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År 1523

Tekst: Peter H. Iversen, tegning: Niels Andersen Dolmer

Revolution på Viborg Landsting
Kong Christian 2. s trone vaklede, efter at jyske stormænd på Snapstinget i 1523 opsagde deres troskab
til ham.
Et sandt drama fandt sted i Viborg i 1523, hvor landsdommer Mogens Munk, biskop Jørgen Friis og resten
af de jyske rigsråder til landstingssamlingen opsagde deres troskab til Christian 2.
Først blev et fælles opsigelsesbrev læst højt, og derefter gentog adelsmændene én efter én deres opsigelse.
Rygtet om opsigelsen løb som en steppebrand gennem byen, og det varede ikke længe, før opstemte
borgere stimlede sammen på Torvet.
Lynchstemning i byen
Stemningen nåede nye højder, da kongens forhadte lensmand Rasmus Clementsen dukkede op ved Sct.
Mathias Port. Han blev straks genkendt, og ophidsede borgere slæbte ham igennem Sct. Mathias Gade og
hen på rådhuset på Torvet. Hele vejen igennem byen blev Clementsen hånet, og der blev kastet ting efter
ham.
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Fremme på rådhuset truede borgerne ifølge øjenvidner ham til også at opsige sin troskabsed til Chri-stian 2.
Clementsen selv udtalte, at han var nødt til at føje borgerne. Han hævdede, de truede ham med at skulle
dele skæbne med Hans Tolder, kongens lensmand i Aalborg, som blev slået ihjel året forinden.
Begivenhederne på Snapstinget var den foreløbige kulmination på de politiske spændinger, der havde
præget landet i flere måneder. Kongen havde gennem det meste af efteråret 1522 gjort sig meget
upopulær blandt kirkens folk ved at komme med nye lovgivningsforslag om kirkens interne forhold.
Samtidig gav mange af de jyske rigsråder højlydt udtryk for deres utilfredshed med kongens
regeringsførelse.
Et nyt blodbad?
Ved begyndelsen af året 1523 var det endnu for tidligt at vurdere konsekvenserne af opsigelsen. Men i
yderste konsekvens frygtede mange adelsfolk, at kongen ville søge hjælp til at slå oprøret ned hos sin
svoger, den mægtige tysk-romerske kejser.
Rygterne svirrede også om, at kongen ved en allerede aftalt herredag i Aarhus ville kopiere Det
Stockholmske Blodbad. Dette blodbad fandt sted i november 1520. 82 adelsfolk med ærkebispen i spidsen
blev halshugget af Christian 2. bødler på Stortorvet i den svenske hovedstad.

4

År 1606

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen, tegning: Niels Andersen Dolmer

Præst myrdede adelsmand efter bryllupsfest
Ung jysk adelsmand kom i klammeri med præsten fra Thorning i Nytorvgyde og blev stukket ihjel,
sandsynligvis med sin egen kårde.
Ved Viborg Snapsting i 1606 holdt adelsmanden Mogens Kaas sit bryllup under pomp og pragt i Viborg.
Bordene bugnede af mad og drikke, og bægrene blev flittigt holdt i gang.
For en enkelt blandt de fornemme gæster fik festlighederne ulykkeligvis en tragisk afslutning, idet herremanden Otto Skram til Hammergård blev dræbt kort efter, at han havde forladt festen. Hr. Skram var
kommet til bryllupsgildet kl. 1 om eftermiddagen og forlod festen sammen med sin tjener hen ad kl. 5 for at
gå til sit logi. I Nytorvgyde mødte han sin banemand.
Handlingsforløbet på drabsstedet blev ikke helt klarlagt, skønt en af Viborgs vægtere mødte op kort efter.
Vidner kunne berette, at Otto Skram i den smalle gyde så en præstemand og nogle andre folk komme imod
sig.

5

Adelsmanden, der sandsynligvis var beskjænket, busede videre og krævede plads. Han ville jage præ-sten til
side, men pastoren, der hed Erik Sørensen og var sognepræst i Thorning, blev sandsynligvis stående.
Thorningpræsten, der måske heller ikke var ædru, var kendt for sin styrke. Da adelsmanden trak sin kårde,
lykkedes det pastoren som forsvar mod Skrams angreb at få angriberens kårde viklet ind i sin præstekjole.
Herefter vred han kården ud af hånden på Skram og tildelte ham et banesår.
Flygtede fra gerningsstedet
Otto Skrams tjener bar den hårdt sårede mand ind i den nærliggende Brockenhuus gård, hvor han
forblødte. Den unge adelsmands bisættelse fandt sted i domkirken inden Snapstingets slutning, så følget
blev anseeligt, med gravøl af standsmæssigt format.
Adelsmand Otto Skram til Hammergård var spået en stor fremtid. Han opholdt sig ved kong Frederik 2.s hof
i tre år, hvorefter han kom i tjeneste hos en østrigsk baron og deltog i en række eventyrlige krige. I de sidste
års ophold i udlandet rejste han gennem eksotiske lande som Ægypten og Palæstina og videre til Italien.
Om Skrams drabsmand, Thorningpræsten Erik Sørensen, ved vi, at han overtog sognekaldet i 1602, efter at
sognets tidligere præst var blevet offer for pesten. Hvor han opholdt sig efter opgøret i Nytorvgyde er
usikkert, men nogle mente at vide, at han flygtede udenlands og søgte tjeneste i den svenske armé.
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År 1649

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen, tegning: Niels Andersen Dolmer

Ægteskabsbørsen
Viborg Domkirke var den jyske højadels moderkirke. De store slægter mødtes her, når domkirkens
klokker ringede årets Snapsting ind.
Og her mødtes de til pompøse bryllupper, barnedåb og begravelser. I 1649 red adelsmanden Ove Juel med
sit følge til Viborg for at deltage i Snapstinget og dets fester. Her var han først gæst ved Otto Pogwischs
bryllup med Anne Cathrine Parsberg. Ugen efter deltog han i brylluppet mellem Preben Gyldenstjerne og
Hilleborg Bille.
Endnu en uge senere bimlede bryllupsklokkerne for Claus Pors og Anne Arenfelt. Og slutteligt i fjerde uge
deltog han i sin søsters bryllup med adelsmanden Erik Høg.
Døtre vist frem
Når de jyske adelsfolk mødtes til Snapsting, handlede de med jord og ejendomme. Men de tog også ophold
i Viborg i snapstingsdagene for at fornøje deres fruer og vise deres giftefærdige døtre frem.
Viborg Snapsting var fra gammel tid ægteskabsbørs. For adelsslægterne var det helt afgørende, at sønner
og døtre blev gift ind i en anden fornem slægt, så mængden af herregårde og bøndergods kunne forøges.
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Typisk aftaltes trolovelsen mellem de unge på det ene Snapsting, hvorefter brylluppet stod ved
tingssamlingen året efter.
Adelens festrum
I renæssancens festglade dage var et adeligt bryllup en såre vidtløftig sag, en opmarch af overflod og
værdig pragt.
Domkirken fyldtes af selvbevidste herremænd, klædt i dragter af svært stof og behængt med gyldne
halskæder. Nådigherrerne var ledsaget af deres fruer i fineste silkekjoler, kantet med dyre kniplinger og
med fløjlshuer, som funklede af perler og ædelsten.
Når de fine herrer og fruer forlod kirken for at begive sig den korte vej til adelens festsal i domhuset på
kirkens nordside, stimlede hoben af nysgerrige viborgensere sammen for at få et glimt af de fine herskaber
i moderigtige smukke kjoler og dragter.
Adelens store festsal var indrettet i hovedfløjen af den tidligere Mariekloster, som lå mellem domkirken og
den nuværende Stænderplads. Salen var udsmykket med panelværk og malede våbenskjolde.
Når lysene brændte og musikken klingede, frembød rummet et farverigt skue. Her blev ægtepagten mellem
to slægter fejret, ofte i dagevis, med masseopbud af mad og drikke, musik og dans.
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År 1674

Tekst: Peter H. Iversen, tegning: Niels Andersen Dolmer

Drabelig duel i Nytorvsgyde
Duel i Nytorvgyde endte dramatisk, da to officerer blev såret. Deres to væbnere overlevede ikke opgøret.
Årets Snapsting 1674 blev ramt af en tragedie. To unge adelsmænd blev under en duel i Nytorvgyde så
hårdt såret, at de senere døde. Det drejede sig om Otto Bille til Bangsbo og Christoffer von Gersdorf.
Viborg var i længere perioder i 1600- og 1700-tallet hjemsted for skiftende militærregimenter. Officererne,
der alle var af adelstand, yndede at mødes i Viborgs fineste vinstue, Salomon Gerbers Vinstue, kaldet
Paradis, som lå på nordsiden af Nytorvgyde. Efter dagens strabadser indfandt Otto Bille og Johan Rantzau
sig ved 19-tiden i Salomon Gerbers vinstue. De to herrer vendte dagens begivenheder over et glas vin.
Diskussion
Ud på aftenen stødte andre til. Heriblandt Caspar Brockenhuus, officer ved et norsk regiment, og hans ven
og væbner Christoffer von Gersdorf. Vinstuen havde pligt til at sælge vin fra Frankrig og Rhinområdet, og de
unge adelsfolk tog for sig af den gode vin.
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Under en diskussion mellem Brockenhuus og Rantzau blev førstnævnte meget ophidset og beskyldte, ifølge
øjenvidner, Rantzau for at kalde Brockenhuus uærlig. Derfor udfordrede han Rantzau til duel. Resten af
selskabet forsøgte at tale ham fra det, men til sidst blev provokationerne for meget for Johan Rantzau.
Duellen
De to kamphaner for ud på gaden og gjorde klar til en duel på kårder. Ved siden af dem stillede Bille og
Gersdorf sig også klar. Der stimlede hurtigt en større menneskemængde sammen for at overvære duellen.
Det var tydeligt, at Rantzau og Brockenhuus begge var erfarne krigere. De fægtede dygtigt og fermt. Bille og
Gersdorf var ikke nær så trænede. Deres kamp var mindre elegant, og begge duellanter tog store chancer.
Snart fik Rantzau overtaget og pressede Brockenhuus tilbage. Lige før Rantzau skulle til at sætte et hårdt
stød ind, lød der et skrig fra Otto Bille. Han var blevet ramt i venstre side af Gersdorf, og blodet fossede ud.
Brockenhuus gjorde nar af Billes skrig, men benyttede lejligheden til at flygte sammen med Gersdorf.
Sidstnævnte var også blevet såret af Bille.
Bartskæren på overarbejde
Rantzau og Bille flygtede mod Nytorv. Øjenvidner fortalte, at de faldt ved Svaneapoteket [i dag amtmandsgården]. Bille havde ikke kræfter til at komme op igen, og Rantzau fik båret ham ind på apoteket. Bille
havde allerede mistet en del blod, og man tilkaldte derfor præsten og bartskæren for hhv. at velsigne ham
og forbinde hans sår. Han udåndede nogle timer senere.
Gersdorf blev også svært såret. Brockenhuus fik ham slæbt hjem og lagt ham i seng. Også Gersdorf fik
besøg af bartskæren. Han havde høj feber og var begyndt at tale i vildelse. Stiftsbefalingsmanden satte
næste morgen de to andre implicerede i husarrest for at få skabt fuldstændig klarhed over aftenens
begivenheder. Gersdorf døde senere af sine sår.
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År 1691

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen, tegning: Niels Andersen Dolmer

Adelsfrue i frit fald
Nådigfruen til Tjele, Fru Marie Grubbe, skilt fra sin mand på grund af utroskab.
Adelsmanden Palle Dyre, gift med fru Marie Grubbe til Tjele, havde mange forretninger at passe på Viborg
Snapsting. På Snapstinget i 1691 var det dog en saftig privatsag, som bragte Palle Dyre i folkemunde.
Vedholdende rygter ville vide, at Palle Dyre krævede skilsmisse fra sin kone, fru Marie Grubbe. Ganske vist
var hr. Palle Dyre kendt for selv at bedrive udenomsægteskabeligt samkvem med tjenestepiger, men nu er
det kommet for dagen, at hustruen Marie Grubbe havde en erotisk affære med en simpel bondekarl, Søren
Sørensen Ladefoged. Derfor krævede Palle Dyre ægteskabet opløst.
Elskovsrede i Viborg
Sagen tog fart, efter at nådigfruens far, den gamle godsejer Erik Grubbe, skrev til kongen med anmodning
om at gøre datteren arveløs. En kommission gennemførte afhøringer af tjenestefolk og andre vidner fra
Tjele gods, og der kom mange artigheder frem. En tjener, Christian Skytte, fortalte således, at Marie Grubbe
allerede for to år siden havde taget Søren Ladefoged med som kusk ind til Palle Dyres gård i Viborg.
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Gennem en sprække i døren havde Christian Skytte set, at Søren heftigt kyssede Marie, mens hans hænder
var på hendes bryster og "andetsteds" på kroppen. Herefter drev han hende op mod væggen bag
skorstenen, hvor Christian Skytte ikke kunne se, hvad de videre bestilte. Senere så han dem ligge i sengen.
Natlige aktiviteter på Tjele
Et andet vidne, Anna Knudsdatter, der var fru Marie Grubbes kammerpige på Tjele, kunne berette, at hun
jævnligt af fruen blev sendt ud af kammeret om aftenen, fordi Søren Ladefoged kom på nattebesøg. Det
skete, når nådigherren Palle Dyre var bortrejst. Når Søren havde fået for meget at drikke, sov han rusen ud i
Palle Dyres kammer ved siden af Marie Grubbes, og Anna måtte varme sengen op til ham ved at ligge i den.
Flere tjenestefolk havde også set nådigfruen og Søren kysse og kærtegne hinanden lidenskabeligt og
åbenlyst, hvorefter de forsvandt ind i Palle Dyres kammer i halvanden time. Søren modtog også fine gaver
af fruen, kunne flere fortælle.
Fru Marie Grubbe til Tjele havde tidligere været gift med kong Frederik 3.s uægte søn, Ulrik Frederik
Gylden-løve. Parret blev skilt i 1670, og Marie Grubbe fik sin medgift på 12.000 rigsdaler tilbage. Dette
beløb formøblede hun sammen med en elsker på en udenlandsrejse, som varede i to år.
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År 1709

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen, tegning: Niels Andersen Dolmer

Strømpebånd og pudrede parykker
I 1709 fik Snapstinget en højst moderne forøgelse.
Der afholdtes en ’Assemblée’ - et festligt arrangement, hvor deltagerne betalte entré til aftenens
forlystelser med musik, maskebal og kortspil. Skulle stemningen udvikle sig løssluppent med leg og flirt,
fandtes der små aftrædelsesrum, hvortil man kunne trække sig tilbage. Vi ved ikke, hvor vidt maskerader
slog an i Viborg.
Men rokokotidens ånd og udfordrende mode slog igennem hos det købedygtige publikum. Jødiske, tyske
og italienske kræmmere lokkede med glat silke, blødt fløjl, fiskebensskørter, parykker, vifter,
snustobaksdåser og smykker; alt sammen bragt til Viborg sydfra, en del af det som smuglergods.
Håropkøbernes eldorado
Især parykmagerne oplevede en storhedstid. Alle, som var noget, udstyrede sig med kunstfærdige
parykker, som skulle ordnes af en frisør op til flere gange om ugen. I Viborg bredte moden sig nedad i
hierarkiet, så både købmænd, bagere og fornemme folks tjenere bar dem med anstand.
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På snapstingsmarkederne gik handelen også ’den anden vej’, idet galanterikræmmerne købte bondepigers
afskårne hår i bytte for glimmer og pynt. Et langt smukt hår var let afsætteligt råstof, som grådigt
efterspurgtes af parykmagere i hele Eu-ropa.
Selviscenesættelse
1700-tallets rokoko-livsstil dyrkede selviscenesættelsen, hvor enhver der ville være noget, måtte stræbe
opad i hierarkiet, spille roller og forme sin krop kunstfærdigt. Med datidens parykmode lagde den enkelte
afstand til sin biologiske krop og sig selv. Men den krøllede, pudrede paryk gjorde det ikke alene. For at
sikre den blege hud, malede både mænd og kvinder ansigtet med blyhvidt, mens rouge sørgede for røde
kinder.
Kvindernes hofter blev forstørret af puder og fiskebensskørter, mens indsnøringer, korsetter og kjolernes
snit mindskede taljen og skubbede brysterne opad. Mændene gik også med falske indlæg, og lange
tætsiddende strømper fremhævede hans underben. Ved siden bar han en kårde, så han kunne forsvare sin
maskuline ære.
Kropsbevidsthed
Modens stræben mod kunstighed og kunstfærdighed kom også til udtryk ved brug af halvmasker og
sminke. Kropsbevidstheden blev styrket gennem stadig træning og danseundervisning, hvor deltagerne
indøvede smukke, kontrollerede bevægelser. Og de øvede at stå, bukke og neje på rette vis.
Vel ’udklædt’ var folk dermed klar til at indtage de forskellige scener, hvor de førte sig frem. Det kunne
være ved selskaber hos de mest indflydelsesrige mennesker i deres fornemme huse eller på pladser og
gader. I sale og her-skabsstuer hang store spejle, ofte anbragt over for hinanden, så den enkelte med et blik
i spejlet kunne se sig selv fra flere vinkler, og måske også kunne holde øje med de andre.
Tankevækkende i øvrigt, at mennesker i vores moderne tid dyrker piercing, tatoverer og brystforstørrer sig,
og på nettet iscenesætter sig med falsk eller forskønnet identitet.
Erotisk spænding
Maskeradernes lette liv med den erotiske spænding bragede ud over landet ved begyndelsen af 1700-tallet.
Masken og strømpebåndet blev symbolet på lysten og den sorgløse livsudfoldelse. Et strømpebånd var en
intimgave, som levemanden skænkede sin elskerinde, masken tog man på for at spille den perfekte rolle.
I 1724 blev offentlige maskerader imidlertid forbudt. Strengere normer vandt indpas ved hoffet, især under
den pietistisk-religiøse kong Christian 6. Under efterfølgeren Frederik 5., der trådte til i 1746, vendte noget
af løssluppenheden tilbage.
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År 1717

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen, tegning: Niels Andersen Dolmer

En stakkels københavner
"Ses vi ikke før, så ses vi til Viborg Snapsting” lød det gamle ordsprog.
Det store marked og den lokkende festivitas trak mennesker fra alle sociale lag af huse. Alle forsøgte at slå
mønt af folkemødet, men naive mennesker kunne komme grumme galt af sted. Når både herskab og
tjenestefolk mødte talstærkt op til den årlige snapstingstermin i Viborg, opstod der som det naturligste
også et folkemarked, hvor alle ledige, fra den fattige kniplepige til den håbefulde teologiske kandidat, søgte
efter arbejde.
De mange unge nyuddannede teologer fra universitetet i København, som i snapstingsdagene indfandt sig i
Viborg, håbede alle på at kunne gøre sig interessante blandt formuende herskaber. Kunne det tænkes, at
nådigherren og nådigfruen på herregården havde brug for en huslærer til af undervise de fine
adelsfrøkener?
De heldige
De heldigste og mest veltalende blandt præsteaspiranterne opnåede måske endda den lykke at gøre så
godt et indtryk hos en godsejer, at denne antog ham som præst ved en af de sognekirker, hvor godsejeren
havde ret til at indsætte sognepræsten.
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Kunstmalere forstod også at holde sig til. De tilbød deres arbejde med udsmykning af kirker og herregårde.
En af de kendte blandt tidens malere var Mogens Chr. Thrane, der fik den store opgave at dekorere Søndre
Sogns kirke i Viborg efter den store brand i 1726. En lidt yngre kunstner var den hollandskfødte
rokokomaler Olaus Carolus Wassmann. En af hans synlige bedrifter udi herregårdsmalerier var
udsmykningen af riddersalen på Krabbesholm ved Skive, hvor farvefrodige kunstværker fylder loft og
vægge.
Lyssky underverden
På hektiske snapstingsdage var trængslen ofte stor i krostuer og på værtshuse.
At være til Snapsting i Viborg gav et forunderligt afbræk i hverdagens trummerum, men i den ophedede
krostueluft kunne faren lure på omtågede personer, der ikke tog sig i agt. Den lyssky underverden af
bondefangere, falskspillere og lommetyve boltrede sig her som fisk i vand.
Mest frygtet blandt yngre mandlige værtshusgæster var især folk som hvervede soldater til hæren. Under
Store Nordiske Krig 1700 – 1721 forekom militærets behov for nye krigskarle åbenbart umættelig. Jagten på
rekrutter foregik derfor også blandt omtågede snapstingsgæster.
Bondefangeri
I 1717 var en smuk karl fra København draget til Snapsting for at gøre forretning og bagefter slå sig løs i
byen. Et par belevne herrer fyldte ham i rigelige mængder med punch og brændevin. På et tidspunkt kom
et dokument på bordet, hvorpå han blot skulle skrive sit navn.
Den berusede københavner anede dog uråd, og forsøgte at undslå sig. At skulle springe soldat i ni år og
risikere at blive spiddet på en pæl under et felttog mod svenskekongens hær, var måske ikke det sjoveste i
verden.
Men folkene, som ville hverve ham, gav ikke op. Ville han ikke bide på krogen med det gode, måtte der
mere håndfaste metoder til. Københavneren blev næsten slået fordærvet, før behjertede folk hjalp ham fri,
så han kunne stikke af.
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År 1722

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen, tegning: Niels Andersen Dolmer

Katedralskolens peblinge
Gennem tiderne har katedralskolens elever medvirket til at sætte fut i de årlige snapstingsfestligheder.
De fattige studerende kaldtes i datidens sprog for peblinge. Katedralskolens elever udnyttede på opfindsom
vis deres talenter, når de færdedes overalt i byen. De bedste sangstemmer - ”Davidsdegnene” - drog ud for
at synge for døre og huse, mens andre - ”bækkenbærerne” - fulgte med for at indsamle pengene til skolen.
For døre og huse må betyde, at de både sang i gaderne og indendøre, i private hjem, men sikkert især på
værtshuse.
Svirrede pengene op
Navnet Davidsdegnene hænger sikkert sammen med, at mange af katedralskolens større elever havde bijob
som degne rundt i oplandets landsbykirker.
Udgangspunktet var, at pengene skulle gå til skolen, men disciplinen slappedes i snapstingstiden og de
studerende blev kendt for selv at svirre det indsamlede op i godtøl. Peblingerne slog sig løs i nattelivet; det
hændte det førte til slagsmål og klammeri ved nattetid.
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Snapstinget bød også på et stort bogmarked, der foregik fra boder, der stod langs domkirkens mur. Peblingerne købte flittigt ind, hvis pengene rakte. Ikke alt, de købte, var dog lige lødigt. Ungdommen foretrak
ofte skrifter, der mere ”opvækker til skalkhed og løsagtighed, eksempelvis letfærdige boleviser og andre
utjenlige viser og ublu kærlighedsbøger’.
En ublid medfart
En anden yndet beskæftigelse for peblingene var at optræde med skuespil og gøgl. Udgangspunktet var
skolekomedier, men i Snapstingstiden kunne det være mere løsslupne småstykker, hvor narren var en
central og pågående person, som ind imellem fór rundt blandt publikum.
Respekten for andre optrædende skuespillere var til gengæld ikke altid så udbredt hos de unge fra katedralskolen, skal man tro en sag fra 1722. Her optrådte en omrejsende skuespillertrup aften efter aften i
markedstiden for en larmende tilskuerskare i domhusets sal. En aften forsøgte en flok skoledisciple med
magt at bryde ind uden at betale.
En af teatertruppens medlemmer afværgede stormløbet, men de nu hævnlystne peblinger opsøgte ham
siden en aftenstund på et værtshus og tilredte ham ’med mange blodige hug og slag’ så ilde, at han
svævede mellem liv og død i ugevis, lænket til sengen.
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År 1738

Tekst: Dan Ersted Møller, tegning: Niels Andersen Dolmer

Kongen forbyder gøgl og spil
Et Snapstingsmarked uden linedansere, badutspringere og komedianter er en uhørt tanke.
Alligevel blev det en realitet efter at den meget religiøse kong Christian 6. med øjeblikkelig virkning fra den
21. marts 1738, forbød al ”taskenspillerkunst” i riget.
Et af de farverigeste indslag i festdagene på gader og stræder var de mange gøglerne, som optrådte i
folkemyldret med farvestrålende dragter og klingende bjælder. I ølhusene og på de mange scener sørgede
tilrejsende teatergrupper for at lette den gældstyngede købmands triste tanker for en stund. Sådan havde
Snaptinget siden Arilds tid været omgivet af gøgl og skuespil. Men i 1738 skulle morskaben være en saga
blot.
Forargelse og klage
Den direkte anledning til forbuddet var en klageskrivelse sendt af Viborgs biskop, Andreas Wøldike til
kongen. I skrivelsen udtrykte biskoppen sin forargelse over en flok komedianters optræden i byens
Domhus under snapstingsmarkedet. I de 14 dage, tinget varede, og undertiden længere, optrådte
skuespillerne hver eneste aften for en flok larmende tilskuere.
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Det gjorde bestemt ikke sagen bedre, at Domhuset var nabobygning til Domkirken og Bispegården.
Satans kapel
Det ugudelige gøgleri havde, ifølge biskoppen, forvandlet Domhuset til et ”Satans kapel” midt på hellig
grund. Biskoppen støttedes af stiftsamtmanden, der udtalte, at ”al den spas og larmende underholdning
hverken tjener til opbyggelse eller belæring og tilmed kan antænde begær og onde lyster, da virakken ofte
fortsætter til langt ud på natten.”
Landets fromme enevældige konge kunne naturligvis ikke sidde klagen overhørig. I sin omsorg for
undersåtternes åndelige ve og vel, tog han godt imod klagen.
Forbud
Følgen blev en udstedt forordning, som forbød alle slags komedianter, linedansere, lykkepottefolk og
taskenspillere at udøve deres kunster i Danmark såvel som i Norge.
Stiftsamtmænd, andre relevante øvrighedspersoner samt færgemænd fik strenge ordrer til omgående at
afvise gøglere, der forsøgte at krydse rigets grænser. Dermed var der lagt en alvorlig dæmper på
forlystelser, der kunnen bortlede svage sjæles tanker fra evigheden, ikke alene på terminsmarkedet, men i
hele majestætens rige og lande.
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År 1773

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen, tegning: Niels Andersen Dolmer

Kaffeklubber og kultursaloner
Snapsting var en flerstrenget nyheds- og kulturspreder.
Folk mødtes, udvekslede nyt fra nær og fjern, drøftede politik og tidens brændende spørgsmål. I
oplysningstiden forgik de livlige diskussioner ofte i særlige klubber.
Sidste halvdel af 1700-tallet kaldes oplysningstiden. Borgerne begyndte med enevældens accept at drøfte
samfundsspørgsmål i skrift og tale. Inspirationen hentede de hos de franske oplysningsfilosoffer. Naturligvis
fandt tidens nye tanker også grobund ved nogle af Snapstingets kulturbegivenheder. I 1773 fik Viborg også
sin første avis.
Kaffeklubberne
Kaffeklubber og kultursaloner blev yndede mødesteder for mænd og efterhånden også for kvinder fra
slutningen af 1700-tallet. Yngre fremadstræbende borgere krævede større frihed og lighed i samfundet. De
kritiserede den enevældige stat, og de kritiserede, at adelen stadigvæk havde medfødte rettigheder. Det
harmonerede ikke med filosofien om, at mennesket var født frie og lige og skulle have de samme
muligheder i samfundet.
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I klubberne kunne bølgerne gå højt, men der var også tid til det mere selskabelige liv, hvor de forsamlede
mænd røg tobak og smagte på kaffen, der i samtiden stadig var en meget eksotisk drik. I snapstingsdagene i
Viborg i 1790’erne var der mindst fem klubber og kaffehuse. Klubberne havde til huse i lejede lokaler i
købmandsgårde og gæstgiverier.
Kultursalonerne
Kun få kvinder var en del af oplysningstidens politiske kaffeklubber. Deres frirum var kultursalonerne, som
typisk var fristeder i private borgerhjem. Her samlede værtinden en kreds af mennesker omkring små
kulturelle indslag. Måske var der én, som læste et digt op, eller det kunne være, at et par musikere var
inviteret til at fremføre iørefaldende musikstykker.
Bagefter fulgte snakken og diskussionerne, ofte med udgangspunkt i aktuelle emner og etiske problemer.
Deltagerne sad ved små borde, hvor værtindens tjeneste-piger serverede the eller kaffe og chokolade.
Alle kunne være med
Et befriende element i oplysningstidens tanker var ønsket om den frie debat mellem ligeværdige
mennesker. Filosoffen Kants motto for oplysning var: Ha’ mod til at bruge din egen forstand!
Det nye ved kultursalonerne var også, at både mænd og kvinder og mennesker med forskellig baggrund
kunne mødes i afslappede rammer. Alt kunne diskuteres. Og alle var forpligtet til at deltage i samtalen, så
vittigt og begavet som muligt.
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År 1779

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen, tegning: Niels Andersen Dolmer

De fremmede
Markedshandelen på Viborgs torve havde i Snapstingstiden et internationalt skær over sig, idet mange
handelsfolk kom langvejs fra.
Markedsgæsterne glædede sig over det eksotiske vareudbud. Mindre begejstring kunne ind imellem spores
hos lokale købmænd og håndværkere.
I slutningen af 1700-tallet mødte 20 - 30 jødiske kræmmere hvert år op til snapstinget. Nogle kom fra
Fredericia, som var fristad og derfor var befolket af mange fremmede. Fra de jødiske boder solgtes finere
silkeklæder og galanterisager, damepynt, ure og smykker samt the, kaffe og chokolader.
Jødekoloni
Mange af de tilrejsende jøder fandt logi rundt hos trosfæller i Viborg. Købstaden havde nemlig fra omkring
1780 og en generation frem en hel lille koloni af fastboende jøder. De fleste tog borgerskab i Viborg for at
drive manufakturhandel.
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En af de jødiske forretninger lå på hjørnet af Lille og Store Sct. Hans Gade, hvor Rolsted Cykler findes i dag.
En anden lå på Hjultorvets sydvestre hjørne, hvor ejendomsmæglerfirmaet Svend Døssing ligger i dag.
Her havde det lille mosaiske samfund af jødiske familier også deres egen synagoge. På de store arkedsdage
var der ekstra søgning til synagogen, og de ortodokse kunne hos fastboende trosfæller indtage måltider,
som var tilberedt efter jødisk ritual.
Christiansfeld
En anden gruppe af fremmede kom fra Christiansfeld. I 1773 havde Brødremenigheden, et religiøst
samfund fra Herrnhut i Tyskland, fået tilladelse til at anlægge Christiansfeld i Slesvig. Indbyggerne fik en
række økonomiske privilegier, og byen blev et dynamisk samfund med små effektive fabrikker og
håndværksvirksomheder.
Christiansfeld er kendt for sine honningkager, og de søde sager kunne naturligvis også købes i boder i Viborg i markedsdagene.
Skomager provokerer
Imidlertid var der også en skomagermester fra Christiansfeld, som ville prøve at afsætte sine varer på torvet
i Viborg. Den gode mand hed David Ernst Grosser, og han mødte op på Viborg Rådhus første gang i 1779 for
at vise rejsepas og betale stadepenge. I forvejen havde han indrykket en annonce i den lokale avis med
oplysning om, hvilke fortrinlige varer han medbragte, og hvor han solgte dem fra.
Skomagermester Grossers ankomst blev dog af Viborgs hæderkronede skomagerlaug opfattet som en
voldsom provokation. Skomagerlauget var byens største og stærkeste laugsfællesskab, og laugsbrødrene
følte, at de alene havde retten til at handle med fodtøj på torvet.
Det fik Grosser at føle. En aften på vej hjem til sit logi blev han overfaldet af to mand. Bylten af sko og
støvler blev smidt i rendestenen, og den fortumlede tysker blev brutalt slæbt ned til byens foged.
Sandsynligvis stod folk i skomagerlauget bag overfaldet. Her mente man at kunne henvise til laugets gamle
ret til at gribe ind over for ubillig konkurrence. Harmen var altså også dengang stor over for udenlandske
håndværkere, der frit kunne rejse over grænsen og ’fratage danskerne deres arbejde’.

24

År 1796

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen, tegning: Niels Andersen Dolmer

Rippet for alt
Jysk spillefugl mistede formue ved hasardspil i Snapstingsklubben.
Ejendomsprisernes himmelflugt i årene op mod århundredskiftet skabte spekulation og spillelyst omkring
de hektiske dage ved terminsbetalingerne. Hvem kunne ikke ønske sig at blive stinkende rig over en enkelt
nat!
Det var et brændende ønske hos en yngre jysk proprietær, der en nat i en af Viborgs Snapstingsklubber ved
spillebordet satsede hele sin sparsomme formue - og tabte alt!
Berømt Snapstingsklub
Viborgs mest berømte Snapstingsklub, som lå midt i markedstummelen på sydsiden af Nytorv, var et meget
søgt forlystelsessted med koncerter, baller og traktementer.
Ved Snapstinget i 1796 havde værten også indrettet en børssal med spilleborde og rouletter med sort-røde
bordtæpper. I trylledunsten af punch, vin og tobak blev den arme proprietær lokket af bankørens æggende
kalden.
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Lystigheden omkring bordene, de berusende drikke, og påtrængende "venners" opfordringer fik den unge
mand til at satse stort. Sandsynligvis var han ikke helt klar over, at griske rovfugle lurede på ethvert bytte,
og i dette tilfælde viste det sig åbenbart ikke vanskeligt at lokke endnu et naivt menneske i fordærv.
Spekulationsfeberen rasede
Viborg Snapsting oplevede i 1790’erne en eskalerende pengeomsætning, idet handelen med ejendomme i
hele Jylland fandt sted til stadig stigende priser.
Alle deltog i dansen om guldkalven. Mennesker blev som berusede af pengenes glans. Derfor fik også
spillefuglene lystige dage og nætter. Reelt var der tale om hasardspil, det som foregik i disse hektiske
nætter i Snapstingsklubben på Nytorv.
Men som værten overbærende udtalte: I Viborg har vi i Snapstingsdagene højt til himlen og langt til
København.
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År 1801

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen, tegning: Niels Andersen Dolmer

Kunst og vokskabinetter
’I Viborg gjorde man kun rent én gang om året - til Snapsting!’
Påstanden holder vel næppe, men sandt er, at stuer, værelser og kviste blev skrubbet og skuret, så alt var
fejet og prydet, når snapstingsgæsterne ankom.
For viborgensere med fast ejendom var det en betydelige indtægtskilde at udleje værelser til termins- og
markedsgæster.
Eftertragtede lokaler
Blicher nævner et sted, at de mindre formuende familier selv flyttede tilbage i pultekamre eller kneb sig ind
i ubeboelige rum for at overlade de bedre stuer og værelser til gæsterne mod dyr betaling. De fornemme
borgere åbnede dog deres boliger for venner og venners venner i ren gæstfrihed og uden et økonomisk
mellemværende.
Fremmede handelsfolk, kunstnere og aktører, som lejede værelser og boder i byen, benyttede dem både til
logi og til salgsbod eller udstillingssted. De mest eftertragtede lokaler var naturligvis dem, som lå ud til
byens torve.
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Højeste beboelseshus
Bygmester Willads Stilling, der satte sit præg på Viborgs arkitektur i de første år af 1800-tallet, havde da
også udlejning i tankerne, da han ca. 1803 - 1806 opførte sin gård på østsiden af Nytorv.
Gården rejser sig smukt i 3½ etager, hvilket gjorde det til byens højeste beboelseshus på
opførelsestidspunktet. Stueplanet kunne passende bruges til butikker, mens lejlighederne på etagerne oven
over kunne udlejes til de finere markedsgæster.
Rævehalepisken
Blandt de mange indtryk og tilbud, som mødte gæsterne i festdagene, var også kunstgallerier og eksotiske
udstillinger. Alt sammen langt an på, at indehaveren lokkede penge op af lommerne på dem, som kikkede
indenfor.
I Sct. Mogens Gade 8 kunne interesserede folk i nogle år se malerkunst. Maleren Mogens Thrane havde
livet igennem været en flittig mand, billedlageret talte over 100 værker, som arvingerne ønskede at sælge
efter hans død.
Thrane havde som bestillingsmaler bredt sig vidt i motiv og genre. Lidt for enhver smag; naturligvis kongeog dronningeportrætter samt religiøse motiver korsfæstelsesbilleder og portrætter af reformationens koryfæer som Luther, Hans Tausen og Peder Palladius.
Men også landskabsmotiver og andre genrebilleder, til-med mere vovede med nøgne kvinder og et finurligt
motiv, hvor en munk pisker et fruentimmer i rumpen med en rævehale’.
Anton Hunis kunstkabinet
Fænomenet med at udstille verdenshistoriens store mænd og kvinder i vokskabinetter nåede også til
Viborg under snapstingssamlingerne.
Et vokskabinet åbnede således i 1801 i ’Det lille hus på Torvet’, Nytorv 4, som ligger der endnu. Her kunne
besøgende alle markedsdage besøge Anton Hunis Kunstkabinet. Det bestod af Europas konger og
berømtheder. De hjemlige var præsenteret ved Christian 7., kronprinsen og Bernstorff. Dernæst fulgte
preusserkongen samt ærkehertugen af Østrig og kongen af Neapel.
Strunk tronede også kejser Napoleon med gemalinde, ved siden af ham en herre som havde forsøgt at
myrde ham, foruden en negergeneral og to forunderlige små kinesiske folk, som Napoleon Bonaparte
havde bragt med sig fra Ægypten. Og sandelig om ikke også admiral Nelson med dame havde sneget sig ind.
Rosinen i pølseenden var en sovende Venus ’af overmåde skønhed og fuldkommen størrelse’, forfærdiget
af kunstneren efter de skønneste modeller i det kgl. akademi i London. Mesterværket var bestemt for et
stort kabinet ved et af de største hoffer i Europa, men nu skulle jyderne dog først se sig mætte.
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År 1803

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen, tegning: Niels Andersen Dolmer

Sturr sturr nummer!
Gøgl og tivoli hørte med til et godt marked, om end fine folk nogle gange rynkede på næsen.
Men folket ville underholdes og imponeres. Især tekniske opfindelser kunne få den undrende flok til at
spærre øjnene op. Nogle gange blev de taget ved næsen.
Tekniske instrumenter blev populære at fremvise i begyndelsen af 1800-tallet, efterhånden som
videnskaben gjorde nye landvindinger. Meget af det, som fantaster og gøglere rejste rund med på
markederne, var dog sikkert noget bras.
Fra annoncer i den lokale avis i de første år af 1800-tallet får vi et lille indtryk af, hvad viborgenserne og
deres gæster skulle imponeres af.
Mekanikusser
Mekanikus Paulsen fra København annoncerede i 1803, at han ville åbne sit kunstkabinet på Domhuset
søndag den 19. juni og ugen ud. Her demonstrerede han mekaniske kunststykker, elektriske og optiske
eksperimenter, samt viste galvanismen og det voltaiske batteri.
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En konkurrent, mekanikus Philip Davidson, ville hos klubvært Hegemann hver aften kl. 20.00 forevise sine
mekaniske kunster, som byggede på ti års erfaringer, indhøstet i Sct. Petersborg, Stockholm, Hamburg og
andre steder. Billetter kunne købes hele dagen hos klubvært Hagemann og i Davidsons logi hos
landinspektør Wessenberg.
Mekanikus Josepth Hayni, også København, anbefalede sine nyopfundne studere- og læselamper, hvis
væge kunne brænde lige lyst i otte timer. Barometre, termometre, kikkerter og fyrværkerisager kunne også
købes. Optikere mødte også talstærkt frem i de år. Læsningen var tilsyneladende i stigning blandt den
brede befolkning, hvilket helt var i oplysningstidens ånd.
Mirakeldoktoren
Omkring år 1800 var der fortsat kun en enkel uddannet læge i hele Viborg amt. Sygdomme affandt folk sig
med, eller de opsøgte ’en klog mand’ eller kone. Fupmagere og mirakelmagere dukkede dog også op på
snapstingsmarkederne og tilbød folk på behændig vis at kurere dem for deres dårligdomme.
En af dem var tanddoktor og okulist Johannes Schneider, der dukkede op med sine remedier i 1800. På en
plakat præsenterede han sig som en berømt Merklenburgsk ’Tand- og Øjenoperateur’. Han lovede i et ruf
at kurere folk for blindhed og anden øjenskade, og en mund med stumpe tænder og rådne tandrødder
kunne han rydde ’ uden besynderlig smerter og i den største gesvindighed’. Han rensede og plomberede
også tænder samt solgte pulver og balsam mod tandpine. En god kur mod orme hos ung og gammel tilbød
han også.
Reklamen lød rørende: ’Hvem som holder noget af sine børn, vil betjene sig af denne kunst’. Yderligere
helbredte han tunghørhed og forhandlede en mangfoldighed af tinkturer, medikamenter og plastre mod
ligtorne, vorter, svulster på skjoldbruskkirtlen, tykke halse, brok, rygsmerter, engelsk syge, skurv og meget
mere. Altså virkelig en menneskeven, der ville afhjælpe jyderne med deres skavanker med behændighed.
Kæmpen Adolph
Men også andre sensationer vakte opsigt. En annonce inviterede folk til at kikke ind hos vinhandler
Borchardt. Her ville de møde kæmpen Adolph Emes, som var 4 alen høj (2m 52 cm) og havde stort hoved
og kraftige lemmer. Kæmpen kunne ses fra kl. 10 om formiddagen til kl. 9 om aftenen.
Standspersoner skulle betale efter behag. Fattigrøve måtte slippe 12 skilling per person, og børn 6 skilling.
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År 1812

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen, tegning: Niels Andersen Dolmer

Matadoren på Nytorv
De store landboreformer mod slutningen af 1700-tallet medførte enorm økonomisk aktivitet omkring
terminsbetalingerne og tinglysningerne på Snapstinget.
Herremændene solgte rask væk deres bøndergårde til bønderne, men også et utal af godser blev opkøbt af
spekulanter, som udstykkede dem til proprietærgårde og mindre enheder.
Da jord- og ejendomshandlerne først tog fart, skete det til stadig stigende priser. Inflationsboblen nærmede
sig bristepunktet.
På pengebørsen i Viborg havde en hel skare af entreprenante pengemænd forrygende travlt. Til
inderkredsen hørte flere landsdommere, der selvsagt havde gode muligheder for at følge udviklingen på
ejendomsmarkedet og ikke undså sig for at udnytte deres insiderviden. Efter vor tids habilitetsnormer var
deres aktivitet næppe acceptabel.
Generalkrigskommissær Fønss
En af de skarpeste i flokken var godsejersønnen Peter Severin Fønss, født 1764. Unge Peter Severin tog
1783 juridisk embedseksamen. I 1787 blev han udnævnt til vicelandsdommer i Viborg, hvor han året efter
giftede sig med en godsejerdatter fra Thy. Snart efter udstyrede kongen ham også med titel af general-
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krigskommissær.
Fønss var rig, smuk og foretagsom. Han blev en af datidens store pengematadorer. Sin residens i Viborg
havde han på Nytorv, idet han købte palæbygningen, den nuværende amtmandsgård. Også den langstrakte
gård på sydsiden af torvet købte han og lod bygmester Stilling renovere facaden. I Sct. Mathias Gade
erhvervede han ejendommen, hvor Viborgs første avis ’Den Viborg Samler’ blev trykt. Også avisen overtog
han.
Fønss’ ejendomsopkøb i købstaden var dog intet at regne i forhold til de herregårdsslagtninger, som han
deltog i rundt i Jylland. Alene eller sammen med andre spekulanter investerede han i gods efter gods. Han
lånte bønderne penge til at købe deres fæstegårde, og han udstykkede herregårdsjorden til højeste bud.
Krig og dyrtid
Men hvor længe var Adam i Paradis? Danmark blev i 1807 hvirvlet ind i Napoleonskrigene på taberens side.
Englænderne havde ranet vores flåde og spærrede af for al udenlandshandel af søvejen.
Dyrtid satte ind, krigens tryk efterlod statens finanser i kaos, skatterne steg, seddelmassen voksede
foruroligende, kursfaldet tog svimlende fart og i januar 1813 indtraf statsbankerotten.
Konsekvensen for snapstingets pengebørs var katastrofalt. Snapstingets storhed var forbi.
Konsekvenserne også for markedshandelen læser vi indirekte i et brev fra 1810, skrevet af Fønss’ svoger,
justitssekretær Leth, der betror en ven, at ’Min kone var mod sædvane ikke i snapstinget i år, rent ud sagt
for økonomiens skyld, da alle ting er så umådelige dyre, at vi end ikke uden at sætte til kan bestride det
nødvendigste, og Gud ved, når det skal blive bedre’.
Bedringen kom som nævnt ikke. Snart tyndede det ud i kredsen af driftige pengemænd, der én efter én opslugtes i krisens malstrøm.
Nedturen
Fønss solgte palæet på Nytorv til Viborgs borgmester, Thomas Wissing, og flyttede til en stilling som
amtmand i Randers.
Thomas Wissing havde også været dybt involveret i godshandelen og fik det svært. I forsøget på at opnå lidt
goodwill tilbød han at stille palæet til rådighed for den sindssyge kong Christian 7, som var skræmt fra vid
og sans efter englændernes bombadement af København i 1807.
Aftalen faldt ikke på plads og Wissing døde selv i palæet i 1811. Han fik en fornem begravelse, men boet
efter ham viste sig så forviklet, at det tog samfulde 29 år, inden boet var gjort op.
Fønss fortsatte nedturen. I 1812 måtte han sælge Viborg Trykkeri. Han havde også lånt store pengebeløb
ud til venner og bekendte. Disse kunne ikke inddrives, og Fønss blev trukket med ned.
Da han ikke kunne betale sine skyldnere, blev han i 1820 afskediget fra embedet i Randers. Året efter
flyttede hustruen fra ham. Ensomt skjulte han sig i et værelse på en præstegård på Djursland, hvor han
døde 1824, 60 år gammel.

