Videre er der spor efter mulige ældre murede bygninger
på den nordligste del af området. Det virker oplagt at sætte dem i forbindelse med adelsslægten Eberstein, som skænker gods og stifter klosteret
efter en nu forsvunden indskrift på deres gravsten i klostret:
Brødrenes kloster i Viborg er bygget fra grunden af fru grevinde Mariana og
hendes sønner hr. grev Albert af Eberstein og hr. marskal Ludvig af Eberstein.
Og disse tre er begravet i én grav under en marmorsten.44
Familien blev også begravet i klosteret, og historikeren Arild Huitfeldt
(1546-1609) fortæller om marsk Ludvig Albertsen Eberstein
hans våben en blå løve, som samme grever fører, findes over hans grav i Viborg.
Ebersteinernes våbenskjold må tænkes at være kalkmalet over gravstenen.45

Reformationen
Viborg er Reformationens by i Danmark. Hertil kom Danmarks reformator Hans Tausen som Johannitermunk i 1525. I begyndelsen underviste og prædikede han i klosterkirken, men da hans forkyndelse
fra foråret 1526 blev stærkere i sin kritik af den bestående kirke, og
han turede frem, som det omtales i et tidlig reformationsskrift, ved at:
»udspy sin forgiftede tunges eder«, reagerede Johanniternes prior med at
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På Reformationsmonumentet i København, skabt 1937-41 af Max Andersen og Harald Lønborg-Friis, er gengivet scenen, hvor slotshøvedsmanden Poul Stigsen prøver at arrestere Hans Tausen i Gråbrødre Kirke. Foto Jesper Hjermind.

udstøde Hans Tausen af ordenen.46 Han stod nu uden kirke indtil katedralskolens rektor, den senere første lutherske biskop Jacob Skjønning
( -1549), i 1526 stillede sognekirken Sankt Hans Kirke til rådighed for
N



N



Ved de arkæologiske undersøgelser i 1934 i Gråbrødreklosteret blev der afdækket en kapelbygning i
østfløjen. Det virker rimeligt, at det er den bygning, hvor munkene holdt deres gudstjeneste, da de
var blevet fordrevet fra deres kirke i 1529. Tegning C. Christensen, foto set fra nord Vilh. Lorenzen.
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hans lutherske prædiken. Nok så vigtigt fik Hans Tausen samme år et
værnebrev fra kong Frederik 1. (1523-33), så han nu kunne fortsætte
sin lutherske forkyndelse med både Viborgs borgere, bystyret og kongen i ryggen.
Sankt Hans Kirke bliver snart for lille til de mange tilhørere, og det fortælles, at Hans Tausen må holde gudstjeneste under åben himmel. I 1527 tiltvinger viborgenserne sig med magt adgang til den store Gråbrødre Klosterkirke. Under en af Hans Tausens første prædikener sender biskop Jørgen Friis
(ca. 1493-ca. 1547) sin slothøvedsmand Poul Stigsen til Gråbrødre Kirke for
at arrestere ham. Viborgenserne sætter sig kraftigt til modværge, henter våben
og bispens folk må fortrække, inden det kommer til åben kamp 47
Gråmunkene deles nu i et års tid med de reformerte om at holde gudstjeneste i klosterkirken. Til sidst presses munkene helt ud af deres kirke
og må holde deres messer i et lille kapel ved korsgangen på nordsiden af
klosterkirken, mens der bliver holdt evangelisk gudstjeneste på dansk i
hovedkirken.
I 1529 indsættes Hans Tausen som sognepræst i Gråbrødre Kirke, efter
at kongen har godkendt, at Viborg bys 12 sognekirker og kapellerne nedrives, og kun kirkerne ved Sortebrødre- og Gråbrødreklostrene bevares som
byens to nye sognekirker. Senere på året kaldes Hans Tausen til København. I nogle af de øvrige bygninger i Gråbrødreklosteret i Viborg indrettes i 1530 landets første præsteskole, efter at gråmunkene endeligt er blevet
fordrevet fra deres kloster, blandt andet gennem borgeleje – tvangsindkvartering af soldater.48
I 1536 er Reformationen gennemført i hele landet, og i kirkeordinansen
fra 1537 blev tiggerordnerne decideret forbudt i hele Danmark.49

Klostrenes nedlæggelse og sekundære brug
Efter Reformationen bliver et af Viborgs klostre indrettet til kongeligt
lensmandssæde.
Det gamle Johanniterkloster eller Sankt Hans Kloster benyttes som
lensmandssæde, 1547-60 lagt under Hald len, og fra 1583 er det landsdommerlen, det vil sige, at godsindtægterne derfra gik til aflønning af en
af landsdommerne ved Viborg Landsting. I den ledige bygningsmasse får
forstanderen ved Aalborg Kloster i 1546 et hus, og kirken bliver i 1552
overladt landstinget til domhus. I 1573 nedrives tårnet og de to kapeller af
Jørgen Skram til Tjele, og materialerne føres til Tjele. Da Domhuset flytter op i den gamle bispegård, i det tidligere Mariakloster, nedrives kirken,
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Da man nedbrød alteret
i Gråbrødre Klosterkirke
i 1830, dukkede en helgengrav med relikvier op.
Den opbevares nu på Nationalmuseet. Foto Nationalmuseet.

og vel de øvrige klosterfløje endeligt i 1578. Materialerne benyttes blandt
andet til reparationer på Domkirken og bispegården.50
På Asmild Kloster får nonnerne lov til at blive boende i en årrække. Af
lensmands Axel Juuls forleningsbrev fra 1551 fremgår det, at der stadig er
nonner på klosteret. Lenet var som Sankt Hans Kloster et landsdommerled, men det blev i 1606 forenet med dette.51 De oprindelige klosterbygninger nedbrændte totalt i 1713 og tre nye fløje rejstes i bindingsværk.52
Gråbrødre Klosterkirke bliver benyttet til sognekirke frem til 1812,
hvor den bliver opgivet på grund af brøstfældighed. Den nedrives endeligt
i 1830. Inventaret spredtes efter en auktion i 1813 over hele Midtjylland.
Det store senmiddelalderlige krucifiks kommer til Sortebrødre Kirke i Viborg.
Stedet hvor kirken og det centrale klosteranlæg lå, er i dag et lille offentligt anlæg.
På Gråbrødreklosteret indrettes et hospital, altså et hjem for syge, gamle
og fattige, efter en fundats, der i 1541 stadfæstes af Christian 3. (15341559). Klosteret rammes af Viborgs altødelæggende storbrand i 1726, og
flere af klosterbygningerne nedrives efterfølgende.
Bevaret til i dag er en stump af nordfløjen, dele af østfløjen med en
sidefløj med opholdsrum for Christian 3. og henover disse en dansesal, alt
fra den nordre klostergård. Hospitalet fungerer til 1950. Senere er bygningerne indrettet til ældreboliger.
Sortebrødrenes kloster er efter 1536 hjemsted for den første protestantiske biskop, Jacob Skjønning. Kort tid efter flytter biskoppen, anlægget
forfalder og nedrives. Kirken, søndre korsgang og de to kapeller bibeholdes
som sognekirke.53
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Afslutning
Sammenfattende må det konstateres, at det er tankevækkende, at der er
så megen »ledig« plads i centrum af Viborg, at to af klostrene kunne få så
centrale placeringer. Det må hænge sammen med, at donatorernes familier
har sikret sig centrale byområder, da byen grundlægges i det tidlige 1000tal. Grundstykker, som giver plads til en bygård, eventuelt med en kirke
eller et kapel for disse familier, og som er munkenes første bosteder, da de
kommer til Viborg.
Man aner også, at det er stormænd, der i al fald står bag nogle af klostergrundlæggelserne. Ved Gråbrødreklosteret kan vi sætte navn på stifterne, og Ebersteinerne var en af landets mest betydningsfulde familier.
Ved Asmild vidner den særprægede kirke om et anlæg, der har været en
lokal stormandsfamilie værdig.
Reformationen i Danmark har sin begyndelse i Viborg, hvor reformatoren Hans Tausen kommer til byen. Inden han forlader den igen i 1529,
er domkirkebyen ændret for altid. De 12 sognekirker nedrives med tiden,
og de to tiggerklostres kirker indrettes til nye sognekirker.

Det elegante kor på Sortebrødrenes kirke fotograferet en
tidlig decembermorgen. Foto
Jesper Hjermind.
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Bygningsmassen finder for en tid andre anvendelser. Ved Sortebrødreklosteret f.eks. som bolig for den reformerte biskop og Johanniternes kirke
som domhus, men over tid nedrives de fleste af klosterbygningerne.
I 2013 er alene bevaret Asmild Kirke og Sortebrødrenes kirke, der benyttes som sognekirker, samt dele af Gråbrødreklosteret, der er indrettet til
ældreboliger.
Meget er væk, men det, der står tilbage, er med til at fortælle historien
om middelalderens klostervæsen i Viborg.
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Magne Juhl

Ane Dorthea Hagensen (1803-81)
og kancelliråd og overretsprokurator
Andreas Møller (1817-88) i Viborg
Indledning
På landets kirkegårde findes mange gravsten med tekst, som dækker over
spændende historier, men disse er ikke altid kendt.
På kirkegården i Rødding i Salling er en sten over Nis Nissen, der var
ejer af middelalderborgen Spøttrup. På stenen er også omtalt hans og
hustruens børn, men hustruen, Ane Dorthea Hagensen, er ikke nævnt.

Gravstenen over Nis Nissen og
børnene fra Spøttrup på Rødding Kirkegård.
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Hende finder vi nævnt på en sten i familien Møllers gravsted på kirkegården i Viborg, hvor hun er begravet sammen med sin anden mand, Andreas
Møller.
Om Nis Nissen er tidligere skrevet en del, blandt andet af Jeppe Aakjær1
og F. Elle Jensen på basis af en gammel Røddinglærers optegnelser.2
Om Ane Dorthea Hagensen er stort set kun skrevet det, som fremgår af
min artikel om fødselen af hendes og Nis Nissens børn.3

Ane Dorthea Hagensens baggrund
Ane Dorthea Hagensen fødtes den 3. januar 1803 i Tæbring som datter af
ejer af den tidligere herregård Votborg Frands Hagensen ( -1825) og Marthe Pedersdatter Koldkjær. Hendes farfar var Hagen Jørgensen, der først
var fæstebonde i Jernvedlund under herregården Nielsbygård, men siden
købte herregården Ørndrup på Mors i 1775. Hans skæbne var altså meget
lig hendes kommende svigerfars, Peter Nissen til Spøttrup, som fra placering
i bondestand med studehandel i Hillerup ved Ribe også blev herremand,
først på Voldborg ved Ringkøbing og siden på Spøttrup i Salling. Både Hagen Jørgensen og Peder Nissen var studehandlere og måske også smuglere,
idet begge nævnes i forbindelse med en smuglersag ved Kongeåen 1771.4

Familien Møllers gravsted på Viborg Kirkegård.
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Spøttrup i Salling 1836. Maleri af Rasmus Henrik Kruse. Nationalmuseet.

Som 22-årig blev hun gift med den da 54-årige enkemand Nis Nissen
på Spøttrup. Nis Nissen havde ikke børn i første ægteskab. Ane Dorthea
fødte i alt syv børn i årene 1825 til 1835, men kun det andet barn, en søn
opkaldt efter farfaderen, overlevede fødslen, men døde otte måneder gammel. De øvrige seks børn var dødfødte. Om fødslerne og om fødselshjælpen kan læses udførligt i Dansk Medicinhistorisk Årbog 2011.5
Nis Nissens andet ægteskab blev således også barnløst. Hvorledes deres
tilværelse ellers har været er uoplyst, men Ane Dorthea blev tilgodeset i
Nissens testamente, så hun ikke ville få økonomiske problemer.
Hun blev enke ved Nis Nissens død i 1848, hvorefter der naturligvis
skulle foretages opgørelse af boet, og skifteakterne fortæller lidt om hendes
økonomiske stilling både ved brylluppet og ved skiftet.
I akterne findes anført ægtepagt oprettet 5. juli 1825, hvoraf fremgår,
at mandens slægt skal arve det meste, og Ane Dorthea har til det anført:
»Hvortil jeg har den billige grund, at jeg som en fattig pige intet har indført i boet.«6
I det endelige testamente oprettet af Nis Nissen var værdierne delt op
i 50 lodder og det hele fordeltes på 22 punkter, hvor punkt 1 omhandler
enken:
Min kjære kone Ane Dorthea Hagensen skal have indbo og bohave + 10.000
rigsdaler (rigsbankdaler rede sølv) + 15 lodder.
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Side af skifteprotokollen med oplysninger om arv til Ane Dorthea Hagensen, jf. note 6.

Andreas Møllers forældre, Christian Nielsen Møller, voksbelægning af Ole Rasch ca. 1829, og
Elisabeth Esther Møller født Nielsen, foto ca. 1860. Liseborg skal være opkaldt efter hende. Efter
Jensen 1943.
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Svaneapoteket på Nytorv, opført som apotek i 1727, men med facade fra 1846. Foto Ole Degn 2013.

Ved skiftet blev det til i alt 114.615 rigsbankdaler, idet værdien af hver af
de 15 lodder var 6.576 rigsbankdaler, hvortil så kom indboet. Der blev
også lodder til Ane Dortheas søskende, i alt 11 lodder til fem søskende.
Under punkt 10 nævnes Ane Dortheas næstkommende svigerfar, der i
testamentet benævnes »Min ven og mangeårige sagfører, hr. kancelliråd,
overretsprokurator [advokat] Møller i Viborg«. Han fik 2.000 rigsbankdaler. Af de store værdier fik en række latinskoler, herunder den i Viborg,
også store summer. Som vi skal se nedenfor tog Nissens sagfører og dennes
søn sig af enken fremover.

Andreas Møllers baggrund
Andreas Møller fødtes i Viborg den 17. oktober 1817 som søn af overretsprokurator Christian Nielsen Møller (1740-1856) og hustru Elisabeth
Esther Nielsen (1792-1863). Faderen var ud af en møllerslægt fra Fredericia og tidligere Gamborgegnen, men siden flyttede de til Viborg.7 Christian Nielsen Møller fik en søster til maleren Jens Juel (1745-1802) som
stedmoder. Pasteller af Jens Juel af medlemmer af slægten er bevaret, men
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billeder af Jens Juel blev også medbragt af Andreas Møller til København
og solgt til marskandisere for en ubetydelighed.8
Andreas Møllers moder var født i Viborg som datter af apoteker Andreas Nielsen (født 1740 i København, død 1825 i Viborg) og hustru
Anne Kjerstine Bilesschou (1754-1807), der var datter af borgmester
og apoteker i Viborg Hans Lauritzen Billeschou (1708-63) og Birgitte
Vilhemsdatter Ries (1721-63). Apoteker Andreas Nielsen solgte i 1798
apoteket og købte senere en gård på Byens Mark, og den blev siden kaldt
Liseborg efter datteren Elisabeth. Navnet Liseborg er fortsat i brug i Viborg, men de færreste kender nok i dag navnets oprindelse. I Viborg
var fra 1573, til Løveapoteket oprettedes i 1877, kun ét apotek, nemlig
Svaneapoteket.9
Foruden Andreas fik ægteparret Chr. Nielsen Møller syv andre børn,
hvoraf et barn døde som lille. I huset var også frem til 1825 både møllerenken og apotekeren (»farmor« og morfar til børnene), så det var godt
befolket. Den ældste af børnene var en datter født 5. marts 1812, og hun
blev mor til højesteretsassessor Gottlieb Andreas Jensen, der har skrevet
en erindringsbog,10 hvori der er en guldgrube af oplysninger om familien
og forhold i Viborg gennem en lang periode, så et større uddrag af bogen
kunne med fordel genudgives i bearbejdet form. I bogen fortælles også,
hvordan familien Jensen fra Århus i sommertiden hastede til Viborg til
deres »kjære sommersted« hos bedsteforældrene, Christian Nielsen Møller
og hustru.
Sidste feriebesøg i Viborg var i 1857.
I 1856 i ferien døde bedstefader, men da bedstemoder endnu blev boende et
årstid, inden hun flyttede til Århus, kunne vi endnu besøge hende i 1857.
Christian Møllers hus, der beskrives udførligt i Gottlieb Andreas Jensens
erindringsbog, var beliggende med Guldbergs Klædefabrik som genbo i
Mathiasgade og op i et stræde lige uden for »bedstefaders stue«. Strædet
er siden omdøbt til Kompagnistræde. Gårdspladsen var på vestsiden ved
en mur skilt fra hattemager Gustavus og haven ved et plankeværk fra
Walsøes have. Syd for haven lå på den anden side af Sortebrødre Kirkestræde Søndersogns Kirke og øst for bygningen Klubben med have. En
række træer her langs huset tog lys og luft bort fra de rum, som vendte
ud dertil. Midt i den store gård lå kjelden, den meget dybe brønd med to
spande i kæde over et hjul. Storkereden havde sin plads over vognporten.
Nu var udhusene tomme, kun i vognporten stod endnu fra gammel tid
to stadsvogne, den ene til at lukke, og så var et par af husene fulde af
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Udsnit af matrikelkort over Viborg 1884.

tørv og lyng, det sidste til at ilde bageovnen med. Gårdspladsen var på
de tre solsider omgivet af espaliertræer, – og befolket med høns, ænder
og kalkuner.
Ud fra disse oplysninger og udsnit af matrikelkort over Viborg bygrunde 1884 må huset have ligget som matrikel nr. 302, hvor nr. 301 har
været hattemagerens hus på hjørnet af Sankt Mathiasgade og Sankt Mikkelsgade, medens Walsøe må have boet øst for i matrikel 303 lige over for
Digterhaven.
Mere om forholdene i hjemmet i Viborg fortælles af Jensen.11 Her nævnes også, at tre store stuer på rad vendte ud til Mikkelsgade, og da gaden
var stejl, var der tre trin mellem hver af stuerne.
I disse omgivelser voksede Andreas Møller op i Viborg. Faderen var udover at være prokurator også stænderdeputeret i en periode. Andreas havde
formodentlig ikke været nogen ivrig læser.12 Han blev student, men det
tog tid med eksamen. Han ville først være læge, hvorfor han også senere af
bekendte benævntes »doktoren«. I stedet blev det juraen, han tog eksamen
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i. Som ovenfor nævnt skaffede han tilsyneladende penge til studiet ved salg
af værker af Jens Juel.
Han arbejdede som fuldmægtig hos faderen, til han selv blev overretsprokurator, og i 1851 forlod han hjemmet ved sit giftermål med Nis
Nissens enke fra Spøttrup.
Efter Christian Nielsen Møllers død i 1856 blev huset solgt, og enken
flyttede til Århus. Hun kom til Viborg på et sidste besøg i 1863, hvor hun
døde hos Andreas Møller og hustru den 21. august og blev begravet i Viborg.

Deres fælles tid i Viborg
Den 16. september 1851 blev ifølge Søndre Sogns kirkebog viet candidatus juris, sagførerfuldmægtig Andreas Møller (33 år og 11 måneder) og
enkemadame Ane Dorthea Nissen, født Hagensen (49 år). Forlovere var
kancelliråd, landsoverretsprokurator C. Møller og privatlærer H. Nielsen.
Vielsen foregik i huset efter bevilling af 6. september 1851. En skolelærer
Hans Nielsen døde i 1857 i Viborg, så det er måske den ene forlover.
Skiftet efter Nis Nissen blev afsluttet den 7. juli 1851, så papirerne kan
kun lige have været klar til brylluppet.
Manden var 15 år yngre end bruden, medens hun i sit første ægteskab
var gift med en mand 32 år ældre end hende.
I ægteskabet fødtes ingen børn.
Ved folketællingen 1860 var der tre tjenestefolk, nemlig en gårdskarl, en
stuepige og en kokkepige, alle ugifte.13

Sankt Mathiasgade 68, huset i to etager, og derefter det
lave nus nr. 66, hvor Andreas Møller og Ane Dorthea
Hagensen boede. Foto Viborg Lokalhistoriske Arkiv.
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Huset, de boede i, var beliggende i Sankt Mathiasgade, matrikel nr.
290, der svarer til nr. 66.14 Huset er for længst nedrevet, og i nr. 66 er nu
forretningen Saint, der ligger lige syd for Viborg Museum på Hjultorvet.
Om forholdene i hjemmet findes forskellige noget modstridende oplysninger.
Lærer i Rødding Enevold Vilhelm Jacobsen skrev om ægteparret Møller,15 efter først at have omtalt Nissens påholdenhed med penge, men samtidig hans store støtte til landets latinskoler (herunder den i Viborg), at
Nissens enke og overretsprokurator Møller:
begge vare og blev med årene mere og mere gavmilde mod fattige og lidende
og har skænket til Viborg By et meget stort legat, så at Nissens mange og store
kapitaler efter hans død er blevne godt fordelte til trøst og glæde for mange fattige og trængende mennesker.
Som efterskrift til artiklen har Skive-årbogens redaktør, Jeppe Aakjær,16
tilføjet oplysninger fra dansk-amerikaneren Peter Hagensen, hvis farfar af
samme navn var en bror til Ane Dorthea Hagensen, og som også havde
arvet sølvtøj fra Spøttrup, så det endte i Amerika. I efterskriftet sluttes af
med oplysninger om Ane Dorthea Hagensen:
Nissens enke, som blev gift med kancelliråd Andreas Møller i Viborg, levede
i mange år i den gamle aristokratiske gård på Hjultorvet, omtrent som »den
skotske kvinde på Tjele.«
Ægteparret boede i hver sin del af den lange bygning, uden at se eller tale
med hverandre. Hun levede i en fløj inde i gården, og hendes kalkuner og
høns optog al hendes tid – det blev hendes poesi. Det varede jo nemlig
ikke længe, inden hun fandt ud af, at Møller kun havde giftet sig med
hende for hendes penges skyld.
Jeg [Peter Hagensen] var i lære i Viborg i fire år og besøgte Møller flere gange.
Fru Møller var da død for længe siden.
Besøgene må være sket mellem 1881 og 1888. Der er ikke oplysninger om,
hvordan Peter Hagensen opfattede Andreas Møller, og om besøgene måske
mere gjaldt medlemmer af hans egen familie, som var i huset hos Møller.
Udsagnet synes noget kritisk over for Ane Dortheas anden mand, idet
forholdene for romanpersonen, den skotske kvinde på Tjele, jo var temmelig ubehagelige. Hun var, kort fortalt, nærmest helt forstødt af sin mand
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på grund af skinsyge fremkaldt af en svigerindes intriger, så hun var blevet
frataget rollen som frue i huset.17
Andreas Møllers nevøs udsagn er mere positive:18
I 1851 forlod Andreas hjemmet, da han blev gift med den meget ældre, rige
Anna Dorothea Hagensen, enke efter godsejer Nissen på Spøttrup; han (eller
vel hun) købte en gård i Mathiasgade, midt for Hjultorvet. Den blev ombygget og udstyret for en stor del med gamle Spøttrupmøbler, hvoraf jeg ved deres
død fik enkelte gode stykker, og her dannede de det hyggelige og gæstfrie hjem,
hvori vi kom først som børn, og siden, da bedsteforældrenes hus var ophørt, også
som velkomne gæster. Min Marie [Gottlieb Andreas Jensens hustru Caroline
Maria Augusta Topsøe (1844-1908)] har ikke kendt bedre sted at være gæst,
og Theodor [sandsynligvis søn af Gottlieb Andreas Jensen] har vist heller
ikke glemt det lille besøg, han gjorde som lærling. Onkel Andreas lød noget kort
og brysk i øjeblikket, men var i bunden inderlig god, hjælpsom og udstyret med
nogen sarkastisk lune; hun en prægtig, mild kone, en mester i køkkenet, men et
hjemmemenneske, der næppe engang kom på gaden. Han en ivrig jæger... Synderlig selskabelighed havde de ikke, men var der selskab, var anretningen stor.
Måske skulle Peter Hagensen have besøgt familien, før Andreas Møller for
længst var blevet enkemand.
Nevøen nævner også:
Da onkel Andreas og kone blev ældre, fik de i huset først hendes søsterdatter,
Laura Springborg, og, da hun i 1876 blev gift med Ferdinand, så hendes
broderdatter Dorothea Hagensen, der også efter hendes død styrede huset. Han
selv havde i de senere år sukkersyge, og en kur i Karlsbad hjalp ham ikke. Frk.
Hagensen var hos ham, til han døde i 1888.
Ægteparret levede længe nok til at nå at holde sølvbryllup. Dagen og dens
festligholdelse omtales i Viborg Stiftstidende og Adresse-Avis 18. september
1876 med 15 linjer (side 3):
Overretsprokurator, kancelliråd Møller og hustru fejrede i lørdags deres sølvbryllupsfest, der mindedes med almindelig flagning i byen. Sølvbrudeparret
havde i dagens anledning velvilligt betænkt vore forskellige velgørenhedsforeninger med gaver. Avlsselskabet modtog således 200 kr. Plejeforeningen og
Velgørenhedsselskabet hver 100 kr. Worres stiftelse 50 kr., ligesom der til Hos
pitalet, Håndværkerstiftelsen og Fattighusets beboere var skænket penge til bespisning.
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I samme avis under bekendtgørelser 14. februar 1881 kunne så følgende
læses:
Lørdagen den 12. dennes bortkaldte Gud min kære hustru Anna Dorthea, født
Hagensen, hvilket hermed sørgeligst meddeles slægt og venner.
Viborg den 14. februar 1881. A. Møller
Ifølge kirkebogen synes hun at være død af en nyrebetændelse, idet teksten
tydes som Brights sygdom. Hun blev begravet på familien Møllers gravsted, som fortsat er bevaret.

Mere om Andreas Møller og om hans tid efter
Ane Dorthea Hagensens død
I bogen om danske prokuratorer19 er der en omtale af både Christian Nielsen Møller og Andreas Møller, og noget tyder på, at det er Andreas’ nevø,
Gottlieb Andreas Jensen, der har leveret en del af informationerne, da han
i sin bog20 omtaler bidrag til en sådan bog. Her fortælles om Andreas Møller, at han i 1885 blev ridder af Dannebrog.

Andreas Møller. Der synes ikke at eksistere billeder af hustruen Ane Dorthea
Hagensen. Foto udat. Viborg Lokalhistoriske Arkiv.
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Han var byrådsmedlem i en valgperiode og nægtede så genvalg. I
en årrække var han med i bestyrelsen for Håndværkerstiftelsen. Han
var deltager i private planteanlæg på byens hedestrækninger, men særlig
mindes han for sin store godgørenhed. Bag det underlig kantede og
noget bryske væsen, der var meget ejendommeligt, skjulte sig megen
følelse for nød og lidelse, og hans daglige liv var en fortsat kæde af godgørenhed under de forskelligste former og mod de forskelligste mennesker.
Foruden at være prokurator drev han også et beskedent landbrug på Viborgs markjorder, og han var også med i forskønnelseskommiteen til indretning af Borgvold,21 hvor følgende også var medlemmer: redaktør Wissing, overretsprokurator Morville, etatsråd Tang, overretsassessor Købke,
toldforvalter Walsøe med flere22 Selv ydede de store pekuniære ofre og
foranstaltede indsamlinger. Kollegaen Morville var en skolekammerat til
Andreas Møller og samtidig en jagtkammerat.23
Af presseomtalen efter Andreas Møllers død og ligeledes ud fra skiftet efter ham,24 ses, at han var involveret i oprettelsen af Kompagnigården i Viborg. Ankomsten af to bataljoner soldater og officerer til Viborg i
1860`erne skabte store problemer med indkvartering, hvorfor en gruppe
handlende gik sammen og købte Guldbergs gamle klædefabrik i Pibengans
eller Pickengans. Køberne var købmændene A.W. Sandberg, Moses Nathan Samson, konsul Jens Jensen og overretsprokurator Møller. Efter købet skiftede gaden navn fra Pibengans/Pickengans til Kompagnistræde,
som endnu eksisterer, hvilket Kompagnigården ikke gør.
Værdierne i boet, herunder part i Kompagnigården samt ejendom på
byens markjorder, gav anledning til diskussion i byrådet, som var involveret i udfærdigelse af legatet »Andreas Møllers og Hustru Ane Dorthea
Hagensens Stiftelse«, og dermed også til presseomtale, som udførligt refererer byrådsmøderne.25 Legatet skulle dels dække udgifter til vedligehold
af familien Møllers gravsted i Viborg, dels udbetaling à 100 kr. til Viborg
fattigvæsen til uddeling hvert års 3. januar til fattiglemmer, dels livsvarige
understøttelsesportioner på 40–200 kroner til trængende uden for fattigvæsenet, fortrinsvis legatstifterens hustrus og hans søskendes børn og
børnebørn. Legatet blev stadfæstet 1. marts 1892,26 men eksisterer ikke
længere.
Andreas Møller havde i sin sidste tid til sin hjælp i huset to tjenestepiger
og en tjenestekarl samt sin afdøde hustrus broderdatter, Dorthea Hagensen, som efter Ane Dortheas død fortsat styrede husholdningen. Dorthea
synes i øvrigt også at have heddet Ane Dorthea, og hun fik som den eneste
af Hagensen-familien arv fra både hr. og fru Møller.
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Afslutning
Udover at økonomiske værdier fra Spøttrup blev fordelt til fattige i Viborg og til støtte til ægteparrets families efterkommere, viser det sig, at
Andreas Møller også har været med til at støtte byggeriet af det i 1888-89
opførte sygehus i Viborg med et stort beløb efter datidens forhold. Til
minde herom er bevaret en mindesten, som nu er på Viborg Museum. Et
billede af stenen hænger på Billeddiagnostisk Afdeling på Regionshospitalet i Viborg.
Om denne sten og Andreas Møllers rolle ved byggeriet må fortælles i en
senere artikel.
Mange flere oplysninger om ægteparret Møller kan uddrages af de
gamle aviser og af skifteakterne.27 Blandt andet skulle betales medlemskab
af kunstforening og læseselskab, som Andreas Møller ved sin død 9. juli
1888 har været medlem af.
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Louise Lillie

Ora pro nobis
Udsmykningen fra 1522 i Skive Gamle Kirke

Flere gange i løbet af 1500-1600-tallet er den middelalderlige kirke i Skive
blevet udsmykket med kalkmalerier. Den ældste af disse – i dag stadig
synlige – udsmykninger, der dateres til omkring 1500, befinder sig i tårnrummets hvælv, på vestvæggen i samme fag og på korbuens nordre vange,
hvor den dog mestendels er overhvidtet og dækket af en yngre udsmykning. Kalkmalerierne fra omkring 1500 er af den såkaldt »primitive« art,
dvs. bestående af forskellige geometriske figurer og enkelte genstande, som
f.eks. den labyrint, der er malet på kirkens vestvæg, og den kande, der ses
på korbuen.
Den efterfølgende udsmykning, som er den, der vil være genstand for
nærmere undersøgelse i denne artikel, stammer fra 1522, mens den tredje
udsmykning i kirken repræsenteres af en Christofferfigur på vestvæggen i
kirkens tårnrum, et billede, der formentlig skal dateres til ca. 1600.1
Afdækninger og restaureringer i kirken har desuden afsløret eksistensen
af en mulig senromansk udsmykning samt nogle våbenskjolde og malernavne fra 1600-tallet. Disse udsmykningsrester er i dag enten hugget ned
eller overkalket.2

Udsmykningen fra 1522
Udsmykningen fra 1522 kan i dag ses i korets og skibets hvælv samt på
enkelte af kirkens piller. Sandsynligvis har den omfattet samtlige piller i
kirken, men om den også har udstrakt sig til kirkens øvrige vægge er uvist.
Tilsyneladende er hvælvet i kirkens tårnfag ikke blevet bemalet i denne
omgang. Årstallet 1522 optræder tre steder i udsmykningen: i østkappen,
nord, i korets 1. hvælv; på den tilsvarende placering i skibets 1. hvælv samt
i Bernhard af Clairvaux’s skriftbånd i skibets 3. hvælv, vestkappen, nord.
Mens tårnfagets hvælv er et simpelt krydshvælv, er korets to og skibets
tre hvælv ottedelte (stjernehvælv). I hver af disse hvælvs otte kapper er
der malet enten en enkelt person eller mindre grupper af personer, alle
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Skive Gamle Kirkes indre set mod øst. Foto Louise Lillie 2010.

placeret i blomsterkalke, hvilket er karakteristisk for en del udsmykninger
fra det tidlige 1500-tal. Langt de fleste personer sidder alene i en blomsterkalk, men i enkelte tilfælde deler flere personer én. I rankerne, der bærer
blomsterkalkene oppe, gemmer sig en del fugle, hvoraf nogle kan artsbestemmes, andre ikke. Personerne, der er afbildet på kirkens piller, er vist i
halvfigur og hvilende på et indvielseskors.

Kirkens kor
Der råder en vis uenighed om, hvorvidt korets østvæg har været udsmykket eller ej. Sognepræst J.J. Lohmann (1842-94) antog, at der havde været malet et billede af Marias himmelkroning, hvilket dog blev afvist af
Magnus-Petersen (1827-1917), der i stedet foreslog et billede af Dommedag.3 Dette forslag optræder også i Danske Kalkmalerier. Sengotisk tid,
1991, men af Eigil Rothes (1868-1929) ufuldstændige indberetning fremgår det, at der ikke er fundet spor efter bemaling på den pågældende væg.
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Plan over kirkens kor og triumfbue med angivelse af figurernes placering. Øst opad.
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Korets 1. hvælv, set mod øst. Et billede af Treenigheden med Kristus (midt for til venstre), Gud
Fader (midt for til højre) og Helligåndsduen øverst i ribbernes skæringspunkt. Over Kristus læses
årstallet 1522 og nedenfor, lige over altertavlens trekantsgavl, ses et lille bedende menneske. I de
tilstødende kapper engle, der lovsynger Treenigheden. Foto Louise Lillie 2010.

Rothe konkluderede derfor, at der måtte have været tale om et fejlskøn fra
Magnus-Petersens side, og antog, at væggen blot havde været hvidkalket.4
I hvælvet ovenover, i østkappen, syd, ses Gud Fader med langt skæg,
bøjlekrone og venstre hånd hvilende på et rigsæble; sin højre hånd holder han ind foran brystet i en velsignende gestus.5 Kristus, der er malet i
den nordre delkappe, er vist med åben krone; han bærer kort skæg og har
begge hænder løftet, således at hans kappe bliver slået til side, hvorved såvel sidesåret som sårene efter naglerne i hænderne bliver synlige. Øverst, i
ribbernes skæringspunkt, ses Helligåndsduen, og som en helhed udgør de
tre figurer således et billede af Treenigheden. Næsten skjult af altertavlens
trekantgavl ses, under blomsterkalken med Kristusfiguren, et lille nøgent
menneske med hænderne løftet i bøn eller anråbelse.
I de seks øvrige kapper er der malet engle, parvis i én blomsterkalk og alle
med hænderne samlet; af parret i vestkappen, nord, er der kun fragmenter
bevaret, herunder en vinge og dele af et skriftbånd. Engleparrene nærmest
Treenigheden er vendt mod denne, mens de øvrige par er indbyrdes vendt
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Korets 2. hvælv, set mod øst. Til venstre Maria med en åben bog og til højre Maria Magdalene
med salvekrukke og åben bog. Over Maria er anbragt et skriftbånd med ordene »Sancta Maria
ora pro nobis«; over Maria Magdalene et skriftbånd med hendes navn. I de tilstødende kapper
er der malet apostle; til venstre ses den vantro Thomas med et hjerte på spidsen af sin finger. Foto
Louise Lillie 2010.

mod hinanden.6 Alle engle er ledsaget af skriftbånd, i hvilke teksten i et
par kun er bevaret fragmentarisk.7 De fire engle i sydkappen synger »Sanctus«, i vestkappen, syd, synger de »Sabaot« (Zebaoth) og i skriftbåndet i
vestkappen, nord, kan i dag blot læses ordene »pleni …«. I nordkappen,
vest, synger den ene engel »Gloria«, mens den anden istemmer et »osana in
exe…«. Det sidste par, i nordkappen, øst, synger enstemmigt »Benedictus
qui venit in nomine Domini«. Teksten i de enkelte skriftbånd er dele af eller stikord til den liturgiske lovsang »Sanctus«.8 Emnet eller temaet i korets
1. hvælv er således englenes evige lovprisning af Treenigheden.
To kvinder, én i hver delkappe, er malet i østkappen i korets 2. hvælv.
Mod nord ses Maria. Hun har udslået hår og holder i sine hænder en
opslået bog, hvis blade krøller, som var de udsat for stærk varme. Det udslåede hår samt bogen giver mindelser om fremstillinger af Bebudelsen for
Maria.9 Over hende læses indskriften »Sancta Maria ora pro nobis«. Som
pendant til den jomfruelige Maria er i søndre delkappe malet et billede
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af hendes diametrale modsætning, synderinden Maria Magdalena. Hun
bærer en turbanlignende hovedbeklædning og holder i sin venstre hånd
en salvekrukke, mens hun i sin højre har en åben bog.10 Skriftbåndet over
hendes hoved navngiver hende.
I de seks andre kapper ses fremstillinger af apostlene, parvis vendt mod
hinanden i hver kappe, undtagen i vestkappen, nord, hvor der kun er én
apostel; hver apostel har sin egen blomsterkalk. Af de to apostle i sydkappens østlige halvdel er kun figurernes bundfarver bevaret, og ud over at
nogle rektangulære hvide felter antyder, at de hver har holdt en bog i hånden, kan der ikke siges noget om detaljerne. Ligeledes er de identificerende
indskrifter over figurerne forsvundet, bortset fra et »… us« over apostlen til
højre. I den vestlige halvkappe gør de samme problemer sig gældende for
apostlen til højre: kun bundfarverne er bevaret. Derimod er detaljer som
ansigtstræk og foldekast i klædningen bevaret i apostlen ved hans side, og
det fremgår tydeligt, at han holder en lukket bog i sin venstre hånd, mens
den højre er løftet i en talende, måske velsignende, gestus. Så meget af
skriftbåndene over begge personer er bevaret, at apostlen til venstre kan
identificeres som Jakob den Yngre, mens personen ved hans side navngives
Johannes Evangelist.
De to apostle i vestkappen, syd, er henholdsvis Jakob den Ældre (til
venstre), iført stor hat og med bog i venstre hånd, og Bartholomæus, der
i sin venstre holder en bogpose. Begge apostle løfter den højre hånd i en
talende gestus. Over dem kan læses henholdsvis »Sanctus Jacobus maior«
(til venstre) og »Sanctus Bartolomeus«. I den nordre delkappe er der som
nævnt kun malet en enkelt, skægløs, person. Han er i modsætning til de
fleste andre af kirkens figurer, der er gengivet i trekvartprofil, vist en face. I
sin højre hånd holder han en åben bog, hvis flagrende blade han øjensynlig
forsøger at holde styr på med den venstre. Over ham kan læses »Sanctus
Matheus«.11
I den vestlige del af nordkappen ses en velbevaret, fremstilling af to
apostle, der er uden attributter og uden identificerende indskrifter, mens
de to figurer i den østlige halvkappe begge er identificeret ved navn og
for den enes vedkommende også ved »attribut«. Apostlen til venstre med
den åbne bog er Andreas, mens hans partner, der dels – som den eneste i
hele gruppen – stikker et ben uden for blomsterkalken, dels balancerer et
hjerte på spidsen af sin venstre pegefinger, identificeres som Thomas.12
I denne gruppe er der således kun 11 delvis identificerede apostle, hvilket må siges at være lidt usædvanligt. Der findes billeder, i hvilke der kun
optræder 11 og ikke de sædvanlige 12 apostle, men det er normalt i fortællende fremstillinger, der dækker den historiske periode fra Kristi opstan91

Skibets 1. hvælv, østkappen. Til venstre ses Josef, der har rakt hånden frem mod det nu forsvundne
Jesusbarn og Maria. Over Josef et skriftbånd med årstallet 1522 og hans navn. I skriftbåndene
ved siden af læses henholdsvis »Jesus« og »Sancta Maria ora p[ro nobis]«. Til højre ses Anna med
sine tre ægtemænd, Joakim, Cleophas og Salome. På ribben mellem de to grupper er malet et kors
med en tornekrone. Derunder ses Kristus som smertensmand. Foto Louise Lillie 2010.

delse og frem til Himmelfarten. Spørgsmålet om, hvorfor der kun er 11
apostle og ikke 12, må indtil videre få stå ubesvaret hen.

Kirkens skib
I skibets 1. hvælv er hele Marias og Annas familie afbildet. Billedet i
østkappen, nord, er meget ødelagt, kun én figur er bevaret. Til gengæld
identificerer indskrifter de tre personer, der oprindeligt har været afbildet.
Den bevarede person er en halvskaldet, skægget mand iført en kuttelignende klædning og med en stok i den ene hånd. I skriftbåndet over hans
hoved kan læses »1522 Josep«. Indskrifterne ved siden af lyder henholdsvis
»Jesus« og »Sancta Maria ora p…« og afslører således, hvem de to andre
personer har været.13 Så vidt det kan ses, har der kun været malet to blomsterkalke, én til Josef og én til Jesus og Maria, og man må derfor gå ud
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Plan over kirkens skib med angivelse af figurernes placering. Øst opad.
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Den hellige familie
Isakar ~ Susanna
______________________________|______________________________________
|
|
Anna ~ 1. Joachim
Esmeria ~ Efraim
2. Kleofas
3. Salomas
___________________________|____________________________
______________|_____
|
|
|
|
|
1. Maria ~ Josef
2. Maria Kleofas ~ Alfæus
3. Maria Salome ~ Zebedeus
Elisabeth ~ Zacharias Eliud ~ Emerentia
|
|
|
|
|
Jesus
Jakob den Yngre
Johannes (apostel)
Johannes Døberen
Eminem ~ Memelia
Barnabas
Jakob den Ældre
|
Simon Zelotes
Servatius
Judas Thaddæus

Stamtræ over Jesu, Marias og Annas familie.

fra, at Jesus har været vist som et spædbarn, liggende i sin mors favn eller
siddende på hendes arm.
I den søndre halvdel af østkappen optræder fire personer, en kvinde og
tre mænd. Kvinden, der bærer koneklæde og holder en åben bog i sin ene
hånd, er vendt mod de to mænd på sin højre side, begge tilsyneladende
skægløse, men med forskellige hovedbeklædninger og øjensynlig siddende
i samme blomsterkalk. Bag hende ses den tredje mand, skægget, men uden
hovedbeklædning. Skriftbåndene over deres hoveder identificerer kvinden
som »Sancta Anna«, Marias mor, og mændene som Annas tre ægtemænd,
fra venstre Joakim, jomfru Marias far, Cleophas og Salome, fædre til Marias to halvsøstre, Maria Cleophas og Maria Salome.
I sydkappen mod øst ses en gruppe på seks personer, to voksne og fire
børn. Det er Annas datter, Maria Salome, dennes mand, her kaldet Alpheus,
og deres fire sønner. Nederst, i hver sin blomsterkalk, ses sønnerne Judas
(Thaddæus) og Simon (Zelotes), stående på rankerne bag sin mor ses Jakob
den Yngre, mens spædbarnet, »Josep iustus«, har godt fat i sin mors bryst.
Alle personerne er identificeret ved indskrifter og de tre store drenge desuden
ved den genstand, de som voksne ifølge legenderne skulle lide døden ved: Judas ses med en sav, Simon med kølle og Jakob den Yngre med en valkestok.14
Den vestlige del af sydkappen rummer ligeledes et »familieportræt«,
denne gang med to voksne og to børn. Det er den tredje af Annas døtre,
Maria, her med tilnavnet Jacobi, og hendes ægtemage, der er navngivet
Zebedæus. I en blomsterkalk under forældrene ses den ældste søn, Jakob
den Ældre, iført stor hat, vandrestok og med bog i hånden. Hans yngre
bror, Johannes, spræller nøgen på sin mors skød, mens han rækker en kalk
over mod sin far.15 Som flere af dem, der har beskæftiget sig med kalkmaleriudsmykningen i Skive, har bemærket, så er der – foruden ombytningen
af Judas Thaddæus’ og Simon Zelotes’ respektive attributter – også gået
kludder i navngivningen.16
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Skibets 1. hvælv, sydkappen. Marias to søstre med deres familier. Til venstre Maria Salome med
Alphæus og sønnerne Judas Thaddæus, Simon Zelotes, Jakob den Yngre og spædbarnet Josep Justus
på skødet. Til højre Maria »Jacobi« med Zebedæus og sønnerne Jakob den Ældre og Johannes.
Alle er identificeret ved navn og nogle af børnene også ved den genstand, de holder. Foto Louise
Lillie 2010.

For det første havde Marias to halvsøstre fået deres respektive fædres
navn som tilnavn, dvs. henholdsvis Maria Salome og Maria Cleophas. Det
betyder, at den Maria, der i Skive kaldes Jacobi, retteligen burde have været
benævnt Cleophas. Dernæst er der sket en forveksling af, hvem der var gift
med hvem: Zebedæus’ hustru var Maria Salome og Alpheus’ Maria Cleophas.
I Marias to halvsøstres børn genkendes flere af Jesu apostle, der herved
gøres til Jesu (halv)fætre. På denne måde søgte den middelalderlige kirke
at forklare – nogle ville sige bortforklare – et udsagn som det, der optræder
eksempelvis i Markusevangeliet 6.3, hvori Jakob, Josef, Judas og Simon
omtales som Jesu brødre.17
I den søndre halvdel af vestkappen er to personer gengivet, en voksen
og et barn, placeret i hver sin blomsterkalk. Den voksne, der formentlig er
en mand, trods en besynderlig og ikke specielt mandig hovedbeklædning,
er navngivet Eminem. Han rækker hænderne ud mod barnet, som er iført
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fuldt bispeskrud og holder en bog frem for sig. Barnet er navngivet »Sanct
Servacius«. Johannes Døberens mor, Elisabeth, havde en bror, Eliud, der
var gift med Emerentia. Eliud og Emerentia fik sønnen Eminem, der siden
blev gift med Memelia, og sammen fik de sønnen Servatius, der – stadig
ifølge legenderne – blev den første biskop i Maastricht.18
I den nordre halvdel af vestkappen ses endnu en familie, denne gang
Johannes Døberen med sine forældre, Elisabeth og Zacharias, alle identificeret gennem skriftbånd.19
To personer, en mand og en kvinde, hver med en opslået bog foran sig,
er malet i den vestlige del af nordkappen. Over kvinden kan læses navnet
Elisabet, og over manden, der lægger hånden på hendes skulder, kan læses
»Eliut soror Elisa..h«.20 Det kan undre, hvorfor Elisabeth optræder endnu
en gang, og man kunne derfor formode, at maleren hverken har været helt
stiv i Marias slægtshistorie eller har kunnet læse og skrive, og derfor blot
har malet et tilfældigt navn.21 Eftersom mønstret i dette hvælvs enkelte
kapper i overvejende grad er afbildning af ægtepar – med eventuelle børn –
kunne man gætte på, at kvinden i denne kappe skulle have været navngivet
Emerentia.
I den sidste kappe ses blot en enkelt figur, en kvinde iført koneklæde og
med en åben bog i hænderne. Der er tale om Annas søster Esmeria (eller
Hismeria), der var gift med Efraim og mor til Elisabeth og Eliud.
Hvis man tillader sig at se bort fra det småkludder, der findes hist og her
i navngivningen af personerne, og som kan forklares med en manglende
evne til at læse og skrive hos maleren/malerne, så ses størstedelen af Annas
(og Marias) familie repræsenteret i dette hvælv.
De fire kanoniske evangelier er meget sparsomme, for ikke at sige tavse,
med oplysninger om Marias familiære forhold, men allerede i det apokryfe barndomsevangelium, Proto-Jacobi eller Jacobs Forevangelium, fra
omkring år 200 dukker Marias forældre op, med navns nævnelse.22 Hele
familien, med bedsteforældre, moster og onkel, søstre og svogre, fætter og
kusine samt nevøer og grandnevøer beskrives i den såkaldte Trinubiumslegende (Legenden om de tre ægteskaber) fra 1000-tallet. »Familieportrætter« som det, vi møder i Skive Gamle Kirke, bliver dog først almindelige
fra 1400-tallet og først og fremmest i Nordtyskland.23 Også i Danmark
dukker motivet op, både i kalkmaleri og på altertavler, formentlig som
resultatet af tysk påvirkning, men det sker først i den seneste del af senmiddelalderen.
På den meget smalle triumfvæg, der skiller kirkens oprindelige kor fra
skibet, er malet et brystbillede af Jesus som smertensmand. Han er vist
med hænderne løftet, således at sårene efter naglerne bliver synlige. Såret
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Skibets 2. hvælv (martyrer), vestkappen. Fra venstre mod højre ses Georg i kamp med dragen,
Knud hertug (Lavard) med sværd og standard, Mauritius med standard og skjold samt Christoffer, der bærer Jesusbarnet på sine skulder. Alle er identificeret ved navn og attribut. Foto Louise
Lillie 2010.

efter spydstikket er muligvis antydet i Jesu venstre side, hvilket er højst
usædvanligt, da det normalt er anbragt i hans højre. Fra sårene i hænderne
løber blodet ned ad armene og fra tornekronen ned over ansigt og bryst.
Lige over Jesu hoved, op langs den ribbe, der deler østkappen i to, er malet et kors, hvis tværbjælke breder sig ud over de tilstødende kappeflader.
Hvor korsets lodrette og vandrette arme mødes, hænger en grøn tornekrone, og yderst i hver ende af den tværgående korsarm anes en nagle, der
er slået i træet.
Skibets 2. hvælv er befolket med martyrhelgener, 15 i alt, identificeret
ved deres respektive attributter og ved navn.24
Gruppen rummer både verdslige og gejstlige, historiske og fiktive personer. To af de tre nordiske kongehelgener er repræsenteret, den norske og
den danske, men ikke den svenske (Erik). Norske kong Olav (-1030) er
iført rustning, han bærer krone og holder et rigsæble og en langøkse eller
hellebard. Den danske kong Knud (-1086) er udstyret på næsten samme
vis, blot er langøksen udskiftet med et stort slagsværd. Til rækken af kongelige helgener føjer sig hertug Knud Lavard (-1031, far til Valdemar den
Store); også han bærer rustning, men i stedet for en krone bærer han en
art diadem, der formentlig skal angive hans hertugelige værdighed. Han
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Skibets 2. hvælv (martyrer), nordkappen. Fra venstre mod højre ses Dionysius, der fik hugget toppen af hovedet; han holder en bispehue foran sig. Derefter følger Erasmus, anbragt i en stor gryde
og med en vinde i sine hænder. Han følges af Petrus martyr med bog i hænderne og dolk i hjertet;
en stor kniv kløver hans kranium. Yderst til højre ærkebiskop Thomas Beckett med bispestav og et
sværd stukket i hjertet. Alle er identificeret ved navn og attribut. Foto Louise Lillie 2010.

holder et slagsværd og en standard med en lang rød vimpel, i hvilken der
er indfældet et lille hvidt kors.
Til gruppen af soldater og riddere hører Sebastian, der vises med nøgen
overkrop, fra hvilken der stritter flere pile; han holder en bog og en bue.
Den rustningsklædte ridder, Georg, løfter med højre hånd sit sværd højt
op, mens han med venstre rækker et skjold ned mod dragen, der er malet
under blomsterkalken og med fødderne hvilende på gjordbuen. Dragen,
hvis kringlede halesløjfe fletter sig ind i grenværket, åbner gabet op mod
skjoldet, som ville den bide i det. Den tredje ridder, Mauritius, ligeledes
rustningsklædt, har en standard og et skjold som attributter.
Som en art overgang til gruppen af gejstlige martyrer tjener billedet af
Achatius og de 10.000 riddere. Achatius, der undtagelsesvis ses en face,
er her vist som biskop iført messehagel(?) og med bispehue på hovedet,
pegende på en åben bog, som han holder i højre hånd.25 Neden for ham
ses det tornekrat, på hvilket de 10.000 riddere ifølge legenden led døden;
ti små nøgne mennesker, spiddet på krattets lange torne, repræsenterer i
Skive de 10.000.26
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Foruden Achatius optræder tre bisper blandt de 15 martyrer: Dionysius, Erasmus og Thomas Beckett. Dionysius, med kåbe om skuldrene, har
fået hugget toppen af sit hoved, ned over hvilket blodet løber. I hænderne
holder han bispehuen med den øverste del af hovedet (må man antage),
da blodet drypper fra hænderne.27 Ved hans side sidder Erasmus iført kåbe
og bispehue og holder i den ene hånd en vinde, hvorom der er snoet et
stykke tarm; blomsterkalken er her udskiftet med en gryde (Erasmus blev
også kogt i olie). Den sidste af biskopperne, den engelske Thomas Beckett
(-1170), er iført kåbe og bispehue og holder et processionskors i sin ene
hånd; et sværd er stukket i brystet på ham.28
I gruppen af martyrer optræder tre diakoner, alle iført en klædning,
der kan tolkes som en dalmatika. Vincents holder en palmegren i venstre
hånd. Hans højre hånd er forsvundet, men på højde med hans glorie ses
en halvcirkulær genstand, der formentlig har skullet illudere et møllehjul.
Den anden diakonmartyr er Stefan (Apostlenes Gerninger, kapitel 6-7),
der vises med tre sten og en åben bog, mens Laurentius foruden en åben
bog også holder en rist.
Den sidste gejstlige, der er vist, er munken Petrus (-1252). Han er iført
dominikanernes sort-hvide ordensdragt og holder en bog i sine hænder. En
dolk er stukket i brystet på ham, mens en stor kniv kløver hans kronragede
isse.
Den sidste af hvælvets 15 martyrer er Christoffer, der bærer Jesusbarnet
på sin skulder. Den skæggede Christoffer støtter sig med begge hænder til
en stor kæp (et lille træ) med blade i toppen. Jesusbarnet synes at sidde med
et rigsæble i sin venstre hånd, mens den højre løftes i en velsignende gestus.
I skibets 3. hvælv er afbildet de såkaldte bekendere, der med undtagelse
af Rochus og til dels Martin består af en blanding af kirkefædre, ordensdannere, missionspræster og andre fremtrædende gejstlige. Også her identificeres helgenerne ved såvel attributter som indskrifter.29
De fire store latinske kirkefædre er alle repræsenteret, dog er Augustins
billede så ødelagt, at kun bispehuen fremstår helt tydeligt. Ved hans side
ses Ambrosius, der ligesom Augustin er vist som biskop. Begge holder en
stav, der i dag har en besynderlig hummerkloagtig afslutning; den oprindelige afslutning – enten et kors eller den krummede hyrdestav – må være
forsvundet i tidens løb. I den tilstødende kappe ses Gregor den Store med
tredobbelt pavelig tiara, tilsyneladende i livlig diskussion med den fjerde
kirkefader, Hieronymus, der bærer flad kardinalhat og holder en korsstav i
sin højre hånd.
Tre af middelalderens store ordensstiftere er samlet her i Skive: Benedikt
af Nurcia (-547), Dominicus (-1221) og Frans af Assisi (-1226), grund99

læggerne af henholdsvis Benediktiner-, Dominikaner- og Franciskanerordnerne. Som den fjerde føjer sig Bernhard af Clairvaux (-1153), der ganske
vist ikke var ordensgrundlægger, men Cisterciensernes vigtigste og mest
indflydelsesrige person i ordenens tidligste år. Såvel Benedikt som Bernhard bærer en hovedbeklædning, der ligner en bispehue til forveksling,
Benedikt holder et krucifiks, mens Bernhard holder en monstrans, i hvilken en korsmærket oblat tydeligt ses.30 Dominicus og Frans er begge iført
munkekutte; den førstnævnte holder en bog og en monstrans af samme
type som Bernhards, mens Frans løfter armene, så stigmata i hænderne
tydeligt ses.
Foruden kirkefædre og ordensstiftere optræder der seks gejstlige, som
direkte eller indirekte har haft betydning i Danmarks tidligste kirkehistorie. For det første Ansgar (-865), der traditionelt betragtes som den missionær, der bragte kristendommen til Danmark, og ved hans side Rimbert
(-888), som dels efterfulgte Ansgar som ærkebiskop i Bremen i 865, dels
forfattede hans vita. Begge er iført kåbe og bispehue, ligesom begge også
holder en bispestav i den ene hånd. Rimbert holder desuden en stav, der
forgrener sig i toppen, og hvorfra en fugl synes at lette. Hvad denne attribut henviser til, er endnu uvist.
Munk (og abbed) Botulf er iklædt et kuttelignende gevandt og bærer
bispehue; i den ene hånd holder han en åben bog, i den anden en krumstav. Næsten samme fremtoning har abbed Vilhelm (-1203) – dog uden
bog. Kjeld (eller Ketil (-1150), bærer kappe og en fladpuldet hat, i hænderne holder han en kalk. Samme påklædning har Thøger (eller Theodgar);
hans attribut er en kirkemodel.31
Martin, der begyndte sin karriere i den romerske hær, men afsluttede
den som biskop i Tours, ses her i Skive iført biskoppeligt skrud og i færd
med at dele sin kappe med et stort sværd. Den lasede tigger, som fik det
halve af kappen, er malet nedenfor i rankeværket. Tiggeren er ikke længere
i stand til at gå, og et par gangbrædder er derfor bundet til hans ben. I sin
ene hånd holder han en krykke, mens den anden rækkes op mod Martin.
Den vidt åbne mund viser, at han råber højt. Over for Martin ses Rochus,
der er på vej ud af sin blomsterkalk. I sin højre hånd holder han en stav,
mens han med venstre peger på et stort sår på sit blottede lår. En lille engel,
der står i ranken foran ham (lige over Martins tigger), holder en spand eller
en krukke og løfter den anden hånd i en velsignende (helbredende?) gestus.
Udsmykningen fra korets og skibets hvælv fortsætter som nævnt ikke i
tårnfaget. Om der er tale om en bevidst udeladelse, eller om der har været
påtænkt en fortsættelse, der så af en eller anden grund aldrig er blevet realiseret, kan i dag ikke afgøres.32
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Skibets 3. hvælv, sydkappen. Fra venstre mod højre ses bispehelgenerne Ambrosius og Augustin
(også kirkefædre) Ansgar og Rimbert. Sidstnævnte holder foruden sin bispestav også en træstav på
hvis top en fugl balancerer. Alle er identificeret ved navn. Foto Louise Lillie 2010.

Kirkens piller
Foruden de neden for omtalte våbenskjolde, der er malet på korbuens vanger, er der også på enkelte af kirkens piller bevaret billeder af figurer eller
rester af sådanne. Personerne, der har været gengivet i halvfigur, hviler, eller
har hvilet, på et stort indvielseskors.33
Peter, der i sin højre hånd holder en nøgle, som han peger på med
venstre, ses på pillen mellem 1. og 2. fag i korets sydside. På den følgende
pille, dvs. på den middelalderlige kirkes korbue (i sydsiden), under våbnerne for familierne Høg og Reberg/Reckenberg, er kun bevaret fragmenter. Af selve personen ses rester af glorien, mens attributten, et skråkors,
er langt bedre bevaret; herved er også identifikationen sikret: apostlen
Andreas. Figurerne på pillerne mellem skibets 1. og 2. fag er bevaret i
såvel syd som nord. På sydsiden ses Jakob den Ældre med stav, bog og
bredskygget hat, mens Simon (Zelotes) med kølle og bog er malet på den
nordre pille.
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Skibets 3. hvælv (bekendere), østkappen. Fra venstre mod højre Martin, der deler sin kappe med
en tigger; tiggeren ses med sine forkrøblede ben bundet til gangbrædder nede i rankeværket til
højre, lige ved Rochus’ overdimensionerede fod. Denne helgen har stukket benet uden for blomsterbægeret og fremviser samtidig såret på benet for en engel. Til højre ses kirkefædrene Gregor (pave)
og Hieronymus (kardinal). Alle er identificeret ved navn og attribut. Foto Louise Lillie 2010.

På den følgende pille, dvs. mellem skibets 2. og 3. fag, syd, ses en pegende højrehånd, noget af en skulder og det nederste stykke af en glorie.
I skriftbåndet oven over kan med sikkerhed læses bogstaverne »pass …«.
Magnus-Petersen anfører i sit værk, at han kunne læse ordene »passus cruci
…«.34 Apostlen identificerede han med Simon Zelotes, hvilket ikke kan
være rigtigt, da denne som nævnt allerede optræder på den foregående
pille; læsningen af indskriften er derimod plausibel.35
Tre af de fire bevarede apostle er ledsaget af identificerbare indskrifter,
hvoraf navnet optræder hos et par stykker. Ud for Peter kan læses »Cre…«,
mens der ud for Jakob den Ældre står »conceptum, natum jacobus«. Ved
Simon kan følgende læses »simon peca… r … i«. Sammenholdt med de
ord, som Magnus-Petersen i 1880’erne var i stand til at læse ved siden
af den nu næsten helt forsvundne figur, er det klart, at hver af pillernes
apostle har holdt et stykke af Trosbekendelsen. Der har således været tale
om en såkaldt credoserie.36
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Pille mellem skibets 1. og 2. fag, syd.
Apostlen Jakob den Ældre fra en credo
serie. Indskriften lyder »Conceptum natum Jacobus«. Foto Louise Lillie 2010.

Korbuen, sydside. Øverst (fra venstre
mod højre) våbner for Høg, Reberg og
Høg. Mens indskriften under Rebergvåbnet ikke lader sig tyde, kan navnet
»Peder« læses under våbnet til venstre.
Under det højre Høgvåben kan læses
»Henrik høg som blef slagen i ditmerscen
ANO«. Derunder apostlen Andreas med
skråkors fra credoserien. Foto Louise Lillie 2010.
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Ifølge traditionen fik hver af Jesu apostle tildelt en del af Trosbekendelsen, der således blev opdelt i 12 afsnit; denne tolvdeling bevaredes frem til
Reformationen, hvorefter der på Luthers initiativ fandt en omfordeling
sted, og Trosbekendelsen blev tredelt, som vi kender den i dag.37
Apostlenes rækkefølge kan variere fra credoserie til credoserie, men det
er altid Peter, der indleder, og han gør det med ordene: »Credo in unum
Deum omnipotentes« (Jeg tror på én almægtig Gud).38 Således også her
i Skive. Andreas har, som nummer to i rækken, sandsynligvis fremsagt
ordene »Et in Jesum Christum« (og på Jesus Kristus), mens vi med Simons
»peccatorum remissionem« (syndernes forladelse) begynder at nærme os
afslutningen på bekendelsen. De to sidste apostle, der har været malet
vis-a-vis Andreas og Peter, har præsenteret betragteren for lovningen på
henholdsvis kødets opstandelse og det evige liv.39 Såvel Jacob den Ældres
»conceptum natum« (undfanget, født) som den ukendte apostels »passus
crucifixus« (pint, korsfæstet) tyder på, at trosbekendelsen ikke har været
skrevet fuldt ud, men har været præsenteret som stikord.

Våbenskjoldene på korbuen
På den oprindelige korbues vanger, mellem kirkens 2. og 3. fag, i såvel
nord som syd, er der malet våbenskjolde. De tre våbner i nord er gengivet skrådelt af rødt over hvidt og repræsenterer således slægten Høg (eller
Høeg). Under de tre våbner kan, fra venstre mod højre, læses navnene
Peder Høg, Jørgen Høg og Christoffer Høg.40 Længere nede på væggen er
malet endnu et våben med en rød skråbjælke og skravering langs to af siderne. Våbnet, der tilhører samme tidlige bemaling som kanden ved siden
af og den liljelignende figur nedenunder, lader sig ikke identificere.
På korbuens sydside er der ligeledes malet tre våbner. To våbner, repræsenterende slægten Høg, flankerer et tredje, der er lodret delt af rødt
og hvidt, og hvorover der er lagt en skråbjælke belagt med en grøn ranke.
Våbnet tilhører familien Reberg (eller Reckenberg).41 Indskrifterne, der
kun er delvis bevaret under disse tre våbner, er indfattet i egentlige skriftbånd. Under det ene Høgvåben kan blot læses navnet »Peder«, under
Reckenbergvåbenet kan læses nogle bogstaver, der dog ikke giver en sammenhængende mening, mens der under det sidste Høgvåben kan læses en lidt længere indskrift: »Henrik høg som blef slagen i ditmerscen
ANO«.42
Allerede Lohmann kom med forslag til, hvem der kunne gemme sig bag
de enkelte våbenskjolde, og hvorledes disse personer kunne knyttes til ud104

smykningerne i Skive Gamle Kirke.43 Den egentlige hovedperson er ifølge
Lohmann ridder og rigsråd Niels Høg, ejer af blandt andet hovedgården
Eskjær i Salling og mellem 1520 og 1524 tillige lensmand på Skivehus.
Niels Høgs forældre var Peder Høg, ligeledes ridder og rigsråd, og Kirsten Reckenberg. Niels skulle have haft nogle brødre, Jørgen, Henrik og
Christoffer, hvoraf de to førstnævnte skulle være faldet under kong Hans’
felttog i Ditmarsken i år 1500.44 Niels Høg efterlod sig ingen sønner, og
efter hans død i 1524 arvedes Eskjær af en datter.
Flere af disse personer optræder ved navns nævnelse i kalkmaleriet, dog
ikke den udpegede hovedperson, Niels Høg. Men da det på denne tid ikke
er usædvanligt at lade sig repræsentere ved ét eller flere anepar (forældre,
bedste- eller oldeforældre), kan det alligevel hævdes, at Niels Høg er repræsenteret, nemlig gennem forældrenes våbener (Høg og Reckenberg i
korbuens sydvange).
Lohmann knytter de to generationer Høg sammen med forskellige
bygge- og udsmykningsfaser i kirken i Skive. Peder Høg skulle således have
stået for kirkens overhvælving og den primitive bemaling på korbuen.45
Niels Høg var derimod ansvarlig for den store udsmykning, der har dækket kirkens hvælv og piller.46 Og her var det tilstedeværelsen af udsmykningens årstal, 1522, et år der ligger midt i Niels Høgs embedsperiode som
lensmand på Skivehus, der var udslaggivende for tilskrivningen.

Den ældre litteratur
– fortolkninger af udsmykningen
Adskillige har i tidens løb beskrevet hele eller dele af udsmykningen i Skive
Gamle Kirke, men kun et par stykker har forsøgt sig med en fortolkning
af helheden. Den ene var sognepræst J. J. Lohmann, der i 1890 udgav sin
lille bog Kalkmalerierne i Skive Kirke – et Mindesmærke for dansk Aandsliv i gamle Dage. Den anden er kunsthistorikeren Susanne WenningstedTorgard, der i 1992 forfattede to opslag til værket Danske Kalkmalerier,
Sengotik 1500-1536, hvori kalkmalerierne i Skive Kirke omtales.47
Lohmann karakteriserer de afbildede personer, dels i forhold til
Kristus,48 dels i forhold til Kirkens rolle eller position som lidende, stridende eller sejrende, som Kirken på jorden eller Kirken i himlen. Som en
helhed tolker han udsmykningen som en lovsang, et Te Deum,49 og han
fremhæver dens alment kristelige budskab og nedtoner dermed det middelalderligt katolske, hvilket formentlig hænger sammen med den over105

ordnede hensigt med hans bogudgivelse: en bevaring af den middelalderlige kirkebygning, der ellers stod i fare for enten en voldsom ombygning
eller en nedrivning.
Susanne Wenningsted-Torgard kender tydeligvis til Lohmanns værk og
tilslutter sig delvis hans karakteristik ved at beskrive udsmykningen som
repræsenterende den sejrende kirke, der består af hellige. Men hun går
imod Lohmanns konfessionsudglattende karakteristik, når hun – med en
henvisning til Hans Tavsens optræden i Viborg få år senere – betegner
udsmykningen som »ét stort propagandaprogram for pavekirken«.

En ny fortolkning
I det følgende vil en ny fortolkning blive fremlagt: udsmykningen i Skive
Gamle Kirke er ikke alene inspireret af en bestemt liturgisk tekst, det middelalderlige Allehelgenslitani, den har også samme funktion.
Indledningsvis skal det fremhæves, at vi i dag intet som helst kendskab
har til de overvejelser, som den person (eller de personer), der lod udsmykningen i Skive Kirke udføre, havde gjort sig forinden. Intet skriftligt
materiale om udsmykningens tilblivelse er overleveret, men visse forestillinger og mønstre aftegner sig dog i selve udsmykningen, dels med hensyn
til dens overordnede systematik, dels i valget af de enkelte helgener. Formentlig har opdragsgiveren først fastlagt den overordnede systematik – og
dermed bestemt udsmykningens formål eller funktion – for derefter at
fylde ud i detaljerne.

Udvælgelsen af helgener
I Skive Kirke har detaljerne bestået i en udvælgelse af de hellige personer,
der skulle afbildes.
For korets vedkommende har valget formodentlig i store træk været
givet på forhånd gennem fastlæggelsen af udsmykningens overordnede
formål, men for skibets vedkommende har opdragsgiveren haft lidt mere
frie hænder. Dog har der sikkert skullet tages et vist hensyn til de helgener,
som stift, domkirke, sognekirke og de respektive altre var indviet til samt
muligvis også til de relikviesamlinger, der rummedes i stiftet. Når hensynet
hertil var opfyldt, havde opdragsgiveren mulighed for at tilgodese de mere
personlige præferencer, som kunne være familiens og enkeltpersoners respektive værne- og navnehelgener.
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Gruppen af helgener, til hvem stift, domkirke og sognekirke har været indviet, har været relativt uforanderlig hen over middelalderen, om
end enkelte nye helgener har kunnet føjes til i tidens løb. Til gengæld
har de helgener, som det gennem middelalderen voksende antal sidealtre
var indviet til, været en til stadighed foranderlig gruppe på grund af de
enkelte helgeners vekslende popularitet. Popularitetssvingninger gjorde sig
også gældende for de personlige værne- og navnehelgeners vedkommende.
Nogle helgener nød popularitet gennem hele middelalderen, andre mistede den allerede i den tidlige middelalder, mens atter andre først syntes
at være genstand for interesse hen imod middelalderens slutning. Foruden
tid kunne også geografi spille ind: nogle helgener blev dyrket i hele den
middelalderlige kirkes område, andre kun regionalt eller lokalt.
Forekomsten af nogle, men langt fra alle helgener i Skive Kirke, lader sig
forklare ud fra de ovenfor skitserede forhold.
Maria er den mest populære helgen i senmiddelalderen, så alene af
den grund ville man forvente at finde hende repræsenteret i kirkens udsmykning. Dertil kommer, at Skive Kirke ifølge traditionen var indviet til
Maria (Vor Frue).50 Lohmann kender til denne tradition, nævner Resen
som muligt ophav og ser i øvrigt »familieportrættet« som en bekræftelse
på rigtigheden af Resens oplysning.51 Men den eneste – mig bekendte –
middelalderlige kilde, et testamente, der omtaler kirkens værnehelgen,
kalder kirken i Skive for en Peterskirke.52 Lohmann kender også til dette
testamente og forklarer uoverensstemmelsen vedrørende værnehelgenerne
med, at kirken på et senere tidspunkt er blevet indviet til Maria, en forklaring, der ikke kan afvises, men måske modificeres ved at ændre den til et
»også indviet til Maria,« idet Maria så i senmiddelalderen har trængt Peter
i baggrunden. Det bemærkelsesværdige i Skive Kirke er, at hun optræder
to steder i hvælvudsmykningen, som jomfruen i korets 2. hvælv og som
moderen i skibets 1. hvælv.
Hvorvidt Marias dobbelte tilstedeværelse er dikteret af en mulig kirkeindvielse eller er et udtryk for opdragsgivers personlige ønsker kan
ikke afgøres. Samme usikkerhed gælder hendes mor, Anna. I kølvandet
på den voksende dyrkelse af Maria følger også en fokusering på hendes
mor, Anna, men hvor Anna i begyndelsen fungerer som en art »vedhæng«
til Maria, tilbedes hun i senmiddelalderens sidste århundrede ud fra egen
fortjeneste, hvilket i sig selv er forklaring nok på hendes tilstedeværelse i
kirken. Men hertil kommer, at det kan dokumenteres, at Anna i forvejen
indtog er særlig rolle i Skive Kirke. Kirkens middelalderlige klokke, der –
formodentlig på initiativ af sognepræsten Johannes Petri (Jens Pedersen)
– er støbt i Skive af Flensborgstøberen Peter Hanssen i 1511, er indviet
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til Anna.53 Om kirken også har rummet et alter indviet til hende får stå
hen i det uvisse. »Familieportrætter,« som det Anna indgår i, er ikke helt
ualmindelige i samtidens Danmark, men dog sjældent så omfattende som
det i Skive Kirke.
Ud over Maria og Anna, der begge med rimelig sikkerhed kan knyttes
til Skive Kirke, optræder der blandt de udvalgte personer i skibets hvælv
helgener, hvor hensyntagen til domkirke og kirkens geografiske beliggenhed kunne tænkes at have spillet en rolle for valget. Det gælder for det
første de to kongehelgener, der ikke helt sjældent optræder sammen og
undertiden – som i Skive – sammen med Knud hertug (Lavard). Folkeligt
populære synes ingen af dem nogensinde at have været; de har især været
dyrket ved domkirkerne, hvorved de er blevet tildelt en mere »officiel« karakter, men om man som Lohmann kan tale om, at de udtrykker en tidens
»ejendommelige danske, nationale« tankegang, kan nok diskuteres.54
Skive Kirkes geografiske placering i det nordvestlige Jylland kunne også
forklare, hvorfor der i gruppen af bekendere (i skibets 3. hvælv) optræder
billeder af Kjeld, Thøger og Botulf. Kjeld tilhører den indfødte, nordjyske
helgenfauna, idet han virkede som provst ved Viborg Domkirke og i 1189
blev skrinlagt sammesteds. Thøger og Botulf, derimod, har en oprindelse
eller fortid i den angelsaksiske kirke, som spillede en rolle i den danske
kirkes tidligste historie. Dette kunne måske også forklare tilstedeværelsen
af martyren Thomas Beckett, ærkebiskop i Canterbury.
Virkeligt bemærkelsesværdigt er tilstedeværelsen af billeder af Ansgar
og Rimbert, da det er de eneste middelalderlige billeder, der er bevaret
af dem (med mindre d’herrer gemmer sig i den lange række af anonyme
bispefremstillinger, der har overlevet fra middelalderen). Ansgar synes ikke
at have været genstand for større opmærksomhed op gennem middelalderen, ud over at hans festdag er blevet fejret ved flere danske domkirker.55
Bortset fra, at Ansgar ifølge Tue Gad skulle have været dyrket mere intensivt hen imod middelalderens afslutning, så fik en større offentlighed først
kendskab til ham efter fejringen i 1826 af 1000-året for hans udsendelse.
Frem til da havde kendskabet til Ansgar og hans nordiske mission været
forbeholdt de lærde.56 En mere konkret grund til Ansgars tilstedeværelse i
Skive Kirke giver Hans Olrik i sin udgave 1926 af den danske oversættelse
af Ansgars levned, idet han oplyser, at ærkebiskop Adalbert af HamburgBremen ( -1072) skænkede Ansgarrelikvier til domkirkerne i Lund, Roskilde og Viborg; herfra kunne fejringen have bredt sig til Skive.57 Interessen
for Rimbert synes endnu mere begrænset, og så vidt det kan konstateres,
har det inden for det danske ærkebispedømmes grænser kun været i Lund,
at han er blevet fejret.58
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Om tilstedeværelsen af de øvrige, i denne sammenhæng ikke nævnte
helgener, er betinget af forhold i stiftet, ved domkirken eller ved Skive
Kirke, eller om det er resultatet af opdragsgiverens private præferencer, må
indtil videre stå ubesvaret hen. Dog skal det bemærkes, at helgener som
Maria Magdalene, Georg og Christoffer alle tre nyder stor popularitet i
senmiddelalderen. Til gengæld hører billeder af Petrus Martyr til sjældenhederne.

Udsmykningens systematik
Den plads, som udsmykningens mange himmelske personer hver for sig indtager i kirkens rum, indgår i en stram hierarkisk struktur.59 For det første er
personerne samlet i relativt klart afgrænsede grupper hvælv for hvælv: i korets
første hvælv, Treenigheden og engle, i det andet hvælv Maria, Maria Magdalena og apostlene, i skibets første hvælv ses Jesus, Maria og Josef samt hele
Marias og Annas familie, i det andet hvælv martyrhelgener og i skibets tredje
og vestligste hvælv bekendere og ordensdannere. For det andet er helgenernes
hierarkiske rangorden tydeligt tilpasset kirkerummet: det himmelske hierarkis øverste top, den treenige Gud, er malet lige over kirkens fornemste lokalitet, højalteret i kirkens kor, og jo længere væk fra koret, man bevæger sig (og
jo nærmere man kommer kirkens indgang – eller udgangen til den jordiske
verden), jo længere ned i det himmelske hierarki kommer man også.60
De samme persongrupper og en tilsvarende stram hierarkisk struktur
findes i det middelalderlige Allehelgenslitani. Ordet litani er græsk af oprindelse og betyder »bøn,« men til forskel fra de fleste andre middelalderlige bønner er litanierne af en opremsende eller gentagende karakter.61
Litaniet kendes i forskellige versioner, hvoraf det oftest forekommende er
Allehelgenslitaniet, der består af fire-fem hovedafsnit.62 Der indledes med
et Kyrie, som er en anråbelse af Herren om at forbarme sig over mennesket. Kyriet efterfølges først af en påkaldelse af Treenigheden og dernæst af
en lang række helgener. I litaniets 3. hovedafsnit følger en række menigheds- eller kirkebønner samlet i grupper, der har fælles indledningsord, og
hvori der med henvisning først og fremmest til Kristi passion og opstandelse anråbes om befrielse fra alt ondt og om styrkelse af det kristne individ
og af kristne institutioner som f.eks. gejstlig og verdslig øvrighed. Endelig
afsluttes med Agnus Dei og endnu et Kyrie.
Det er det andet afsnit af Allehelgenslitaniet (herefter benævnt litaniet), der har særlig interesse i sammenhæng med udsmykningen i Skive
Kirke.63 Også denne del af litaniet er opdelt i mindre afsnit, begyndende
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med en påkaldelse af Treenigheden, der bønfaldes, dels om at vise mennesket barmhjertighed, dels om at yde det hjælp. Derefter følger en anråbelse af Maria, både som Guds moder og som »jomfruernes jomfru«. I det
følgende anråbes først ærkeengle og »almindelige« engle, dernæst Johannes
Døberen og profeter, efterfulgt af apostle og evangelister. Den sidste del
består af en anråbelse af først martyrer, dernæst bekendere og til sidst af
jomfruer og enker. I grupperne, der omfatter apostle og evangelister, martyrer, bekendere og jomfruer, nævnes alle ved navns nævnelse, og hver af
disse grupper afsluttes med en anråbelse af alle hellige, unavngivne apostle,
martyrer, bekendere og munke eller jomfruer og enker.
Som det fremgår af ovenstående, er opregningen af hellige personer ordnet efter et klart hierarkisk opbygget system: der indledes med den i himlen højest rangerende væren, den treenige Gud, og derefter bevæger man
sig ned gennem de forskellige grupper eller kategorier af skabte væsner,
himmelske og jordiske, til de lavest rangerende, jomfruerne og enkerne.
Ved en sammenligning af dette afsnit i Allehelgenslitanier fra forskellige stifter ses det, at de med navn nævnte i den første del, frem til og med
anråbelsen af apostle og evangelister, er fælles for landets forskellige stifter,
mens der optræder variationer fra stift til stift i de sidste afsnit, dvs. i opregningen af martyrer, bekendere og jomfruer med flere, en opregning der
veksler både med hensyn til antallet og udvalget af navngivne hellige.64
Alle de i litaniet anråbte helgener (navngivne som unavngivne) påkaldes
med ét formål for øje, nemlig at gå i forbøn for menneskeheden, hvilket
fremgår af det »ora pro nobis« (»bed for os«), der afslutter hver enkelt
anråbelse.65 Med rødder i oldkristen teologi udvikledes op gennem middelalderen læren om helgeners evne til og mulighed for at gå i forbøn for
mennesker, og litaniet kan således siges at være et udtryk for denne tankegang i dens mest koncentrerede form.
Der findes – mig bekendt – ikke bevaret et middelalderligt litani fra
Viborg Stift, hvortil Skive hørte også i middelalderen, så i det følgende vil
Skive Kirkes hellige personer blive vurderet på baggrund af de helgener,
der optræder i 1519-litaniet fra Århus stift. Da det er usandsynligt, at Århus- og Viborglitanierne har været identiske, skal man dog være varsom
med at drage alt for håndfaste konklusioner, ikke mindst når det gælder
detaljer.
På det overordnede plan er der ganske god overensstemmelse mellem
Århuslitaniet og udsmykningen i Skive. Litaniets afgrænsning i grupper
modsvares i kirken ved udsmykningens fordeling af tilsvarende grupper på
de enkelte hvælv. Det er næppe en tilfældighed, at litaniernes fast tilbagevendende personer er placeret i kirkens kor, mens dem, der veksler fra stift
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til stift, findes afbildet i kirkens skib. Udsmykningens fordeling i grupper
er lykkedes bedst i skibets 2. og 3. fag, hvor martyrer og bekendere indtager hvert sit hvælv. I koret har det derimod været nødvendigt at samle flere
grupper i hvert af de to hvælv.
Som anført ovenfor dukker litaniets anråbelse »ora pro nobis« også op
enkelte steder i kirkens udsmykning: ved Maria i korets 2. hvælv og ved
Maria i skibets 1. hvælv.
Der eksisterer naturligvis også afvigelser mellem litani og udsmykning.
Når det gælder hele grupper eller niveauer i hierarkiet, noterer man sig, at
gruppen af engle er rykket op, frem foran Maria. Det skyldes formentlig,
at de i kirken er blevet tildelt en anden funktion, idet de her lovpriser
Treenigheden, mens de i litaniet anråbes om at gå i forbøn for menneskeheden. Desuden bemærkes det, hvorledes det store »familieportræt,« der
ikke findes repræsenteret i litanierne, ikke alene er blevet føjet til, men
også skubbet ind foran gruppen af martyrer. Og som det sidste punkt med
hensyn til hele grupper, så bemærkes udeladelsen af jomfruer og enker.66
Som nævnt skal man være varsom med at drage for håndfaste slutninger, når det gælder de enkelte helgeners tilstedeværelse og placering, men
et par enkelte forhold skal dog fremhæves. Ét af de mere iøjnefaldende
er Maria Magdalena, der i litanierne er anbragt i den afsluttende gruppe
af jomfruer og andre hellige kvinder, men i Skive Kirke er rykket op på
niveau med jomfru Maria, i østkappen i korets 2. hvælv.
Ligeledes er det svært at finde en forklaring på, hvorfor en så fremtrædende helgen som Johannes Døberen, der hører til i litaniernes »faste« del,
kun er repræsenteret som barn (i »familieportrættet« i skibets 1. hvælv) og
ikke også som voksen, med mindre han da gemmer sig bag én af de ikke
identificerbare personer i gruppen af apostle. Det kan også undre en del, at
en helgen som den i senmiddelalderen relativt populære Nicolaus, der optræder i alle de kendte nordiske litanier, ikke også figurerer blandt kirkens
gruppe af bekendere.
Til gengæld kan man også konstatere en fin overensstemmelse mellem
udsmykning og litani, når det gælder Maria: begge steder er hun repræsenteret som jomfru og som Guds moder.
Ved planlægningen af udsmykningen i Skive Kirke er der i dag næppe
megen tvivl om, at litaniets opbygning har skullet danne udgangspunkt
for udsmykningens overordnede konstruktion, så at sige har udgjort dens
skelet. Også valget af helgener i korets to hvælv har i overvejende grad været bestemt af litaniets indhold, med Maria Magdalena som den markante
undtagelse. I skibets tre hvælv har litaniet udgjort en ramme, der kunne
udfyldes under skyldig hensyntagen til kirkelige krav og opdragsgiverens
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personlige ønsker, herunder også den sprængning af litaniet, der har fundet sted ved indsættelsen af »familieportrættet« i 1. hvælv.
Allehelgenslitaniet er som nævnt en anråbelse af Treenigheden om at
vise barmhjertighed og en anråbelse af alle helgener om at gå i forbøn, og
ved at overtage litaniets struktur får udsmykningen derfor samme karakter
af anråbelse, hvilket understreges af den lille nøgne figur, der som repræsentant for hele menneskeheden er malet neden for Kristusfiguren i Treenighedsfremstillingen, og som løfter sine hænder i bøn eller anråbelse.67
Apostlene på pillerne garanterer, at anråbelsen finder sted på troens
grundlag, og Smertensmanden med lidelsesredskaberne i skibets 1. hvælv
har med sin henvisning til Korsfæstelsen antydet, hvorfor forbønnen blev
muliggjort.
Det har siden oldtiden været erkendt, at billeder kunne formidle budskaber ligesom det talte og det skrevne ord. Under kirkens mange interne
stridigheder om brugen af billeder fremhæves det adskillige gange, at billeder er den måde, hvorpå det kristne budskab kan formidles til dem, der
ikke er i stand til at læse. I sådanne tilfælde går budskabet så at sige fra
Gud (via Kirken) til menighederne. Udsmykningen i Skive Kirke viser, at
billedet i middelalderen også kunne anvendes til at lade budskaber gå den
modsatte vej, fra menneske til Gud.
I stedet for at se udsmykningen som et let diffust billede af Kirkens forskellige aspekter eller trin (den jordiske og den himmelske Kirke, den lidende,
stridende og sejrende Kirke), som Lohmann gjorde, eller at se udsmykningen som et indlæg i 1520’ernes kirkepolitiske strid som antydet af Susanne
Wenningsted-Torgard, skal udsmykningen i Skive Gamle Kirke efter min
mening tolkes som en menneskehedens anråbelse om barmhjertighed og forbøn.68 Ved at visualisere denne anråbelse i form af en kalkmaleriudsmykning,
der i modsætning til den talte og den sungne liturgi ikke forsvinder fra det
ene øjeblik til det næste, er der gjort et forsøg på at gøre den »evig«. Den
var – i parentes bemærket – også billigere, idet udførelsen af udsmykningen
var en engangsudgift, mens en tilsvarende »evig« liturgisk forbøn ville kræve
en donation, der gav et årligt tilbagevendende afkast, større eller mindre,
afhængigt af, hvor ofte der skulle bedes for opdragsgiveren.
Lohmann forsøgte at nedtone det »katolske« i udsmykningen og at
fremhæve det almenkristelige. Det er også muligt, hvis man som Luther
og andre evangelisk-lutherske reformatorer vælger at fremhæve helgeners
rolle som forbillede til efterfølgelse.69 Men det går ikke at bortforklare,
at intensionen med udsmykningen og dennes oprindelige budskab var så
fundamentalt »katolsk«, som noget kunne være.
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Afsluttende bemærkninger
Der er ingen tvivl om, at den person, der tilrettelagde udsmykningen i
Skive Gamle Kirke, har været en lærd person, sandsynligvis en gejstlig.70
Men denne person var ikke nødvendigvis initiativtageren til udsmykningens udførelse, endsige den, der betalte den. Som ovenfor anført knyttede
Lohmann tilblivelsen af udsmykningen i Skive Kirke sammen med familien Høg til Eskjær i Salling. Dels rigsråd Peder Høg, der skulle have stået
for overhvælvingen af kirken, dels sønnen, rigsråd Niels Høg, der i årene
1520-24 også var lensmand på Skivehus, og som skulle være den, der stod
bag kalkmaleriudsmykningen fra 1522. Ingen har senere fundet anledning
til at betvivle denne forbindelse.
Tilstedeværelsen af de mange malede våbner for familien Høg (og Reberg) viser, at familien må have doneret midler af en eller anden art til
kirken, og våbnerne er så at sige kirkens synlige kvittering for modtagelsen.
Spørgsmålet er imidlertid, hvornår de pågældende donationer har fundet
sted og med hvilket formål. Tilføjelsen efter Henrik Høgs navn (der blev
»slagen« i Ditmarsken) kunne antyde, at formålet med donationen har
været stiftelsen af en votivmesse; en sådan messestiftelse har formentlig
fundet sted relativt kort tid efter Henriks død i 1500.
Til gengæld må det konstateres, at det ikke er muligt med sikkerhed at
knytte Niels Høgs navn til 1522-udsmykningen, hverken som donator og/
eller som opdragsgiver. Havde Niels Høg på en eller anden vis stået bag
udsmykningen, ville man nok dels have forventet tilstedeværelsen af hans
navnehelgen, Nicolaus, i skaren af bekendere, dels have forventet, at også
hans hustrus våben var repræsenteret på korbuen.71 En helt anden ting er,
at han – hvis man skal tro Povl Helgesen, der karakteriserer ham som både
præstehader og lidt af en bondeplager – formentlig ville have haft god brug
for en evig forbøn.72
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Noter
1. Der optræder en hel del uoverensstemmelser angående dateringen af såvel den ældste
som den yngste af de synlige udsmykninger. Dateringen af den ældste, den primitive
udsmykning, svinger mellem 1449-81 (Lohmann) og ca. 1500 (Danske Kalkmalerier),
mens dateringen af Christofferfiguren i tårnfaget går fra 1449 til 1481 (Lohmann) over
ca. 1500 (Saxtorph og Danske Kalkmalerier) til ca. 1600 (Smalley). Jeg har valgt at følge
konservator Robert Smalleys angivelser i indberetning af 18. marts 1992.
2. Robert Smalley, 18. marts 1992. Eigil Rothe, ufuldstændig indberetning, uden år.
3. Lohmann 1890, s. 12. Magnus-Petersen korrekser i en supplerende indberetning af 25.
juni 1892 Lohmann og foreslår i stedet Dommedag, et forslag, der blev gentaget i værket
om de danske kalkmalerier fra 1895, s. 32. Magnus-Petersen grundede sin antagelse på
tilstedeværelsen af den lille bedende person under Kristusfiguren.
4. Danske Kalkmalerier, Katalogdel, s. 256. Eigil Rothe efterlod sig kun en ufuldstændig
rapport, der ifølge påskriften blev fundet blandt hans efterladte papirer.
5. Lohmann 1890, s. 18, karakteriserer fejlagtigt kronen som »tredobbelt«.
6. Engleparret i vestkappen, syd, vender sig mod parret i sydkappen, så det må antages, at det
nu næsten forsvundne par i vestkappen, nord, har vendt sig mod englene i nordkappen.
7. I indskrifterne i Skive er anvendt de sædvanlige middelalderlige forkortelsestegn. Efterfølgende er forkortelserne opløst, og, hvor det er muligt, er indskrifterne skrevet
fuldt ud.
8. Lohmann 1890, s. 18, karakteriserer teksterne som indledningsordene til gammel- og
nytestamentlige lovsange. Saxtorph 1986, s. 206, benævner indskrifterne som brudstykker af katolske bønner. De enkelte indskrifters samhørighed erkendes, når man vælger at
se englene som deltagere i et kor med fælles opgave og ikke som en række englepar med
hver sin. Her i 1500-tallets begyndelse har teksten i sin helhed lydt: »Sanctus Sanctus
Sanctus dominus deus sabaoth. Pleni sunt celi et terra gloria tua. Osanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine domini Osanna in excelsis«, Kilström 1970, sp. 35.
9. I de senmiddelalderlige fremstillinger af dette motiv vises den unge Maria med langt
udslået hår, et tegn på hendes jomfruelighed, knælende eller siddende foran en læsepult,
hvorpå der ligger en opslået bog.
10. Den turbanlignende hovedbeklædning og salvekrukken er Maria Magdalenas sædvanlige attributter; bogen er mere usædvanlig, Gad 1971, s. 191-97.
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11. Normalt bliver kun Johannes vist skægløs, så det er nærliggende at antage, at det
skægløse frontale fysiognomi skyldes en restaurator. Robert Smalley angiver i sin indberetning 29. juni 1992, at udsmykningen nogle steder er blevet kraftigt opmalet af
tidligere restauratorer, men præciserer ikke hvor. Da vi som nævnt i note 4 savner
en fuldstændig rapport fra Eigil Rothe om restaureringen i 1902-03, skal der nye
tekniske undersøgelser til for med sikkerhed at afgøre, hvad der er originalt, og hvad
der er senere tilføjelser. Et surt indlæg i Skive Avis 6. oktober 1937 angående festlighederne ved afslutningen af kirkens istandsættelse kunne pege på, at også kalkmalerierne havde været genstand for afrensning eller istandsættelse i midten af 1930’erne,
jf. Danske Kalkmalerier, Katalogdel, s. 256. Mod denne antagelse taler dog, at der i
Nationalmuseets arkiv ikke findes nogen indberetning herom, samt at konservator
Egmont Lind allerede 10-11 år efter, i 1947 anbefalede en afrensning og restaurering
af udsmykningen.
12. Hvorfor Thomas stikker sit ben uden for blomsterkalken lader sig ikke umiddelbart
forklare, men hjertet på spidsen af hans pegefinger henviser til, at hans tvivl på Opstandelsens rigtighed først blev overvundet, da han kunne stikke sin hånd i Kristi side, jf.
Johannesevangeliet 20, 19-29.
13. Skriftbåndet med Marias navn er længere end den bevarede indskrift, så man kunne
forestille sig, at den fulde ordlyd af indskriften har været »Sancta Maria ora pro nobis«.
14. Der er gået kludder i attributterne, idet Judas ifølge legenden blev slået ihjel med en
kølle, mens det var Simon, der blev savet op på langs. Jakobs attribut er korrekt, Reclam
1970, s. 272, 297-98
15. Her har maleren eller værkstedet ikke begået nogen fejl, idet den ældre Jakob normalt
vises som pilgrim på rejse, mens Johannes som regel holder det bæger med gift, hvormed
han blev søgt slået ihjel, Reclam 1970, s. 271 og 283.
16. Lohmann 1890, s. 26 ff. Wenningsted-Torgard 1992, s. 222. Hverken Magnus-Petersen
1895, Beckett 1926 eller Saxtorph 1986 kommenterer navngivningen eller konebytningerne.
17. Tilsvarende udsagn i Mattthæusevangeliet 13.55.
18. Lohmann 1890, s. 26-27, der ganske vist betragter Servatius som ren fiktion, fortolker
hans tilstedeværelse som en måde at vise overgangen fra det gamle Israel (jødedommen)
til det nye (kristendommen og kirken), Reclam 1970, s. 453-54.
19. Over den lille Johannes kan man læse »Sanctus iohes babti«.
20. Den korrekte oversættelse er: »Eliud, Elisabeths søster«, men »soror« skal i denne sammenhæng nok snarere forstås i den mere ubestemte form »søskende« end det mere kønsbestemte »søster«.
21. Lohmann 1890, s. 26, accepterer, at der kan være to billeder af én og samme Elisabeth,
og fortolker den ene Elisabeth som kvinden i henholdsvis sin »ufrugtbare ungdom« og i
sin alderdom »med moderglæde og frelseskundskab.« Saxtorph 1986, s. 206, gengiver –
med et tilføjet »måske« – denne tolkning.
22. Jakobs Forevangelium, indledning, s. 5-12.
23. Lexikon der christlichen Ikonographie, 4, 1972, sp. 163 ff. (artikel »Sippe, heilige«).
24. Langt de fleste attributter henviser til den måde, hvorpå den pågældende martyr led døden. For beskrivelser af de enkelte helgeners liv og død kan henvises til Jørgensen 1909
og Gad 1971 samt til Reclam 1970.
25. I nogle billeder fremstår Achatius som ridder, Reclam 1970, s. 15.
26. Den ledsagende indskrift lyder her »Decem milium militum« (Titusinde riddere).

116

27. Det ses tydeligst på ældre fotos.
28. Thomas Beckett er i den ledsagende indskrift betegnet som »Sanctus Tomas de Cantuariens…« henvisende til Canterbury, hvor han var ærkebiskop.
29. Da Magnus-Petersen i ugen 18.-23. juli 1887 afdækkede kalkmaleriudsmykningen
i kirkens fem hvælv, undlod han af hensyn til orglet, der må have været opstillet i
åbningen mellem skib og tårn, at banke kalken ned i den vestlige kappe i skibets 3.
hvælv, men da Lohmann tre år senere udsendte sin bog, var alle billeder i dette hvælv
afdækket og korrekt identificeret. Imidlertid var der stadig kludder i rækkefølge og
placering, da Magnus-Petersen i 1895 udsendte sit værk om de danske kalkmalerier. Vi har set, hvorledes Magnus-Petersen i en supplerende indberetning fra 1892
korrekser Lohmann, hvilket efterlader en fornemmelse af, at Magnus-Petersen ikke
har været til sinds at give Lohmann, der døde 1894, ret med hensyn til 3. hvælvs
helgener. Resultatet er, at et par fejlidentifikationer fra 1887-indberetningen går
igen, samt at der dels forekommer »parallelforskydninger« af nogle helgener, dels
at alle fire ordensdannere er trængt sammen i nordkappen vest. Magnus-Petersen:
Indberetninger 1887 og 1892, Lohmann 1890, s. 50-70, Magnus-Petersen 1895,
s. 32-33.
30. I den middelalderlige billedkunst kendetegnes abbeder og priorer ved de samme værdighedstegn som biskopper, nemlig ved huen med de to spidser og ved krumstaven.
31. Kirkebygningen repræsenterer formentlig Vestervig Kirke, som Thøger selv ifølge legenden skulle have ladet opføre, Gad 1970, s. 251.
32. Lohmann 1890 s. 10, anser det heller ikke for nødvendigt, at tårnfaget skulle have været
bemalet.
33. Tilstedeværelsen af disse indvielseskors er vidnesbyrd om, at kirken er blevet genindviet
efter 1522-udsmykningens færdiggørelse.
34. Magnus-Petersen 1895, s. 33, beskriver personen som næsten udvisket. Smalley læser,
juni 1992, »pater«, hvilket dog ikke passer ind i Trosbekendelsen på dette sted.
35. Hos Glad 1993, s. 8, bliver han, uvist på hvilket grundlag, identificeret med Johannes
(evangelist).
36. Lohmann 1890, s. 14, har trods fejllæsninger af de enkelte indskriftbidder også erkendt
dette. Lohmann læser »Peter« i stedet for »Cre«, og han tillægger s. 15 Jakob den Ældre
ordene »passus, crucifixus«.
37. Om fordelingen af Trosbekendelsens dele på de enkelte apostle, se Kilström 1956, sp.
173-77, og Kilström 1957, s. 601-02.
38. For trosbekendelsens latinske ordlyd, se Kilström 1957, s. 601-02.
39. Lohmann 1890, s. 16, bemærker, at der er for få egentlige piller til alle 12 apostle, og
foreslår derfor, at der på hver af de brede piller, der adskiller skibet fra tårnfaget, har
været malet to apostle.
40. Slægtens våben beskrives normalt som skrådelt af hvidt over rødt, Achen 1973, s. 429.
Indskrifterne er muligvis ikke samtidige med våbnerne, men ingen af Nationalmuseets
indberetninger giver noget klart svar.
41. Achen 1973, s. 459
42. Lohmann 1890, s. 76, læser fejlagtigt Niels Høg, hvor der står Peder. Det »Ditmerschen«, hvor Henrik Høg »blef slagen«, er Ditmarsken, hvor kong Hans og hertug Frederik led et forsmædeligt nederlag i vinteren 1500.
43. Lohmann 1890, s. 72 ff.
44. Lohmann 1890, s. 78.

117

45. Lohmann 1890, s. 79.
46. Lohmann 1890, s. 80.
47. Wenningsted-Torgaard 1992, s. 120-21 og 222-23.
48. Fra koret mod vest er de hans nærmeste i himlen, i ånden, i kødet og i kirken, mens
bekenderne i skibets 3. hvælv er menighedens talsmænd for den øvrige kristenhed, Lohmann 1890, s. 10.
49. Lohmann 1890, s. 16 f. og 70 f.
50. Blandt andre den lille folder fra år 2000, der kan erhverves ved besøg i kirken, betegner
den gamle kirke som »Vor Frue Kirke«.
51. Lohmann 1890, s. 9 og 27.
52. I et testamente, dateret 10. marts 1304 og udstedt af Cecilie, enke efter marsk Jens Kalv,
doneres 3 mark til Sankt Peters Kirke i Skive, Danmarks riges breve, 2. rk. 5., nr. 309,
s. 253. Uldall 1906, s. 237, holder fast i det sikre og omtaler kirken uden at diskutere
Resens påstand som en Peterskirke.
53. Uldall 1906, s. 237. I den afsluttende del af klokkens indskrift påkaldes også Jesus og
Maria direkte samt indirekte Treenigheden. Også Lohmann omtaler klokken, s. 85 ff.
54. Lohmann 1890, s. 30. Mit gæt er, at de alle tre er kommet til Skive fra domkirken i
Viborg.
55. Gjerløv 1963, sp. 136.
56. Gad 1971, s. 68. Da Lohmann 1890 forfatter sin bog, er kendskabet til Ansgar og hans
mission blevet allemandseje, hvilket må være forklaringen på, at han ikke studser mere
over deres tilstedeværelse. For Lohmann hørte Ansgar og Rimbert (Ansgars »Hjærtes
Søn«) som den danske kirkes antagne grundlæggere naturligt til i Skive Kirkes forsamling af helgener, Lohmann 1890, s. 59.
57. Olrik i Ansgars levned, 1926, s. 206. Desværre oplyser han ikke, hvorfra han har sine
oplysninger.
58. På europæisk plan synes dyrkelsen af Rimbert primært at have været begrænset til
Nordtyskland, først og fremmest til ærkestiftet Bremen. Rimbert nævnes kun, og kun
med ganske få linjer, i større tyske katolske leksika, eksempelvis Lexikon für Theologie
und Kirche, 8, 1963, sp. 1313. Såvel dette som Lohmann anfører, at Rimberts festdag
var den 4. februar (samme dag eller dagen efter Ansgars), men i Lund har han været
festligholdt den 9. marts, Lundebreviarets kalendarium, måneden marts, se Gjerløv
1963, sp. 137.
59. Dette er også observeret af Wenningsted-Torgard 1992, s. 222-23, et par gange, samt
af Glad 1993, s. 5. Lohmann 1890 noterer det (vist nok) ikke, men har et klart øje for
samhørigheden mellem personerne inden for hvert enkelt hvælv og for personernes status- eller standsforskel fra hvælv til hvælv, jf. note 48-49.
60. For forståelsen af kirkerummets »hellighed«, se Sauer 1964, s. 112 ff.
61. Den følgende redegørelse bygger først og fremmest på Gjerløv 1965.
62. Allehelgenslitaniet anvendes tilsyneladende ikke ved de daglige messer og tidebønner,
men derimod ved særlige lejligheder og i bestemte perioder af kirkeåret, Gjerløv 1965,
sp. 63.
63. Den følgende beskrivelse er primært baseret på Allehelgenslitaniet, som det forekommer i Breviariet for Århus Stift, trykt 1519. Bogen er ikke fortløbende pagineret i
moderne forstand, men de enkelte trykark er mærket med et bogstav og et romertal.
Allehelgenslitaniet fra Århus Stift fylder knap 3 tryksider og er placeret på ark og side
OIIII til PV.
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64. Gjerløv 1965, sp. 607. Variation har formentlig eksisteret fra kirke til kirke i middelalderen, men kan i dag ikke påvises.
65. De afsluttende og opsamlende sætninger »Og alle apostle, martyrer …« etc. ledsages af
en tilsvarende anråbelse om forbøn: »orate pro nobis«.
66. Der havde været plads til at afbilde jomfruerne og andre gode damer i kirkens tårnhvælv;
det er således uvist, om udeladelsen har været bevidst eller ej.
67. Man kunne i denne sammenhæng vælge at forstå de helgennavne, der er malet ud for
hver enkelt figur, ikke blot som et middel til identifikation på samme måde som de attributter, de enkelte helgener er udstyret med, men også som menighedens påkaldelse
af hver enkelt helgen.
68. Set i bagklogskabens klare lys kommer udsmykningen i Skive Gamle Kirke naturligvis til
at fremtræde som et indlæg i tidens konfessionelle stridigheder, al den stund at bruddet
mellem Luther og Romerkirken var sket, at Hans Tausen kun et par år senere prædikede i Viborg med kongens accept, og at Christian 3. 14-15 år senere gennemførte en
evangelisk-luthersk reformation af den danske kirke.
69. Confessio Augustana, artikel 21.
70. Herfor taler også tilstedeværelsen af helgener som de fire ordensdannere, de fire kirkefædre samt Petrus martyr, alle helgener, der har større relevans for gejstlige end for
lægmand.
71. Niels Høg var gift med Karen Gjøe (eller Gøye), Lohmann 1890, s. 78.
72. Skibykrøniken, s. 97-98.
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Årsberetning 2012
Et af bestyrelsens mangeårige medlemmer, Eigil Overby, døde 11. maj sidste år. Eigil indtrådte i bestyrelsen i 1997 og fulgte med stor interesse dens
arbejde. Over tid bidrog han også med interessante artikler til vor årbog
– æret være Eigils minde!
Til at overtage hans plads bad bestyrelsen Ruth Meller Sørensen indtræde. Ruth vil være kendt fra Lokalhistorisk Arkiv her i byen og fra Æ
Fjandboarkiv. Vi glæder os til samarbejdet. Så velkommen til Ruth. Da
hun er indtrådt på Eigil Overbys mandat, er hun derfor formelt på valg i
aften.
I forbindelse med denne generalforsamling og valg har vor redaktør
af hjemmesiden www.HSVIB@dk , Erik Overgaard, meddelt, at han ønskede at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen har derfor arbejdet med flere
forslag til et nyt medlem og vil til den senere valghandling komme med et
forslag. Tak til Erik for hans indsats med at oprette og vedligeholde Samfundets hjemmeside. Denne funktion er midlertidigt overtaget af Karen
Elisabeth Stub og Ruth Meller Sørensen. Om denne situation vil vedvare,
vil afhænge af det nye bestyrelsesmedlem og vor konstituering efter generalforsamlingen.
Medio 2012 havde repræsentanter fra Samfundet samtaler med foreningen Rasmus X Christiansens venner, der nedlagde sig selv med årets
udgang efter at have opfyldt sine egne målsætninger. Dens aktiver er overgået til museet. Internt har man opfordret dens medlemmer til indmeldelse hos os. Vi har lovet, at vi fra den nu nedlagte forening vil optage
artikler, der kan være velegnet til vor årbog eller danne basis for andre
tiltag.
Flere og flere melder deres E-mailadresse ind, hvilket blandt andet betyder hurtigere kommunikation og mulighed for at udsende remindere om
forestående arrangementer. Skulle der sidde nogen her, som endnu ikke
har gjort det, kan jeg kun opfordre til at få det gjort.
Som i det forgangne år aftaltes i 2012, at vi også fremover vil fortsætte
med at arrangere foredrag sammen med andre foreninger. Nyt er således et
samarbejde med Alliance Française, Bisp Gunnars Gilde og Vingaards Officin. Samarbejdet gælder især områder, hvor der vil være sammenfald om
temaer og emner med det formål at kunne skaffe gode, kendte (og dermed
ofte dyrere) foredragsholdere.
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Vi dyrkede sidste år et tema, som vi kaldte »Viborg drømme«, udsprunget af debatten om de tomme kommunale bygninger i den gamle bydel. Vi
foreslog blandt andet et fælles hus – helst på Gammel Torv – med andre
såvel private som offentlige virksomheder og organisationer for i fællesskab at
profilere Viborg over for byens gæster. Samfundets tilgang er selvklart historien, som byrådet jo netop selv har udpeget som én af hjørnestenene i kommunens profilering. Men vi har måttet konstatere en meget ringe politisk
interesse for disse tanker og drømme. Det har været meget svært, for ikke at
sige umuligt, at få vore politikere eller kommunens administration i tale.
Vi har dog været inviteret til møde om lettere adgangsforhold til blandt
andet mindesmærker, hvilket må siges at være ude i et meget lille hjørne
i forhold til vore tanker. Indtil videre er da heller intet sket på den front.
Vi gav også vor mening til kende over for den truende lukning af Hald
Ege-samlingen – et unikt lille museum over et unikt sted med en meget
speciel historie. Det ser nu ud til at løse sig, uden at jeg i dag kender det
endelige svar.
Samfundet har i 2012 ansøgt og modtaget kr. 10.000 fra Boghandler
Børge Nielsen og Hustrus Fond. Disse midler tænkes anvendt til et eller
andet særligt formål, som bestyrelsen vil drøfte på en kommende temadag.
Herudover har året budt på mange arrangementer:
26. januar indledte vi med et veldisponeret, tydeligt og stringent foredrag af forhenværende chefredaktør Sven Ove Gade om modstandslederen
Jens Toldstrup, der i besættelsens slutfase planlagde en pindsvinestilling i
Lindum Skov.
23. februar afholdt Samfundet generalforsamling. Det annoncerede
foredrag om »miljøalderen«s virkning på Hald Sø og Hjarbæk Fjord måtte
desværre aflyses. I stedet fik man et spændende oplæg med efterfølgende
diskussion fra Henning Ringgaard og Torkild N.B. om deres Viborg
drømme – et emne d’ herrer også havde ytret sig om i dagspressen. Og et
tema Samfundet, som nævnt, også tidligere har forsøgt at tage op i forhold
til politikerne, men igen – foreløbig uden den store klangbund.
22. marts hørte vi på Viften i Bjerringbro et detaljeret foredrag om
ekspropriationen af ejendomme i forbindelse med anlæggelsen af Gudenåcentralen/Tangeværket/Tange Sø af forhenværende skoleinspektør Paul
Bjerrum, Rødkærsbro.
26. april hjemme i Viborg på museet fortalte Jesper Hjermind om danskerne om bord på Titanics jomfrurejse for 100 år siden – blandt andet om
Hans Christensen Givard fra Kølsen, der omkom under forliset, men blev
fundet. Samtidigt kunne Jesper også præsentere sin nye bog om lige netop
de danske passagerer.
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8. maj holdt Helle Frisman, præstekone i Spentrup, et spændende og
interessant foredrag i Sortebrødrehus om oprørske kvinder i Blichers forfatterskab. Både de virkelige og de fiktive.
Efter sommerpausen var scenen 30. august henlagt til Finderup Lade,
hvor museumsinspektør Inge Adriansen fra Sønderborg Slot, der tidligere
har udgivet et mammutværk om danske mindesmærker, holdt et veloplagt
foredrag om disse og deres betydning – også om de lokale. En meget fin
aften arrangeret sammen med borgerforeningen i Finderup. Rigtig mange
var mødt op – måske fordi der var kaffe!
Igen 20. september drog vi udenbys. Nærmere til Rødding, hvor forhenværende skoleinspektør Jørgen Dalager fra Vrå berettede om et tidligere
medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund, den navnkundige bonde
Jens Chr. Nielsen, kaldet Peitersen. Som supplement til det velbesøgte
foredrag fortalte det nu afgåede bestyrelsesmedlem Erik Overgaard noget
om moderne formidling af lokalhistorisk stof. Herunder registrering i vore
dage, hvor al kommunikation mellem mennesker og deres erindringsstof
findes et sted i cyberspace.
Foredragssæsonen sluttede den 10. oktober i Sortebrødrehus hvor tidligere formand for Samfundet Marianne Bro-Jørgensen holdt et levende og
veldisponeret foredrag om sit store arbejde med P.C. Skovgaard og hans
hustru Georgias liv med hinanden – belyst gennem deres breve – før cyberspace. En dejlig aften i guldalderens tegn.
Året sluttede som vanligt med præsentation af årbogen i november.
Et digert værk – Samfundets hidtil største og med farvebilleder overalt,
blandt andet affødt af markeringen af Skovgaardmuseets 75 års jubilæum.
65 medlemmer afhentede i Domsognets dejlige mødelokale deres bog og
fik oveni en introduktion af forfatterne ledsaget af et glas vin. En god tradition, som lige så stille er vokset.
I forbindelse hermed skal lyde en tak for præsteret arbejde af forskellige
med udbringning af yderligere et antal bøger.
Årets arrangementer har været præget af god tilslutning – i gennemsnit
mere end 50 tilhørere pr. gang – hvilket bestyrelsen vil tage til indtægt for
valg af gode oplægsholdere og emner.
Vi har tilstræbt at gøre det lige så godt i 2013. Så vel mødt!
Jeg vil slutte min beretning med et lille hjertesuk:
Grundet de særlige forhold omkring udgivelsen af jubilæumsbogen, der
i 2010 markerede stiftets 950 års jubilæum, har Samfundet haft en bedre
driftsøkonomi, der har medført, at vi siden har valgt ikke at søge særlige
midler fra kommunen eller Kulturelt Samråd, hvilket tidligere var praksis.
Disse forhold omtalte jeg i sidste års beretning. Imidlertid er det forsat
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sådan, at stigende udgifter og stigende krav til bogudstyr med mere gør, at
den løbende drift balancerer på en knivsæg, hvilket kassereren senere vil
gøre rede for.
Derfor nævnte jeg også allerede sidste år, at beslutningen om ikke at
søge offentlig støtte, ikke i al fremtid kunne forventes at gælde, idet vi er
af den opfattelse, at Historisk Samfund i al beskedenhed er medvirkende
til at promovere Viborg-egnen på et af byrådets udmeldte kerneområder,
nemlig den unikke historie. Vi mener, at artiklerne i årbogen med deres
mange emner, vinkler og tilgange, har en varig værdi for forståelsen for og
oplevelsen af Viborg-egnen over tid, hvilket vel kan være offentlig støtte
værd.
Dette synspunkt skal også ses i forhold til de ofte meget store støttebeløb, der ydes til mere flygtige kulturelle tiltag.
Sluttelig vil jeg rette en tak til revision og til bestyrelsen for deltagelse,
arbejde og diskussioner i årets løb.
Jørgen Østergaard
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Årsregnskab for 2012
Resultatopgørelse 1. januar–31. december 2012
Indtægter:
2012
2011
Kontingenter		-49.800
Kontingent 2012
-40.700
0
Tilskud, Kulturelt Samråd,
0
Tilskud, Viborg Kommune1
0
0
Tilskud årbog, Kulturudvalget
0
0
Bogsalg
-6.168
-8.986
Børge Nielsens Fond
-10.000
0
Renteindtægt
0
0
I alt

-56.868

-58.794

Udgifter
64.512
Trykning og redaktion af årbog og register
Honorarer, årbog		
Trykning af program og foldere
4.193
3.472
Annoncering
Porto
7.916
23.170
Foredrag, inkl. leje af mødelokaler
10.112
Bestyrelsesmøder og administration
Kontingent, DHF
1.992
Bankgebyrer
80

60.329
5.000
3.663
1.305
10.533
15.238
8.647
2.200
70

I alt
Resultat kr. -58.581 overføres til status

1 Kassereren redegør mundtlig for tildeling og anvendelse af tilskud.
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115.449
-56.868
-58.581

106.985

Balance pr. 31. december 2012
Aktiver
Indestående på konto 7831 146232-5
Pengekasse
Modtaget kontingent for 2013

kr. 76.860
kr.741
kr. -31.400

Aktiver i alt

kr.

Passiver
Egenkapital, saldo primo 2012
Overført fra resultatopgørelse

kr. 104.782
kr. -58.581

Passiver i alt

kr.

46.201

46.201

Viborg, den 4. februar 2013.

Karen Elisabeth Stub, kasserer.
Viborg, den 18. februar 2013
Undertegnede har dags dato revideret regnskabet for året 2012.
Kassebeholdningen er til stede og svarer til de foreviste bilag.
Henning Ringgaard Lauridsen

Jens Frydendal
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