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Lindormen 

Anders Langballe. 
En historie fortalt til mine børnebørn om 

deres  
Tip tip tip tip tip oldefar. 

Den skrækkelige orm lindormen. 
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Den skrækkelige orm. 

Beretningen om en græsselig Orm. 
Som den 10 Juli 1720 og igen i August 1721 skal 
være set i Tønning sogn i Skanderborg Amt i Nør-
re Jylland. 
 
Det er en sandfærdig beretning, der er oplevet og for-
talt af Anders Langballe, som er en af vore forfædre. 
 
Anders Langballe var gårdfæster og skovfoged, han 
var en mand man så op til i sognet.  Ved hans dåb 
står der at hans navn er Anders Sørensen Langballe, 
men navnet Sørensen brugte han aldrig. Han blev 
født i 1686 i Vinding og han døde d. 10 Maj 1756 i 
Tønning 70 år 2 uger og 1 dag gammel. 
 
Da Anders Langballe oplevede den efterfølgende be-
retning, var han en troværdig mand i sin bedste alder 
ca: 34 år gammel. Der har været en del samtaler mel-
lem Anders Langballe og den stedlige præst Hans 
Lønborg som har ned-
skrevet beretningen. 
 
Jeg har rette lidt i ordval-
gene så de er forstålig på 
vores nu danske sprog. 
BERETNING OM EN 
GRÆSSELIG ORM. 

 
Indledning                       
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At der i visse Lande findes drager uden Vinger og i dem 
store og forfærdelige orme. Som den almindelige Mand 
kalder Lind Orme og hvilke undertiden komme for da-
gen det viser erfaringen og kan fornemmes af dette lille 
rim. 
 
             De gamle holdte for, hvor Lind Orme bygge  
             I høje hvor det er, folk ej kan være trygge; 
             Thi Ormen giftig er, ja arrig, ond der til; 
             Den bider, slår om sig, når man den følge vil. 
             Den har tildraget sig, år sytten hundred tyve; 
             Den Lind Orm er set, jeg skal det ikke lyve  
             På Tønning byes mark; den slog en hund der død, 
             Som vilde søge den; men manden slap med nød! 
 

Selve beretningen; 
 
År 1720, den 10 juli gik een Mand, ved Navn Anders 
Langballe, ud på sin mark. Han boede i Tønning 
sogn og bye i Tørsting Herred, udi Skanderborg amt. 
Det var en søndag eftermiddag,, hvor han lige var 
kommen fra Kirken for at bese kornet. Han havde 
med sig en Hund og en stor stok i sin hånd. 
Som Hunden løb ind i rug ageren, bjæffede den, i be-
gyndelsen tog Anders 
sig ikke af det. Han 
mente, at det kunne 
have været en rev- 
eller en ilder unge, 
eftersom hunden 
holdt sig stille på et 
sted. 
Anders gik videre om-
kring i marken, vel en 
halv time eller mere, 
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imedens holdt hunden sig ved dette dyr, og hele tiden 
bjæffede hunden imod dyret. Manden kom nu den 
samme vej tilbage igen. Da så han noget opløfte sig, 
vel en alen over kornet, han gik hen for at se hvad 
det var. Da han kom til dette dyr, slog han på det 
med stokken, som han havde i hånden. Hvorefter den 
forskrækkelige orm søgte efter ham. Skød sig i bug-
ter imod ham vel 2 a 3 Alen på engang; Men Anders 
slog alt hvad han kunde med stokken. Orm trængte 
mere og mere ind på Anders, men hunden angreb 
ormen til hans lykke; Anders beskyttede sig med 
Stokken og trak sig baglæns ud af Kornet 3 Agre 
bredt. Hunden var hele tiden mellem Anders og or-
men, så slog den efter og ramte hunden, der straks 
døde. 
Der over blev Anders forskrækket og løb til side det 
hurtigste han kunne, og da han så sig tilbage, da var 
ormen også vendt om og løb ind i en Høj imellem en 
hylde- og en tornebusk der paa marken. Anders gik 
der hen imod og så da orm var krøbet ind i højen, og 
halen var noget uden for. 
 
Ormens størrelse og skikkelse 
var så vidt manden i en hast og 
for frygt kunne betragte følgen-
de. 
Hovedet var, som et fuldkom-
men katte hoved, trindagtig 
med små ører, og da den gik til 
højen, holdt den hovedet med en 
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del af kroppen vel en alen i Vejret. Den anden del af 
Kroppen skød sig frem i Bugter, som den kunde have 
haft nogle små korte ben eller takker under bugen, 
som hugorme ellers havde. det kunne manden ikke se 
efter af frygt for den skulde følge efter ham. 
Tykkelsen var, som en voksen mands ben over læg-
gen, der hvor Ormen var tykkest. 
Længden kunde Manden syntes at være cirka 5 Alen. 
Halen var noget låden, og med en lille Dusk i Enden. 
Af farve var den mørk og rødbrun, under Bugen var 
den blakket, og noget lysere end på Kroppen. 
 
Gamle folk, som boer i ovennævnte Tønning, fortæl-
ler, at deres forældre, mand efter mand, have forbu-
det dem at komme til denne høj, for det var farligt. 
Såsom for mere end 100 år siden, er en hest og en 
hund blevet, ihjælslagen af en stor orm med samme 
Skikkelse, som denne, og ved samme Høj. 
 
Ellers kan Folk undertiden om Aftenen se, at samme 
orm går fra den høj, Elmænd Høj, (hvor Manden så 
den gå ind) til en anden Høj der på marken, som kal-
des Karls Høj, og da ses den, som een flyvende drage 
uden Vinger. 
 
Imellem bemeldte tvende Høje kan være 2 a 3 bøsse-
skud. 
 
Det er ikke mange dage siden, udi denne august må-
ned 1721, at denne Orm er set flyvende over oven-
nævnte Tønning By, ligesom en gloende Drage, og 
haver skudt sig frem i Luften. 
 
Alt dette, som nu er meldt om denne Orm, haver 
Manden, ovenmelte Anders Langballe, fortalt mig i 
mit Hus i Fruering præstegård den 16 August 1721. 



Side. 6 

Testeris af Hans Lønborg. 
Sognepræst til Fruering Vitved sogne. 

 
 
Hans Lønborgs lille beretning fra 1722, er kom-
menteret i et lille efterskrift af Chr. Holtet. 
 

Efterskrift. 
 
   Dette lille Skrift giver også et godt Billede af dets 
Forfatter selv. Levende interesseret i alt mærkeligt, 
der findes og sker på hans   Egn, får han fat på An-
ders Langballe fra  Tønnning, der har været ude for 
en besynderlig Hændelse, udspørger ham på det nøj-
agtigste, nedskriver på det omhyggeligste hans Beret-
ning og daterer og >testerer< til Slut. Først giver han  
dog efter sin Sædvane en poetisk Indledning, der ka-
rakteriserer ham selv og viser, at han, sin  gode nøg-
terne Iagttagelsesevne til Trods, er et sandt Barn af en 
Tid, hvor Troen på, at Lindorme og Drager eksistere-
de, var uden for enhver Tvivl. 
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   Tønning er et  mindre Sogn, der ligger i Tyrsting 
Herred, Gl. Skanderborg Amt, omgrænset af Træden, 
Ring, Grædstrup oe; Sdr. Vissing Sogne. Den største 
af  Sognets 3 Landsbyer er Tønning med. Sognekir-
ken. Mag. Lønborgs Meddeler hed efter Kirkebogen 
Anders Sørensen Langballe, var født 26. April 1686, 
blev begravet 10. Maj 1756 og var altså, da han mød-
te >Lindormen<, en sat Mand på 34 År. 
 
   Af Skanderborg  Rytterdistrikts Fæsteprotokol ses 
det, at han var Gårdmand, Fæster af en lille Gård af 
Hartkorn 1 Td. 2 Skpr., Skovskyld 1 Alb 
>Ælmindhøj< findes endnu på Gården 
>Almindgård<s Marker. Stedkendte Folk ved, at der 
har været en >Karlshøj<, men den er forlængst sløj-
fet. 
   At Anders Langballe har mødt et Dyr, der har an-
grebet hans Hund og til dels ham selv, er utvivlsomt, 
og som den nøgtern landmand han er, giver han en 
god Beskrivelse af Dyrets Lød Skikkelse, Form og 
Bevægelser. At hans i og for sig helt rigtige Iagttagel-
ser ender med en gal Slutning, er en anden Sag. Dyret 
havde et trindagtigt Hovede som en Kat, korte Ben 
Tykkelse som en Mands Ben over >Kallen< ( Læg-
gen). Halen var lodden og med en Dusk i Enden, Far-
ven var mørk og rødbrun, under Bugen blakket og 
noget lysere end ellers Kroppen. Hovedet holdes højt, 
og Kroppen  skød  sig frem  i Bugter. Længden angi-
ves til >ungefær< (omtrent) ved 5 Alen, men når Folk  
skal angive Længde af et ukendt usædvanligt Dyr 
eller den Fisk, som var på Krogen men slap væk, skal 
man som bekendt reducere ikke så helt lidt. 
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   Hvad er det for et Dyr, 
Anders Langballe har set 
og været overfaldet af, 
Utvivlsomt et Dyr af Mår-
slægten, usædvanlig stor 
Stenmår (Husmår). Denne 
Mår er nærmest mørk, ka-
staniebrun med de gulgrå 
Uldhår skinnende gennem 
Dækhårene. Den er lysere 
på Bugen og har en hvidlig 
eller grålig plet under Struben. Benene er lave og 
mørke, Kroppen langstrakt og meget bøjelig, og i 
Løb og Spring kan Bevægelsen ligne Ormebugtnin-
ger noget, Hovedet nærmest trekantet hvad Kattens 
Hoved jo også. er med spids Snude. Halen ret lang, 
busket og med en Dusk i Enden. Anders Langballes  
Beskrivelse  passer udmærket  kun har hans Fantasi 
og Forskrækkelse spillet ham et Puds, da han  senere  
skal til at angive Længden af det Dyr, som han kun 
har set i stærk Fart, hvilket erfaringsmæssigt vanske-
liggør en nøgtern  Bedømmelse .  Den  nulevende 
Mår når sjældent en Længde af over 40 cm i Krop og 
30 cm i Hale, hvilket giver i alt ca. 1 Alen, men det er 
ikke udelukket, at et dalevende usædvanligt kraftigt 
Eksemplar kan have været noget længere.   De mår-
agtige Rovdyr er ubændige i Raseri, og de kan godt 
gøre Anfald mod  et  Menneske, når de tirres og an-
gribes. 
 
   Anders Langballes Hund finder en Stenmår i Rug-
marken, anfalder  den  og  kæmper  med den  en halv  
times tid. Så træder Anders til, og Dyret gør vekselvis 
Anfald mod begge Fjender og søger et sikrere Dæk-



Side. 9 

sted. Anders  og Hunden retirerer ud af Kornet og 
over nogle  >Bårer<  (Græsagre),  idet Måren er ble-
ven den  angribende Part. Udmattet af Kampen og må 
ske hårdt såret falder Hunden til sidst død om, hvor-
efter Anders bliver >forskrekket og løb til side det 
fasteste han  kunde<.  Måren, der nu er sine Angriber 
kvit, >retirerede< sig ind i den formentlig sten satte 
>Elmand-Høj<, hvor den dog ikke kan kile sig læn-
gere ind, end at dens Hale stak  noget udenfor, hvad  
Anders  bemærker,  da  han går nærmere derhen, ef-
ter at hans Forskrækkelse har sat sig. 
   Såvidt  er  Anders  Langballes Iagttagelser nøgterne 
nok og hans og  Magister  Lønborgs  Beretning der-
om ligeledes, men da nærmere Forståelse skal søges, 
tages Fantasien til Hjælp,  og så går det galt. Det iagt-
tagne Dyr farer ind i en Høj, hvis rette Navn  er >Elle 
mandshøj <, og  som   Folketroen 
selvfølgelig har befolket med  un-
derjordiske, overnaturlige Væse-
ner, der rugede over Skatte. 
 
   I Folkeovertroen er 
>Lindormen< en  stor  Slange, der 
æder Mennesker, et underjordisk 
Væsen, som roder  i  Jorden,  og  
som  bringer Ødelæggelse, når den kommer løs. Såle-
des bliver den iagttagne Mårdens Størrelse tilstræk-
kelig forlænget til en, dog meget  beskeden,  
>>Lindorm<<. 
 
   Men engang løst løber Fantasiens Hjul videre. An-
ders fortæller i Tønning By om sin Hændelse, og så 
kan gamle Folk huske om underlige flyvende, gloen-
de Ting mellem Himmel og Jord, og til sidst bliver 
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Lindormen til en Drage, skønt disse to  Fabeldyr  op-
rindelig slet intet har med hinanden at gøre; i hvert 
Fald ikke i Norden. 
 
   I det  gamle Norden er Dragen fremmed, og Ormen 
indtager dens Pads i Digtningen.  Dragen  er et Vild-
dyr med Ormekrop og  Vinger og sædvanlig  med  et 
Par  Forben og Kløer. I det engelske Beovulfs Kvad 
falder Helten i Kamp med en Drage, der boer i en 
Gravhøj og ruger over en Skat, men ved Nat flyver 
den ud og spyr Ild over Landet. Sagnet vandrer, og en 
skatterugende  Drage  i  Bakker,  Høje  og Søer træf-
fer man. derefter i nyere nordisk  
Folketro,  der  fortsætter den  ældre 
Tro på skatterugende Orme. 
 
   Forestillingen  om  Drager,  der 
iIdspyende flyver ud om  Natten, 
grunder sig sikkert på Iagttagelser 
af Himmelfænomener som Stjerne-
skud, Ildkugler og Kometer (H. F. 
Fejlber:   Drager,  Lindorme  og Slanger i Folkets 
Tro. >Naturen og Mennesket< 1894). 
 
   Den  jagede Stenmår, der søger Tilflugt i Elle-
mandshøj i Tønning, bliver først til en  gammelnor-
disk >Lindorm<  men da man i Forbindelse med  
dens  Tilsynekomst  vil søge forklaring på visse ellers  
uforklarlige  Himmelfænomener iagttagne over Tøn-
ning By, får den  med Fantasiens  legende Lethed  
ganske  anden  Skikkelse  og Natur  og bliver den 
nyere Folketros >Drage<. 
 
Samtale med fantasifulde naboer, der har set både 
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dette og hint, har vel heller ikke bidraget til at gøre 
dyret mindre. Trods alle anstrengelser er Langballes 
lindorm dog kun at regne for et lille eksemplar. 
Dette fabeldyr kan - ifølge folketroen - når det er 
fremmeligst, bære en stud i flaben eller æde et spand 
heste med plov og tilbehør. 
Lindorme opstår af de små orme, som man finder i 
hasselnødder; de bor under jorden - ofte under slotte 
eller herregårde - men af og til kommer de frem og 
slynger sig om kirker, som de nærer uvilje imod. 
Til bekæmpelse af dem anvendes tyre opfødt ved 
sødmælk og hvedebrød. Lindormen optræder i mid-
delalderens folkeviser, men dens oprindelse taber sig 
ellers i det uvisse. Troen på den holder sig længe. 
I 1884 udlovede en svensk videnskabsmand en dusør 
på indtil 1.000 kr. til den, der kunne skaffe ham et 
eksemplar. 
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John Rasmussen 
Klintebjerg 24 
7000 Fredericia 
d. 2 juli 2002 


