HISTORISK AARBOG
FOR THISTED AMT

UDGIVET AF

HISTORISK SAMFUND
FOR

THY OG HANHERRED

1917

LEHMANN & STAGE, KØBENHAVN

THISTED AMTS TIDENDES BOGTRYKKEKI. THISTED

Kølbygaards Historie.
Af J. C. Jacobsen, Øsløs.

f^MTRENT et Par Mil Nordøst for Thisted i Hunstrup
Sogn umiddelbart ved Hunstrup Station paa Thi
sted—Fjerritslevbanen ligger den gamle Herregaard Kølby-i
gaard. Gaarden ligger venligt og lunt i en Dalsænkning,
der mod Nordvest staar i Forbindelse med store, flade
Kær- og Engstrækninger, gammel Havbund; her har Lim
fjord og Vesterhav engang i længst hensvundne Dage rakt
hinanden Haand. Men det er længe siden, dette Haand
slag blev afbrudt; saa længe siden, at det ligger langt
forud for den historiske Tid. Sydvest for Gaarden hæver
sig et betydeligt Højdedrag, der falder meget stejlt af mod
Nordvest og Vest, og disse stejle Skrænter har saaledes
engang dannet et mægtigt Bolværk mod det urolige Hav.
Fra Højdedraget har man en vid Udsigt til alle Sider.
Spredt for Øjet ligger frugtbare bølgeformige Marker og
flade Eng- og Mosedrag, Landsbyer med gamle hvidkal
kede Kirker og velbyggede Gaarde og Huse, og langt ude
i Nord ses de nøgne Vesterhavsklitter. Ja, Udsigten er
aaben. Skove og levende Hegn omkranser ikke Markerne
og giver en snæver Horisont; kun mod Øst findes den
store Østerild Klitplantage, der danner en naturlig Grænse
mellem Thy og Vester Han Herred,
Hvornaar Kølbygaard er bleven samlet til et Herre
sæde, vides ikke med Bestemthed; den nævnes første Gang
omtr. Aar 1400, altsaa paa Dronning Margretes Tid, men
var da næppe andet end en almindelig Bondegaard. Hvis
den allerede paa nævnte Tidspunkt havde været en Herre-
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gaard, maatte den nemlig være omtalt som saadan i Præsteindberetningerne fra 1555 og 1571, hvilket er Tilfældet med
Egnens andre Herregaarde; men Kølbygaard findes ikke i
disse. Derimod er den kommen med som Herregaard 1625,
og man maa da antage, at den er c. 300 Aar gammel.
Noget andet er det, at Kølbygaard har været i Adelsmænds Eje lige siden Dronning Margretes Dage, og det
er muligt, at den endogsaa har tilhørt Kronen som herre
løst Gods. Denne Mulighed bygges paa følgende: Da
Grev Gert var bleven dræbt af Niels Ebbesen 1340, blev
den danske Krone tilbudt Junker Valdemar, der umiddel
bart forinden var bleven gift med. den sønderjydske Her
tug Valdemars Søster Hedvig. Prinsessen bragte Kongen
en betydelig Medgift, for hvilken han straks løskøbte Lan
det Nord for Limfjorden, der blev givet Dronningen som
Livgeding. En stor Del af Adelen i Jylland var imidlertid
langt fra venligsindet overfor den ny Konge; flere Slægter
laa endog i aabenbar Strid med ham. Det maatte da ligge
i Valdemars Interesse at skabe en Modvægt mod de op
rørske Elementer i Form af en Stormandsstand, der var
ham hengiven, og i sine Bestræbelser herfor har han haft
en Støtte i „den sorte Død“. I Aarene 1349 og 1350 rasede
denne forfærdelige Pest, der gjorde saa rig en Høst, at
store Strækninger blev herreløse, det vil sige, at de blev
Kronens Ejendom. Disse store Landstrækninger skænkede
Kongen nu til sine tro Mænd for at knytte dem nærmere
til sig, og her byggede de deres Gaarde.
Den Slægt, der ejede Kølbygaard ved Aar 1400, Vinranke-Munkerne, var, saavidt man kan skønne, Kronen
hengiven, og det er da meget muligt, at den har modtaget
Jordegods her oppe i Hillerslev Herred, der selvfølgelig
var haardt ramt af Pesten, da det ligger i de Egne, hvor
den frygtelige Sygdom begyndte. Her er altsaa kun Tale
om Formodninger; historiske Kilder foreligger ikke.
Christiern Nielsen (Munk) af Slægten Munk med Vin
ranke nævnes 1405 som Ejer af Kølbygaard. VinrankeMunkerne hørte til den vidt udbredte Munkeslægt, der var
delt i 3 Grene; af hvilke Vinranke-Munkerne førte en med
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Vinranke belagt Sølvbjelke i blaat Felt og paa Hjælmen
to jærnbelagte Arme holdende et gulrammet Spejl. Munkerne hørte alle hjemme i Nørrejylland og til Dels i de
samme Egne. De Vinranke-Munker uddøde først langt op
i det 18de Aarhundrede.
Christiern Nielsen var Søn af Rigskansleren Niels Jen
sen Munk (død 1365), der 1351 ejede Laastrup, en nu ned
lagt adelig Sædegaard i Rinds Herred. Han skal have været
en meget rig Mand. Efter Faderens Død arvede Christiern
og Broderen Jens Laastrup. Christiern ejede tillige Kølbygaard i Slet Herred, og det er muligt, at han det meste
af sin Tid boede her, idet han 1410, vistnok samme Aar
som han kom i Besiddelse af sidstnævnte Gaard, blev
Foged i Slet Herred. 1407 blev han Ridder, hvilket kunde
tyde paa, at han var en dygtig og anset Mand. Efter Val
demar Atterdags Tid var det nemlig kun de færreste af
Aldelsstanden, der opnaaede denne Værdighed, de fleste
maatte nøjes med at være Væbnere. Den 17de Februar
1417 modtog Kong Erik af Pommern Københavns Slot, og
Hr. Christiern Nielsen af Kølbygaard var da som konge
lig Foged og Ridder med til at besegle Tilstaaelsen for
Modtagelsen.
Efter Chr. Nielsens Død gik Kølbygaard over til Søn
nen Niels Christiernsen, der sikkert er en af de berømteste
af denne Slægt. Foruden at eje sine Fædrenegodser mod
tog han 1460 Bispegaarden Østrup (Støvring Herred) i
Forlening af sin mægtige Svoger, Biskop Jens Iversen
(Lange) i Aarhus. Aaret i Forvejen var han bleven Rid
der, og kort efter blev han Medlem af Rigsraadet. — Et
Bevis paa, at Niels Christiernsen nød stor Anseelse blandt
sine jævnlige, er dette, at han sammen med sin Frænde
Jens Madsen Munk og nogle flere blev udnævnt til Vold
giftsmand i Striden mellem Hr. Lage Brok til Estrup og
Slægten Rosenkrants.
1468 var Niels Christiernsen som Rigsraad med Kong
Kristian d. Første i Sverrig og deltog i Forhandlingerne i
Halmstad med det svenske Rigsraad. Disse Forhandlin
ger førte imidlertid ikke til noget, og efter den svenske
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Konge Karl Knudsøns Død 1470 deltog han atter i Rigsraadsforhandlingerne i Kalmar, hvilke ogsaa strandede, og
nu maatte Sværdet afgøre Striden. 1471 stod Slaget paa
Brunkebjerg ved Stockholm mellem Kristian d. Første og
Sten Sture. Danskerne tabte, og blandt de fangne danske
Adelsmænd var Niels Christiernsen, der kort efter døde.
Niels Christiernsen var gift med Gertrud Iversen Lange,
en Søster til Biskop Jens Iversen, Aarhus. Hendes For
ældre var Ivar Thomsen Lange til Krogsgaard og Karen
Lykke, hendes Morbroder var den berømte Ivar Lykke,
der i vor Danmarkshistorie nævnes som Dronning Margretes Hærfører mod Svenskerne, og hendes Søskendebarn
var den lige saa berygtede som bekendte Foged Jens Erik
sen i Dalarne.
Fru Gertrud overlevede sin Mand i mange Aar; de
ligger begge begravede i Viborg Domkirke.
Niels Christiernsen og Gertrud Lange havde fire Børn.
Den ældste Søn, Christiern Nielsen, døde som Provst
i Aarhus. Den næstældste, Jens Nielsen, blev gift med
Johanne Nielsdatter, en Datter af Væbner Niels Pedersen,
og fik med hende Herregaarden Ristrup i Rinds Herred;
tillige fik han efter Faderens Død Østrup i Forlening af
Morbroderen Biskop Jens. Han naaede kun at blive Væb
ner og var langt mindre betydelig end Faderen. Den yngste
Søn, Niels Nielsen, arvede begge Kølbygaarde 1471, og
Datteren Johanne Nielsen blev gift med Rigsraad Oluf
Mortensen (Gyrstinge) til Hastrup, der var Landsdommer
i Nørrejylland.
Nids Nielsen var den sidste af Munkeslægten, der
ejede Kølbygaard. Det ser ud til, at Slægten paa denne
Tid har haft adskillige økonomiske Vanskeligheder at kæmpe
med, og det har været Viborgbispen Niels Glob, der har
maatte punge ud, hvilket denne selvfølgelig kun gjorde
mod Pant. — De katolske Bisper foragtede, som bekendt,
langt fra jordisk Gods. — 1488 maatte Jens Nielsen til
Ristrup saaledes pantsætte Gaarden Bjerregaard i Laastrup
til Bisp Niels, og samme Aar blev Ristrup solgt til Hr.
Christen Grøn.
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Jens Nielsen maa være død kort efter, thi 1490 næv
nes hans Hustru som Ejerinde af Ristrup, hvilket altsaa
ikke er helt rigtigt. At hun har siddet i smaa Kaar, kan
man slutte deraf, at hun henimod Slutningen af det 15de
Aarhundrede maatte give Hr. Morten Krabbe et Pantebrev
paa 100 rhinske Gylden.
1491 pantsatte Niels Nielsen ligeledes Gods til Niels
Glob, og 1492 solgte han Kølbygaard i Støt Herred til
Bispen, hvilket absolut har været et Nødsalg. Meget tyder
for Resten paa, at Vi borgbispen har været en streng Panteherre. Historikeren Suhm skriver saaledes om ham: Han
kom som en Ræv, styrede som en Løve og døde som en
Hund.
Niels Nielsen ligger begravet i Viborg Domkirke; man
ved ikke, hvilket Aar han døde, men det er sandsynligt,
at han levede sine sidste Aar paa Kølbygaard i Hillerslev Herred. Han efterlod sig ingen Arvinger.
Kjeld Krabbe*) til Nebel var den første af Krabbe
slægten, der ejede Kølbygaard. Han stammede ellers fra
Vesløsgaard i Vester Han Herred; denne Gaard ejedes af
hans Bedstefader, Morten Krabbe, der døde 1483, og hans
Fader Mikkel Krabbe, der ved sin Død overdrog den til
Kjelds Broder Lucas; Søsteren Karen fik Torp i Thy, og
en anden Søster Anna fik Brunsgaard ved Randers.
Kjeld Krabbe var gift med Susanne Lykke, en Datter
af Rigsraad og Ridder Joakim Lykke, Ejer af Skovsbo,
Buderupholm m. m. og Lensmand først paa Silkeborg og
senere paa Østrup. Om Kjeld har købt Kølbygaard, eller
den er gaaet over til Krabbeslægten som et uløst Pant,
kan ikke siges, men sidstnævnte Formodning er ret sand
synlig, da Mikkel Krabbe til Vesløsgaard var en velstaaende
Mand, medens den sidste Vinranke-Munk Niels Nielsen
som bekendt sad meget haardt i det og søgte forskellige
Udveje for at klare sig.
*) 1 Historisk Aarbog for 1911 har Lærer Sodborg skrevet en
Artikel „Vesløsgaard“. hvori Krabbesiægten nærmere omtales,
og kun det nødvendigste skal derfor medtages her.
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Det rtiaa imidlertid antages, at Kjeld Krabbe det meste
af Tiden boede paa Nebel i Vester Vandet Sogn, da lian
ligger begravet i Sognekirken her tillige med sin Hustru
og sin Søn Joakim eller Jakob, der døde i en ung Alder.
I Kirkens Apsis findes en Marmorligsten med Portrætfigurer
af saavel Kjeld som Hustru Susanne og ovennævnte Søn;
man vil ellers mene, at Susanne Lykke, der overlevede sin
Mand i mange Aar, ligger begravet i Hunstrup Kirke,
men det er næppe Tilfældet, hvilket da ogsaa Begravelsen
i Vester Vandet Kirke modsiger.
Paa Ligstenen læses følgende:
Wnder : thene : Stien : leger : begrafven : erlic : oc : w el
bordig : Mand : Kiell : Krabe : til : Nebbel : som : døde : Aar :
1 : 5 : 5 : 0 : thé : 5 : Maii : med : sin : kiere : Hostrw : erlig :
oc : welbordige : Frwe : Frv : Svsanne : Løcris : Dather : som :
døde : — med : ien : af : begis : dieres : Børn : Jacop : Krabbe:
Gvd : gifve : thenom : med : alle : Christen : en : erefvl: Vpstandelze pa de øderste Dag.

Paa Kjeld Krabbes Tid blev Reformationen indført i
Danmark, og vi ved, at denne Kirkefornyelse førte med sig,
at Gejstligheden mistede sin verdslige Magt. Største Delen
af Kirkegodset gik over til Kronen, men en Del kom og
saa i Adelens Eje, og vi kender fra flere Kilder, at de
verdslige Stormænd gjorde sig ikke ringe Anstrengelse for
at faa Fingre i Kirkens store Rigdomme. At Hr. Kjeld
Krabbe ikke var bedre end sine samtidige i det Stykke,
tyder Striden om Nicolaus’ Mølle paa. I Trap „Danmark“
nævnes kortelig: „1546 nævnes Kjeld Krabbe til Nebel,
der vilde fratage Vester-Vandet Kirke Nicolaus’ Mølle“.
I al sin Knaphed rulles her et Tidsbillede op for os: Det
er Herremanden, der vil berige sig paa Kirkens Bekost
ning. Men af en gammel Skrivelse fra hin Tid ser vi, at
Bønderne gør Modstand, de vil forsvare deres.Kirkes Inter
esser, og Kjeld maa møde for Retten sammen med Kir
kens Værger. Vi gengiver følgende Citat:
„Niels Tybo citatt Keldt Krab till Nebell for sctj Nilans
mølle tiill Wester Wandz kierke lieger, som handt forholder han-

9
nom oc hans mett brøder kircke werge ther samme stedt meth
voret, att møde paa torsdag hnor vej tha ere“.

Hvorledes Striden endte kan ikke oplyses.
Samme Aar som Kjeld Krabbe døde (1550) fandt en
mærkelig Begivenhed Sted i Nærheden af Kølbygaard:
Imellem Hunstrup Kirke og Hunstrup By, altsaa hvor
nu Stationsbyen ligger, laa Kors Eng, der blev kaldt saaledes, fordi der her har staaet et Trækors. Korset stod
som Minde om, at her blev den første lutherske Præst i
Hunstrup dræbt af sin Avlskarl Søren Bie. Præsten, hvis
Navn var Christen Qvist, kom ud i Engen til Karlen, der
gik og slog Hø; de kom da op at trættes, og Ordstriden
endte med, at Søren Bie dræbte Præsten med sin Høle,
hvorefter han sprang op paa en af Hestene og i stor Hast
skyndte sig bort fra Egnen.
Et Sagn, der endnu lever i Folkemunde der paa Eg
nen, vil vide, at Karlen senere blev paagreben og dømt
fra Livet; dog skulde han fuldstændig frigives, hvis han i
Løbet af en Time kunde ringe med Hunstrup, Hillerslev
og Kaastrup Kirkeklokker. Skønt der er en lang og be
sværlig Vej mellem Hunstrup og de to andre Kirker, lyk
kedes det dog Karlen indenfor den nævnte Frist at ringe
med de tre Klokker, og han genvandt sin Frihed. Sagnet
fortæller endvidere, at en Kampesten, der for faa Aar siden
blev nedgravet i Engen, laa paa det Sted, hvor Præsten
blev myrdet.
Kjeld Krabbe og Susanne Lykke havde fem Børn.
Sønnen Jakob, der var opkaldt efter Bedstefaderen paa
Buderupholm, døde vist før Forældrene. Den anden Søn,
Niels Kjeldsen Krabbe, arvede Vesløsgaard efter sin barn
løse Farbroder Lucas; han giftede sig 1579 med Ingeborg
Juel, Datter af Landsdommer Palle Juel, og da hun døde
efter 8 Aars Ægteskab, giftede han sig anden Gang med
Vibeke Ulfstand, en Datter af Gregers Ulfstand til SønderVosborg. De tre Døtre, Maren, Karen og Helvig, levede
hele deres Tid ugifte.
Som nævnt døde Kjeld Krabbe 1550; hans Hustru
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levede i flere Aar efter og boede til sin Død paa Kølbygaard sammen med sine Døtre.
Karen og Helvig Krabbe arvede Kølbygaard efter
Moderens Død. Den tredie Datter, Maren, nævnes 1596
som Ejerinde af Vestergaard i Østerild Sogn; et andet
Sted nævnes hun „til Nebel“, og da baade hun og Søste
ren Karen ligger begravet i Vester-Vandet Kirke, er det
ikke utroligt, at de begge har opholdt sig deres sidste
Tid paa sidstnævnte Gaard.
Helvig har sikkert været den betydeligste af Kjeld
Krabbes Døtre, hun nævnes baade 1595 og 1624 som
Ejerinde af Kølbygaard, medens Karen kun nævnes først
nævnte Aar i et Testamente. Ligeledes nævnes kun Hel
vig i følgende Uddrag af Tiendebogen:
„1607 </2' Stadfæstelsesbrev paa Livstid for Jomfru Helvig
Krabbe til Kølbygaard paa Kirkens Part af Korntienden af Hund
strup Sogn, hvoraf der aarlig skal svares sædvanlig Afgift til Kirken".

Det kunde se ud til, som Karen ved dette Tidspunkt
var afgaaet ved Døden.
Helvig Krabbe ligger begravet i den tillukkede Be
gravelse i Hunstrup Kirke. Her skal tillige ligge en Lange
af Kølbygaard (f 1598), men hvem det kan være, kan jeg
ikke faa opklaret.
Paa Alterstagerne i Kirken ses de Krabbers og Lykkers Vaaben samt Aarstallet 1597 og Bogstaverne H. K.
og M. K. (Helvig Krabbe og Maren Krabbe). — Det er
altsaa en Gave fra de nævnte Jomfruer. Karen er heller
ikke her nævnt; muligvis er hun død ved Aar 1596.
At Kjeld Krabbes Døtre skænkede et Par Lysestager
til en Kirke behøver ikke at være et Bevis for, at de var
fromme og gavnmilde, — i hine Tider skænkede Adelen
ofte Gaver til Kirkerne —, derimod giver efterfølgende
Citat af et Udtog af en Artikel, staaende i „Vor Ungdom“
for 1917 og skrevet af Hr. cand. mag. Niels Møller: „Skole
mesterglæder og Skolemesterfortrædeligheder i første Halv
del af det 17. Aarhundrede", os et mere troværdigt Bil
lede af de nævnte Adelsdamer:
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„Hvorfor og hvornaar Jens Matsøn fra Thy er kommet til
Skole i Lund, er ikke ganske klart. Dog er det aabenbart sket
ved Støtte fra den i Thistedegnen florerende dygtige Aldelsslægt
Krabberne. Særlig synes Jomfruerne Maren Krabbe til Vestergaard i Østerild Sogn og Karen og Helvig Krabbe til Kølbygaard
i Hundstrup Sogn at have taget sig af ham og rimeligvis en Tid
have ladet ham oplære paa selve Kølbygaard. I et Digt, hvori han
med Tak og Forbøn mindes sin Øvrighed og sine forskellige Vel
yndere, siger han:

„Min Gud! Jeg ingenlunde glemme kan
to Jomfruer fromme i Nørrejylland,
- (den tredje hun lever hos dig i Glæde;
thi vil jeg spare for hende at bede,) —
Jomfru Helvig Krabbe den ene
og Jomfru Karen, som begge dig tjene. —

Og nu viser Forfatteren sig som en, der kender det daglige
Liv paa Gaarden:
Deres daglige Bønner de ej forsømmer;
jeg mener, den Øveis dem højt berømmer.
Gudfrygtede Tjener er i deres Gaard,
de onde ville de ej sætte til Bord;
Lofsang og Psalmer de selv begynder
deres ganske Hus til Gudsfrygt skynder.

De holder dér Skole, dit Navn til Ære;
deraf kan sige deres Venner kære :
Kjeld Krabbe, den lærde, gudfrygtige Mand,
(som glædes nu i de levendes Land)
fem Aar hos denne til Skole gik
og god Undervisning før dér fik.
Den Kjeld Krabbe, senere til Bustrup, død som Slotsherre
paa Hald, var Søn i første Ægteskab af Niels K. til Vesløsgaard
og Tostelund. født Juni 1583, altsaa nogle faa Aar yngre end J.
M. G. — Kjelds to yngre Halvbrødre kom aabenbart ogsaa i Huset
hos Fastrene paa Kølbygaard.
Disse Jomfruers Skole jeg talte nu om
Lucas Krabbe did siden kom
og dér oplærtes i mange Aar,
førend han ud af Landet foer.
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Jeg kende endnu, det siger jeg viis,
den tredje Broder, yngre end diss’,
der sammesteds til Skole gaa
det Aar jeg rejste og drog derfraa.
Gregorius Krabbe saa er hans Navn.

Dette giver os en omtrentlig Tidsangivelse. Gregers Krabbe,
der er født 2,/i 1594, skal have studeret baade i Aalborg og Viborg,
før han 14 Aar gammel, 1608, drog til Tyskland og videre ud. Det
er da vel Begyndelsesgrundene, han har modtaget hos sine Fastre;
men før omkring 5 Aars Alderen er han dog vel næppe kommet i
Skole hos dem. Det bliver da omkring ved Aarhundredskiftet, at
Jens Matsøn Gettorp har forladt sit kære Jylland og sin Slægt for
bestandig, med Tak til Gud for „de Jomfruer fromme“;

som holde saa mange til Tugt og Ære,
og Skolebørn, ja, flere tilmed,
gør meget til gode — det du vel ved —,
som hjalp og mig, der jeg var ung,
da Guld var ringest udi min Pung.“

Disse Mindedigte af den gamle Skolemester, der til
sidst blev Præst i Østre Lyngby i Skaane, er et herligt
Eftermæle for Kjeld Krabbes Døtre, der har været fromme
og rettænkende Kvinder med en hjælpende Haand overfor
Smaafolk.
Helvig Krabbe døde ved Aar 1625, og da hun som
nævnt levede ugift, gik Kølbygaard over til hendes Bro
derdatter Anne Nielsdatter Krabbe til Vesløsgaard, der
nogle Aar tidligere var bleven gift .med Guride Lange til
Breining.
Gunde Lange til Kølbygaard yar Søn af Hans Lange
til Breining i dennes Ægteskab med Johanne Pedersdatter Skram til Hersomgaard. Han var den næstældste af
10 Søskende og blev født den 12. November 1576 paa
Breining. Da Gunde var 3 Aar gammel kom han i Huset
hos sin Morfader, den berømte Søhelt Peder Skram, hvor
han var i 3 Aar, derefter var han et Par Aar hos Moste
ren, Jfr. Margrethe Skram, paa Skedal, hvorefter han kom
hjem. Efter at have besøgt Aarhus og Ribe Skoler, stude
rede han i en Aarrække i Udlandet, kun afbrudt ved et

13
enkelt Besøg i Hjemmet. Da Kalmarkrigen udbrød del
tog han i denne og blev saaret. Den 1. September 1616
viedes han i Viborg Domkirke til Anne Nielsdatter Krabbe
til Vesløsgaard, der senere i Medgift bragte ham Kølbygaard.
I „Dansk Adels Aarbog“ nævnes Anne Krabbe „til
Kølbygaard“, hvilket kun kan forstaas saaledes, at hun,
der jo havde hjemme paa Vesløsgaard, har boet hos Mo
steren Helvig paa Kølbygaard, der saa har indsat hende
som sin Arving.
Foruden Breining, som han havde arvet efter Fade
ren, og Kølbygaard ejede Gunde Lange tillige Pederstrup
i Ning Herred og for en kort Tid Nebel i Vester Vandet,
men han boede vist ikke ret meget af sin Tid paa sine
egne Gaarde, da de offentlige Hverv krævede hans Nær
værelse andre Steder. Gunde Lange var nu i en Aarrække Indehaver af forskellige Len, saaledes var han fra
1631—1635 forlenet med Ørum Len, og har altsaa været
en anset og betroet Mand, ligesom ogsaa forskellige of
fentlige Hverv var ham overdraget.
Baade af sine Forleninger og Tillidshverv havde han
adskillige Tusinde Rd. i Indtægt; men det maa dog hel
ler ikke skjules, at Stillingerne lagde stor Beslag paa hans
Tid og Arbejdskraft, saa han ofte maatte forsømme sine
private Sager, hvilket igen kunde medføre økonomisk Tab.
Og for Gunde Lange gik det meget tilbage; men herom
senere. Han var endvidere Lensmand paa Koldinghus fra
1623 til 1631; et vanskeligt og bevæget Tidsrum.
1625 kastede Kristian d. Fjerde sig ind i Trediveaarskrigen, og ikke 2 Aar efter blev hele Nørrejylland over
svømmet af Wallensteins og Tillys Landsknægte, der røvede
og plyndrede alle Vegne. At der under saadanne Forhold
var meget at tage Vare for en Lensmand, er forstaaeligt,
og det kan ikke undgaas, at han selv maa lide store øko
nomiske Tab. Han kan ikke som de andre Herremænd
sørge for at hytte sit eget, men maa overlade sine Gaardes Tarv til Fogederne, der ofte kun tænker paa at skrabe
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til sig, idet de mener, at der vel næppe kommer nogen
Regnskabsdag, og kommer den, kan de saa let kaste hele
Skylden over paa Fjenden, — det er ham, der saa har
røvet alt.
Og Tiden var ikke gunstigere under den anden svenske
Krig (1643—45), da Gunde Lange var Lensmand paa Aalborghus. Vi ved fra vor Historie, at Torstenssons Solda
ter, der var hærdede fra Trediveaarskrigens Slagmarker,
ikke var blidere end de kejserlige. Atter gik det frygte
ligt ud over Halvøen.
En Oberst Vogn Vognsen, Stenhede, var en kendt Soldaterhværver paa hin Tid; det hedder herom i følgende Be
retning:
„Forholdene i Aalborg viser bedst, hvor overraskende og hur
tigt Begivenhederne fandt Sted. I Følge Ordre af 24. December
1643 fra Landkommissæren i Viborg afsendtes der d. 27. samme
Maaned 350 Musketter med alt Tilbehør „iligst“ ved Nat og Dag
til Kolding fra Rustkammeret i Aalborg, og de synes at være naaet
Bestemmelsesstedet, hvor man uden Tvivl har tænkt sig, at Vogns
hværvede Regiment skulde have Løbeplads. Anderledes gik det
derimod med Indtægterne af Aalborghus Len til et Beløb af 3726
Rigsdaler, hvilke Lensmanden Gunde Lange til Breining sendte sin
Tjener af Sted med nogle Dage senere for at faa dem leveret
over til Øerne, hvor der vilde blive Brug for dem. Budet stødte
nemlig paa de fremrykkende svenske Afdelinger og maatte skynd
somst vende tilbage til Aalborg, hvor man saa søgte at faa Pen
gene sendte ad Søvejen. Modvind og stærk Snestorm hindrede
Sejladsen, og Lensmanden lod saa i Hemmelighed Pengene ned
grave paa Slottet. I Begyndelsen af 1644, antagelig mellem 12. og
19. Januar, stod en Kamp mellem Bønderne og Svenskerne; først
nævnte led et stort Nederlag, og Dagen efter udspredtes Rygtet,
at 10,000 Rdl. af Kongens Penge var nedgravede. Pengene blev
opsnuset af Svenskerne og ført ned til Karl Gustav Wrangels Ho
vedkvarter, der var i Borgmester Christen von Genckills Hus.
Lensmanden og hans Folk blev holdt i Fangenskab paa Slottet.
839 Rdl., der var nedgravet et andet Sted, lykkedes det dog at
bevare.“

Vi kan forstaa, at det i saadanne Tider maatte gaa
tilbage baade for store og smaa, og for Gunde Lange gik
det, som alt antydet, stadig tilbage, hvad enten det saa
skyldtes Tidernes Ugunst, eller han var saa optaget af at
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passe andres Sager, at hans egne forsømtes; maaske begge
Aarsager gjorde sig gældende. Vi ved saaledes, at nogle
af hans Godser var belagt med fjendtlig Indkvartering
under Trediveaarskrigen. Efter Slaget ved Nørre-Tranders
den 20. Oktober 1627, hvor en dansk Hærafdeling paa 3
a 4000 Mand maatte overgive sig, blev Aalborg nemlig
besat, og Fjenden gik over Limfjorden d. 24de for at be
sætte de nordenfjordske Landsdele. Vendsyssel og Thy
blev besat af 3. sachsen-lauenburgske Regimenter under
Hertug Frants Albreckt af Lauenburg. Ritmester Taigs
Kompagni var indkvarteret paa Kølbygaard og Ullerupgaard med Sognene: Sennels, Hundstrup, Østerild, Hjardemaal, Hansted, Viksøe, Rhær og Faartoft (164V2 Gaard)
samt tillige Vesløs og Øsløs. De rejste først i Juni 1629.
For at klare sine Udgifter maatte Gunde Lange sælge
bort af sine Ejendomme. Allerede 1624 solgte han Pederstrup til Hr. Laurids Ebbesen, og 1626 en i Hersomgaard
efter Fru Johanne Skram arvet Anpart til sin Søster Fru
Karen, der var gift med Claus Belov til Spøttrup, der
imidlertid var død 1620, saa Karen sad Enke. Denne An
part takseredes 1625 til 470 Tdr. Hrtk., saa her er Tale
om betydelige Ejendomme.
1633, altsaa kort efter Trediveaarskrigens Slutning
for Danmarks Vedkommende, solgte han Nebel, der en
kort Tid havde været i Hænderne paa den ødsle Fru Elsebe Skram. Gunde Lange har sikkert aldrig boet paa
Nebel, men han har haft saa stor Part i den, at den er gaaet
over paa hans Hænder. — Umiddelbart efter Svenskekri
gen har det knebet meget haardt for ham, thi 1646 solgte
han sin Fædrenegaard Breining til Broderen Peder Lange
til Kærgaard, der var gift med Lisbeth Nielsdatter Friis
til Hesselager.
Samme Aar, som Fædrenegaarden gik tabt, maatte
Gunde tillige pantsætte Kølbygaard til sin Svoger Gregers
Krabbe til Thorstedlund.
Til 1648 boede Gunde Lange som Lensmand paa Aalborghus; men de sidste 4 Aar af sin Levetid boede han
paa Kølbygaard. De sidste Aar var triste for det gamle
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adelige Ægtepar. Af deres 14 Børn døde flere som smaa;
°£ Sygdom og Fattigdom havde slaaet sig sammen, saa
den engang saa ansete Landsdommer maatte lukke sine
Øjne paa en pantsat Gaard.
Gunde Lange døde paa Kølbygaard d. 26de Oktober
1652 og blev begravet d. 17de December s. A. i Thisted
Kirke. Anne Krabbe overlevede ham i 6 Aar, hun døde
d. 18de Marts 1658.
Kølbygaard gaar nu over til Gunde Langes Sønner:
Kjeld, Niels og Lucas. I Trap „Danmark“ nævnes tillige
den ældste af Sønnerne Hans som Arving, men det maa
bero paa en Misforstaaelse, da han døde ugift d. Ilte Fe
bruar 1648, altsaa 4 Aar før Faderen.
Kjeld Lange til Kølbygaard var næstældste Søn af
Gunde og blev født 1620. Ni Aar gammel kom han sam
men med den ældre Hans i Sorø Skole. 1643 blev han
indmeldt paa Universitetet i Padua, og Aaret efter stude
rede han i Siena. Han maa paa sine Udenlandsrej
ser have sat sig ind i Krigskunsten, thi 1652 faar han
Bestalling som Kaptajn ved Frederik d. Tredies Livgarde
og Drabanter, og 1656 udnævntes han til Oberstløjtnant
over det nationale Fodfolk i Aalborg Stift. 1657 blev han
Oberst og fik Bestalling paa at hværve et Regiment med
Løbeplads i Vendsyssel og Thy. Regimentet, der talte
1100 Knægte og forholdsvis hurtig blev udrustet, indlem
medes i Rigsmarsk Anders Billes Hær. Han deltog i Be
lejringen og Erobringen af Bremerwørde, men under de
følgende Begivenheder sprængtes Regimentet som de fleste
andre af Hærens Afdelinger, og Lange blev fangen. Da
Krigen udbrød 1658, fik Lange, der var kommen til Kø
benhavn, Befalingen over samtlige Købmandskarle og faa
Dage efter tillige over Studenterne. Han var meget af
holdt af sit Korps, førte det tappert under det store Ud
fald d. 23de August og foregik selv sit Mandskab med
saa godt et Eksempel, at han selv trillede Jord under
Voldarbejdet Den 3die September faldt han ved Vestervold i umiddelbar Nærhed af Kongen. Hans Død vakte
stor Sorg hos alle, der kendte ham.
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Kjeld Lange var forlovet med Birgitte Christensdatter
Skeel, Datter af Rigsraad Christen Skeel. Hun ægtede
senere Generalløjtnant Niels Rosenkrantz. Paa GI. Køgegaard findes et smukt Maleri af Kjeld Lange; det viser
os Obersten som en smuk og statelig Skikkelse med man
dige og bestemte Træk.
Tyge Lange, Gunde Langes tredie Søn, blev uddan
net som Hofmand; man mener, at han døde d. 26de Sep
tember 1649 og ligger begravet i St. Nicolaj Kirke i Flens
borg.
Niels Kjeldsen Lange til Kølbygaard blev født d. 3die
December 1623 paa Koldinghus som fjerde Søn af Gunde
Lange; han skal omtales senere, da hån først overtog sin
Fædrenegaard efter Broderen Lucas’s Død c. 1671.
Lucas Lange til Kølbygaard var som antydet den
tredieyngste af Børneflokken, altsaa Nr. 12, og blev født
henved 1640. I en meget ung Alder har han overtaget
Fædrenegaarden, men det var saa som saa med Herlig
heden, da det hele jo var pantsat til Gregers Krabbe.
Denne døde ganske vist 1655 paa Akershus som Stat
holder i Norge, men Enken efter det andet Ægteskab
Dorte Daa, en Datter af Rigsmarsk Claus Daa, var en
energisk og dygtig Kvinde, der ikke alene forstod at samle
paa Gods, men ogsaa forstod at bevare det. Det saa imid
lertid ud til, at hun har ladet Fru Anna Krabbe sidde i
Ro paa Kølbygaard, ligesom hun ogsaa ved Fruens Død
1658 har ladet Lucas overtage saavel Rettighederne som
Pligterne.
Aar 1660 blev Enevælden indført, og samtidig for
svandt Adelens Skattefrihed. Al Ejendom blev nu takse
ret, sat i Hartkorn og indført i en Matrikelprotokol, og
Herregaardene havde kun det Fortrin, at de i Reglen stod
forrest i Rækken af Ejendommene. Ifølge denne første
Taksation blev Kølbygaard skyldsat for 27V2 Tdr. Hrtk.
Hovedgaardstakst, 20l/s Td. Hrtk. i Tiender og 337 Td.
Hrtk. Bøndergods. — I hele Hunstrup Sogn fandtes den
Gang 113 Td. 4 Skp. P/i Alb. Hrtk., fordelt paa 39 Ejen
domme; heraf ejede Kølbygaard de 15 Ejendomme med
2
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c. 35 Td. Hrtk., og desuden ejede Niels Lange to Ejen
domme i Sognet til ialt 8 Td. 4 Skp. 2 Fdk. Hrtk.
Et Par Aar senere blev Ejendommen dog takseret til
38 Td. Hrtk. Herregaardstakst og denne Taksation er un
derskrevet: „Den 24de August 1662, Lucas Lange“. Sidst
nævnte Opgørelse staar sikkert i Forbindelse med Dorte
Daas Pant i Godset; maaske Lucas Lange paa dette Tids
punkt er bleven fuldmyndig, thi 4 Aar senere, da Fru
Dorte kræver Indførsel for de 4400 Dl., som Gunde Lange
i sin Tid laante af Gregers Krabbe, lyder Ejendommen
fremdeles paa 38 Td. Hrtk. foruden Tiender og Bøndergods.
Efter saaledes at have givet et Slags Skadesløsbrev
paa den ovennævnte Sum, der efter Datidens Forhold var
meget stor, er det ikke godt at vide, hvor meget Lucas
Lange ejede af Kølbygaard, det var næppe ret meget; men
han fik heller ikke Brug for ret meget, thi 4 a 5 Aar efter
døde han ugift (ca. 1670).
Niels Lange, der forhen er nævnt, vendte nu tilbage
fra Udlandet for at overtage Kølbygaard. I ung Alder var
Niels Lange rejst bort fra Hjemmet for at uddanne sig som
Hofmand og blev 20 Aar gammel 1643 Page hos Grev
Anton Günther af Oldenburg, senere blev han Kammer
herre hos samme Fyrste og forblev i hans Tjeneste i 27
Aar. Det har sikkert været med blandet Glæde, at han
har overtaget det haardt pantsatte Fædrenegods; men der
var vel ikke andre af Slægten, der kunde. Man har tvivlet om, hvorvidt Niels Lange har haft Papirer paa Godset
eller kun været Bestyrer for Dorte Daa. En Skrivelse fra
Kong Kristian d. Femte til Jochum Christoffer Steensen,
der har været kgl. Embedsmand, hæver dog denne Tvivl.
Vi gengiver Skrivelsen: „1671 gik Kong Kristian d. Fem
tes Befaling til Jochum Christoffer Steensen, at efterdi
Hunstrup Kirketiende over 60 Aar havde været i Fæste
til Kølbygaard, og nu i Niels Lange Gundesens Fravæ
relse efter hans Broders Død var bortfæstet til Bønderne,
da skulde Niels Lange nu samme Tiende i Fæste be
komme, og Bønderne have deres Fæstepenge tilbage“.
Som vi erindrer, faldt Gunde Langes næstældste Søn
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Kjeld under Københavns Belejring 1658. Han
hel Del til Gode hos Kronen; men først nu 15
blev dette Tilgodehavende udbetalt Slægten i
Jordegods. Vi gengiver efter Kronens Skøder af
gende:

havde en
Aar efter
Form af
1673 føl

„Skøde til Niels Lange Gundesen til Kølbygaard paa hans
Broder afdøde Oberst Kjeld Langes Vegne paa: I Dueholms Amt,
Thyland, i Hjarum Sogn og By 1 (Gaard), 2 (Gaardhuse), i Kaastrup 1 (G.), paa Mors i Sønder Herred, Frøslev Sogn og By 5
(G.), i Nørred Herred, Øster Jølby Sogn 1 (G.) — imod at afstaa
tvende Fordringer.
Beregning (Skødebog A 646).
Det Gods Kronen tilskøder ham, Hrtk. 69
Td. 7 Skp. a 50 Rdl. a Td...................................... 34933/4 Rdl.
Hans Fordring efter hans afd. Broder Oberst
Kjeld Langes Afregning af 6te September 1658 . 2572’/2 Rdl. 8 Sk.
Hans Fordring efter Afregning af 7de November
1661 for Broderens Drabanthaumansgade........... 819^2 - 18 Tilsammen 3392 Rdl. 2 Sk.
Forskel IOP/2 Rdl- 22 Sk., som forundes ham, da Mors og
Thygodset i dette Skøde er anslaaet til 50 Rdl. pr. Td. Hartkorn.

Det var en betydelig Mængde Gods, Niels Lange ved
denne Lejlighed kom i Besiddelse af, men Uheld fulgte
ham, hans Ejendomme blev saa stærkt hærget af Sand
flugt, at han „paa Grund af Fattigdom“, som der staar i
Ansøgningen, maa bede Regeringen (Kongen) om Efter
givelse af Skatterestancer; hertil kom, at han blev saa
stærkt hjemsøgt af sin Faders Kreditorer, at han tilsidst
var aldeles hjælpeløs. —
Men nu greb hans Hustrus rige og mægtige Slægt
ind. Niels Lange var 1671 bleven gift med Catrine Wenzelsdatter Rothkirck, Datter af da afdøde Wenzel Rothkirck til Krogsgaard, Sneumgaard o fl.; hendes Søskende
købte nu Bisgaard i Øsløs, der ligger smukt i en Dal
sænkning vestfor Øsløs Kirke, og forærede den til Niels
Langes umyndige Børn.
Her boede nu den haardt prøvede Herremand i Fred
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med sine 4 Smaabørn. Hans Hustru døde allerede 1678.
Niels Lange døde paa Skaarup d. 20de Februar 1697 og
blev begravet i Øsløs Kirke d. 4de Marts s. A.
Dette Skaarup, her er Tale om, maa være en Gaard,
der laa i den nordlige Del af Øsløs Sogn; her ligger nem
lig en lille Bondeby ved Navn Skaarup, der for en lang
Aarrække siden opstod ved Udstykning af en større Gaard,
hvilket gamle Folk endnu ved at fortælle om.
Af Niels Langes 4 Børn døde én som lille og to som
ugifte; det yngste Anne Kirstine døde 1750 som Frue paa
Hessel og ligger begravet i Aalsø Kirke. Hun var, saavidt vides, den sidstlevende af hele Slægten.
Aar 1675 døde Dorte Daa. Hendes Arvinger har da
gjort Krav paa at faa den store Pantesum, Fruen havde
staaende i Kølbygaard, udbetalt, hvilket Niels Lange, som
nævnt, ikke var i Stand til at gøre; han maatte derfor for
trække fra sit Fædrenegods, der nu gik over til Oberst
Holger Trolle til Rygaard, der var gift med Dorte Daas
Datter Ingeborg Gregersdatter Krabbe.
Holger Trolle var en Søn af Ridder og Statholder i
Norge Niels Trolle til Trolholm (nu Brahetrolleborg) og
Ryegaard i andet Ægteskab med Helle Rosenkrantz Holgersdatter til Gaunø. Holger blev 1651 sendt udenlands
for at studere. Efter sin Hjemkomst overtog han Fædrenegaarden og giftede sig med Ingeborg Krabbe til Kølby
gaard (f. 1649, død 30. Novbr. 1617). 1671 blev Trolle
Ritmester ved et sjællandsk Regiment, og 1675, da den
skaanske Krig udbrød, udnævntes han til Major. Under
Krigen, som han deltog i, forfremmedes han til Oberst
løjtnant og Oberst.
Holger Trolle døde 1680 og ligger begravet i Rye
Kirke (Voldborg Herred) tilligemed en lille Søn Niels Trolle,
død 1690. Af Holger Trolles og Ingeborg Krabbes 9 Børn
døde de 7 som unge.
Holger Trolle har sikkert aldrig boet til Stadighed paa
Kølbygaard, men derimod paa Ryegaard, i hvis Sogne
kirke jo ogsaa hans Familjebegravelse findes. Han ejede
kun i faa Aar Gaarden, idet han solgte den 1679 til en
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Hr. Søren Jensen og dermed kommer Kølbygaard — vist
nok for første Gang - over paa borgerlige Hænder.
Søren Jensen, som jeg forøvrigt ikke ved noget om,
ejede Kølbygaard i omtrent en halv Snes Aar, hvorefter
han solgte den til Enevold Berregaard. Søren Jensen har
antagelig været Forvalter eller Ladefoged paa Godset for
Holger Trolle, før han købte det.
Slægten Berregaard var nu i Besiddelse af Kølbygaard
i over 100 Aar.*)
Den hed oprindelig Bjerregaard og stammede fra Vend
syssel; men i Midten af det 17de Aarhundrede var en
Mand af Slægten, Niels Pedersen Bjerregaard, Præst paa
Gjøl ved Aalborg. Han døde 1656, og Enken Mette Bhie
giftede sig senere med hans Eftermand i Præstekaldet. I
deres Ægteskab havde de to Børn, Peder Nielsen Bjerre
gaard, der døde ugift paa Gjøl, og Enevold Nielsen Bjerre
gaard. Sidstnævnte blev født 1653.
Slægten var meget velstaaende, og den yngste Søn
kunde derfor holdes til Bogen; han studerede Jura og kom
i en forholdsvis ung Alder til Thisted, hvor han senere
blev Borgmester og Justitsraad.
I Thisted blev Enevold Bjerregaard 1679 gift med den
35-aarige Anne Søe, der Aaret i Forvejen var bleven Enke
efter Raadmand Søren Jacobsen Lugge. Anne Søe, der skal
have været meget smuk, nedstammede fra en gammel Raadmandsslægt; hun blev opdraget hos Bedsteforældrene,
Raadmand Poul Jacobsen og Hustru Ingeborg Christensdatter, men for Resten ved man intet om hendes Barndom
*) Om denne mærkelige Slægt er der meget at fortælle;
men da der i „Historisk Aarbøger for Thisted Amt 1910 og 11“ er
givet ret indgaaende Skildringer af saavel Slægtens Hovedperson
Fru Anne Søe som ogsaa af andre af Slægtens Medlemmer, skal
jeg kun omtale den i Hovedtrækkene her. Meget nyt kan jeg
næppe bringe frem, men jeg skal ogsaa søge at undgaa en kede
lig Kopiering. — Helt overspringe Slægten Berregaard og nøjes
med en Henvisning finder jeg er urigtigt, da nævnte Slægt netop
hører hjemme paa Kølbygaard; der var dens Hovedsæde, og her
er vel ogsaa Stedet, hvortil de fleste af de mange mere eller min
dre sagnagtige Skildringer om „Fruen paa Kølbygaard“ knytter sig.
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Enevold Bjerre^aard.
Efter et Maleri, som tidligere fandtes paa Kølbygaard.

23

og Ungdom. Det er muligt, at hun medbragte en ikke
ringe Medgift til sit andet Ægteskab, thi Ægteparret viste
sig fra første Færd at være i Besiddelse af ikke ringe
Midler; og deres Rigdom voksede Aar for Aar, hvilket for
en stor Del skyldtes Fru Anne Søes store økonomiske
Sans. Det var ved ligefrem Spekulation, Pengene forøge
des: Ægteparret laante store Summer ud til nær- og fjernt
boende Herremænd, der var kommen i vanskelige økono
miske Situationer; men selvfølgelig forlangte de Pant i fast
Ejendom, og en Mængde Jordegods gled efterhaanden over
paa deres Hænder.
1681 hører vi Tale om deres første Godstransaktion:
Ejeren til Ullerupgaard C. H. Pors skyldte Bjerregaard m.
fl. 893 Rdl.; men nævnte Aar forlangte de Indførsel, og
Gaarden maa da være gaaet over paa Kreditorernes Hæn
der, thi 1713 solgte Bjerregaard det halve af Ullerupgaard
(altsaa sin Part) 32 Td. og 137 Td. Hrtk. for 6508 Rdl.
Det har sikkert ikke været en hel daarlig Forretning.
I Kronens Skøder læses følgende:
24. Novbr. 1688: Aabent Brev, hvorved det bevilges Enevold
Nielsen af Thisted, hans Hustru og begge deres Børn, at nyde ikke
alene Kølbygaard i Thy, men ogsaa hvad andre Hovedgaarde og
Gods, han erhværver, med samme Friheder og Benaadninger som
Adelen eller Københavns Indbyggere og have Rang med Adelen,
som ingen Charger har.

Man maa gaa ud fra, at Enevold Berregaard og Anne
Søe 1688 købte Kølbygaard, og de fra nu af agter at tage
Bolig paa Gaarden og i det hele ønsker at tage Del i det
Liv, der rører sig blandt Godsejerne, siden de har søgt
om at faa Adelsrettigheder. Ophøjet i Adelsstanden blev
Slægten først langt senere, og det kunde se ud til, som
om Navnet Berregaard først da blev officielt; i oven
nævnte Skrivelse nævnes det i hvert Tilfælde ikke. Da
Berregaard overtog Kølbygaard, var han endnu hverken
Borgmester eller Justitsraad.
Paa Mors i Frøslev Sogn ligger Herregaarden Frøslevgaard. Den ejedes mod Slutningen af det 17de Aarhundrede af Tage Høgh til Vorgaard i Vendsyssel. Hr. Tage
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sad haardt i det og maatte søge Pengehjælp hos den rige
Borgmester i Thisted. Hjælpen fik han; men han fik ikke
megen Glæde af den, thi faa Aar efter maatte han forlade
Gaarden, der nu ejedes af Berregaard, som for Resten ikke
beholdt den ret længe, men 1701 solgte den (24 og 207
Td. Hrtk.) til en Forpagter Hansen til Kokkedal. — Atter
er der vel gledet en lille Fortjeneste i Borgmesterens
Lomme. — I tre Aar fra 1698 til 1701 ejede han Gaarden
Todbøl i Kallerup; han købte den af Forstanderen for Sorø
Skole Laurids Foss og afhændede den til Anne Lauridsdatter; om han har haft Penge indestaaende her, vides ikke.
1702 købte han Vesløsgaard (27 og 207 Td. Hrtk.)
af Oberstløjtnant Zacharias v. Kahlen. Oberstløjtnanten
var en meget fattig Mand, og det er sandsynligt, at Berre
gaard har forstrakt ham med Penge saa længe, at han har
været nødt til at sælge Gaarden. Det ser ud til, at sær
lig Fru Anne Søe har sat stor Pris paa Vesløsgaard, hun
har maaske endog til Tider boet der, thi den blev senere
lagt ind under Stamhuset Kølbygaard og forblev derefter
i Slægtens Eje til Stamhuset ophævedes 1804.
Endelig overtog Enevold Berregaard 1729 Herregaarden Kabbel (Skodborg H.), hvis Ejer Amtsforvalter Jens
Voigt var kommen i for stor Gæld til ham. Kabbel blev
administreret af Landsdommer Tøger Reenberg, og først
1733, to Aar efter Berregaards Død, lod Anne Søe Gaar
den sælge.
Den 20. August 1726 blev Justitsraad og Borgmester
i Thisted Enevold Nielsen Berregaard og Hustru Anne Søe
ophøjet i Adelsstanden, og samtidig fik de Kølbygaard
med Tiender og Gods (34-98 og 368 Td. Hrtk.) oprettet
til et Stamhus. — En kgl. Forordning, der faa Aar for
inden var bleven udstedt, havde bestemt, at et Gods paa
over 400 Td. Hrtk. kunde oprettes til et Stamhus. — Berre
gaard var kun Adelsmand i 5 Aar, han døde 1731, 78 Aar
gammel. Anne Søe overlevede sin Mand i andre 5 Aar,
hun døde paa Kølbygaard 1736 og blev altsaa 92 Aar
gammel.
Slægten Berregaard ligger begravet i Thisted Kirke i
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det berregaardske Gravkapel, der blev indrettet 1698. I
en nu tillukket Hvælving under Kapellets Gulv staar Ene
vold Berregaards og Anne Søes Kister, og i Kirken hæn
ger deres Epitafier med gode Portrætter. Til Vedligehol
delsen af Begravelsen blev hensat 200 Rigsdaler og til
Thisted Kirke blev hensat 1000 Rigsdaler. løvrigt viser
Fundatsen, at den rige Frue ogsaa har tænkt paa de fat
tige, det hedder saaled'es:
Justitsraad Berregaard og Anne Søe til Stamhuset Kølbygaard,
efter confirmeret Testamente af 24de December 1731 og 4de April
1732, givet 1000 Rdl. Courant og 200 Rdl.; Renten af de 1000 Rdl.,
som er under Stiftamtmandens og Biskoppens Administration, an
vendes til 12 fattige aarlig i Hundstrup og Østerild Sogner. Ren
ten af de ‘>00 Rdl., som efter Fundatsen staar i en Bondegaard
gives, 6 Rdl. til bemeldte Sognes fattige, og de øvrige 4 Rdl. hen
lægges til Skolehold*) “

Fru Anne Søe efterlod sig en Formue paa c. 175,000
Rigsdaler, dels i Penge og dels i Gods.
Der er opbevaret en Mængde Sagn og Fortællinger
om ovennævnte Frue, der paa mange Maader har været
en mærkelig Kvinde. Der er ingen Tvivl om, at Anne
Søe var en dygtig, evnerig og meget energisk Dame, der
tog ivrig Del i sin Mands Foretagender; men hun har til
lige været en stolt og herskesyg Natur, der vilde opad paa
Rangstigen. Hendes Samtid forstod hende ikke og kunde
derfor ikke bedømme hende retfærdigt. Hendes jævnlige
blandt Adelen var vel nærmest tilbøjelige til at betragte
hende som en gerrig og blodtørstig Kvinde, der vilde
trænge sig ind alle Vegne. — Et Liv, som det, der des
værre ofte levedes i Datidens højere Samfundslag, hvor
det kun kom an paa „at leve“ og „nyde“, og som derfor
ogsaa ofte endte med økonomisk Ruin, var alt for tomt
og indholdsløst for hendes rastløse Aand. — Bønderne
kunde selvfølgelig ikke forstaa, at en Kvinde kunde ud
folde saa stor en Virksomhed og opnaa saa betydelige
*) Om de berregaardske Legater se forøvrigt i M. Aaberg:
„Anna Søe“ i Historisk Aarbog for 1910.
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Resultater, for dem kom hun snart til at staa som en Per
son, der i særlig Grad havde med overnaturlige Magter
at gøre, og hun blev efterhaanden omgivet af en Mystik,
der nu ikke er til at udrede og gennemskue.
Inden vi slutter denne Skildrrng om Berregaard og
Anne Søe, vil vi dog nævne et synligt Minde, de har efter
ladt sig. Paa Prædikestolen i Hunstrup Kirke læses føl
gende:
Enevold Nielsøn til Kiolbyegaard, og Anna Søe til frøslef.
gaard forærede Denne Prædiche stool, til Hunstrup Kirche, Aar 1693

Anne Søe havde to Børn i sit første Ægteskab, Søn
nen Søfren Lugge, der blev Sognepræst i Holstebro, og
Datteren Ingeborg Catrine Lugge, der blev gift med Hr.
Diderich Braés til Kokkedal.
1 sit Ægteskab med Berregaard havde hun to Sønner
Kristian og Frederick Berregaard.
Kristian Berregaard blev f. d. 26de Oktober 1683 i
Thisted og studerede Jura ligesom Faderen. I en ung
Alder blev han Assessor i Hof- og Stadsretten og 1703
Viceborgmester i København, en Stilling, han beklædte i
13 Aar. Ved Faderens Død 1731 overtog han Kølbygaard
og Vesløsgaard, og Aaret efter købte han Herregaarden
Borreby ved Skelskør for 33,000 Rigsdaler. 1734 udnævntes
han til Amtmand over Korsør og Antvorskov Amter og
beklædte denne Stilling til 1741. Han døde 1750 og bar
da Titel af Konferentsraad. Kristian Borregaard var gift
med Jytte Worm (f. 1685, d. 1741), Datter af Historikeren
Justitiarius Villum Worm. Ved hendes Død trak han sig
altsaa tilbage fra sin offentlige Virksomhed, og det ser ud
til, at han nu i særlig Grad har helliget sig sine private
Sager; thi samme Aar henlagde han Vesløsgaard under
Stamhuset, ligesom han ogsaa foretog adskillige Forbe
dringer ved Borreby.
Det er tvivlsomt, om Kr. Berregaard nogen Sinde til
Stadighed havde Ophold paa Kølbygaard. Sine sidste Aar
levede han paa Borreby, medens han var Amtmand boede
han paa Antvorskov, hvor han døde, og i sine yngre Aar
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var han i København, hvor han ejede flere Bygninger.
Under den store Ildebrand i København 1728 brændte en
af hans Ejendomme. Herom citeres efter Aug. Fjelstrup:
Borreby og dets Ejere:
„I Efteraaret 1728, da den berygtede Ildebrand ødelagde mere
end to Femtedele af København, ejede daværende Etatsraad og
Borgmester Kristian Berregaard en stor, grundmuret Ejendom i
Snaregade, der hvor det nuværende Assistenshus ligger. For mulig
vis at redde den store Bygning og standse Ildens Fremgang ned
rev man nogle omliggende Smaahuse og anbragte Krudtfade i et
Hus, som laa lige overfor og allerede var i Brand. Det lykkedes
imidlertid ikke at sprænge det i rette Tid, da man „havde glemt
at anlægge en brændende Lunte derhos“, og, da Eksplosionen
endelig kom, var Berregaards Hus i Flammer og stod ikke til at
redde“.

Kristian Berregaard ligger begravet under det berregaardske Gravkapel i Thisted Kirke.
Den yngre Broder Frederick Berregaard blev født 1685.
Han uddannede sig som Officer og opnaaede ogsaa at
blive Oberstløjtnant, men gik derpaa ud af Tjenesten og
købte umiddelbart før sin Død (1724) Ørslevkloster i Fjands
Herred. Han var to Gange gift, første Gang med Birgitte
Charlotte Sofia Elisabeth Baronesse Holck, og anden Gang
med Fru Marie Lasson, der overlevede ham i mange Aar.
Frederick Berregaard ligger begravet i Ørslev Kirke,
hvor han havde en Familiebegravelse, men den er nu
ødelagt.
Villum Berregaard, Søn af Kr. Berregaard, var den
af Slægten, der naaede højst paa Rangstigen. Han blev
født d. 2den Januar 1717 og studerede som sine Fædre
Retsvidenskab. I en Alder af 19 Aar blev han Hofjunker
hos Kristian d. Sjette, og han forblev i hele sit Liv at
staa Hoffet nær. 1739, altsaa i en Alder af 22 Aar, tog
han sit første Trin paa Rangstigen, idet han dette Aar
blev udnævnt til Justitsraad, og et Par Aar efter arvede han
Embedet som Amtmand i Korsør og Antvorskov Amter
efter sin Fader. I kort Tid gennemgik han nu de forskel
lige Grader paa Rangstigen: Etatsraad blev han 1745,
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Konferensraad og Kammerherre 1749 og Gehejmeraad 1761.
Han blev tillige benaadet med flere Ordener og opnaaede
tilsidst at blive dekoreret med Storkorset af Dannebroge.
Af offentlige Hverv og Embeder beklædte Villum Berregaard følgende: Efter at være fratraadt som Amtmand,
blev han 1751 Deputeret i Admiralitets- og Kommissariats
kollegiet, 1753 blev han Tilforordnet i Højesteret, 1761 1ste
Kommissarius i Ekstraskattekommissionen og endelig 1769
Justitiarius i Højesteret. Samme Aar d. 1ste Dec. døde
han, kun 52 Aar gammel.
Man vil maaske forbavses over, at en Mand i saa
kort Tid og i saa forholdsvis ung en Alder kunde naa til
de allerhøjeste Stillinger i vort Samfund; men vi maa
huske, at han hørte til en meget rig Adel, der havde den
enevældige Konge at takke for dens Ophøjelse; og Hof
gunst kunde i hine Tider i meget kort Tid bringe en Mand
op i Højden tTænk paa Griffenfeld). Men der er jo hel
ler ingen Tvivl om, at Excellencen Berregaard har været
en meget dygtig og begavet Mand, en værdig Sønnesøn
af den berømte „Frue til Kølbygaard“.
Villum Berregaard blev gift d. 27de Novbr. 1749 med
Beata Antonia Augusta, Rigsgrevinde af Reuss-Plauen (f.
6te April 1723, d. 19. Novbr. 1797), en Datter af tysk Rigs
greve Henrik XXIII af Reus. Saavel Berregaard som Hu
stru ligger begravet i Familjebegravelsen i Thisted Kirke.
Efter Faderens Død havde Berregaard 1750 arvet Stam
huset Kølbygaard samt Borreby. Til selve Hovedgaarden
Kølbygaard hørte: 34 Td. 2 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. Hrtk.
Hovedgaardstakst, 354 Td. 7 Skp. 3 Fdk. Hrtk. Bønder
gods, 13 Td. 2 Skp. 1 Fdk. Hrtk. Mølleskyld og 198 Td.
Hrtk. i Tiender. Hans Virksomhed førte imidlertid med
sig, at han maatte opholde sig borte fra sine Godser, hvis
Drift jo saa maatte overlades til Forvalteren eller Lade
fogden; men han holdt dog nok af at holde sine Gaarde
i en saa komfortabel Stand, at de til enhver Tid kunde
beboes af saavel ham selv som hans højbaarne Frue. Paa
Borreby foretog han omfattende Restaurationer, Haven blev
holdt i fransk Stil, den gamle Vindebro blev erstattet af
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en smuk Stenbro, og 1766 lod han Kølbygaards Hoved
bygning fuldstændig ombygge.
Efter Villum Berregaards Død gik saavel Stamhuset
Kølbygaard som Borreby over til Sønnen Frederik. En
anden Søn Henrik, der døde som Barn 1757, er bisat i
det berregaardske Gravkapel i Magleby Kirke ved Siden
af Bedstemoderen.
Frederik Berregaard er født 1750. Han gik Militær
vejen og blev allerede 1772 Ritmester ved Dragonerne.
Sidstnævnte Aar fik han efter Ansøgning sin Afsked.
Grunden til, at han saa tidlig trak sig ud af Tjenesten,
skal være følgende: Den 28de April 1772 blev Greverne
Struense og Brandt henrettede. Frederik Berregaard var
bleven udkommanderet med en Afdeling Dragoner for at
slaa Kreds om Skafottet og saaledes overvære Henrettel
sen, hvilken Ordre han nægtede at adlyde, da han var
Fætter til Brandt. En saadan Respektstridighed maatte
naturligvis efterfølges af en Afskedsbegæring. Senere Magt
havere har maaske indset, at man handlede urigtigt mod
den unge Ritmester, thi han opnaaede at blive udnævnt
til Kammerherre.
Det ser ud, som om Berregaardsslægten har naaet sit
Kulminationspunkt og nu er i Færd med at dale. Kraften
og Energien, der i saa høj Grad prægede de enkelte Per
soner, har skudt sine frodigste Blomster, og det sygelige
i Slægten gør sig stærkere gældende. Frederik Berregaard
er mærket af Slægtens Sygelighed; men man faar Indtryk
ket af, at han ikke i særlig Grad er i Besiddelse af dens
store Viljekraft. 1 hvert Tilfælde staar han langt tilbage
for sin store Fader.
Med Slægtens Sygdom tænker jeg paa Hallucinationer
(Sansebedrag), der gjorde sig stærkt gældende hos flere
af dens Medlemmer; de kunde ses dobbelt og ligeledes
se sig selv dobbelt. Om Fr. Berregaard fortælles det, at
han saa hyppigt var Genstand for dette Sansebedrag, at
han tilsidst ikke agtede det stort. Sligt er muligt, men
det kan heller ikke undre, om en saadan Sjælsabnormitet
har virket nedbrydende. Hertil kommer, at denne sidste
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Ejer af Stamhuset oplevede store Sorger i sit Familieliv.
Hans første Hustru, Sofie Antonette Augusta Schested,
døde 1787 af Kopper tillige med to Smaabørn, og hans
andet Ægteskab blev ulykkeligt. Hans anden Hustru Ida
Vilhelmine Sehested, en Søster til hans første Hustru, var
født 176b, de blev separerede 1801, og hun døde først 1839.
Det er forstaaeligt, om den haardtprøvede Herremand
tidlig følte sig træt og ønskede at komme til at leve et
saa stille og tilbagetrukkent Liv som muligt, og 1797 fik
han da efter indgivet Ansøgning Lov til at ophæve Stam
huset mod at substituere det med en Fideikommiskapital.
Størrelsen var den Gang 780 Td. Hartk. af alle Slags.
Nu var Godset altsaa fri Ejendom, og hvad Fædrene
havde samlet, blev nu adspredt. 1804 solgte Berregaard
Vesløsgaard (24, 18 og 141 Td. Hrtk. af alle Slags) til
Agent Chr. Qvist m. fl. for 40,000 Rigsdaler, og samme
Aar solgtes Kølbygaard med Tiender og Gods (27, 130 og
143 Tdr. Hrtk.) til Chr. Overgaard, der forhen havde været
Forvalter paa Vesløsgaard, for 63,000 Rdl. — Skødet er
skrevet d. 24de Juni 1804. —
Man vil lægge Mærke til, at Hartkornet er dalet be
tydelig siden Stamhusets Ophævelse, Aarsagen hertil er,
at der i den mellemliggende Tid er bortsolgt en Mængde
Bøndergods.
Frederik Berregaard forlod nu sin Fædrenegaard og
tog Bolig i Slagelse. Han døde pludselig d. 31te Decem
ber 1805 paa Gothersgade i København og ligger begra
vet i St. Michaelis Kirke i Slagelse. Hans første Hustru
ligger begravet i Gravkapellet i Thisted Kirke.
Vi vil her slutte Skildringen af Berregaardsslægten,
der i sin Tid udfoldede saa betydelig en Virksomhed, og
hvis Minde vil leve længe i Egnen, hvor Fædrenegaarden laa.
Christian Overgaard ejede Kølbygaard i to Aar. Han
havde, som nævnt, været Forvalter paa Vesløsgaard, og
naar han købte Kølbygaard, var det selvfølgelig fordi han
saa, at der kunde tjenes Penge ved at afhænde Bønder-
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godset, og der gik da ogsaa i den Tid, han ejede God
set, megen Jord fra Fæste over til Selveje.
Naar Overgaard efter saa kort Tids Forløb solgte
Kølbygaard, kan det have to Aarsager: Han blev budt
særdeles godt for den. — Han fik 25,000 Rdl. mere for
den, end han havde givet, og han frygtede maaske for
andre Tider. — Vi maa her lægge Mærke til, at vi er i
en Periode, hvor Landejendomme steg hurtigt som Følge
af de høje Kornpriser. I Europa rasede Napoleonskri
gen, men i Danmark havde vi Fred fra 1801 til 1807, og
vort Landbrug oplevede her nogle gode Aar. Men det
ligger ogsaa nær at slutte, at Overgaards Helbred ikke
har været stærkt, og at han af den Grund har ønsket en
roligere Tilværelse; han døde nemlig Aaret efter, han havde
solgt Godset, 1807 i Aalborg. Chr. Overgaard skal have
været en godhjertet Mand, hvorfor der ogsaa var betroet
ham flere Tillidshverv.
Det var to paa hin Tid meget kendte Ejendomshand
lere, Brødrene Schønau (eller Skønau, som de kaldte sig),
der d. 25 Juni 1806 fik Skøde paa Kølbygaard med Tien
der og Gods. Størrelsen i Hartkorn var da følgende: Hovedgaarden 26 Td. 6 Skp. 1 Fdk. 2% Alb., Bøndergods
101 Td. „ Skp. 3 Fdk. Vi Alb., Mølleskyld 10 Td. 7 Skp.
„ Frk. 2 Alb., Hunstrup Kirketiende 28 Td., Østerild
Kirketiende 38 Td., Hjardemaal Kirketiende 32 Td. —
Salgssummen var 88,000 Rdl.
Frederik Christian Schønau var født i København
1773 og Søn af Joh. Fr. Schønau, der senere blev Post
mester i Hobro. Han tog Studentereksamen fra Viborg
Skole 1791 og var derefter i 5 Aar Lærer ved samme
Skole samtidig med, at han fortsatte sine egne Studier.
1797 blev han juridisk Kandidat og fik Aaret efter Be
skikkelse som Overprokurator i Viborg. 1802 blev han
Byfoged i Lemvig samt Herredsfoged i Skodborg og Vand
fuld Herreder. Schønau beskæftigede sig meget med Ejen
domshandler og var til forskellige Tider Ene- eller Med
ejer af betydeligt Jordegods, saaledes Ryssensten, Rammegaard, Nissumbol, Nørre Holmegaard m. v. Hvad der især
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interesserede ham var Opdyrkningen af raa Jorder, hvorpaa han byggede Ejendomme, som han i Reglen kaldte
op efter sine Døtre: Sofielyst, Emilielyst, Nikolinesgaard
o. s. v. Ligeledes søgte han ved sit Eksempel at vække
Interesse for Træplantning, Havedyrkning, Dræning o. 1.
Som Embedsmand viste han særlig Omhu for Vejvæsenet.
Den 26de Maj 1800 blev han gift med Sofie Petrine
v. Schaumburg, Datter af Generalkrigskommissær Hein
rich Leopold v. Schaumburg i Viborg. F. C. Schønau
døde d. 28de December 1829 i Lemvig.
Under Søkrigen med England (1807—14) var han Chef
over Kystmilitsen og fik Titel af Kaptajn.
Nikolaj Schønau, Broder til ovennævnte, var født i
København 1780 og studerede i sin Ungdom Jura. Efter
endt Studium blev han Fuldmægtig i Skodborg og Vand
fuld Herreder (antagelig hos Broderen i Lemvig) og blev
snart en ivrig Ejendomskommissionær. Kort efter Aarhundredskiftet blev han gift med Vilhelmine Marie Kirstine
Warelmann, Datter af Birkeskriver ved Ryssensten Birk
Amt Peter Warelmann. N. Schønau var til Tider Ejer af
flere større Ejendomme, og 1806 købte han i Fællesskab
med Broderen Kølbygaard, hvor han blev boende til 1816,
da han med sin Familie rejste til Thisted, hvor han ifølge
Hillerslev Herreds Tingbog har haft en Købmandsforret
ning. Efter 1821, hvilket Aar Svigerfaderen døde, har han
atter taget Ophold paa Kølbygaard, som han nu var Ar
ving til. Schønau havde 5 Børn, af hvilke Datteren Mette
Maiie Conradine S. 1829 i en Alder af 21 Aar blev gift
med Proprietær Thomas Brun, Ryberggaard i Vellinge
Sogn ved Ringkøbing, med hvem hun stiftede et smukt
Hjem. En anden Datter, Christine S., blev 1832 i en Alder
af 22 Aar gift med Hr. Andreas Springborg til Bromølle.
Brødrene Schønau ejede Kølbygaard i to Aar, i hvil
ken Tid de solgte rask væk af Bøndergodset. Den 24de
Juni 1808 solgte de den til Birkeskriver Arnt P. Warel
mann for 33,225 Rdl. Selv om der er bortsolgt meget
Gods, vidner nævnte Pris dog om, at Ejendomspriserne
nu er i stærkt Dalen. 1807 var Danmark jo kommen i
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Krig med England, og vore Næringsveje var haardt be
trængte.
Arnth Peter Warelmann blev født 1751. Hans Ung
dom kender vi ikke noget til; men 1777 fik han Sukcessionsret til Birkeskrivertjenesten ved Ryssensten Birk. Han
giftede sig i Bøvling Sogn med Mette Marie Johansdatter
Conradi.
Warelmann interesserede sig meget for Handel med
Landejendomme og ejede dels ene, dels i Kompagni med
andre i længere eller kortere Tider flere Gaarde. Han har
saaledes ejet Vestergaard i Vandborg Sogn og senere
Rammegaard, som han 1808 købte af Kammerherre P. S.
Fønss for 18,000 Rdl. og samme Aar solgte til Byfoged
F. C. Schønau, Lemvig, for 36,000 Rdl.
Warelmann døde paa Kølbygaard den 15. Oktober
1821 og ligger begravet paa Hunstrup Kirkegaard, man
kan dog ikke paavise Stedet; Gaarden blev nu styret af
Enken og Svigersønnen N. Schønau. Herom beretter føl
gende Uddrag af Hunstrup Kirkebog:
I Aaret 1821 d. 15. Oktober afgik ved Døden paa Kølbygaard
og samme Aar d. 25. Oktober blev begravet paa Hunstrup Kirke
gaard Hr. Proprietær Birkeskriver ved Ryssensten Birk Arnth Peter
Warelmann 70 Aar gammel. Bemeldte Arnth Peter Warelmann
var Ejer af kølbygaard og Hunstrup Kirke m. m. Som retmæssige
og ene lovlige Arvinger til hans Ejendomme og Efterladenskaber
efterlader han sin Enke Madam Mette Marie Warelmann f. Conrandi og én eneste Datter af deres Ægteskab Madam Vilhelmine
Marie Kirstine Warelmann, hvilke begge leve og bor paa Kølby
gaard i Hunstrup Sogn, og lever den sidstnævnte eneste Datter
og Livsarving Madam Vilhelmine Marie Kirstine Warelmann i
Ægteskab med Hr. Proprietær og Ejendomskommissionær Nicolaj
Schønau, som bor paa Kølbygaard og følgelig som den afdødes
Søn tillige med Enken Mdm. Warelmann er eneberettiget til den
afdødes Efterladenskaber, ejer og besidder disse.
Det tilføjes, at disse Ægtefolk, Hr. Arnth Peter Warelmann
og Hustru efterlevende Enke Madam Mette Marie Warelmann f.
Conradi har i deres Ægteskab kun haft en eneste Datter Madam
Vilhelmine Marie Warelmann, gift med Hr. Schønau, og ingen
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andre Børn enten Sønner eller Døtre, følgelig ej helter Børnebørn,
hvilket herved under Embedsord attesteres.
Hundstrup Præstegaard, d. 9. Marts 1823.
D. C. Prior, Sognepræst.

Den 27. Oktober 1831 døde Enkemadam Warelmann
paa Kølbygaard i en Alder af 82 Aar.
Den 12. Juli 1833 solgte N. Schønau Kølbygaard med
Tiender og Gods til Proprietær Hans Schou fil Abildgaard
(Grurup) for 19500 Rdl. Størrelsen i Hartkorn er nu: Hovedgaardstakst 25 Td. 2 Skp. „ Fdk. P/4 Alb., Bondeskyld
2 Td. 5 Skp. 1 Fdk. P/4 Alb. samt Hunstrup Kirketiende
28 Td.
Alt Bøndergodset er nu næsten solgt; men Gaarden
er ogsaa dalet meget i Pris, skønt Landbrugskrisen, der
fulgte efter Napoleonskrigene, nu maa betragtes som endt.
Hans Schou boede i en længere Aarrække paa Kølby
gaard. Jeg kender intet til hans Ungdom, men vistnok
1821 blev han Forvalter hos Hr. Laurs Toft Jørgensens
Enke Johanne Marie Høyer paa Abildgaard i Grurup Sogn
i Thy, og 1824 ægtede han hende.
Gamle Folk her paa Egnen kan mindes Hans Schou;
han skal have været en streng Herremand, der ikke var
bange for at bruge Stokken til sine Folk. Saaledes for
tælles om ham: En Dag kom han om i Møddingen, hvor
et Par Karle stod og læssede Gødning. Da den ene Karl
tilsyneladende bestilte forlidt, bød Schou ham rappe sig
noget mere, og da Karlen hertil svarede, at han ikke kunde
„komme til“, trak Herremanden ham et Par forsvarlige
Rap over Rygstykkerne med Stokken, idet han udbrød:
„Jeg skal prøve at hjælpe dig til mere Plads!“ Det hjalp
nok ogsaa straks „paa Pladsen“.
Han skal ogsaa til en fremmed, der udtalte sig om,
hvor vanskeligt det maatte være at holde Styr paa saa
mange Folk, have sagt: „Saa længe der er Kæppe at
skære i min Have, skal jeg nok faa Karlene til at lystre.
Men forøvrigt skal Proprietær Schou have været en dyg
tig Landmand, saa Gaarden var i en god Drift, da den
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d. 30. November 1848 tilskødedes P. F. Lange for en
Købesum af 65,000 Rdl. Gaarden var nu skyldsat for 25
Td. 2 Skp. „ Fdk. I1/« Alb. Hrtk. foruden Hunstrup Kirke
tiende.
Om Hans Schous Familieforhold udviser Hunstrup
Kirkebog kun, at Laurentze Toft Jørgensen, f. d. 14/ii 1819,
Stifdatter af Proprietær H. Schou til Kølbygaard, blev kon
firmeret i Hunstrup Kirke 1835. Det ser ud til, at Schou
ikke selv har haft Børn.
Peter Ferdinand Lange, som i Efteraaret 1848 flyt
tede til Kølbygaard, stammede fra Øster Hanherred. Mo
deren, Enkefru H. E. Lange, boede paa Sønder-Skovsgaard hos en Søn, en anden Søn var Forvalter paa Kokke
dal. Forøvrigt kender jeg ikke meget til Hr. Lange. Gamle
Folk, der har kendt ham, giver ham et godt Lov; han var en
stilfærdig og fredelig Mand, men man mener ikke, han
var en særlig dygtig Landmand, hvorfor det ogsaa gik
tilbage for ham. Proprietær Lange var gift med Ida Vilhelmi f. Blom. Medens de boede paa Kølbygaard blev
de velsignet med tre Børn: Charles Adolf Lange f. 1848,
Ida Lange f. 1850 og Emilie Henriette Cathrine Lange
f. 1852.
I Begyndelsen af 1857 solgte Lange Kølbygaard: 29
Td. 3 Skp. 1 Fdk. 2V4 Alb. Hrtk. til Proprietær A. Karell
for 83000 Rdl. — Skødet er skrevet d. 9. Jan. 1857.
Adolf Carl Johan Karli var en indvandret Tysker,
der efter Sigende egentlig ikke var Landmand; men han
var en interesseret Mand, og han kom efterhaanden ret
godt ind i Landvæsenet, saa han nok klarede sig godt
paa Kølbygaard. Karil var en stor Sportsmand; der navn
lig holdt meget af at fare hen over Marker, Grøfter og
Gærder paa Ryggen af sin raske Væddeløbshest. Der
skulde nok en antagelig Forhindring til at standse den
dristige Rytter, og mange er de Fortællinger, der lever i
Folkemunde, om hans forvovne Rideture. Men Krukken
gaar saa længe til Vands, at den kommer hankeløs hjem:
En skønne Dag styrtede Hesten med Herremanden, der
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knækkede nogle Sideben og nok i Fremtiden var ikke saa
lidt mere forsigtig, end han forhen havde været.
Der er for Resten delte Meninger med Hensyn til
Karils uheldige Ridetur. Nogle mener, at Hesten styrtede
over en bred Grøft, andre at den snublede over en af
Jagthundene, der havde indhentet en anskudt Hare. Pro
prietær Karli var nemlig ogsaa en ivrig Jæger og holdt i
den Anledning en flok fine Racehunde, dygtige Løbere,
der om Natten skal have haft deres Tilhold i et Rum
under Hovedtrappen ud til Gaarden.
Om Hr. Karils Dygtighed som Rytter fortælles føl
gende Træk: En Middag, just som Folkene var i Færd
med at gaa til Bords, steg Herremanden til Hest for at
ride til Thisted. Forkarlen spurgte ham da om, hvilket
Arbejde, der skulde udføres om Eftermiddagen. Karil sva
rede: „Jeg er her tilbage, før I er færdige med Middags
dagen!“ og dermed forsvandt han gennem Porten. Og
han kom tilbage, før Folkene gik „fra Bordet“, skønt der
er over P/2 Mil til Thisted. — Han kunde ride til Thisted
paa 10 Minutter, men det gik jo ogsaa i susende Galop
over Stok og Sten.
A. Karli havde med fra Tyskland en Karl, der hed
Fritz Ballhorn. Han blev Kusk paa Kølbygaard og tjente
der, saalænge Karil ejede Gaarden. Fritz var altid kørende
for sin Husbond, naar denne var ude til Vogns, og de
oplevede nok ikke saa faa Eventyr sammen. — En Dag
var de kørende til Thisted i lukket Vogn. Paa Hjemvejen
kneb det svært for Fritz, der efter Sigende langt fra var
Afholdsmand, og det endte da ogsaa med, at de væltede
i Dammen ved Ullerupgaard. Det var ikke ene blide Ord,
der flød over Karlis Læber, da han krøb ud ad Vogn
døren; men — de havde jo været ude sammen før, og de
var jo Landsmænd, saa de fik da ved forenede Kræfter
Vognen paa ret Køl og kom af Sted ad Kølbygaard til.
Undertiden kunde den underlige Herremand hitte paa
pudsige, uskyldige Løjer. Saaledes kørte han selv og
Fritz en Dag gennem Østerild By med Blinkere paa Sele
tøjet og fire Heste for Kareten, hvilket jo ikke er tilladt
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borgerlige Personer. Det blev efter Sigende betydet den
„flotte“ Herremand, at sligt ikke maatte gentage sig.
Der var dog ogsaa andet og mere end Løjer i Pro
prietær Karli; han blev valgt til Sogneraadsformand, hvil
ket kunde tyde paa, at han har været en agtet og for
standig Mand. Ligeledes var han meget godgørende, og
mange fattige Børn fra Egnen kom jævnlig til Herregaarden for at blive bespiste. At han, som der fortælles, kun
gav sine Daglejere 25 Øre i Dagløn, er der ikke noget
mærkeligt i; hvor mange Daglejere fik vel mere for 50 a
60 Aar siden.
Adolp Carl Johan Karli var født i Lauenborg d. 18de
August 1822. Da han kom til Danmark, var han Ung
karl; men den 25de Juni 1867 giftede han sig med den
endnu ikke 19-aarige Frk. Frederikke Ingeborg Voerbeck
f. d. 5te September 1848 paa Herregaarden Qvistrup i
Gimsing Sogn, hvor hendes Fader vist var Mejeribestyrer.
Frk. Voerbeck var opdraget paa Kølbygaard hos en Bro
der, der var Mejeriforpagter, og hun var Tjenestepige paa
Gaarden, da hun blev forlovet med Hr. Karil.
Proprietær Karil og Hustru havde tre Børn: Agnes
Charlotte Sofie Caroline Karil f. 1868, Erich Theodor Wil
helm Karil f. 1870 og Olga Wilhelmine Karli f. 1871.
Efter at have boet her i Danmark omtrent en Snes
Aar solgte Karil 1875 Kølbygaard med Tiender til Her
redsfuldmægtig H. R. Andersen, Løgstør, for 210,000 Kro
ner. Han rejste derpaa med sin Familje tilbage til Tysk
land, hvor han købte sig en mindre Gaard. Hans Dødsaar kendes ikke. Fru Karil rejste efter sin Mands Død
til Danmark med sine Børn og bor nu (1917) i Stege.
Fritz Ballhorn fulgte ikke sin Herre til deres gamle
Fædreland; han blev gift paa Kølbygaard og døde til sidst
i Østerild, hvor Familien sad i smaa Kaar.
Hans Rudolf Andersen blev født i Løgstør 22/s 1832.
Han studerede Jura og blev, efter at have taget juridisk
Embedseksamen, 1854 Herredsfuldmægtig i sin Fødeby,
en Stilling han beklædte til 1877. Ved Siden af Kontor-
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pladsen drev han en udstrakt Sagførervirksomhed og blev
en velstillet Mand.
1868 blev Hr. Andersen gift med Frk. Marie Elisa
beth Birgitte f. Nørgaard (f. 80/7 1843), en Datter af Pro
prietær J. Nørgaard til Aggersborggaard.
1875 købte Andersen Kølbygaard, men først et Par
Aar efter tog han Ophold paa Gaarden. Han var egent
lig ikke Landmand, men Fruen, der var en energisk og
dygtig Kvinde, tog sig meget af Gaardens Drift baade
inde og ude. Herremanden var mest at træffe paa Konto
ret, og Egnens Folk søgte tidt Hjælp hos ham i vanskelige
Sager.
H. R. Andersen døde d. 14de Juli 1894, hvorefter
Enken sad for Gaarden og styrede den med Dygtighed i
c. 20 Aar. Fru Andersen døde d. 15de August 1914 og
ligger begravet paa Hunstrup Kirkegaard ved Siden af sin
Mand. Paa Graven er rejst en mægtig Granitsten, der er
fundet paa Gaardens Mark.
H. R. Andersen og Frue havde 4 Sønner og 1 Dat
ter, der nu arvede Kølbygaard, men da ingen af Arvin
gerne ønskede at overtage den, blev den, 1915, solgt til
Thylands Udstykningsforening.
Som det fremgaar af den foregaaende Skildring, hørte
der i sin Tid betydeligt Bøndergods til Kølbygaard, og
her som andre Steder har Bønderne naturligvis maattet
gøre Hoveriarbejde paa Herregaarden. Dette Arbejde var
en Pligt men ikke desto mindre ukærkomment, hvorfor det
ogsaa ofte blev meget slet udført og bar saare ringe Frug
ter. Det, det særlig kom an paa for Hovbonden, var at
faa Tiden til at gaa. Men Tiderne har forandret sig. —
Nu drager Bønderne ogsaa ind paa Herregaardsmarken,
ikke for at trælle, men for at tage den i Besiddelse og
gøre den mere frugtbringende. — I Slutningen af Aaret
1915 blev Kølbygaard købt af Thylands Udstykningsfor
ening, der kort efter holdt Auktion over Jorderne og Avls
bygningerne. Hovedbygningen og den store, smukke Have
blev ikke solgt straks, da Foreningen gerne saa denne

Hovedbygningen set fra Haven.
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sidste Levning af Herresædet bevaret mod fuldstændig Ud
slettelse, l Sommeren 1916 førtes Forhandlinger med de
kirkelige Autoriteter, da der var Tale om at indrette Ho
vedbygningen til Præstebolig for Hunstrup-Østerild Pasto
rat; disse Forhandlinger førte imidlertid ikke til noget
positivt Resultat, og henved Jul samme Aar kunde man
læse i de stedlige Blade, at Kølbygaards Hovedbygning
med Park og Have, c. 10 Tdr. Bygsædeland, var solgt til
Læge Kirk i Hadsund for 13,000 Kr. Læge Kirk var
Medejer af Kølbygaard, da Udstykningsforeningen købte
hele Ejendommen. —
Som Herregaard er Kølbygaards Saga altsaa ude,
og en Skildring er givet af den og dens Ejere gennem
Tiderne. Da Kølbygaard blev solgt til Udstykningsfor
eningen havde den et Tilliggende af 306 Tdr. Land og
var skyldsat for 25 Td. 5 Skp. 2 Fdk. P/i Alb. Hart
korn. Købesummen var 220,000 Kr. Nu er Gaarden delt
i 40 Parceller, hvoraf 27 er selvstændige Hjem, medens
Resten er solgt som Tillæg til andre Ejendomme. Den
største af Parcellerne (Hovedparcellen) er paa 35 Tdr. 5
Skp. Land med 3 Tdr. 1 Skp. „ Fdk. 21/4 Alb. Hartkorn.
Forøvrigt varierer Parcellerne mellem 19 og 5S Tdr. Ld.,
ganske enkelte er mindre. At der er kommen en anden
Værdi paa Jorden, siden den er kommen paa de mange
Hænder, ses af følgende Tal: Ved Ejendomsskyldsvurde
ringen 1916, medens Udstykningsforeningen endnu arbej
dede med Salget af Parceller, blev Gaarden vurderet til
170,000 Kr.; den 8. Januar 1917, da den efter Anfordring
blev omvurderet, blev den vurderet til 341,000 Kroner.
Herregaardens Avlsbygninger er til Dels nedbrudte.
— En Del af den gamle svære Lade og Staldene er dog
istandsat og føjet ind som Led i en Nybygning. — Men
den 150-aarige Hovedbygning ligger endnu uberørt, og da
saavel denne som den store Have er købt af Hr. H. R.
Andersens Svigersøn Læge Kirk, Hadsund, vil denne sidste
Rest af det gamle Herresæde sikkert blive bevaret for
kommende Tider.
Kølbygaards Hovedbygning er opført af Conferents-
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raad Willum Berregaard i to Stokværk, hvoraf den nederste er en Kælderetage. Fra Gaarden op til Stueetagen
fører en svær Stentrappe med Jærnrækværk, og over Ind
gangsdøren paa en Kvist findes det berregaardske og det
reus-plauenske Vaaben samt Bogstaverne: W. B. — B.
A. A. — G. R. v. PI., hvilke skal sige: Willum Berre
gaard — Beate Antonia Augusta — Grevinde af Reus
Plauen.
Det berregaardske Vaaben har følgende Sammen
sætning:
Skjoldet er tværdelt ved en Bjælke, som er skaktavlet i tre
Rader af Rødt og Sølv, øverste Felt blaat, deri tre s^ksoddede
Guld-Stjerner jævnsides; nederste Felt Sølv, hvori én paa en grøn
Høj staaende hvid rødbenet Trane. Paa Hjælmen en seksoddet
Guld-Stjerne mellem to hvide Ørnevinger.

Fra Haven fører en smuk Trappe op til en aaben
Veranda, hvorfra en Dør fører ind til den store Havesal;
her findes to prægtige Marmorkaminer, over hvilke der
forhen var opstillet to legemstore oliemalede Portrætter af
Justitsraad Enevold Berregaard og Frue Anne Søe. Disse
Portrætter er nu fjernede og ført til København.
1 den 70 Alen lange Bygning findes ialt henved en
Snes Værelser i Stuetagen; i flere af disse findes gamle
Loftsmalerier af fransk Skole og sjældne Silketapeter fra
den Tid, Bygningen blev opført. Et af Værelserne benæv
nes Himmerige, medens et andet har det afskrækkende
Navn Helvede. Hvorfor sidstnævnte har faaet dette Navn,
vides ikke, men maaske staar det i Forbindelse med Sag
nene, der fortæller, at Fru Anne Søe spøgede paa Gaar
den. Baade dette og flere af de øvrige Værelser vidner
om, at en Hovedreparation tiltrænges.
I Kælderetagen er en Mængde større og mindre Rum
og Gange, der dels har været anvendt til Brænde-, Madog Drikkevarer af forskellig Slags, dels til Spise- og Op
holdsrum for Tyendet. Indgangen findes under Hoved
trappen til Gaarden. Et Par interessante Trappeopgange
fører fra øverste til nederste Etage.
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Over Havedøren er indsat en Sandstensplade med en
latinsk Indskrift, som i Oversættelse lyder:
»Til evigt Æreminde om Bedstefaderen Justitsraad Enevold
Berregaard, Grundlæggeren af dette Stamhus, paa hans venlige
Befaling og for hans testamenterede Pengemidler har Willum
Berregaard, Ridder af D .... o. s. v. taknemligt og beredvilligt
opført denne Bygning 1766“

I den store Have er ikke faa ældre Træer, og der findes
ogsaa flere skønne Partier, men man kan nok se, at den
trænger til en kyndig Haand; hvis denne kommer, er der
ingen Tvivl om, at Kølbygaards Have, som den ligger der
med udmærket Læ for Vestenvinden og aaben for Sol, kan
blive en yndig Plet.
Og her i Haven med Udsigt mod den smukke, hvide
Facade, der hist og her skjules af Træer og Blomster
buske, og mod den skønne Trappeopgang, der garderes af
Roser og Guldregn, tager vi Afsked med den gamle Herregaard.

Til Udarbejdelsen af foranstaaende Skildring har jeg
benyttet følgende Kilder:
Trap „Danmark“. — Danmarks Adels Aarbog 1884, 1891, 1896,
1902 og 1903. — Biografisk Leksikon. — Suhms Saml. Il B. —
Danske Adelsmænd I og II B. — Personalh. Tidsskrift. — Hist.
Aarb. f. Thisted Amt 1910, 11, 12. — Danmarks Len og Lensmænd
i d. ,17de Aarh. — Kancelliets Brevbøger. — Kronens Skøder. —
Jydske Registranter. — Aug. Fjelstrup: Borreby og dets Ejere. —
Hofm.: Saml, og Fundationer. — O. Nielsen: Skodborg og Vand
fuld Herreder. — Hillerslev Herreds Tingbog. — Hunstrup Kirke
bog. — Mundtlige Meddelelser.

Til sidst en Tak til nævnte Mænd: Partikulier A. Jen
sen, Hunstrup St, Pastor Rasmussen, Hunstrup, Amtsraadsmedlem A. Thøgersen, Kløv, og Lærer Hald, Thisted,
for givne Oplysninger.
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August Hennings’ Rejse i Thy 1779.
Af Alexander Rasmussen.

August Adolph Friedrich Hennings*) var født i Pinneberg ved Altona den 19de Juli 1746. Hans Fader var
Amtsforvalter der, men Slægten stammede ellers fra Dit
marsken, og det var altid August Hennings en stor Til
fredsstillelse at tænke paa, at de stolte, frihedselskende
og tapre Marskbønders Blod flød i hans Aarer. Faderen
lod den sjældent begavede Søn faa den bedst mulige Ud
dannelse, først i Hjemmet og i Altona og senere paa
Universitetet i Gottingen, det dengang nylig grundlagte,
men allerede højtberømte Georgia Augusta, hvor han kun
20 Aar gammel med glimrende Vidnesbyrd fra Professo
rernes Side tog den juridiske Doktorgrad. Verden syntes
nu at ligge aaben for den unge veludrustede og velud
dannede Mand; men det, som var hans nærmeste Maal:
at opnaa.en Embedsstilling i det danske Monarki, maatte
han dog vente nogen Tid paa at naa. Han havde ganske
vist udmærket gode Forbindelser herhjemme, navnlig stod
han i et nøje Venskabsforhold til den jævnaldrende Ernst
Schimmelmann, Søn af den i disse Aar meget formaaende
Skatmester H. C. Schimmelmann, men paa Universitetet
var han bleven stærkt paavirket af Tidens Frihedsideer,
navnlig af Rousseau og hans Tanker, og var derved kom
men i en stærk aandelig Gæring, dels følsomt sværmende
for Menneskelykke og Liv i Naturens Skød, dels revolu
tionært fjendtlig mod alle Samfundsautoriteter, — saa at
han kun daarligt egnede sig til en stilfærdig Embedsvirk
somhed. Tilmed blev Forholdene i den danske Regering
jo snart meget urolige, under Struensee vilde han i Først*) Dansk biografisk Leksikon Vil 341 ff.
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ningen ikke tjene; men dog modtog han i Sommeren 1771
en lille Ansættelse som Archivar. Med Grev Struensees
Fald oprandt en bedre Tid for Hennings; den nye Rege
ring tog ham straks i sin Tjeneste, og i Aarene 1772—76
var han ansat som Legationssekretær og Gesandt, hen
holdsvis i Berlin og Dresden. Hans Forhold til disse
Aars ledende Statsmand Ove Høegh-Guldberg var ganske
ejendommeligt. Den selv ganske tarveligt udstyrede Mini
ster nærede øjensynlig en overordentlig Beundring for
Hennings’ glimrende Personlighed og ønskede meget stærkt
at have ham knyttet til Regeringen; men paa den anden
Side var han ængstelig for, at Hennings’ radikale Ideer,
som han meget vel kendte, skulde give sig for stærke Ud
slag og gøre fremtidigt Samarbejde umuligt. Betegnende
nok for Høegh-Guldberg vilde denne nok se igennem Fingre
med Hennings’ religiøse Meninger (de var udpræget ratio
nalistiske), naar han blot politisk seet vilde moderere sig*).
Fra 1777 virkede Hennings under sin Ungdomsven
Ernst Schimmelmanns Ledelse som Embedsmand i Kommercekollegiet, udnævntes til Etatsraad og blev i 1779
sendt til Jylland for at undersøge Industriens og Husfli
dens Tilstand i denne Provins. Ifølge Kabinetsordre af
6te September 1779 og Kommercekollegiets derefter ud
arbejdede Instruks skulde han i Løbet af to Maaneder be
rejse hele Jylland, undersøge Sildefiskeriet i Limfjorden
og endvidere allevegne agte paa Tobaksavl, paa Handske
mageri, Garveri, Feldberederi, paa Husflid, Stampemøller,
Schæferi, Lærredsvæveri osv. osv. samt give Forslag til
alle saadanne Virksomheders Forbedring og Ophjælpning.
Om den Samvittighedsfuldhed og Grundighed, hvor
med Hennings røgtede disse Hverv, og om hans lyse Ho
ved, hans store Iderigdom og frygtløse Sandhedskærlighed
aflægger hans efter Hjemkomsten afgivne’og senere offent
liggjorte Rejseberetning et godt Vidnesbyrd (August Hen
nings’ ökonomische Beobachtungen einer im Jahre 1779
*) En lignende Opfattelse gøres gældende af Edvard Holm:
Danmark-Norges Historie 1720—1814 V 655.
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auf Befehl unternommenen Reise durch Jiitland, Kopenhagen und Leipzig 1786). Men foruden den officielle Ind
beretning har Hennings ogsaa under sin Rejse affattet og
sendt indholdsrige Rejsebreve til sine københavnske Ven
ner, Ernst Schimmelmann og dennes Hustru. Ernst Schimmelmann havde nemlig i 1775 ægtet den holsteenske Comtesse Emilie Rantzau, og denne sjældne Kvinde, Legem
liggørelsen af hele Tidens Ynde, delte fuldud sin Mands,
i Tidens Stil nogen sentimentale, Venskab for Hennings.
Paa Grundlag af disse Breve, som delvis foreligge trykte
i „Museum“ 1894 1 281 ff, og af I^ennings’ „Beobachtungen“ skal her gives en Skildring af Rejsen i Thy samt
af de Betragtninger og Forslag, Hennings har gjort om
denne Landsdel. Herved fremkommer et lille Billede af
Thy i Tiden mellem Pontoppidans Danske Atlas, hvis
Stof er indsamlet i 1760erne, og Knud Aagaards for sin
Tid udmærkede „Physiske, oeconomiske og topographiske
Beskrivelse over Thye“. Viborg 1802.
Med Hensyn til August Hennings’ senere Liv skal det
tilføjes, at Omvæltningen i 1784 og den efter Emilie Rantzaus Død og Schimmelmanns andet Ægteskab efterhaanden indtraadte Afkøling i Forholdet mellem Vennerne
gjorde Ende paa Hennings’ store Tanker om at naa en
ledende Statsmandsstilling. En lang og berømmelig Em
bedsbane var ham derimod forbeholdt i den lokale Ad
ministration; fra 1787 til 1807 var han Amtmand i PlOen,
fra 1807 til sin Død 1826 Administrator af Grevskabet
Rantzau.

Hennings’ Route gik fra Aalborg over Hanherrederne
til Thy, Den 22de Oktober 1779 skriver han*) til Grev
inde Schimmelmann fra Kokkedal (Torslev Sogn, Øster
Hanherred), hvor han har tilbragt et Par fornøjelige Dage
hos Gaardens Ejer, den tidligere Præst, Konsistorialraad
Lars Johan Jacobsen Jelstrup**). Det var en sjællandsk
♦) Museum 1894 S. 313 f.
*♦) Wibergs Præstehistorie 1 496.
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Præstesøn, født 1720 eller 1721, som i en ung Alder (1748)
var bleven Sognepræst i Gudum og Fabjerg, Skodborg
Herred, Ringkøbing Amt. Han var ved sine to første Ægte
skaber bleven formueride, tog derfor sin Afsked fra
Præsteembedet og blev Godsejer. Først besad han Gudum
Kloster i sit gamle Sogn, dernæst Vorgaard og Dragsgaard
i Himmerland og fra 1773 Kokkedal. Han var nu tredie
Gang gift med den langt yngre Christiane Birgitte Obelitz.
„Jeg fandt der Gæstfrihed, fri for den kolde Høflighed,
der betegner Folk i den store Verden, og for Mellemklas
sens overdrevne Artighed. Husfaderen, en alderstegen
Mand, var en god, venlig Gamling, maaske noget vel til
Aars over for sin Kone, hans tredie Hustru, der — at
dømme efter hendes friske Ydre — syntes at skulle over
leve sin Mand vel tidligt“. Jelstrup døde som Justitsraad
den 14de August 1792 og allerede inden Aarets Udløb
trøstede den unge Enke sig ved at ægte Kammeraad Chri
sten Hviid, som derved blev Kokkedals næste Ejer.
„Fra Kokkedal kørte jeg hen at besøge en Præst i
Nabolaget, som var en belæst Mand og flink til at arbejde
i Rav. Han gav mig et Stykke af sit Arbejde til Erindring.
Denne Præst boede ved det bekendte Bulbjerg*), som jeg
saa paa Afstand ved Stranden, hvortil man naaer gennem
en Hulvej ned imellem Klitterne, hvis Skrænter staa rag
ret til begge Sider. Havde de rystet deres skaldede Ho
veder, eller havde et af Bjergene gjort et Skridt imod sin
Nabo, var jeg bleven klemt inde eller begravet i Sandet,
men Kæmpen stod fast.«
Som rimeligt var, besøgte Hennings sin Velynder
Høegh-Guldbergs Broder, den bekendte udmærkede Land
økonom Hans Jørgen Christian Høegh fra Horsens, som
fra 1773—83 var Sognepræst i Hillerslev og Kaastrup, og
som derfra forflyttedes til Gentofte paa Sjælland**). Han
*) Det har da formodentlig været Provst Thyge Jespersen
Thygesen, som fra 1774—90 var Sognepræst i Klim-Thorup
og Vust. (Wiberg II 222, hvor han omtales som elsket af
Menigheden og bekendt for sin Styrke og sit Mod.)
**) Wiberg 1 432 f. Dansk biogr. Leks. VIII 220 f.
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havde i 1769 ægtet sit Bysbarn Dorothea Katrine Nyland.
— Den 24de Oktober 1779 skriver Hennings fra Hil lers
lev Præstegaard: „Jeg boer hos en indsigtsfuld, god og
redelig Landsbypræst, der ligesom alle hans Kaldsfæller
i Jylland er Landmand, hvis fleste Sysler og Kundskaber
ere økonomiske, og som heller ikke adskiller sig fra sine
Embedsbrødre ved det allermindste Særpræg, hverken hvad
ham selv, hans Hustru og velopdragne tiaarige Datter angaar, eller i sit Husvæsen, endskønt hans Broder er den
første Mand i Staten, som — hvad andre før ham har
gjort — kunde købe de bedste Godser i Jylland til sine
Slægtninge. Jeg • har seet mig om i alle Kroge, for hos
Pastor Høegh at opdage eet eller andet Spor af Broderen,
men intet kunnet finde, ikke engang Billedet af Prindsen,
hvem Statssekretæren har at takke for alt, ligesom Prind
sen ham. Paa de hvidkalkede Vægge hang netop de
samme Billeder af de oldenborgske Konger og de danske
Helte: Skeel, Sehested, Juel og Tordenskjold, i de samme
middelmaadige Stik af Haas*), som man træffer overalt i
Jylland, og alt Husgeraad vidner om den renlige Simpel
hed, som man i København beundrer saa meget i Bøgerne,
indtil Vanvid, som f. Eks. i Stillings Jugend**) og som
man i Brugen skyer som den værste Nedværdigelse. Der
som jeg nogensinde har sat mig til Bords med det rene
Velbehag, som godhjærtig Beværtning og et nærende
Maaltid vækker, saa var det her, hvor jeg spiste med
Knive, der havde brune, i gammel Stil karvede Træskaf
ter, og paa Lertallerkener, som Datteren med værdig Hus
modermine satte rundt og borttog igen.“
Nedenfor meddeles det om Thy handlende Stykke af Hen
nings’ officielle Indberetning, oversatfraTyskefterdenne***).

*) Kobberstikkeren Jonas Haas, født i Nürnberg 1720, vir
kede i København fra 1753 til sin Død 1775.
*♦) Den tyske Forfatter Johan Heinrich Jung-Stillings Selv
biografi, hvis 1ste Del „Jugend“ udkom 1777.
***) Det ovenfor anførte Skrift S. 93 ff.
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Enkelte Stednavne ere i Parenthes gengivne efter Origi
nalens Stavemaade:
„Da jeg forlod Aalborg, rejste jeg igennem Hanherre
derne (die Haicherreder) til Thy. I Hanherrederne raader
den samme Flid, som jeg havde mødt i Vendsyssel (Vensyszel). Man seer med Fornøjelse, hvorledes Husmødrene
gøre sig Umage for at lade alt Nyt, som de se, eftergøre
og hvorledes de i deres Uvidenhed og forkerte Maade at
tage Sagerne paa dog søge at hjælpe sig og rette det for
kerte. Kunde man med Hensyn til Uld- og Lærredsfabri
kation føre dem paa den rette Vej, saa vilde Landet sikkerlig opnaa en stor Vinding derved; men dertil kræves
aarelang vedholdende Anstrængelse og gentagne Forsøg.
Driften ligger i Naturen, Materiale og Stof er tilstede; men
Læreren mangler. At udkaste Plan til en (dertil sigtende)
Anstalt synes mig umuligt, man maa først sætte sig ind
i Vanskelighederne og Fordelene derved.
Thy er een af de frugtbareste Provinser i Jylland og
frembringer gode Heste og Oxer samt en Mængde Korn.
Agerdyrkningen vilde tage et stort Opsving, naar Mar
kerne bleve udskiftede og Bøndergaardene udflyttede.
Landsbyernes længst bortliggende Marker blive aldrig
gødede, ligge 6—8 Aar i Græs og bære saa 3 Aar i Træk
daarlig Havre. Paa den Slags Jord havde en Mand, som
havde faaet sine Marker udskiftede, saaet Hvede og avlet
9 Fold. Som Gødning bliver der anvendt en kridtagtig
Mergel, hvoraf hele Jordsmonnet i Thy er opfyldt og som
ligger saa dybt, at man har gravet Brønde paa 40 Alens
Dybde deri. Denne Mergel er blandet med Flintesten, som
frembringes af den (!), Landmændene mangle rigtigt Kend
skab til Brugen af den, og det er dog saameget mere
nødvendigt som særlig den hvide sætter Jorden i en saadan Gæringstilstand, at Marken eftei 10 eller 12 Aars For
løb kan blive fuldkommen ufrugtbar. Det er derfor bleven
til et Ordsprog, at Mergel frembringer en rig Fader og
en fattig Søn. Som det overhovedet vilde være nyttigt,
at en sagkyndig Mand rejste omkring i Jylland for at
undersøge de forskellige Lerarter, saa vilde det ogsaa være
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ønskeligt, om Brugen af den hvide og graa Mergel kunde
blive nøje bestemt. Paa nogle Steder bliver der slet ikke
dyrket Rug; Ærter voxer derimod overalt meget godt. Kun
har de den Fejl, at de taber deres gule Farve og deres
Glans og efter nogen Tids Forløb bliver sorte, imod hvil
ket Tørring ikke lader til at hjælpe. Man mener, at det
er en Fejl ved den Sort, der dyrkes, og en Købmand i
Thisted (Thystedt) har, for at afhjælpe den, forskrevet
Saaærter sammen med 200 Tønder Sædehavre fra Østfriesland; — formodentlig vil der blive givet ham Indførsels
tilladelse derfor. Da en Tønde Havre kommer til at staa
ham i 15 Mark, og den hvide og sorte Havre i Thy bli
ver solgt til 4 Mark, indser man nok, at han ikke kan ind
føre Havren med Handel for Øje. Omtalte Købmand har
en Tørremaskine, bygget efter Hr. Lauritz Windes*) Model,
som han særlig har bestemt til at tørre Malt paa, hvortil
der anvendes udbrændte Stenkul. Da Tørringen foregaar
paa tynde Jærnplader, er en svag Hede tilstrækkelig. Alt
Korn, der bliver malet, maa først tørres, hvortil Indbyg
gerne i Thy benytte deres Bagerovne og andre Ovne.
Man mangler en Sigtemølle, som, især hvis man skulde
fortsætte med Hvededyrkning, vilde være til stor Nytte.
Flyvesandet raser ogsaa i disse Egne, hvor der nu ikke
mere kan voxe noget Træ, hvis det ikke bliver beskyttet
af et tæt Plankeværk. Indbyggerne vente, at den nylig
indførte Strafformildelse for dem, som i Utide afskære eller
ødelægge Klitgræs, Marehalm o. lign, vil faa stor Betyd
ning. De ønske, at den foreslaaede Udskiftning af Klit
terne maa finde Sted, og at det saa maa blive paalagt
enhver at svare for sin Part. Intetsteds vilde Opelskning af
Skove skabe større Nytte end i Thy, og jeg tror, at ingen
kan være i Tvivl om Besvarelsen af det Spørgsmaal: om
det vilde være mest nyttigt at tilplante Hederne midt i
Jylland eller de frugtbare vestlige Landsdele. Naturen
viser selv Vejen hertil, idet den har opkastet høje Bakker
imod Nordvestvinden; i deres Dale kunde man paa Syd*) Købmand i Aalborg.
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skrænterne gøre Begyndelsen med Anlæg af Skove. Man
gelen paa Træ og Læ volder betydelig Skade, og at af
værge denne vilde være en stor Vinding, som overtræffer
alt det man kan vente af en Plantning paa Heden. Sjældent
kan Indbyggerne bringe deres Høst lykkelig i Hus. En
Storm fra Nordvest river sædvanligvis i August Maaned
Axene fra Straaet og ruller Ærterne, sammenviklede som
Boldte, hen over Markerne. At skabe Indhegninger er ikke
muligt. Diger og Grøfter er ikke tilstrækkelige, til tørre
Gærder mangler man Kvas, og levende Hegn blive i een
Nat tilføgne af Stormen. Ligesom Markerne mangle Læ,
saa mangle de øvrige Grene at Landhusholdningen Træ.
At skaffe dette tilveje vil gaa langsomt, og forskellige nyt
tige Anlæg, som have deres naturlige Plads i Thy, burde
man derfor ikke vente med at anlægge til dette skeer.
Disse Anlæg ere først og fremmest et Kalkbrænderi og et
Garveri. Kalkstenene kunne trilles til Limfjorden og der
med ringe Besvær brændes. Tilførselen af Stenkul saavel
som af Kvæg er ligesaa let som Udførselen af Kalken og
Læderet — nemlig paa Pramme. Huder gives der i Masse
vis, og Indbyggerne vide ikke, hvorledes de skulle afsætte
dem, da de ikke have Udførsel andre Steder hen end til
Norge. De garve ikke saa mange Huder, som de behøve
til deres Seletøj. Med 1000 Rdl. kunde der anlægges et
Garveri til Landsdelens Behov.
At inddæmme og udtørre Vejlerne (die Weiler), nem
lig Han, Bygholms og Vestløs (Veslow) Vejler, synes at
være et Arbejde, der kræver meget store Bekostninger,
og hvis Resultat paa Grund af Bundens Beskaffenhed i
Vejlerne er usikkert*). Saalænge Jylland endnu har uover
skuelige Heder og Vildmoser, af hvilke hine kunne piøjes
og disse udtørres ved en Kanal, ere saadanne Foretagen
der ikke at tilraade.
*) Eftertiden har som bekendt givet Hennings Ret heri. Ind
dæmningen begyndtes 1861 af et Aktieselskab, men 1874
gennembrødes Dæmningerne. Fra 1876—1900 skal dernæst
Brødrene Learmouth have tilsat omtrent 4 Mili. Kroner paa
Foretagendet. Se forøvrigt Hist. Aarb. for Thisted Amt
1899 S. 63 ff.
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Da Thy, ligesom Øen Mors og Sallingland (das Land
Sallingen) frembringer gode Heste, og Hesteavlen i Jyl
land var meget forsømt, har Stuteriforordningen*) i disse
Egne, i Hanherrederne og i Vendsyssel bragt megen Nytte
og er bleven modtaget med almindelig Tilfredshed. I
Vendsyssel ere mange bievne opfordrede til frivilligt at
lade deres Bøndergaarde indskrive som Stuterigaarde, forat
bringe deres Heste i Ry, og i Thy vilde dette ogsaa være
skeet, hvis man ikke havde misforstaaet Forordningen og
troet, at en Frivillig var bundet ved Straffe ligesom en
Godsejer. Man ønsker i Thy, at der ikke maa blive taalt
andre Hingste end dem, der ere indbrændte. Særlig er
jo Omløben af unge Hingste paa Græsgangene skadelig;
dog dette finder kun Sted i det sydlige Jylland, hvor man
paa Grund af de der anlagte Hollænderier**) kun bryder
sig lidt om Hesteavlen. I Thy er der kun et lille Mejeri
paa Vestervig***). Hofman j-) anfører eet paa Nørtorp (Nortorp)fj-), som imidlertid er ophørt. I Vendsyssel og i Han
herrederne ere Besætningerne blandede, dog har Kvægop
drættet Overvægt over Hollænderierne. Det er ogsaa her
Fordelen, som gør Udslaget; thi Beboerne vide paa en
Skilling nær hvad en Ko indbringer, og hvormeget de
kunne tjene paa et Par Stude og paa Heste.
Thy har mange Selvejerbønder, af hvilke nogle igen
have andre Bønder under sig og staa til henimod 80 Tdr.
Hartkorn. Begge Parter, saavel Selvejerne som de, der
høre under en Selvejer, ere almindeligvis lykkelige og vel
havende, og de sidstnævnte ofte mere end de første, fordi
*) af 23de December 1778.
**) o: Mejerier.
***) Stamhuset Vestervig Klosters daværende Indehaver var
Peder Moldrup (1771—87).
t) Hans de Hofman fortsatte og fuldendte efter sin Svoger
E. Pontoppidans Død dennes „Danske Atlas“, hvis IV.,
V. og VI. Del væsentlig skyldes ham.
tt) Nørtorp i Rær Sogn tilhørte 1766—91 Jørgen Mygind,
som bortsolgte Størstedelen af Godset. Senere blev
selve Gaarden udparcelleret.
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de nemlig ere fritagne for at stille en Rekrut, hvad der kan
koste en Mand op imod 100 Daler. Den ene Bonde be
handler den anden meget humant, fordrer aldrig Hoveri
af ham og er tilfreds med en billig Landgilde. Ogsaa her
seer man, at der i Hytter ofte boer Dyder, som beskæmmer Paladserne. Overhovedet raader der imellem de her
boende Folk en meget human Tænkemaade. Ingen Præst
indkræver sin Tiende*), han lader sig nøje med en Afgift
i Penge, der er saa ringe, at en Præst gærne kunde bort
skænke alle sine øvrige Indkomster, naar han vilde tage
sin Tiende paa Markerne. Men at gøre det forekommer
ham at være æreløst, og ved denne velvillige Tænkemaade
er ikke alene Bonden, men ogsaa Staten vel tjent, da
Tiendeafgiften er een af de største Hindringer for Ager
dyrkningens Forbedring. At udtale mig om Hoveriet vilde
kræve Ro til dybt at gennemtænke Æmnet, og en saadan
har jeg ikke under min Rejse. Det kommer jo nemlig der
ved an paa at forene Statens, Godsejerens og Bondens
Interesser: at skaffe Staten mere Industri, flere arbejdende
Hænder og flere Produkter, at give Godsejerne Midler til
at dyrke deres Godser billigere og bedre og at skænke
Bønderne de naturlige Menneskerettigheder, som de aldrig
burde have mistet. Kun een Bemærkning maa det være
mig tilladt at gøre: Selvejernes Gaarde ere almindeligvis
i god Stand, Jorderne ikke udpinte, i god Gødningskraft,
Husene og Laderne vel vedligeholdte, Besætningerne gode,
Kratskove, hvor saadanne findes, ikke mishandlede. Selv
Menneskene, kan man mærke, ere muntrere, lettere og mere
opvakte til Arbejde end de Livegne (!). Disse Fortrin give
sædvanligvis en tilgrænsende Godsejer Lyst til at erhverve
sig Selvejernes Gaarde for at forbinde dem med sit Gods.
Hvor let bliver en Bonde ikke ved en øjeblikkelig Fordel
overtalt til at sælge den Besiddelse, der burde være tilfal
det hans Efterkommere. Hvor mange blive ikke ved et
Øjebliks tvingende Omstændighed f. Eks. at skulle stille
en Rekrut, henrevne til en hurtig, overilet Beslutning, som
’) Det vil sige: i Kærven.
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de bagefter fortryde? Ganske vist kan man ikke lægge
Køb og Salg nogen Hindring i Vejen; men da Staten, som
jo har Fordel af Selvejernes bedre Vilkaar, taber de For
dele, som man kan takke Friheden for, naar en fri Gaard
igen bliver underkastet Hoveri, maa det da ikke kræves
af Regeringen, at den sørger for, at fri Gaarde hverken
blive underkastede Hoveri eller blive dyrkede ved Hjælp
af Hoveri; men at de - ligesom Bøndergaarde jo ikke
maa nedlægges -- altid skulle forblive i deres Tilstand
som fri? Jeg vover frimodig at opkaste dette Spørgsmaal;
det har Menneskehedens og Statens Bedste til Hensigt,
og Regeringens daglige Anstrængelser stræbe jo at sørge
for begge.
Udførselen fra Thy skeer for største Delen ved Hjælp
af de saakaldte Sandskuder til Norge*). Denne Udførsel
er højst besværlig, men meget nødvendig, fordi den umid
delbare Udførsel gennem Kattegat umuliggøres af de lav
vandede Grunde ved Løgstør (Logstør), som flyttes og
sammendynges igen af Stormen, og mod hvilke formodent
lig alle Midler ere forgæves**), og fordi en Magasinering
i Aalborg vilde gøre Kornhandelen endnu mere monopo
lisk end den i Forvejen er. Sandskuderne blive med største
Besvær slæbte op paa Sandet og fra Sandet igen ned i
Havet, hvor de hurtigst muligt blive ladede, og, saasnart
Vinden hæver sig, ofte kun halvt befragtede maa lette
Anker, fordi de intet andet Tilflugtssted have end det
aabne Hav. I Thy er 14, i Tranumstrand i Vester Han
herred 2 Sandskuder hjemmehørende. Maaden, hvorpaa
disse Sandskuder drive Handelen, er ikke den mest for
delagtige.
Overhovedet hersker der i Kornhandelen i Jylland den
største Forvirring og med Rette beskæftiger Regeringens

*) Om Kysthandelen paa Norge fra Thy og navnlig Vend
syssel se C. Klitgaard: Den vendsysselske Skudehandel
i Vendsysselske Aarbøger 1916.
**) I 1856—61 gravedes Løgstør Kanal, senere (1898—1900)
gennemgravedes Sandbarren.
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landsfaderlige Omsorg sig nu med at faa den bedre ord
net. Købmændene købe ikke, Landboerne ville ikke sælge,
den ene skyder Skylden paa den anden, og heraf opstaar
Stilstand i Handelen og et deraf følgende Prisfald. Intet
steds er dette Onde mere øjensynligt end i Thy. Denne
Landsdel forarmes midt i sin Overflod. Varerne ere intet
værd og have ingen Afsætning. Købmanden vil have det
sletteste Korn, og dette Forhold er saa almindeligt, at det
Korn, som ved Kastningen falder bagerst og altsaa er det
letteste, bliver fejet sammen og solgt som Købmandskorn,
saa at en Tønde Rug ofte ikke vejer mere end en Tønde
Havre. Man beskylder Ejerne af Sandskuderne for, at de
have dobbelte Rum i deres Skibe, det ene med Byg og
det andet med Havre, og at de saa trækker et Brædt bort
itnellem dem, hvorved de lade Havren falde ned og blande
sig med Byggen. Og hvad er Skyld i disse Misbrug, i
Forfalskningen af Kornet, i de lave Priser? Intet andet end
netop de Forholdsregler, som man har truffet for at op
hjælpe Kornhandelen, Monopol-Forsyningen af Norge*).
Jeg skal anføre mine Grunde:
Den eneste, som kan kontrollere en Købmand, er
Modtageren af Varerne, alle andre Kontroller ere forgæves
og vanskeliggøre kun Handelen, hvor viseligt de end ere
udtænkte. Det eneste, der kan fremme Afsætningen, er
Efterspørgselen. Men begge disse Ting blive hæmmede
ved Monopoliseringen af Kornhandelen paa Norge.
Sandskudernes Ejere ere Folk, som handle paa Kredit
og efter fuldbragt Rejse betale Kornleverandørerne. De
have Kornhandelen i deres Hænder, og man hører med
Forundring, at Proprietærer og Købmænd sige, at der skal
være Mangel paa Korn i Norge, og at de ikke kende de
derværende Priser. Føreren af Sandskuden, som er vel
underrettet, er i Forstaaelse med Købmanden i Norge, der
*) Forordningen af 16de August 1735 gav Danmark Eneret
paa at forsyne det søndenfjeldske Norge (og faktisk ogsaa det nordenfjeldske) med Korn. Denne her af Hennings
saa skarpt angrebne Ordning blev efterhaanden af mange
anset for uheldig og ophævedes 8de Juli 1788.
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tænker akkurat ligesaa monopolisk som han selv og be
nytter sig af den Tvang til at modtage dansk Korn, som
hans Landsmænd ere underkastede. Han køber derfor sit
Korn saa slet og billigt, som det vel er muligt, for at tjene
meget derpaa. Heraf kommer det, at Jylland aldrig frem
bringer rent, vægtigt og godt Korn, at Bonden er tvungen
til at brænde Brændevin, hvis han da ikke vil blive for
armet midt i sin Overflod paa Korn, at det bedste Korn
bliver lavet til Malt og af Bonden brygget til 01, at der
herved opstaar et Vellevned, som drager Folk fra Arbej
det, og at Thy er bleven et Hjem for Tiggerne, som fra
alle Kanter i Jylland samle sig der og tigge sig mere sam
men end de kan fortjene ved deres Hænders Arbejde.
„Hvorfor skulde jeg arbejde hos Dig?“ sagde en Vendelbo
(Vensyszler). „Du byder mig 8 Skilling, og jeg kan i Thy
erhverve 10 Skilling ved Tiggeri“. Velstand kommer af
Velstand, og Forfald af Forfald; hvor der engang findes
eet Onde, der opstaar alle andre deraf, og alle Forholds
regler blive forgæves.
Ligesom nu den monopoliserede Kornhandel paa Norge
drager Kornets Forringelse med sig, og denne igen Indu
striens Forfald, saaledes hæmmer den ogsaa Efterspørgse
len. Det Land, som har vænnet sig til sin Elendighed og
kun søger at gøre sig denne nogenlunde taalelig, er ikke
ivrigt for at udspekulere nye Midler til at fremme sin Af
sætning. Nøden, som er Moder til al Skarpsindighed og
Flid, mangler. Man tænker ikke paa den Udvej: ved Kor
nets Godhed og ved Priser at komme op paa Siden af
sine Naboer; Købmanden, som bekvemt kan afsætte vaadt
Korn i Norge, gør sig ikke den Ulejlighed at sende rent
og tørt Korn til Middelhavet. Hvem kan ynke Jylland?
Har det ikke nu i 2 Aar, ligegyldig for sin egen Fordel,
rolig set paa Hungersnøden i Berberiet?*) Vidste det ikke,
at Befolkningen der var sat paa Kornrationer? Mon det
vilde have forholdt sig saaledes, hvis Monopolet ikke havde
sikret det Salget til Norge, og naar det ikke havde været
*) Nordafrika.

56

i Lommen paa nogle Købmænd, som søge at forarme to
Nationer? Norge kan bevidne, om jeg har Ret. Man kan
prøve at spørge en Jyde, som har boet nogle Aar i Norge,
om han ikke hader sine Landsmænd?
Skal man da tilstede fri Indførsel af Korn til Norge?
O, gid jeg kunde svare saa højt derpaa, at det føltes i
alle Hjerter! Ja, det er det eneste Middel til at gøre Norge
lykkeligt og Jylland velhavende! Man skal blot tillade
Norge at tage sit Korn, hvor det vil, og Jylland at indføre
svensk Jærn*). Skal virkelig Nordmanden paa Grund af
slet Brød fordyre sit Arbejde og sine Varer, og skal Jyden
betale 5 Mark for 1 Pund Jærn?
Da jo alle overilede Forandringer ere skadelige, maatte
ogsaa denne Overgang fra Monopolet til fri Handel ske
langsomt, og den letteste Maade at foretage Overgangen
paa synes at være denne: at opmuntre Udførselen af godt
Korn fra Jylland med Præmier og at belægge Indførselen
af fremmedt Korn til Norge med en begrænset Told, ind
til Præmier og Told blive unødvendige, og Handelen kom
mer i sin naturlige Gænge; det samme kunde ogsaa lade
sig gøre med det norske Jærn, der føres til Jylland. Man
har længe talt om, hvad der kunde være Aarsagen til, at
Jylland med sine Kornpriser ikke kan holde Skridt med
Havnene i Østersøen, og man har altid slaaet sig til Ro
med at angive som Grund det, at Godsejerne i Estland, Liv
land, Kurland og Polen behandle deres Bønder mere slavisk
end Godsejerne i Jylland deres. Denne Grund er imidlertid
alt andet end overbevisende. Hvad mangler den jydske
Godsejer i frit at kunne bearbejde sine Marker eller høste
sine Enge? Kan han ikke benytte sin Bonde til hvad han
vil ? Skulde det være en Fordel, om han, som fordum Po
lakkerne, kunde prygle ham til Døde og ikke behøvede at
gøre Regnskab hverken for hans Liv eller Frihed? Ere ikke
tværtimod de Godsejere de mest velhavende, som mest
*) Forordningen 8de September 1730 gav de norske Jærnværker Eneret paa at forsyne Danmark (og hele Monarchiet)
med Jærn.
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skaane deres Bønder og indgyde dem saa megen Frimo
dighed, som en Slave i det hele taget kan have, til med
Glæde at dyrke deres Marker? Have ikke nogle af de
ypperste af vore Landmænd paalagt sig selv Indskrænk
ninger i at kræve Hoveri, saaledes som f. Ex. Etatsraad
v. Theilmann paa Nørholm og Lunderup*), eller kan man
nogetsteds se mere Velstand end paa Trøjborg (Troyborg)**),
hvor Bønderne have forpagtet Hovmarkerne? Nej, Naturen
modsiger ikke sig selv, den giver ikke Mennesket nogen
Foranledning til Umenneskelighed, og det, som indsnævrer Menneskenes Sind og slapper deres Kræfter, kan ikke
tjene til at skaffe dem mere Overflod og Rigdom. Langt
sandere og mere stemmende med Naturen er det, som
Adam Smith i sit berømte Værk***) paaviser, at ingen
Behandling er dyrere end den, der sker ved Slaver, og at
det Land maa være meget indbringende og frugtbart, som
uden Skade kan taale denne dyre Arbejdsmaade. Nej,
Aarsagen til de dyre Kornpriser i Jylland er langt betyd
ningsfuldere. Der hvor Indførselshandelen letter alt, bliver
ogsaa Udførselen fremmet. Tilstrømningen af fremmede
Skibe sætter alt i Bevægelse. Den bestandige Bortføren af
Korn medfører, at der ikke bliver saameget fortæret til
Unytte i selve Landet,, og den sætter mange Hænder i Be
vægelse, der maa arbejde for at fortjene deres Brød; her
ved blive de nødvendige Varer billige og komme tilstede
i Overflødighed. I Jylland mangler alt. Kornet bliver i
Landet og foranlediger, som forhen bemærket, en Doven
skab, som fordyrer og forsømmer alt. I Thisted og Viborg
*) Andreas Charles Teilmann, Opretteren af Stamhuset Nør
holm ved Varde (1723—90), var en overordentlig human
Godsejer, særlig paa Hoveriets Omraade, men dog sam
tidig Modstander af Reformbevægelsen (se Biogr. Leks.
XVII 119 f.)
**) 1 Slesvig, syd for Ribe Bortforpagtning af Hovmar
kerne til Bønderne var en sjælden, men ikke enestaaende
Ordning (se min Afhandling i Jydske Saml. 4 R. 11 76.)
***) Den skotske Nationaløkonom Adam Smith udgav 1776 sit
bekendte Skrift „Wealth of Nations“.
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findes der ikke en duelig Skomager eller anden Haandværker, ja knap nok i Aalborg; Huder, hvoraf der er Over
flod, koste mere at berede, end de ere værd. Alle Varer,
som Landmanden nødvendig skal bruge, ere stegne i Pris
i højeste Grad, saasom Salt, Jærn, Tjære, Tobak og
deslige. Er det saa et Under, om Jylland har højere
Kornpriser end sine Naboer, eller at det bliver forarmet,
i Misvæxtaar paa Grund af Mangel, i Overflodsaar paa
Grund af slette Priser? Det er en almindelig Erfaring, at
Uldvarerne i Hammerum Herred (Hamrumherred) altid ere
dyrest, naar der er størst Overflod paa Korn. Nøden tvin
ger Indbyggerne i Hammerum Herred til Arbejde, de bo
paa en mager Bund. Falder nu Drivkraften bort, saa syn
ker Arbejdsomheden i samme Grad, og saa stiger Priserne
paa deres Varer.
Er denne min Tankerække rigtig, saa følger ogsaa
deraf, at Brændingen af Korn til Brændevin ingen Skade
er for Jylland. Naar Fremførelsen af mine Grunde blot
kunde have samme Kraft som Synet af selve Forholdene,
saa vilde visselig enhver, der læser dette, blive overtydet
om det skadelige i, at det i Vendsyssel og Hanherrederne
er forbudt at brænde Brændevin paa Landet*). Jo læn
gere jeg kommer frem, des mere indtrængende blive de
Grunde, som bevise det. Da jeg har lært dem at kende
efterhaanden, vil man tillade mig, at jeg ogsaa fremfører
dem efterhaanden. Fordum solgte Vendsyssel Brændevin
til Sverige**), nu bliver den indsmuglet fra Marstrand.
Hvor betydelig Smughandelen er, kan man bedømme deraf,
at en Købmand i Aalborg har Kommission paa 3000 Fade,
som andrager en Sum af 36,000 Daler. Det er bleven paa*) Dette var for hele Landets Vedkommende forbudt ved
Forordning 2den September 1773, der endda skærpedes
26de April 1776.
**) Dette skeete ogsaa fra Odsherred (Aadsherred) i Sjæl
land og var en betydelig Handel. Siden Købstædernes
Brændevinsmonopol er Brændevinen bleven saa slet, at
den ikke mere kan finde nogen Afsætning, og kun Nøden
kan tvinge Sjællænderne selv til at drikke den (Forf Anm.).
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lagt den nye Toldinspektør i Hals i hans Instrux, at han
særlig skal efterspore Brændevinstøj; skeer dette, saa maa
Vendsyssel og Hanherrederne betale 250,000 Daler i Bøder.
Jeg rejste igennem Broust (Braadst), en Landsby, der hører
til Bratskov og som paa en Gang har maattet betale 600
Daler. Bønderne bringe endog deres Senge til Aalborg
for at kunne betale deres Mulkter eller maaske for at an
skaffe nyt Brændevinstøj. Dette kan umuligt andet end
drage Landets Undergang efter sig. Skal dog ikke alle
Forordninger være grundede paa Beregninger, som vise
sig hensigtsmæssige, ogsaa naar det gælder om at straffe?
Den landsfaderlige Hensigt er dog vel ved Skarphed, naar
Godhed ikke hjælper, at føre Bonden frem til Forbedring
og ikke ned i d°n fuldstændige Ødelæggelse?
Men hvad der mest af alt overbeviser mig om Rigtig
heden af mine Tanker er, at Købstæderne komme i For
fald ved Brændevinsbrændingen. Købstæderne er ikke
andet end Boliger for Brændevinsbrændere. Borgerne tænke
ikke paa Forædling af Produkter. Alle Haandværk for
falde. Sædernes Fordærvelse, som altid er større i Køb
stæderne end paa Landet, tager til. Lediggang og Brænde
vinsdrikkeri bliver almindelig. Thisted har 60, Viborg 150
Brændevinskedler, men ingen Feldbereder, ingen Handske
mager, ingen Garver, der arbejder flittigt og ordentligt.
Og gavne disse Folk Staten ved deres Brændevinsbræn
ding? Af en Skæppe daarligt Korn bliver der i Thisted og
Viborg brændt 3 Maal Brændevin, og det Maal, som, naar
Masken regnes med, vilde koste Landmanden 2 å 3 Skil
ling, bliver i- Thisted solgt for 18 Skilling, i Skive for 12
og i Viborg for 15 Sk. Randers kan paa Grund af sine
Bryggerier brænde med Fordel og bringe 5—6 Maal ud
af en Skæppe, og dog koster ogsaa der Brændevinen 10
Sk., fordi man nogenlunde vil rette sig efter de andre Køb
stæder og saa nøjes med at sælge nogle Skilling billigere.
Hvad vinder da Staten? Kan maaske Brændevinsbrændin
gen ved en saadan Monopolordning drives til en saadan
Fuldkommenhed som i Holland? Kan man med saadanne
Priser opnaa Afsætning til Udlandet? Og er det ikke aaben-
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bart, at al Industri maa falde bort i Købstæderne, naar
de ikke er andet end Udskænkningsboder for Brændevin?
Det er ørkesløst at ville bøje Naturen ved Tvang. Dens
Spændkraft bøjer sig en Tidlang, men slappes aldrig og
bliver tværtimod stærkere i sit Modtryk mod den Magt,
der bøjer den.
I Thy have Bønderne aldrig brændt Brændevin; men
desto mere klage Præster og Proprietærer. De beraabe
sig paa deres Forrettigheder; jeg ved dog ikke, hvor vidt
disse gaa. Hvad der imidlertid er sikkert, er den Skade,
som de lide. En Præst anser det, at han er nødsaget til
købe sit Brændevin i Købstæderne, for ensbetydende med
en aarlig Afgift paa mindst 40 Daler.. Og hvori bestaar
Fordelen af Brændevinsbrændingen i Købstæderne? Bon
den drikker mere end ellers; alt, hvad der er sjældent,
fryder, og enhver Glæde, som kan overskride Ordenens
Grænser, fører altid til Overmaal i Nydelsen. Derfor vende
nu Bønderne næsten altid berusede hjem fra Købstæderne.
I Landet bliver Borger oprørt mod Borger, Had og Tve
dragt opstaaer, Staten ernærer en Klasse Mennesker, som
fortjener den største Foragt. Angivere berige sig med de
nyttigste og bedste Undersaatters Undergang. Enfoldig
heden lader sig forføre til at blive strafbar, for at den
skjulte Forfører, ofte selve Godsforvalteren, ved Hjælp af
en anden Angiver kan udsuge Bønderne*). Intet bliver
anseet for helligt, intet er sikkert. Altre blive opbrudte(!),
Præster blive offentlig straffede, — og skulde dog agtes
som Sandhedens Lærere. Man har endog villet gennem
søge en Præsts Skabe. Husfaderen er om Natten ikke sik
ker i sin Seng, og Toldbetjenten, som staar rede, hvergang
en Angiver melder sig, skælver bestandig selv for sit Liv.
Folk, der er mere kyndige end jeg, maa bedømme, hvormeget Menneskenes Moralitet og baade offentlige og pri
vate Interesser lide herved. Jeg gentager hvad jeg alle*) Ofte er Bonden selv Angiver og lader saa sin Herre be
tale Bøderne, som han derpaa deler med Toldbetjenten,
der ikke kender ham (Forf. Anm.).
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rede een Gang har sagt; det er ikke saameget min egen
Dom som hele Landets Dom, jeg beraaber mig paa.
Sammen med Brændevinsbrændingen ere forskellige
Folk paa Landet berøvede en Behagelighed, som ganske
vist ikke er betydelig; men som det dog paa Landet
kan være besværligt nok at undvære. Landmændene
vare vante til at destillere Fennikelvand, Hyldevand,
Krusemynte og Rosenvand dels til medicinsk Brug for
deres Børn, dels til Renselse af Luften. Paa Landet ere
saadanne Husmidler nødvendige for Menneskenes Helbred.
I Thy er den Læge, man har nærmest til, Landfysikus i
Viborg, 12 Mil fra den nordligste Del af Thy. I Tilfælde,
hvor skyndsom Hjælp er nødvendig, i smitsomme Syg
domme, som f. Ex. netop nu herske i den østlige Del af
Jylland, er det en stor Besværlighed at staa og mangle
en god Læge. En Præst i Snedsted (Sneestedt) i Hillerslev Herred*) søgte, saavidt han kunde, at raade Bod paa
denne Mangel og søgte om, at man vilde tillade ham at
beholde hans Destillérkolbe til chemisk Brug. Det blev
ham nægtet. Og dog vilde han ikke gøre anden Anven
delse af den end at redde Menneskers Liv. Kan man ikke
tillade en Præst at gøre chemiske Forsøg, selv om det
ikke er med Folks Helbred for Øje? Hvor mange Opfin
delser, der kunde være til Gavn for hele Menneskeheden,
kan ikke mulig blive gjorte paa Landet? Det er ganske
vist en Sag af mindre Betydning; men hvem der ikke
agter alt i Menneskeheden, agter intet.
Trætter jeg Læseren med mine Gentagelser, saa beder
jeg ham om Undskyldning. Naar jeg vidste, hvad i mine
Bemærkninger der var det vigtigste, vilde jeg udelade det
uvigtige. Maaske vilde jeg skrive med mere Orden, hvis
jeg ikke maatte skrive endnu hurtigere end jeg rejser.
Kun een Sag skal jeg her endnu omtale:
*) Formodentlig Anders Eriksen Hvass (Præst i Snedsted fra
1762—80), som ifølge Wiberg II 459 f. befattede sig med
Lægekunsten og gærne førte nogle Draaber med sig, som
han kaldte „Livets Nøgle“.
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Jeg synes, man med Rette føler Uvillie og Utilfreds
hed ved at høre, at vore Jyder ikke vove at forlade deres
Klitter, men fra det fjærne se paa, at Svenskere, Hollæn
dere og Nordmænd fra Farsund i Flækkefjord, i Vestersterhavet (Westsee) fange rige Ladninger af Kabliauer,
salte dem og sælge dem med Fordel. Den Rigdom, der
er i Vesterhavet, gaar ganske tabt for Jylland. Aarsagen
dertil er, at Vestkysten ingen Havn har, nærmere end
Hjerting. Denne Aarsag kan imidlertid kun afskrække
Dovenskaben. Skipperen er hjemme overalt og kan ligesaa godt som Hollænderen og Svenskeren finde Havne,
Fiskeriet kan ikke slaa fejl, Afsætningen er sikker, Arbej
det bliver lønnet med Vinding. Jeg talte med to Skippere
fra Klitmøller (Klittenbilen) ved Navn Christen og Peter
Brandy. De havde Lyst at prøve derpaa, men de mang
lede Penge til at bygge Fartøjer. Paa Dygtighed mang
lede det dem ikke, de vare nemlig selv Skibsbyggere.
Kunde de finde Interessenter, saa vilde Foretagendet uden
Tvivl kunne blive ligesaa godt for Jyderne som for vore
Naboer. I Aaret 1762 forsøgte Skipper Risbøll fra Køben
havn at fiske i Vesterhavet. En Matros, Christen Rode,
som var med ham, lever endnu. Hvorfor der siden den
Tid ingen nyere Forsøg ere gjorte, ved jeg ikke. Skal
Sagen drives med Fordel, saa hører der mindst tre Sejlbaade dertil, enhver bemandet med 12 gode og befarne
Matroser.

Viborg, den 28de Oktober 1779.“
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Om Heksetroen og om Heksene
i Thy og V. Hanherred.
Ved Severin Christensen Sortfeidt.

EKSETROEN er sikkert lige saa gammel som Men

H

neskeslægtens Historie. Allerede for over 4000 Aar
siden hører vi om Hekse hos de gamle Kaldæere. Efter
disses Opfattelse var det især Sygdom, som Heksene paa
førte Menneskene, og dette skete ofte paa lang Afstand.
Det bedste Middel mod Trolddommen var Ilden. Man
lavede et Billede af den ukendte ofte langt fraværende
Heks og brændte saa Billedet op i Ilden paa et Alter, der
var rejst ved Siden af den syge
Ogsaa den kristne Kultus fastholdt Heksetroen. I mere
end femten Aarhundreder troede alle Mennesker, at Bibe
len klart og utvetydigt fastslog denne Forbrydelses Virke
lighed. Gejstligheden tordnede mod Heksene og deres
Ugerninger, skarpsindige Dommere granskede Sagerne
med stor Samvittighedsfuldhed og dømte de anklagede
efter Lovens strenge Bogstav. Tusinder af Ofre omkom
under de mest grufulde Pinsler uden at vække Spor af
Medlidenhed. Og det var i Regelen de fattigste og mest
uvidende, der maatte bestige Baalet, saa Pengebegærlighed og Kætterhad har ikke været Aarsagen til denne For
følgelse. Nej, det var som oftest den pureste Overtro,
der bar Heksetroen og holdt den oppe gennem Tiderne.
Alle Partier var saa rørende enige om Forfølgelserne. Den
katolske Kirke forkyndte, at det var ligefrem en Forhaanelse af den Almægtige at spare en Heks, og angaaende
denne Sag havde Reformatorerne samme Opfattelse som
deres Modstandere. „Jeg har ingen Medlidenhed med
Hekse; jeg vil brænde dem allesammen“, skal Luther have
sagt. 1 det reformerte Skotland drev især de puritanske
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Præster en vild og grusom Forfølgelse af Hek^e. Methodismens største religiøse Leder Wesley var ogsaa en ivrig
Forsvarer af Heksetroen. Den sidste retslige Henrettelse
for Hekseri i Europa fandt Sted 1782 i Sveits, men senere
har man ofte lynchet formentlige Hekse. I England, dræbte
Pøbelen 1863 en Olding, der var beskyldt for at være
Troldmand.
Forestillingen om en Heks i den Betydning, som vi
nu forbinder med Ordet, kan føres tilbage til det 12te Aarhundrede. En Heks var en Kvinde, som havde indgaaet
et forsætligt Forbund med Satan, var udstyret med Evnen
til at gøre Mirakler, og som paa visse Højtidsdage eller
Nætter (St. Hansnat) førtes gennem Luften til Heksesabbaten, hvor hun hyldede den Onde og modtog Impulser
til ny Nederdrægtigheder. Luther betragtede enhver kritisk
Begivenhed, enhver sjælelig Forstyrrelse som et Resultat
af Satans Magt, og saaledes var sikkert hele Tidsaldernes
Tænkemaade. Alle Sygdomme kunde frembringes af Satan
eller hans Redskaber Heksene. Djævelen kunde avle Børn
med Mennesker, og Luther selv mente at være kommen i
Berøring med et saadant Barn; han raadede derfor Husets
Beboere til at kaste Barnet i en Flod for at befri Huset
for en Djævels Nærværelse.
Man har under Hekseprocesserne set mange Eksem
pler paa Bedragerier af en ejendommelig Art. Ikke saa
sjældent trodsede en ærgerrig Kvinde de Farer, hun ud
satte sig for, naar hun paastod, at hun var i Besiddelse
af overnaturlig Magt, for at Folk skulde krybe i Støvet
for hende. En misfornøjet Ægtemand kunde slippe af med
sin Hustru ved at beskylde hende for Trolddom, og en
durkdreven Forbryder slap ofte fri for Straf ved at rette
en Beskyldning for Trolddom mod sin Anklager. Vi fin
der ogsaa Eksempler paa, at gamle Koner, der var halv
vejs i Barndom, tilstod Forbrydelser, som de ikke havde
begaaet. „Rædslen for Forhøret, Udsigten til en grusom
Død og de forfærdelige Pinsler, der bragtes i Anvendelse
paa en gammel og svag Kvindes skrøbelige Legeme, over-
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vældede ofte hendes Forstand; hendes Hjerne forstyrredes
under den umenneskelige Lidelse, saa at Bevidstheden om
Uskyld tabtes, og det ulykkelige Offer ravede til Baalet,
vis paa, at hun sank ned i den evige Fortabelse“. Der
blev altid anvendt Pinsler af den forfærdeligste Slags,
fordi, man troede, at Heksene havde Midler til at dæmpe
Pinslerners Virkninger. At Heksene næsten altid hørte til
Kvindekønnet skyldtes — ifølge en „lærd“ Mands Udta
lelser — den Omstændighed, at det latinske Ord Femina,
der betyder Kvinde, kunde udledes af de to Ord fe 0:
Tro og minus o: mindre; altsaa var de fleste Hekse Kvin
der, fordi Kvinder havde mindre Tro end Mændene.
Det var en almindelig Tro, at Satan kunde faa Hek
sene til at fare gennem Luften. At en gammel Kælling
kunde føres nogle Hundrede Mil paa et Kosteskaft eller
et Grydelaag i Løbet af faa Minutter, forekommer os at
være en latterlig og plump Meningsløshed, men hin Tids
Theologi havde ikke nogen Vanskelighed ved at finde en
Forklaring, der absolut maatte staa til troende: Satan
havde jo baaret Kristus gennem Luften og stillet ham paa
Templets Tinde, og hvad han kunde gøre med eet Legeme,
kunde han gøre med alle. Profeten Habakuk var af en
Aand bleven ført fra Judæa til Babylon, og Paulus var
ligeledes bleven ført op i den tredie Himmel. Saadanne
Beviser var afgørende for den Tids Mennesker.
Mangfoldige Hekseprocesser drejede sig om, at Hek
sene havde forvoldt Ufrugtbarhed i Ægteskab, og Tusin
der af Hekse har under grusomme Pinsler lidt Døden af
den Grund. Ægteskab med Djævle var længe et af de
almindeligste Anklagepunkter i Hekseprocesserne. De
Djævle, der aabenbarede sig i Kvinders Skikkelse, kald
tes succubi, og de, der viste sig som Mænd, incubi. De
første var forholdsvis sjældne. Luther troede fuld og fast
paa den Slags Samliv.
I Slutningen af det 16de Aarhundrede udkom en Bog
„Om Hekse“ og en højst besynderlig Fortegnelse over
Helvedes ledende Fyrster, samt en Beskrivelse af dets
Organisation. Fyrsternes Tal var 72, og deres Undersaat-
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ter var 7,405,926 Djævle. Efter en anden Beregningsmaade, udført af en tysk Theolog, angives Djævlenes Tal
til 2,665,866,746,664.
Enkelte Røster hævede sig dog hist og her mod Hekse
troen, men i lang Tid formaaede særlig de puritanske
Præster i England at holde Hekseprocesserne i Gang.
Den sidste engelske Retssag angaaende Hekseri blev i
Aaret 1712 anlagt af nogle Præster mod Konen Jane Wenham. Hendes Sognepræst erklærede ved „sin præstelige
Samvittighed og Ære“, at det var hans Overbevisning, at
Konen var en Heks. Dommerne fik hende alligevel fri
taget for Straf, og 1736 blev Hekselovene ophævede i
England. Det var særlig den anglikanske Kirke, der her
gik i Spidsen, medens Puritanerne i England og Katholikkerne paa Fastlandet endnu rasede mod Heksene.
Medens England brød ud af den gamle Overtro, krøb
Skotland endnu for sine puritanske Præster i hjælpeløs
Trældom. „Aldrig har der været et større aandeligt Sla
veri, og aldrig har der været et Tyranni, der er blevet op
retholdt med mere barbarisk Grusomhed“. Præsternes
Prækener, der handlede om Satans forfærdelige Magt og
uophørlige Nærværelse, Helvedes grufulde Pinsler, hidsede
Folket op til en Heksetro af de frygteligste Dimensioner.
Naar en Kvinde var blevet mistænkt, anklagede Præsten
hende fra Prædikestolen under Navn, opmuntrede sine
Sognebørn til at vidne mod hende og forhindrede enhver
fra at beskytte hende. Præsterne ledede personlig den
Tortur, hvorved man tvang „Heksene“ til Bekendelse.
„Tværs over Heksens Ansigt blev der bundet en Slags
Jernbidsel med fire spidse Pigge, som blev drevet ind i
hendes Mund. Denne djævelske Maskine blev lukket med
en Hængelaas og med en Lænke fastbundet til Cellens
Væg, saaledes at Heksen ikke kunde lægge sig ned.“
Dels for at forhindre Søvn og dels for at opdage det
ufølsomme Punkt, som var det sikre Tegn paa en Heks,
blev lange Naale drevet ind i hendes Legeme. Ved Hjælp
af Tørst og den „spanske Støvle“, gloende Jern og Piskning, til Huden reves fra Legemet, lykkedes det i Regelen
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at forvirre Forstanden hos Ofrene, saa de bekendte sig
skyldige.
De samme skotske Præster stod i lang Tid alene som
uforfærdede Forkæmpere for politisk Frihed. Disse Mænd
havde ofte under de mest kritiske Forhold vist et Mod, som
aldrig svigtede, naar Forfølgelsen rasede omkring dem. De
viste en Selvopofrelse og ædel Iver i deres hellige Kald
og var i alle Livets private Forhold utvivlsomt elskvær
dige og kærlige Mennesker. Deres forfærdelige Grusom
hed mod Heksene skyldes udelukkende en grænseløs
Overtro og den uhyggelige Prædistinationslære*), som for
giftede deres Karakter og Tænkemaade.
Den sidste Henrettelse af Hekse i Skotland fandt
Sted i Aaret 1727, men Heksetroen holdt sig endnu i lang
Tid, og 1773 vedtog de skotske Præster en Resolution
om, at de troede paa Hekseriet og beklagede den alminde
lige Skepticisme i denne Henseende.
Lecky siger sluttelig om Heksene: „Ingen Ofre har
udholdt saa vedholdende og pinefulde Lidelser som disse.
De havde ikke den vilde Fanatisme, som staalsætter Sjæ
len mod Farer og hærder Legemet mod Pinsler. De havde
ikke Forvisningen om en evig Herlighed, der har bragt
Martyrerne til med Jubel at betragte de stigende Flammer,
der ligesom Elias’ Ildvogn skulde bære hans Sjæl til Him
len. De fik ingen Trøst af sørgende Venner, de havde
intet Haab om, at deres Minde skulde bevares og hædres
af Efterslægten. De døde alene og hadede; ingen havde
Medlidenhed med dem. De ansaas af hele Menneskeslæg
ten som de værste Forbrydere. Endog deres Slægtninge
gyste tilbage for dem som besmittede og forbandede. Den
Overtro, de havde indsuget fra Barndommen, i Forening
med Alderdommens Svaghed og Rædselens Hallucinatio
ner drev dem i mange Tilfælde til at tro, at de virkelig
var Satans Slaver, og at de skulde bytte sine Lidelser her
paa Jorden med ligesaa grufulde Pinsler i al Evighed. Og
foruden alt dette maa vi betænke den Skræk, som Hekse*) Forudbestemmelse.
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troen maa have udbredt gennem det hele Folk, Moderens
Angst, naar hun tænkte paa, at det stod i ens Magt, som
hun havde fornærmet, i et Øjeblik at ødelægge alt, som
var Genstand for hendes Kærlighed, og fremfor alt den
grufulde Skygge, Frygten for Anklage maa have kastet
over Alderdommens svækkede Aandsevner og Forladt
hedens og Ensomhedens bitre Savn“.
Ogsaa her i Danmark vrimlede det med Heksesager
og Hekseprocesser. I det 16de og 17de Aarhundrede er
Landstings Dombøgerne saa at sige fyldte med Hekse
processer. Men ogsaa i den katolske Tid var der talrige
Sager mod Hekse. 1484 udsendte den berygtede Pave
Innocens den Ottende en Bulle, som fik Navnet „Hekse
hammeren“, fordi den gav Anvisning paa, hvorledes alle
Hekse og alt Heksevæsen skulde knuses og udryddes.
Denne Heksehammer vedblev ogsaa i protestantiske Lande
at være Grundlaget for Rettergangen mod Heksene.
Den ældste danske Lovbestemmelse mod Hekse fin
des i Jydske Lovs tredie Bogs sidste Kapitel „Om Trold
dom“, og disse Lovbestemmelser findes ofte citerede i
Landstingsdommene fra Begyndelsen af det 17de Aarhun
drede.
1576 kommer den saakaldte „kalundborgske Reces“,
der gik ud paa, at Hekse ej maatte brændes eller henret
tes, førend Landstinget havde billiget Dommen.
Kristian den Fjerde var i højeste Grad overtroisk og
en ivrig Heksejæger; de mange Heksesager, hvorom skal
berettes i det følgende, fandt ogsaa Sted i hans Velmagts
dage. Da Kristian den Fjerde blandede sig i Trediveaarskrigen nede i Tyskland, og Jylland oversvømmedes af de
kejserlige Horder, fik man her i Landet andet at tænke
paa end at gaa paa Jagt efter Hekse.
I Kristian den Femtes „Danske Lov“ hedder det i
sjette Bogs første Kapitel Artikel 9: Befindes nogen Trold
mand eller Troldkvinde at have forsvoret Gud og sin hel
lige Daab og Kristendom og hengivet sig til Djævelen,
den bør levende at kastes paa Ilden og brændes. Alle,
som uden at have forsvoret sig til Djævelen, giver sig af
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med Signen, Manen og andre Kunster, skulde have deres
Ejendom forbrudt og landsforvises, men disse haarde Be
stemmelser blev allerede 1686 mildnede noget ved en kgl.
Resolution, der gik ud paa, at alle Sager angaaende Trold
dom skulde gaa til Højesteret, inden Dommen maatte fuld
byrdes, og derved var Brodden taget af Hekseprocesserne.
Tiden var bleven en anden, og den sidste Heks brændtes
i Danmark 1693, men hun var dog først bleven halshugget.
Angaaende de talrige danske Hekseprocesser henvises
til den derom handlende Literatur og til Dombøgerne i Ar
kiverne; særlig skal dog her nævnes V. Bangs Bog om
„Heksevæsen og Hekseforfølgelser“ og C. Klitgaards Af
handlinger dette Æmne vedrørende i Vendsyssels, Him
merlands og Randers Amts Aarbøger.
Inden vi gaar over til at beskrive Hekseprocesserne
i Thy og V. Hanherred skal vi dog lægge Mærke til, at
det var almindelig Tro blandt Folk, at Heksene til visse
Tider (f. Eks. St. Hans Nat) foretog Rejser flyvende gen
nem Luften til Bloksbjerg, Hekkenfeld, Troms Kirke, Blaakulla og fl. Steder for at samles med Djævelen og andre
onde Aander. Som Befordringsmidler paa denne Rejse
anvendtes Kosteskafter, Grydelaag, Ovnrager, Dejgtruge,
og for saaledes at kunne fare af Sted gennem Luften ind
smurte de sig med forskellige Heksesalver, der besad en
overnaturlig Kraft. Det allermærkeligste af det hele var
dog, at Heksene i Virkeligheden var en Slags Dobbelt
gængere, thi samtidig med, at en Heks var til Heksesabbath f. Eks. paa Bloksbjerg (Brocken i Harzen), kunde
man finde hende roligt hvilende i sin Seng hjemme i sit
Hus; men en saadan Dobbelthed var i Virkeligheden Øjen
forblændelse og ikke andet end et skuffende Bedrag, som
Heksene ved Fandens Hjælp sagtens kunde lave.
Naar en Heks havde forsvoret Daab og Kristendom
og overgivet sig til Fanden, fik hun en tjenende Djævel
til sin Raadighed, og denne Djævel, der som oftest havde
Skikkelse som en Hund, kaldtes hendes „Dreng“. 1 vore
Dage afbildes i Reglen Heksene som gamle rynkede,
krumbøjede Kællinger, hver med sin store sorte Hankat paa
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Skulderen. At denne Kat er Heksens „Dreng“, kan man
ikke tvivle om, men i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede, Hekseprocessernes Blomstringstid, viste Heksenes
tjenende Djævel sig næsten altid i Skikkelse som en Hund.
Denne Hund eller Dreng benyttede Heksene ofte som Hest
eller Ridedyr, naar de for fra et Sted til et andet. (I‘en
Heksehistorie 1686 nævnes dog, at Djævelen var til Stede
i en sort Kats Lignelse.)
Ogsaa de thylandske Hekse omtales ofte i Forbindelse
med en Dreng, der var deres tjenende Aand, men han
blev tit behandlet med Stød og Slag; nogen blid Behand
ling fik Heksenes tjenende Djævel ikke.
■Efter denne noget spredte Omtale af Heksevæsenet i
Almindelighed gaar vi over til at fortælle om Heksene i
Thy og V. Hanherred.

1. HEKSENE I STAGSTRUP.
(Landstings Dombog A 1616 Fol. 218—20 og 292 ff.)

Ved Hassing Herredsting, den 25de Juli 1616, vidnede
Niels Pedersen af Stagstrup mod to Kvinder, der var
stævnede til Tings den Dag, og beskyldte dem for at være
Troldkvinder. Den ene af Kvinderne hed Margrete Christensdatter og den anden Elle Jensdatter. De boede begge
for Tiden i Stagstrup, men Margrethe Christensdatter havde
før boet i Aarklit (Vennebjerg Herred?) Elle var gift med
Moust Christensen af Stagstrup. Naar Margrethe Chri
stensdatter var flyttet fra Hjøringegnen til Stagstrup, kom
mer man til at tænke paa, om hun ikke ogsaa paa det
første Sted havde været mistænkt for Trolddomsbedrift og
derfor var flyttet langt bort til en anden Egn af Landet,
hvor hun var fremmed og ukendt. Men ingen undgaar
sin Skæbne. Margrete Christensdatter havde et hidsigt
Sind, og det var hendes Ulykke. Elle Jensdatter, der og
saa var tilflyttet Stagstrup, maaske af samme Grund som
Margrete, kunde heller ikke holde sig i Skindet, og en
Dag i Foraaret 1616 paa den Tid, da Folk plantede Kaal,
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kom Margrete og Elle op at skændes, og i Hidsighed be
skyldte de hinanden gensidig for at være Troldkvinder.
Elle Jensdatter var særlig forbitret over, at Margrete havde
samlet 13 Pd. Smør*) af een Ko i Tiden fra otte Dage før
Jul og til Valborgs Dag (1. Maj), og dette kunde efter
Elles Mening ikke være gaaet naturligt til. Det maatte
være Fanden selv, som havde hjulpet hende til det over
vældende Udbytte af den ene Ko. Endvidere paastod Elle
Jensdatter, at Margrete havde voldt mange Mænds Ulykke
og taget deres Mælkende baade i Skjoldborg, ved Sundet
og andre Steder, medens Margrete beskyldte Elle Jensdat
ter for, at denne havde taget „mange Mænds Lykke af
deres Agre“.
Niels Pedersen, der havde hørt paa Skænderiet mel
lem de to hidsige Kvinder, fortalte rundt i Byen, hvad de
to Hekse havde sagt om hinanden, og da Margrete og
Elle begge havde den slette Vane, naar de blev vrede og
ikke kunde styre sig, at de truede og lovede Folk Ondt
og alskens Ulykke, saa regnede de gode Folk i Stagstrup
snart ud, at Margrete og Elle ved deres Heksekunster var
Skyld i alle de Ulykker og Vanheld, der var hændt i den
Tid, da disse to slemme Kvinder havde boet i Sognet.
Der fremstod en hel Del Vidner paa Tinget og afgav den
Erklæring, at disse Kvinder havde lovet dem Ondt, og
hvad de havde lovet, var vederfaret dem, og tillige, at
Margrete og Elle havde været berygtede for Trolddom,
siden de kom til at bo i Stagstrup. Af Vidnerne skal her
særlig nævnes Jens Christensen af Stagstrup, som erklæ
rede, at efter at han var kommen i Trætte med Moust
Christensen, Elles Mand, om en Bygager, da mistede han
2 Kreaturer saa gode som 20 Daler, og skønt han gødede
og bearbejdede omtalte Ager ligesaa godt som sine Naboer,
saa avlede han kun Tidsel og Koder, medens Naboerne
avlede godt Korn paa deres Agre. Forhen avlede han
saa meget godt Korn eet Aar, som han nu kunde avle i

') 1 Pd. — 12 Pd ; altsaa 156 Pd. Smør.
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5 Aar, og den Ulykke paastod han, at Elle var Skyld i.
Jens Christensen vidnede endvidere, at Elle en Dag for
kort Tid siden var kommen i hans Gaard, og da havde
han en Gaas, der laa paa ni Unger. Elle Jensdatter sagde
saa til ham, at „det pibet meget hos ham, det pibet intet
hos hende“ og bad ham om at laane hende en Dreng til
at køre Møgvogn den Dag. Men Jens Christensen sagde
nej, og et Øjeblik efter, at hun var gaaet, blev Gaasen
gal og slog de ni Unger ihjel med sine Vinger. Denne
Ulykke skyldte han Elle for at være Skyld i, og at hun
havde forvoldt det med sin Trolddom.
En hel Sværm af Vidner optræder mod Elle, og baade
hun og Margrete Christensdatter blev oversvoret (dømt
skyldig) af Kirkenævnet, og saa gik Turen til Landstin
get i Viborg.
Her blev Elle Jensdatter frikendt, medens Margrethe
blev dømt. Kort Tid efter blev hun brændt levende.
(Der mangler nogle Blade i den gamle Dombog, der
paa det Sted, hvor Margrete Christensdatter Sag omtales,
tillige er temmelig defekt. Man faar derfor ikke fuldt Rede
paa Margretes Synderegister, men der nævnes dog etsted,
at hun ved sine Trolddomskunster skal have slaaet et
Øje ud paa Færgemanden ved Vildsund.)
Naar en Heks skulde brændes, blev der i Regelen
ved Galgebakken oprejst et Baal, der bestod af Ved og
Tørv eller af Ved alene. Dertil kom undertiden 1 eller 2
Tjæretønder. (En Heks i Ribe fik 1641 et Baal paa 22
Læs Brænde; en anden Ribeheks havde et Baal af 16
Læs Ved.) Den ulykkelige blev saa kørt ud til Stedet
som oftest ledsaget af en Præst. En Mængde Mennesker
strømmede til for at se dette „fornøjelige“ Skuespil. Ved
selve Brændingen vistes der dog den „Menneskelighed“,
at et Kvantum Krudt blev bundet paa Misdæderens Ryg
for at fremskynde Døden, og at Personen, der blev bun
det til en Stige, først blev kastet paa Baalet, naar dette
var kommet i fuld Brand. Da Krudtet snart maatte eks
plodere, og Personen vel straks maatte kvæles af Ilden,
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var en saadan Død vel næppe forbunden med saa store
Smerter, som man skulde mene*).

2. TROLDMANDEN FRA REFS.
(Landstings Dombog A 1620, Fol. 372 ff.)

Den 29. Juli 1620 stod en sølle forhutlet Stymper paa
Refs Herreds Ting. Det var Christen Christensen Munk
fra Refs, som var anklaget for Trolddom. Omegnens Be
boere havde i mange Aar frygtet for hans Kunster, men
havde først nu faaet Mod til at føre ham som anklaget
til Tinge. Der gik paa denne Tid en Hekseprocesepidemi
hen over Landet, og vé den stakkels Mand eller Kvinde,
der havde Mistanken mod sig.
Der var den Dag mange Vidner paa Tinge for at
vidne mod den sølle Chr. Munk. Først fremkom Niels
Nielsen i Refs Bisgaard og vidnede, at for 14—15 Aar
siden havde han 8 Køer, men havde ikke nogen Nytte af
dem, thi han kunde hverken faa Smør eller Ost af Mæl
ken, og han var sikker paa, at Chr. Munk var hans Skade
mand. En Dag traf han Chr. Munk ude paa Marken og
sagde til ham, at nu skulde han raade Bod paa den daarlige Mælk, ellers vilde han have ham brændt. Derefter
blev det ogsaa bedre med Niels Nielsens „Mielkin“. En
anden Gang traf han Chr. Munk ude paa Marken, hvor
denne med sin Ko laa i Græsset ved Siden af en Kielde.**)
Da Niels Nielsen bebrejdede ham, at han stjal Græsset
til Koen, paastod Chr. Munk, at det kun var Koen, han
vilde vande ved Kielden; han var ikke ude for at stjæle
Græs. Men med den Forklaring var Niels Nielsen ikke
tilfreds, thi nu blev han nødt til at skyde Kielden efter,
for at Chr. Munk ved sine Kunster ikke skulde gøre ham
Skademaal paa den. Da sagde Chr. Munk, at „skød han
den efter, skulde han ikke leve længere end sin Far“.
Uden Hensyn til Chr. Munks Trusel skød Niels Nielsen den
alligevel efter, men en Dagstid senere blev han saa syg,
*) Kinch: Ribe Bys Historie II, pag. 671.
**) Brønd eller Vandhul.
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at han ikke kunde staa op. Saa sendte han Bud efter
Chr. Munk og sagde til ham, at „havde han lagt ham paa
hans Seng, skulde han fly ham op igen, ellers skulde han
forklage ham for sin Husbond, og saa skulde han faa en
Djævel“. Chr. Munk gik saa hen til Sengen og læste og
famlede over ham. Straks efter, at Chr. Munk var gaaet
hjem, blev Niels Nielsen „til Pas“ (rask) igen.
Thøger Ubisøn i Dovergaarde vidnede, at for 9 Aar
siden, da han kom dertil, kom Chr. Munk ofte hos ham,
og han og hans Kone var gode imod ham og gav ham
baade 01 og Mad. Men saa var det en Dag, at Konen
skjulte sig, da Chr. Munk kom ind i Gaarden, og fik en
lille Pige til at sige til ham, at hun ikke var hjemme. Chr.
Munk knurrede og sagde noget og gik saa sin Vej, uden
de vidste, hvad han sagde. Siden mistede Thøger en Ko,
et Øg, et Føl og to Ungnød. Næste Gang, da Chr. Munk
kom i Gaarden, sagde han til Konen, at hun ikke vilde
„til Ords“ (tale) med ham sidst, men hun havde „intet
baadet“ (ingen Fordel haft) deraf. Da Chr. Munk havde
sagt dette, troede de, at han var Skyld i det store Van
held med Kreaturerne, og Thøger Ubisøn beskyldte saa
Chr. Munk for at være Troldkarl.
Det næste Vidne var Mads Andersen i Dalgaard. Om
Foraaret for 9 Aar siden gik han og fællede (pløjede) til
Byg, da kom Chr. Munk til ham og spurgte, om han
havde kastet den Kat, der laa mellem Digerne. Mads An
dersen og Chr. Munk stod saa og blev uenige om den
døde Kat, og de kom til at skændes. Efter den Tid og
i ca. 3 Aar mistede Mads Andersen ti Øg, Plage og Føl
lene, og han beskyldte Chr. Munk for at være sin Skade
mand.
Peder Poulsen i Refs vidnede, at for 15 eller 16 Aar
siden kom han og Chr. Munk i Skænderi sammen. Næste
Nat blev han meget syg og sendte saa Bud efter Chr.
Munk. Da Chr. Munk kom ind i Stuen, beskyldte Peder
Poulsen ham for, at han var Skyld i hans Sygdom, men
Chr. Munk lovede ham, at han nok skulde blive vel til
Pas igen, og dette skete ogsaa.
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Gravers Gregersen i Sindrup vidnede, at for 12 Aar
siden havde han 7 Køer, som blev fordærvede paa deres
Mælk. Saa klagede hans Hustru derover til Chr. Munk,
som sagde, at hun skulde drive Køerne hen paa Hede
bakkerne, saa blev Mælken nok god igen. Derfor havde
han en svær Mistanke til Chr. Munk og mente, at denne
var Skyld i, at Mælken var bleven daarlig. Samme Aar
paa Set. Olsdsg (29. Juli) kom Chr. Munk til ham og
spurgte, om han vilde til St. Olsdags Marked, for saa
vilde han se hans Ko til gode, til han kom fra Marked.
Gravers sagde hertil, at det var hans Mening at rejse til
Marked næste Dag. Dagen efter var Gravers tidlig paa
Benene og gik ud i Marken for at se til sine Heste. Her
traf han Chr. Munk, som laa og famlede ved Hestenes
Ben. Gravers blev meget vred og sagde til Chr. Munk:
„Ligger din Tyv her og lægger mine Heste i Helde; jeg
er paa min farende Rejse, og hvis der times mig noget
paa denne Rejse, da skal jeg have dig brændt!“ Chr. Munk
svarede saa og sagde: „Giv dig tilfreds, du skal intet
skade!“ Der skete heller intet paa denne Rejse, uden det,
at Gravers drog til Marked og solgte vel.
Hans Nielsen i Helestøe (Helligsøe?) vidnede, at da
han en Dag i Fjor høstede for Lars Mogensen i Refs,
kom Chr. Munks Datter Margrete Christensdatter paa Bred
toften og bandt op efter ham, men hun sagde til ham, at
hun vilde ikke binde op efter ham, for han lagde Kornet
saa ilde. Da han havde slaaet Skaaren ud og kom til
bage, sagde han til Margrethe: „Vil du ikke binde op
efter mig, saa bind op efter hvem Djævel du vil; gak hjem
til den Troldmand, Du har til Fader!“ Efter disse hidsige
Ord var det bleven galt med Hans Nielsens Kreaturer.
Alle hans Køer var bleven fordærvede og „en ung Øg“
havde ogsaa taget stor Skade. En Dag, da han kørte til
Holm (Thyholm) for sin Husbond, døde en Gilding-Hest
pludselig, dengang han kom til Bousled (Barslev?). Alle
disse Ulykker skyldte han Chr. Munk for.
Nogle Dage senere — den 7. August — var Chr.
Munk atter for Retten. Det var denne Gang paa Vester-
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vig Birketing, at Retten var sat, og Peder Nielsen af Spolum, der havde været Degn i Hurup, vidnede mod Chr.
Munk og sagde, at i det sidste Pestelendis Aar (1602?)
kom Chr. Munk en Søndag Morgen til Hurup Kirke og
vilde absolveres af Kapellanen der. Denne spurgte, om
han var den berygtede Mand fra Refs, og om han havde
beredt sig og var skikket til at annamme Christi Legeme
og Blod. Han fik ikke Afløsning.
Niels Jensen i Aastrup*) vidnene ogsaa i Sagen. Det
var en gammel Historie, der var over 30 Aar gi., men
gemt er ikke glemt, og netop saadanne gamle Historier
havde stor Betydning under en Hekseproces. Niels Jen
sen havde for 30 Aar siden solgt en Ko til Chr. Munk,
og denne Ko havde kort Tid i Forvejen faaet Kalv. Chr.
Munk vilde have haft Kalven med i Handelen, men det
vilde Niels Jensen ikke. Straks efter døde Kalven, og i
mange Aar derefter kunde han ikke opføde Kalve i sin
Gaard, hvilken Ulykke selvfølgelig Chr. Munk var Skyld i.
Det sidste Forhør i Sagen fandt Sted den 19. August
1620 paa Refs Herredsting. Ved denne Lejlighed blev der
oplæst en skriftlig Beskyldning mod Chr. Munk. Det var
Christen Laursen i Hurup, som klagede, og Præsten havde
skrevet Klagen, Denne gik ud paa, at „for tre Aar siden
(1617) ved vor Frue Dag (25. Marts) kom Chr. Munk til
mig (Chr. Laursen) i min Lade, som jeg stod indenfor min
østre Ladedør, og sagde til mig: Der staar en Mark til
bage af min Datters Løn; naar vil du betale hende? Jeg
svarede ham, at jeg vidste ikke rettere, end at jeg havde
betalt hende alt det, jeg lovede hende og end mere, om
Retten skulde have sin Gang. Da sagde Chr. Munk: Vil
du ikke betale hende, da skalst du sætte mere end ti
Gange saa meget til. Efter denne Trusel kom Chr. Laur
sen og Chr. Munk til at skændes, og den første sagde:
Hvis du ikke viser en Djævel paa mig, saa skal det med
Guds Hjælp aldrig ske. Derpaa gik Chr. Munk vesten
ud af Gaarden, men et Øjeblik efter vendte han tilbage
*) Astrup i Vestervig Sogn.
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og sagde til mig: „Du skal faa din Mund fuld, før du ved
af at sige“.*) Jeg bad ham saa bie lidt, for der var noget
mere, som jeg havde Lyst til at tale med ham om, men
han gik op paa Kirkegaarden, og det var en Søndag Mor
gen tidlig. Et halv Aar senere — ved Mikkelsmis —
mistede Chr. Laursen en Kvie med Kalv, som styrtede paa
Marken; dernæst mistede jeg (Chr. Laursen) to smukke
Foler; de stod og blev visne og fordærvede, saa jeg var
glad, jeg kom af med dem for det, som Huden var værd.
Og nu i forgangen Aar 1619 lige før Pinse kom der tre
Dage tillige en Hare i min Gaard, og den løb og sprang
for hver Husdør, og den fjerde Dag laa den bedste Ko,
som jeg havde, død i Baasen; ingen kunde se paa den,
hvad den havde skadet. Dernæst om Høbjergningen sad
jeg en Aften ved mit Bord og snakkede med en Danne
mand, da kom der en Aand eller et Spøgelse ind til os,
som vi syntes var ikke god, og vi syntes der blev
mørkt i Stuen, skønt Lysene stod paa Kloven og brændte.
Vi gjorde Kors for os, bad Gud om Naade og tog hel
digvis ingen Skade. Sidste Vaar mistede jeg to Plovstude,
som stod om Aftenen og skadede intet, men de laa døde
om Morgenen; dernæst mistede jeg et Øg, som gik „ene
bied“ i min Plov, da jeg pløjede første Gang dette Aar;
ved Mortensdagstid blev dette Øg halv gal og døde straks.
Denne forskrevne Skade har jeg fanget siden for
skrevne Chr. Munk truede mig, og det ér mig veder
faret formedelst hans Trolddomskunster. Datum Hurup
Præstegaard d. ,fl/s 1620. Christen Laursen, egen Haand.
Dommen over Chr. Munk blev fældet paa Refs Her
redsting den 2. September 1620, idet Kirkenævningerne
svor ham skyldig i Trolddomsbedrift. Den 23. September
stadfæstede Viborg Landsting Dommen, og saa maatte
den stakkels Chr. Munk dø paa Baalet; men forinden ved
det saakaldte pinlige Forhør, der inden Henrettelsen blev
afholdt over Synderen, lykkedes det at faa Chr. Munk til
at bekende, at Anders Skolemester i Ørum og Chr. Skaaning i Hedegaard ogsaa gav sig af med Trolddomskunster.
*) Faa Munden fuld af Jord, o: dø.
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3. HEKSEMESTEREN ANDERS SKOLEMESTER
FRA ØRUM.
Jesper Degn i Bedsted blev brændt for Trolddom 1601.
Han bekendte inden sin Død, at han havde lært Trold
domskunsterne af Anders Christensen Skolemester i Ørum.
Da Jesper Degn var bleven brændt, kom Anders Skole
mester for Retten, men det lykkedes ham dog denne Gang
at ride Stormen af. 19 Aar senere blev det galt igen.
Efter Chr. Munks Bekendelse og Tilstaaelse havde An
ders været med til adskillige Kunster, og nu blev denne
stævnet til Tinge den 20. Oktober 1620. (Om denne Sag
se Thisted Amts Aarbog 1916.)
Degnen blev frikendt af Landstinget.

4. HEKSEKOMPLOTTET FRA YDBY.
(Landstings Dombog A, Fol. 158 og 349).

Vi træffer her paa et helt Komplot af Kvinder, hvoraf
adskillige — ihvert Fald i deres egen Indbildning — har
været vitterlige Hekse, som mente at faa Impulserne til
deres Ugerninger af selve den lede, og det var Kvinder,
som virkelig havde Lyst og Vilje til at gøre andre Men
nesker Fortræd. Om de, naar det kom til Stykket, havde
Evnen til ved Hjælp af deres Trolddomskunster at paa
føre andre Mennesker Sygdom og Ulykke, er en Sag, som
vi i vore Dage stiller os noget skeptisk overfor.
Der nævnes i denne Sag en halv Snes Kvinder og
nogle Mandfolk, som paa forskellig Maade var Kvindfol
kene til Hjælp, saa vi kan forstaa, at der under de paa
følgende Hekseprocesser har været stort Røre i Sognet.
Hovedpersonen er en gammel Kone ved Navn Maren Andersdatter Fly, men under Sagens Forløb søger hun at
faa en anden Kvinde stillet i Forgrunden, nemlig Else
Christendatter i Ydby Præstegaard. Hvorledes Sagen be
gyndte, faar vi intet at vide om, men den 14. April 1621
fremlagde Søren Madsen, Ridefoged paa Ørum Slot, et
Tingsvidne paa Refs Herredsting, indeholdende en skrift-
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lig Bekendelse, som Maren Andersdatter Fly i Ydby havde
bekendt den 21. Marts i Ginnerup i Præsternes og Dannemænds Paahør, og der tilføjes, at „hun den Dag for Tings
dom stod ledig og løs, unød og utiltvungen og bekendte
ved sin Gud og Salighed og ved den Lod og Part, hun
agter sig udi Guds Rige, saadan at være“. Derefter føl
ger hendes Bekendelser. For 12 Aar siden (1609) fik Else
Christensdatter i Ydby Præstegaard hende til at danse
tre Gange avet omkring Ydby Kirke, og for hver Gang
hun under denne Dans kom til Kirkedøren, blæste hun
ind ad Nøglehullet, gav sig Fanden i Vold og forsvor
baade Daab og Kristendom. Maren Fly paastod, at hun
ikke var glad ved denne Dans om Ydhy Kirke, men Else
truede hende og. sagde: „Du skal tjene hannem din gamle
Djævel, eller jeg skal slaa dig, saa at du skal sprække“.
Da Maren havde danset de tre Gange avet om Kirken,
kom Fanden til som en stor, sort raget Hund uden Hale,
og han klappede hende paa venstre Aksel (Skulder). For
at faa Maren Fly til at danse, havde Else lovet hende 2
Skp. Byg, men Maren fik kun den ene, den anden snød
Else hende for.
Sandsynligvis ved samme Lejlighed fulgtes Maren
Fly og Else samt Maren Madsdatter og Anna Sørensdat
ter ad ned til Kjæret for at gøre Ulykker. Da de kom til
Chr. Christensens Fold i Bodum, dansede de tre Gange
avet omkring den. Else havde under Dansen sin Hue i
sin vestre Haand og slog tilbage med den. Deres Drenge
(Djævle) løb ogsaa avet omkring. Else sagde først, at
Chr. Christensen skulde faa Djævlen og Ulykke med sin
Plov, fordi han ikke kunde lade Heksene i Fred, og de
andre Kvinder sagde det samme. Derpaa fulgtes de fire
Kvinder og deres Drenge fra Folden op paa Doverhede
til en lang Høj (Does), hvor de skiltes og gik hver til sit.
Ved denne Lejlighed faar vi at vide, at Elses Dreng
hed „Op i Vejr“; de tre andre Heksekællingers Drenge
hed „Orm“, „Bjørn“ og „Appe“. En Tid efter (Aarstallet
er ulæseligt) ved Mortensdagstid sendte Else Bud til Maren
Fly, Maren Madsdatter og Anna Sørensdatter med sin
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Dreng „Op i Vejr“, at de skulde komme til hende, hun
vilde tale med dem. Da de var bleven forsamlede hos
Else i Ydby Præstegaard, gik de op paa Loftet og tog
Djævlehunden „Op i Vejr“ med. Her gav Else dem hver
et Ris i Haanden og sagde: „Der har I et Ris; giv nu
„Op i Vejr“ et Slag hver med Riset, men I skal slaa med
den venstre Haand!“ og for hvert Slag de slog paa „Op
i Vejr“, gav denne et Skrig af sig. Disse Kunster lavede
de for at tage Ruggrøden af de andre Godtfolks Rugagre
og give den til Else, og det var af den Ruggrøde, som
var i Jorden. Mens de opholdt sig paa Loftet, blev Else
vred paa Maren Fly og sagde til hende: „Jeg skal skyde
dig ned af Længen, din gamle Djævel, thi vi bliver allige
vel forraadte for din Skyld; du est saa tung, at du ikke
kan følge os, naar vi skal bestille noget, som vi kan have
godt af!“ Saa gik de ned af Loftet.
Den paafølgende Høst var Heksene atter paafærde.
Paa Tvolm Mark ved Øster Endeløs kom de til en Byg
ager med smuk Byg paa, og af denne Byg tog de noget
og saaede paa Elses Ager sønden paa „Birkefoed“.
Heksene havde ogsaa været efter Præsten i Bodum
Hr. Christen*). 1619 havde Anna Sørensdatter i Ydby
været til Skrifte hos Hr. Christen i Bodum, og ved samme
Lejlighed havde hun givet ham et Tørklæde fuldt af Æbler.
Præsten turde ikke spise Æblerne, som Anna Sørensdat
ter havde givet ham, og lod dem derfor ligge urørte. Da
Præsten nogen Tid efter kom i Tale med Maren Fly,
spurgte han hende, hvorfor Anna Sørensdatter havde givet
ham Æbler, og om der ikke stak noget under. Maren
Fly lod saa Præsten vide, at hvis han havde spist af Æb
lerne, da vilde han straks være bleven syg og sengelig
gende, saa længe han levede. Hr. Christen spurgte saa
videre, om hun ikke vidste, hvad det skulde betyde, at
for nogen Tid siden bar Anna Sørensdatter nogle Kyllin
ger op til Hr. Christens Hustru; det skulde være Godtgø*) Formentlig Christen Jensen Morsing, der tillige var Provst
og døde 1625.
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gørelse for noget Høstarbejde, som Anna skyldte Præsten.
Disse Kyllinger vilde heldigvis ikke æde noget; thi efter
at de var kommen i Præstens Eje, „vilde de aldrig pikke
et Korn og stod op til Væggen og døde“. Men dette var
ogsaa heldigt for Præsten og hans Familie — paastod
Maren Fly — thi disse Kyllinger var forheksede, og der
som de havde levet og var bleven kogt og spist, vilde
de, som havde spist Kyllingerne; straks være blevet syge
og døde. Maren bekendte dernæst, at Chr. Christensens
Hustru i Uldskov eller Voldshave i Bodum for fire Aar
siden (1617) var bleven pludselig heftig syg, og mange
mente, at hendes Sygdom skyldtes Trolddomskunster.
(Om Chr. Christensen er den føromtalte vides ikke.) Da
man spurgte Maren Fly, om hun kendte noget til denne Sag,
fremkom hun med en lang Bekendelse om sig selv og de
andre Hekse paa Egnen, men hun gav det stadig væk Ud
seende af, at Else Christensdatter fra Ydby Annekspræstegaard var Anfører for Komplottet. Hun fortalte, at naar
de fire Hekse skulde forsamles, mødtes de ved Store
Bavnehøj eller ved Stenen udenfor Ydby Kirke, og inden
de for af Sted, ridende paa deres Drenge eller Djævlehundene, slog Else Christensdatter Taage omkring dem, saaledes, at ingen kunde se dem. Else var altid Mesteren, og
de andre maatte gøre, hvad hun forlangte. Naar de skulde
ud paa en Ridetur, maatte de andre Hekse hjælpe Maren
Fly med at komme paa Hesten, thi hun var gammel og
meget tung.
Angaaende Chr. Christensens Hustru i Uldskov for
talte Maren, at Heksene i Ydby var Skyld i hendes Syg
dom. De havde en Formiddag været forsamlede i Ydby
Kirke, hvor Søren Lauridsen, Lars Eskildsens Søn i Ydby,
havde døbt et Voksbarn*) for dem i Djævelens Navn, og
dette Voksbarn var en Dreng. Derpaa gik Heksene ned
til Chr. Christensens i Uldskov med Voksbarnet, dansede
*) Voksbarn er en Voksfigur til at diive Heksekunster med.
(Se Aarbog for dansk Kulturhistorie 1896 og Aarbog for
Aalborg Amt 1915, Side 98).
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tre Gange avet om hans Hus og satte saa Voksbarnet
ned i Jorden uden for hans Vinduer efter først at have
tændt Ild i Fødderne paa det. Kort Tid efter blev Chr.
Christensens Kone syg og elendig. — Samme Dag, som
Heksene havde sat Voksbarnet ned udenfor Chr. Chri
stensens Vinduer, var de forsamlede paa en lang Does
paa Doverhede for ogsaa at forgøre Chr. Christensen selv.
Else var bleven vred paa ham, fordi han ikke vilde sælge
hende en Kjortel, som tilhørte hans Kone, og som Else
vilde have haft til sin Datter. Derfor skulde han faa en
Ulykke, og Else vilde beholde hans Lykke, fordi „han var
saa ond at faa Raad ved“.
De fire Hekse fra Ydby forgjorde ogsaa Chr. Chri
stensens Faar. Else Christensdatter drog et Faar bag
lænds ud af Faarestidøren og skød eller kastede det bag
lænds igen og sagde: „Far Djævlen i Vold!“ Siden døde
Faarene.
Lidt østfor Landsbyen Tvolm ligger „Brændgaard“.
Denne Gaard omtales ogsaa i Hekseprocesserne. Manden
i Brændgaard hed Peder Eriksen og hans Hustru Else
Nielsdatter. Det var hende, de fire Troldkvinder vilde til
Livs. De havde et Voksbarn med, og dette Barn havde
Margrethe Lauritsdatter, unge Jens Poulsens Hustru i Hel
ligsø, baaret. Da Voksbarnet var „født“, døbte Laurits
Tomesen i Logxhaffue*) det, og nu var det færdigt til at
lave Ulykker med. Voksbarnet havde Skikkelse som et
Pigebarn**). Det var i Aaret 1615, at Heksene lavede
deres Kunster ved Brændgaard. De satte Voksbarnet ned
i Jorden ved Nordsiden af Peder Eriksens Kaalgaardsdige,

*) Formentlig Stedet Lukshøj i Ydby Sogn.
**) En saadan Voksfigur blev „baaret“ i 9 Maaneder, og naar
den var bleven „født“, døbtes den med Navnet paa den
Person, som man vilde forgøre; saa var Forbindelsen mel
lem Figuren og Personen tilvejebragt, og naar man nu
tilføjede Figuren Skade, mente man at paaføre den for
hadte Person samme Skade. (Se Aarbog for Aalborg
Amt Side 98).
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efter at de først havde tændt Ild i Voksbarnets venstre
Side. Brændgaardsmandens Hustru Else Nielsdatter blev
derpaa straks syg, saa der gik Hul paa hendes venstre
Side, og man kunde se hendes Indvolde, inden hun døde.
Denne grufulde Gerning gjorde Heksene, fordi Else Christensdatter vilde have haft Brændgaard til sin Datter, men
Else Nielsdatter gik i Vejen for hende. Nu fik hun Hævn.
En Dag var Heksene igen forsamlede hos Else. De
kravlede op paa Herbergets Loft, og der sled Else Huden
af Djævlehunden „Op i Vejr“ og sagde: Mit Smør og min
Honning er borte, Du skal fly mig det igen, eller Du skal
faa Djævlen i din Hud! Else fik saa Niels Degns og
Simon Laufitsens Smør i Krog, og det var Hunden, som
hjalp hende dertil. Ved en anden Lejlighed lagde Hek
sene et smukt langt Brød i Simon Lauritsens Mødding i
Krog. Brødet var skaaret omkring, og der var en Lkure
i det for hvert Faar, som Simon Lauritsen havde. Det
var nemlig Elses Mening, at Simons Faar skulde dø.
Hidtil havde der under Processen kun været Tale om
de fire Kvinder, nemlig Maren Fly, Else Christensdatter,
Maren Madsdatter og Anna Sørensdatter, men nu be
kendte Maren Fly, at der havde været flere med i Kom
plottet. Jep Christensen i Sindesgaard (Sindrupgaard?)
skulde engang havde ledsaget Else og Maren Fly samt
Maren Christensdatter, Jens Magnusens Kvinde i Ydby
og Maren Sørensdatter, Lars Eskesens Hustru paa Besøg
ved Boddum Præstegaard for at forhekse Præsten Hr.
Christen, fordi hans Prædiken var dem ubehagelig. De
dansede først rundt om Gaarden, og Else havde en Pibe
med sig, som hun „pibte“ udi, og saa kom deres Heste
(Djævlehundene) til Stede; da ,,hette“(?) de paa Djævlen
og brugte meget Spøgeri og Ondt, alt sammen for at
lægge Hr. Christen paa hans Seng. Om det saa lykke
des dem at forhekse Præsten, meldes der intet om. Hr.
Christen døde 1625.
1 Visby boede en Gaardmand, som hed Oluf Chri
stensen. Ham var Heksene ogsaa efter. En Aften, da
Oluf havde været en Tur i Byen, stod Heksene parat uden
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for hans Gaard for at tage imod og aflive ham ved deres
Kunster, for at Lars Olufsen, der var Søn af en af Hek
sene, Karen Lauritsdatter i Dal i Heltborg, kunde faa
Olufs Hustru og Gaard. Denne Ugerning var Heksene to
Gange i Visby for at faa lavet. Desuden skaffede de ogsaa Lars Olufsen en særlig Korngrøde til hans. Gaard.
Ved denne Lejlighed nævnes ogsaa Else Nielsdatter fra
Enggaard i Forbindelse med Heksene.
En anden Bedrift, som Ydby Heksene udførte i Fæl
lesskab, gik ud paa at tage Livet af Elses Mand, Niels
Madsen i Ydby Præstegaard, fordi han ikke vilde fly Elses
Datter, Mette Nielsdatter, en stor Gaard at bo i. Heksene,
som var til Stede ved denne Lejlighed, var Else, Maren
Fly, Anna Sørensdatter, Maren Christensdatter og Sidsel
Christensdatter, Morten Lauritsens Hustru i Tvolm. De
lagde først Sygdom paa Niels Madsen, og dette skete ved,
at de lagde en Pose, som var fyldt med Djævelskab og
Trolddomskunster, ind under hans Seng, hvorpaa han først
blev syg i Benene, siden gik det op i Kroppen paa ham,
og han maatte ligge til Sengs, indtil han døde. Heksene
var i denne Tid baade i Niels Madsens Herberg, i hans
Frammers og til sidst kom de ind i Stuen, hvor han laa
syg, °g lagde allesammen deres Hænder paa ham, men
han mærkede det sikkert ikke, for Maren Fly vidste ikke
rigtig, om han sov, eller hans Hustru Else havde kastet
Tyngelse paa ham.
Maren Fly’s sidste Bekendelse var ogsaa rettet mod
Else Christensdatter i Ydby Præstegaard. Else havde for
gjort Jesper Madsen Kræmmers Øjne, fordi Kræmmeren en
Dag udenfor Ydby Kirke havde lastet et Pund Smør, som
han havde købt af hende, og sagt, at Smørret var skid
net. Else havde saa lovet ham, at der skulde komme en
Tid, da han ikke kunde se saa nøje. For at forhekse
Jesper Kræmmers Øjne var Else og hendes Selskab tre
Gange ved (Mellings) (?) Aa, en Gang en Nat og to Gange
en anden Nat, førend de kunde faa Bugt med ham. Ved
denne Lejlighed tog Else rindende Vand op i Djævelens
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Navn, men hvad det skulde bruges til, vidste Maren
Fly ikke.
Der blev ført mange Vidner mod Maren Fly, og de
var alle enige om, at Maren havde været berygtet som
Troldkvinde i mange Aar, og at Maren var Hovedpersonen
i Komplottet, hvorfor alle hendes Beskyldninger mod Else
Christensdatter i Ydby Præstegaard ikke hjalp hende noget
Til sidst tog hun sin Beskyldning mod Jep Christen
sen i Søndergaard tilbage og sagde, at hun ikke vidste
noget med Jep Christensen uden Ære og godt. Hun tog
ogsaa sin Bekendelse om Voksbørnene tilbage, og at hun
ikke vidste noget om, hvem der havde lagt Brødet i Simon
Lauritsens Mødding, men selve Brødet erkender hun at
have set.
Maren Fly blev saa dømt skyldig i Trolddomsbedrift,
og Landstinget i Viborg stadfæstede Dommen. Derpaa er
hun sandsynligvis snart bleven brændt.
De andre Hekse i Ydby Komplottet slap derimod med
Skrækken. Selv Else Christensdatter i Ydby Præstegaard,
som blev beskyldt af Maren Fly for at være Hovedper
sonen og de andres Leder og Anfører, blev frikendt. Elses
anden eller tredie Mand, Per Jensen i Ydby Præstegaard,
stævnede nemlig Ridefogden paa’ Ørum Slot, Søren Mad
sen, for to Opskrifter, som denne i Ginnerup havde ladet
opskrive efter Troldkvinden Maren Fly’s Bekendelser, cg
som han havde ladet oplæse ved Refs Herreds Ting den
14. April 1621.
Jens Mogensen i Ydby og Chr. Andersen i Dal i Helt
borg erhvervede paa samme Maade Frifindelsesdomme for
deres Hustruer, Maren Christensdatter og Karen Lauritsdatter, som begge af Maren Fly var beskyldte for at være
Troldkvinder.
Frifindelsesdommen for Karen Lauritsdatter lød saaledes: „Saa efterdi Recessin ommelder ingen udædiske
Menneske eller nogen anden, som forvunden er for nogen
uærlig Sag, Tyve, Forræddere, Troldkarle og Troldkvinder
skal staa til troende, enten udi Vidnesbyrd eller udi andre
Maader, ihvad de vilde vinde eller sige paa nogen, og
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forskrevne Maren Andersdatter Fly befindes at have været
en Misdæderske, da hun sin Bekendelse gjort haver, som
siden for hendes Trolddomsbedrift er heden rettet, og for
skreven Christen Andersen med Stokkenævn og Sogne
vinde gør bevislig det forskrevne. Karen Lauiitsdatter sig
ærlig og kristelig haver skikket og forholdt, førend for
skrevne Misdæderske udlagt haver, da finde vi efter saadan Lejlighed forskrevne Maren Andersdatter Fly hendes
Bekendelser saa vidt den forskrevne Karen Lauritsdatter anrører, magtesløse at være og ikke komme hende paa Liv
eller Ære til nogen Forhindring“.
Else Christensdatters og Maren Christensdatters Fri
findelsesdomme havde omtrent samme Ordlyd som Ka
ren Lauritsdatters. De øvrige Hekse hører vi intet om.
Ogsaa Jep Christensen i Sindesgaard fik til sidst det
Skudsmaal af Maren Fly, at hun vidste ikke andet „end
Ære og godt“ om ham.
Mod Anna Sørensdatter i Ydby*) blev der dog rejst
en Sag. Flere Vidner fremtraadte og vidnede mod hende.
En havde for 4 Aar siden set Anna paa Boddum Mark,
hvor hun dansede „Troldkattedansen“. Peder Christen
sen Frøst i Dover kunde mindes, at Anna Sørensdatter
for 36 Aar siden havde været ude i Heden for at slaa
Lyng. Peder Christensen var da ogsaa ude efter Lyng,
men i Stedet for selv at give sig til at slaa Lyng, tog han
Annas Lyng fra hende og gav hende oven i Købet et
Slag eller to med et Riveskalf. Ved denne Behandling
blev Aura meget vred og lovede ham, at han skulde faa
en Djævel. Kort Tid efter blev en Kvinde i Peder Frøsts
Hus sindssyg, og det skyldte han Anna Sørensdatter for,
at hun var Skyld i. For 10 Aar siden var Thomas Mad
sen i Refstorp bleven uenig med Anna, og hun havde
lovet ham ondt, men siden havde hun sagt til ham, at
hendes Trusler skulde ikke betyde noget, saa han behø
vede ikke at være bange. Den føromtalte Simon eller
Søren Lauritsen i Krog vidnede ogsaa imod Anna og for
talte, at Heksene havde lagt en Kage (Rugbrød) i hans
*) L. D. 1621 A. Fol. 181.
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Mødding, og derefter mistede han nogle Faar og en Ko.
Flere Vidner meldte sig og paastod, at Anna havde truet
dem og lovet dem ondt, men Landsoverretten fandt dog,
at Anklagen mod hende vejede for lidt, hvorfor hun blev
frikendt.
Denne Sag blev behandlet den 15. Maj 1621; altsaa
kort Tid efter, at der var falden Dom i Sagen mod
Maren Fly.

5. HEKSENE I HVIDBJERG VESTEN AA.
(L. D. 1621 A Fol. 174 f)

I Kjallerup boede Anna Olufsdatter Paussi. Hun
havde i mange Aar været berygtet for Trolddomsbedrift,
og kort Tid efter, at man havde faaet Ram paa Maren
Fly, blev Anna Paussi grebet og ført for Retten. Der blev
først ført Vidner mod hende. Niels Podemester vidnede,
at Anna Paussi engang stod paa et Bed, som han havde
podet. Han skød hende af Bedet, for at hun ikke skulde
træde det r.ed. Men saa blev Anna Paussi vred, og kort
Tid efter fik Niels Podemester ondt i sin Haand, hvilken
Ulykke han paastod, at Anna var Skyld i. Maren Beuelsdatter Fus i Istrup var det næste Vidne. Hun fortalte, at
for to Aar siden kom Anna Paussi ind til hende og bad
hendes Datter Anne Christensdatter om at bære en Høne
ind til Naboen Chr. Bødker, og denne Høne skulde være
en Gave til hans Fæstens 01, for at Anna Paussi bag efter
kunde faa nogen Mad som Gave fra Gildesgaarden. Dat
teren tog saa Hønen og bar den ind til Naboen, men om
Natten kom der „en Rædsel“ paa hendes Vindue i Skik
kelse af en sort Høne. Datteren var derefter stadig syg,
og ikke engang Præsten kunde hjælpe hende. Maren Beuelsdatter var derfor sikker paa, at Anna Paussi var Skyld i
denne Ulykke. Jens Bagi i Istrup vidnede, at i 24 Aar
havde han kendt Anna Paussi, og at han altid havde givet
hende Mad, naar hun kom i hans Hus. Han var nemlig
„ræd for hendes Spøgelse“.
Efter disse Beskyldninger gjaldt det om at faa Anna
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Paussi til at bekende, og der er maaske heller ikke ble
ven sparet paa Pinsler og Tortur, men det gik kun smaat
med hendes Bekendelser til at begynde med. Hun ind
rømmede først at have brugt nogle Bønner til Signelse af
Kvæg og andet, men omsider kom hendes Bekendelse
fuldt ud, og den var ikke lystelig. Hun bekendte, at for
nogle Aar siden var hun udgangen i Klitten efter nogle
Segner*) til Simer og Tyrer**), da blev der en mørk
Taage omkring hende, og hun syntes, at der kom en bro
get Hund til hende, og denne Hund hed Blach og blev
siden hendes Hest og Følgesvend (Dreng). Hun tilstod
at have redet paa sin Dreng Blach, men paa den Maade
kom hun ikke ret vidt omkring, for Hunden var ikke nogen
stor Hund. Hun havde flere Gange haft Hunden i Seng
hos sig, men dens Hud var kold og klam at føle paa.
Sine første Trolddomskunster havde hun lært af Anna Sø
rensdatter i Kjallerup. Denne hoppede frem og tilbage,
idet hun svingede en Mide***), og raabte: Hun frem og
du tilbage! men disse Kunster blev til Ulykke for Anna
Paussi, thi Anna Sørensdatter fik derved maget det saaledes, at Jep Løxstrup, der var Anna Paussis Trolovede,
blev tvunget til at tage hendes Datter til Ægte og ikke
Anna Paussie, som han havdet bedet om.
Nu var Anna Paussi kommen i Lav med Heksene,
og sin egentlige Indvielse fik hun paa Lodbjerg Kirkegaard,
hvor hun dansede rundt om Kirken, blæste ind ad Nøgle
hullet og forsvor sig til Fanden fra Gud. Ved denne Lej
lighed var der forsamlet en 13-14 Personer, som skulde
være i Raad (Rode) sammen.
Nogen Tid derefter var hun med til en Heksedans ved
Pug Kielde, og der blev hun rykket i Dansen sammen
med Mette Rukusdattér, Karen Madsdatter og Maren
Madsdatter. Anna Paussi havde været ude ved Havet
efter nogle Fisk, som hun var bleven foræret. Hun kunde
*) Græsrødder.
**) Tøjr.
***) Formentlig Kønslemmet af en Tyr.
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dog ikke huske sikkert, om det var ved Pug Kielde eller
ved Kopøt, at hun mødtes med de tre Heksekællinger.
Da de var færdig med Dommen, løb den ene Heks mod
Syd og den anden mod Nord, men den tredie, Maren
Madsdatter, blev tilbage hos Anna Paussi og klagede sig
over, at hun snart skulde dø, da Hans Skriver, som tjente
paa Vestervig Kloster, havde tilføjet hende et Saar, som,
hun følte, vilde blive Aarsag til hendes Død.
Forøvrigt mente Anna Paussi ikke selv at have be
drevet ret meget. Hun havde ganske vist ved Signelse
helbredet Mikkels Barn, som var syg af Orm, men om de
andre Kvinder i Heksekomplottet vidste hun meget at for
tælle. Særlig havde Mette Rukusdatter paa Heden været
slem. Mette var Skyld i, at Præsten Sr. Hans Christen
sen i Hassing*) døde. Han havde en Dag fundet en Karle
hue, som Mette havde lagt paa et Sted, hvor han færde
des, og denne Hue havde været Mogens Kattis. Præsten
turde dog ikke røre ved Huen med Hænderne, men tog
den med en Ildfork og kastede den i Kakkelovnen. Allige
vel blev denne Hue Aarsag til hans Ulykke, thi da han
nogen Tid efter drog ud fra sin Gaard, kom han ikke
levende tilbage. For denne Bedrift fik Mette en blaa
Silke Kvindetrøje, men hun syntes, den var for god til
hende, og derfor ser.dte hun Trøjen tilbage.
Mette Rukusdatter havde ogsaa taget Mandmaalet fra
Lange Anes Søn i Kjallerup, fordi denne havde sin Gang
hos og stod i Forhold til en Kvinde, som hed Maren
Vilde. Lange Ane var Mettes Farsøster. Mette var dog
ikke altid heldig med sine Kunster. Da hun havde taget
Mælkendet fra Anders Banners**) Køer pan Lyngholm,
maatte hun gaa til Bekendelse og give ham to Lod Sølv
og (?)***) Staldøksne i Skadeserstatning. Hendes Hund
(Hest) hed „Lang" eller „Puist Lang“.
Anna Paussi fortalte endvidere, at Heksen Karen
*) Hans Christensen Westcrvig i Hassing var tillige Provst.
**) Det maa være en meget gammel Historie, for Anders Ban
ners Søn og Efterfølger solgte Lyngholm allerede 1607.
***) Dette Romertal kan jeg ikke læse.
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Madsdatter i Istrup havde været Aarsag til Jens Thommesens Død i Istrup, og det gjorde Karen, for at hendes
Søn kunde faa Jens Thommesens Gaard. Karen gjorde
nemlig Jens Thommesen saa bange, at han ikke engang
kunde sanse at trække sin Skjorte paa, dengang han gik
bort og druknede sig.
Karen Madsdatters Hest hed „Graafalk“,
Kirsten, Søren Plougmands Kone i Kjallerup, var ogsaa en Heks. Anna Paussi fortalte om hende, at hun var
Skyld i Oluf Jensens Død i Kjallerup. Han havde en
gang slaaet Kirsten, hvorpaa denne med Haaret ned ad
Ryggen var løbet til Lyngholm og beklaget sig over ham.
Paa Hjemvejen gik hun til ham og sagde, at han aldrig
mere skulde komme Sæd i Jorden. Samme Dag var der
en, som havde set, at Kirsten krøb paa fire op til Oluf
Jensens Gaard, og kort Tid efter døde Oluf.
Som Vidne i Sagen fremtraadte ogsaa Pigen Gertrud
Pedersdatter, som tjente hos Peder Thomesen i Hørdum.
Hun havde kort Tid i Forvejen set Mette Rukusdatter og
en anden Heks ved Troldsbæk, hvor de løb baglæns mod
hinanden og „haffuer tilsammenslaget deres Røffue“. Dog
vidste Kirsten ikke, hvad sligt skulde have at betyde.
Til sidst fremtraadte 36 Mand som Vidner mod Anna
Paussi. Nogle havde kendt hende i 30 Aar, andre havde
ikke kendt hende saa længe, men alle var de bange for
hende og for hendes Signelse. Hun havde stadig haft sin
Gang til deres Gaarde, og de havde givet hende Mad,
nærmest af Frygt, for hun var stadig berygtet for sine
T rolddomskunster.
Den 31. Maj 1621 blev hun svoret fuld Kirkenævn
for Trolddom, og ved Landstinget blev Dommen stadfæstet.
Derefter er hun saa bleven brændt.

6.

HEKSEN JOHANNE JENSDATTER
FRA HJORTDAL.
(L. D, A. 1621, Fol. 397 f)

Den 8. Oktober 1621 vidnede nogle Kvinder paa Han
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Herredsting mod Johanne Jensdatter, Chr. Nielsens Hustru
af Faxmandlide (Fasmali) og beskyldte hende for Trold
domsbedrift. Det første Vidne fortalte, at ved St. Valborgstid 1619 kom Johanne Jensdatter ind til Lars Mikkel
sen Hustru Maren Hansdatter, som dengang laa meget
syg, og sagde til hende, at hun var forgjort, men kunde
blive vel tilpas igen, naar hun vilde lyde hendes Ord.
Det vilde Maren Hansdatter nok, og saa befalede Johanne,
at der skulde graves en Grav ude i Bryggerset, og da
Graven var færdig, bar de den syge Maren Hansdatter ud
i Bryggerset, og lagde hende ned i Graven. Derpaa blev
der lagt en Fjæl over hende, og hun blev dækket til med
et Sengeklæde, hvorpaa Johanne Jensdatter kastede Muld
paa hende. Efterat dette var sket, befalede Johanne Jens
datter den syge, at denne skulde lægge sig til at sove, og
en Time senere tog de den syge op af Graven, bar hende
ind i Sovekammeret og lagde hende i hendes Seng igen.
Da sagde Johanne Jensdatter: „Jeg vil ud i Haven og
grave i Diget; der er sat noget ned i det, som Maren
Hansdatter er forgjort med; men nu kommer det an paa,
om jeg kan finde det“. Hun gik saa ud i Haven, men forbød,
at nogen maatte se, hvad hun hestilte i Haven eller sige
fra, hvad hun foretog sig der. Den, som gjorde det, skulde
aa samme Sygdom, som Maren Hansdatter havde. Da
hun var færdig med sine Undersøgelser ude i Haven,
kom hun ind og sagde, at det (Forgørelsesmidlerne, Trold
tøjet) var „forsat“ af Selskabet (Heksekomplottet), og hun
kunde ikke finde noget, men alligevel var Maren Hansdat
ter forgjort, derom kunde der ikke være Tvivl, thi Maren
fortalte, at for nogen Tid siden for der noget „Ondt“ tre
Gange avet om Gaarden og gøede som en Hund mod
Hunden, der stod bunden ved Døren. Maren blev gruelig
forskrækket og læste og bad til Gud om Naade, men Jo
hanne Jensdatter sagde til Maren, at en saadan Bøn kunde
ikke redde hende, hun var sikkert bleven forgjort den Nat
Havde hun derimod sagt, da hun hørte Spøgeriet derude
i Gaarden: „Far Djævlen i Vold“, saa havde det ingen
Magt faaet over hende.
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Kort Tid efter døde Maren Hansdatter, saa Johanne
Jensdatters Kunster hjalp ikke noget.
En Kone fra Bratbjerg vidnede ogsaa mod Johanne
Jensdatter og sagde, at for 8 Aar siden, da var Johanne
hos hende og vilde have givet hende noget, som hun
skulde bruge til at forgøre Chr. Mouritsen i Svenstrup
med. Johanne sagde til Konen fra Bratbjerg, at denne
skulde gaa tre Gang*1 avet om Chr. Mortensens Hus og
blæse tre Gange i Nordøst og siden kaste det, som Jo
hanne vilde give hende, over Huset. Da Konen fra Brat
bjerg ikke vilde tage imod Troldtøjet, bad Johanne hende,
om hun dog ikke vilde gaa tre Gange avet omkring Chr.
Mouritsens Hus. Under denne Vandring skulde hun tage
Muld op under sin højre Fod og kaste det over Chr.
Mouritsens Hus samtidig med, at hun tre Gange skulde
give Huset i Djævlens Vold. Hvis hun vilde gøre dette,
skulde Chr. Mouritsen svinde (sygne hen) som Dug for
Solen, men Konen fra Bratbjerg vilde ikke have noget
med Johanne Jensdatters Kunster at gøre.
En Mand klagede over Johanne og beskyldte hende
for, at hun havde forhekset hans Køer. Anledningen der
til var, at nogle af Mandens Faar var en Dag gaaet ind
paa Johanne Jensdatters Toft. Hun truede saa Manden
paa forskellig Maade baade med Hensyn til Køer og Faar,
og derefter vilde i fire Aar hans Køer ikke „løbe øxen“,
men naar han solgte Køerne, „løb de straks øxen".
Endelig fremtraadte Fisker Niels Madsen af Svenstrup
som Vidne imod Johanne Jensdatter. En St. Hansnat havde
han været nede at fiske i Svenstrup Sø, og da han paa
Hjemvejen kom til „Hyffueldal“s Rende, saa han, at Jo
hanne Jensdatter sammen med flere af hendes Selskab
dansede frem og tilbage over Renderne. Johanne var ved
denne Lejlighed klædt i en Skindkjortel.
Mange flere Vidner optraadte mod Johanne, og Lands
tinget dømte hende til at miste sin Boelslod og inden en
Maaned at rømme Kongens Riger og Lande.
*) Blive brunstige.
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Hun slap saa foreløbig med Livet, men Landflygtig
hed var særlig i de Dage en forfærdelig haard Straf, der
maaske i mange Tilfælde var værre end Døden.
1622 og 1623 fortsættes Hekseprocesserne, og det gik
da særlig ud over Heksene i Mellemthy.
(Fortsættes i en følgende Aarbog.)

Kilder: Til Indledningen: Lecky: Historv of the Rise and In
fluence ot the Spirit of Rationalism
in Europe.
V. Bang: Hexevæsen og Hexeforfølgelse i Danmark.
C. Klitgaard: Den store nordjydske
Hekseforfølgelse.
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Virksomheden i 1917.
istorisk samfunds og. musæets virksom
hed i 1917 har givet sig Udslag i, at den i Skole

H

gade i Thisted erhvervede Bygning nu er ombygget til
Musæum, og at den historiske Samling derefter er over
flyttet til den ny Musæumsbygning. At man nu er naaet
saa vidt er saa meget heldigere, som Teknisk Skoles Kæl
der, hvori Musæet har haft .Plads siden dets Oprettelse i
1903, i indeværende Efteraar sammen med den øvrige
Bygning er overdraget 10. Bataillon til Afbenyttelse som
Kaserne. Musæet skulde altsaa under alle Omstændig
heder været .flyttet.
Arbejdet ved Ombygningen er udført efter en af Ar
kitekt Foged, Thisted, udarbejdet Plan. Selve Ombygnin
gen er udført af Murermester Andreas Jensen og Tømrer
mester Eske Ktistensen m. fl.
Musæets Forstander, Lærer P. L. Hald, har udført
det store med Omflytningen følgende Arbejde, ligesom hele
Ordningen af det nye Musæum er besørget af ham.
Søndag den 9. Septbr. 1917 aabnedes Musæet i sin
nye Skikkelse i Overværelse af en Forsamling paa over
100 Herrer og Damer.
Formanden, Redaktør, Borgmester Aaberg og Forstan
der, Lærer Hald talte og gav en Række Oplysninger ang.
de Musæet vedrørende Forhold. Bl. a. meddeltes, at Om
bygningen var bleven ca. 3000 Kr. dyrere end paaregnet,
saa at man var kommet op til en samlet Sum af ca. 8000
Kr. Deraf dækkes de 5000 Kr. af Statstilskudet, 1500 Kr.
havdes ved Arbejdets Paabegyndelse disponible og 1500
Kr. kom til at henstaa som Gæld. Til Dækning heraf
haves ca. 2400 Kr. af de til Musætet tegnede ekstraordi
nære Bidrag, som endnu ikke er indbetalte, men først for
falder til Betaling i Løbet af de kommende Aar. I alt
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staar Bygningen med det til Musæet anskaffede Inventar
i 18,500 Kr., hvoraf 8000 Kr. skyldes til Overformynderiet.
Forstanderen bemærkede med Hensyn til Musæets
Ordning, at dette er delt i to Rum, begge store og lyse.
1 Salen til Gaden er udstillet Sager fra de sidste Aarhundreder, i Salen til Gaarden de egentlige Oldsager. Tale
ren rettede en Tak til en Række Lærere og andre Mænd
paa Landet, hvoraf en Del er Medlemmer af Bestyrelsen,
som har ydet Musæet en uvurderlig Støtte ved Indsam
ling af Oldsager, Tegning af Medlemmer m. v.
Musæet har siden Aabningsdagen været aabnet for
gratis Besøg to Gange ugentlig, hver Onsdag Kl. 1,2
og Søndag om Vinteren 1—2, om Sommeren Kl. 4—5.
Musæet er nu ude over Børnesygdommene og gaar
ved stadig Nyerhvervelser og Gaver jævnt fremad.
Paa Historisk Samfunds aarlige Generalforsamling,
som afholdtes den 2. Juni, genvalgtes til Medlemmer af
Bestyrelsen:
Redaktør Aaberg, Overretssagfører Billeskov-Jansen,
Forstander P. L. Hald, Kunstdrejer C. K. Bunch, Lærerne
Tilly, Hørsted, N. S. Sortfeldt, Skjoldborg, Ditlevsen,
Elsted, Jacobsen, Øsløs, og Sodborg, Vesløs. Lægerne
Vilh. Kjær, Hurup, og Toft, Vestervig, og nyvalgtes Lærer
A. C. Jensen, Nors.
Til Revisorer genvalgtes Urmager Dela og Lærer Chr.
Nørgaard, Thisted.
Historisk Samfunds Bogsamling har i Aarets Løb haft
342 Udlaan til Samfundets Medlemmer.
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Musæet
for Thy og Vester Han Herred.
Ved P. L. Hald.

I jA det antagelig vil interesse Medlemmerne af Historisk Samfund for Thy og Han Herred at faa en
Oversigt over de Indsamlinger til Belysning af Egnens
ældre Historie, der nu i en Aarrække er foretaget, og hvor
til saa mange af Samfundets Medlemmer paa forskellig
Maade har ydet Bidrag, skal der i det følgende gives en
Beretning derom, hvilken tillige kan benyttes som Vejled
ning under et Besøg i Samlingen.
Først kan der være Grund til kortelig at gennemgaa
Musæets Historie.
Den 6. Juli 1903 stiftedes Historisk Samfund med det
Formaal at søge dannet et Musæum i Thisted, hvilket
dels skulde omfatte Oldsager og dels kulturhistoriske Gen
stande. Tanken vandt god Tilslutning, og i Løbet af en
halv Snes Aar voksede Samlingen, der havde faaet et
Lokale i Teknisk Skole, velvilligst overladt af Thisted
Haandværkerforening, saa betydeligt, at man maatte skaffe
mere Plads til de mange Erhvervelser, der indkom hoved
sagentlig som Gaver. Ved Støtte af Stat, Amt, Thisted
By, en Del Sognekommuner samt private Bidragydere er
hvervedes Ejendommen Nr. 9 i Skolegade, som i 1917
blev delvis restaureret, hvorefter Samlingen overflyttedes til
de nye Lokaler, idet man foreløbig kun benytter Stueetagen
samt 2 Kælderlokaler. Den øvrige Del af Ejendommen
vil først blive taget i Brug, naar Kravet om mere Plads
melder sig. Samtidig med Ejendommens Køb blev Museet
gjort selvejende og opnaaede en aarlig Statsunderstøttelse
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til sin fremtidige Drift, efter at det i Forvejen var sikret
et tilsvarende Beløb ved lokale Tilskud.
For den Støtte, der saaledes fra mange forskellige
Sider er bleven Musæet til Del, udtaler det herved sin
bedste Tak.

OLDSAGSSAMLINGEN.
Selv om de fleste besøgende vel ikke har den umid
delbare Interesse og Forstaaelse af Samlingen af Oldsager
af Flint som af den kulturhistoriske Samling, til hvis For
staaelse man møder med større Forudsætninger, fordi
disse Ting tilhører en nærmere liggende Fortid, som man
ikke føler sig saa fremmed overfor, saa vil dog en nøjere
Gennemgang af denne Samling lønne sig, og man vil faa
Respekt for og Kærlighed til den ejendommelige Kultur,
under hvilken ogsaa denne Egns ældste Beboere har levet.
Materialet for den ældste Kultur er hovedsagelig Flint,
som her i Landet og ogsaa her paa Egnen forekommer
i overvældende Mængder. Gennem Sammenligninger med
andre Landes Forhistorie er man naaet saavidt, at man i
Hovedsagen kan slutte sig til Tiden for denne gamle Kul
tur, hvis ældste Afsnit kaldes Stenalderen og hvis Ophør
her i Landet kan sættes til Tiden omkring 1500 f. Chr.
Da der for dette Tidsrum kan skelnes mellem en Periode
med faa og simple og en anden med mange og fint ud
arbejdede Redskaber, der naar en saa betydelig Udvikling,
at intet andet Land kan fremvise nogen tilsvarende, saa
har man delt denne i to Afsnit, henholdsvis den ældre
og den yngre Stenalder.
Skab Nr. 1.

Fra den ældre Stenalder findes Prøver fra smaa Af
faldsdynger fra Knudsgciard i Sennels Sogn. Saadanne
Dynger fremkom, hvor Stenalderens Mennesker opholdt
sig i længere Tid, og hvor der saaledes dannedes Op
hobninger af Levninger fra Maaltidet og det daglige Livs
Færden. Forskellige Muslingeskaller og da særlig af Østers
danner Hovedmassen af saadanne Dynger, hvortil kommer
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Flint, dels hele Redskaber og dels Brudstykker samt Af
fald fra Tilhugningen, endvidere Knogler fra Maaltiderne,
Skaar af simple Lerkar o. s. v. I samme Skab findes
Prøver fra en lignende Dynge i Øsløs, men fra den yngre
Stenalder. Den udmærker sig særlig ved mange Potteskaar, forsynede med de for denne Tid karakteristiske
Ornamenter, samt en Del Knoglestykker, mest marvspal
tede, hvorimod der kun fandtes ganske lidt Flint. I en
lignende Dynge fra Østerild findes mange Levninger af
Raadyr samt Flintsager baade fra den ældre og den yngre Tid.
Fremgangsmaaden ved Bearbejdelsen af Flinten var
den, at af et naturligt Flintstykke bortsloges Spaaner større og
mindre indtil Stykket fik den ønskede Form. Var der ble
vet afslaaet lange og smalle Spaaner, fik Flintstykket
efterhaanden en mere eller mindre cylindrisk Form, den
saakaldte Flækkeblok, af hvilken der findes gode Prøver.
Spaanerne kaldes Flækker og blev hele Stenalderen igen
nem benyttede som Knive og danner Grundlaget for en
Mængde mindre Redskaber som Skrabere med lige, skraa
eller buet Æg, Save med indhuggede Tænder, Bor, smaa
Pilespidser, de saakaldte Tværpilespidser. Afsloges korte,
brede og svære Flækker, de saakaldte Skiver, kunde disse
umiddelbart forsynes med Skrabeæg, Skiveskrabere, og til
dannes til mindre Økser, Spaltere. Af Affaldet har sik
kert ogsaa meget kunnet bruges umiddelbart uden Tildanning, naar det blot har været i Besiddelse af skarpe Kanter.
Foruden i selve Affaldsdyngerne finder man ret hyppig
her paa Egnen Steder, hvor man paa Jordens Overflade i
særligt rigt Tal kan opsamle mest Brudstykker af Flinteredskaber, men ogsaa hele og lidet brugte, der alt vidner
om, at Stenaldersfolket ogsaa her har haft Ophold. Paa
saadanne Bopladser findes Genstandene undertiden i saa
stort Tal, at man maa tænke sig, at der paa Stedet har
været et Værksted for Tilhugning af Flinten. Forneden i
Skabet findes en Indsamling fra Hovsør, Østerild Sogn
af de ældste og simpleste Økser, saakaldte tosidede Økser,
de er opsamlede paa Marken, men stammer muligvis fra
en Affaldsdynge fra den ældre Stenalder.
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I Skab Nr. 2 og øverst i Nr. 3

findes Indsamlinger fra saadanne Bopladser. Fra Vesløs
Sogn er Fundene noget spredte og fra Øsløs foreligger
en rig Indsamling, mest dog omfattende Brudstykker, hvor
imod der fra Østerildegnen findes mange fuldstændige
Redskaber. Paa Knudsbjerg, Sennels Sogn, fandtes tid
ligere en særlig rig Værkstedsplads. Herfra er der ind
samlet store Mængder af alle Slags Flintarbejder; det, der
findes i Skabet, kan nærmest betragtes som Efterslæt fra
tidligere rige Indsamlinger, som findes i Nationalmusæet.
I Grusgravene i Dragsbcek ved Thisted fandt Arbej
derne Tid efter anden et betydeligt Antal Flækker, og en
Undersøgelse gav til Resultat, at der mellem Gruset fand
tes ikke faa tosidede Økser samt store Mængder af Flint
affald, der kunde tyde paa, at her en Tid havde været
en Værkstedsplads. Medens der paa en Del af Gentandene findes friske Slagflader, er en Del ogsaa blevet rul
let i Stranden, og har derved til Dels faaet et andet Ud
seende. Ogsaa en Vildsvinetand,. skærpet og benyttet
som Kniv, er fundet der. Mindre Indsamlinger findes end
videre fra V. Vandet, Vildsund, Ashøje ved Hurup, Neder
Gramstrup og V. Ulsted ved Vestervig, Næstrup, Istrup,
Ydby og Sinnerup. Alle Indsamlingerne ligner dog i Ho
vedsagen hinanden.
Skab Nr. 3

indeholder en Fortsættelse af Bopladsfund samt en Række
tosidede Økser, fundne spredte udover Egnen, hovedsagent
lig fra det nordlige Thy. Derefter følger spidsnakkede
Økser, tilhugne og slebne, let kendelige paa den, som
Navnet antyder, tilspidsede Nakkeende. Det er den ældste
Økseform, paa hvilken der er anvendt Slibning. Forneden
i Skabet findes Rækker af den tyndnakkede uslebne Økse
og paa nederste Hylde Planker til saadanne Økser, altsaa
den første ved grove Slag tildannede raa Økse. Den finere
tilhuggede Økse dannedes af denne, ved at der afsloges
mindre Spaaner, og den færdige Økse til Arbejdsbrug
efter fuldendt Slibning, som borttog Mærkerne af Tilhug
ningen.
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Skab Nr. 4

fortsætter med tilhuggede tyndnakkede Økser; her ses Mo
dellen af et Skaft til en saadan Økse, der viser, hvor
ledes der kunde fremkomme et udmærket Redskab og
Vaaben. Naar Æggen, der kunde være udmærket fin og
skarp, blev beskadiget ved Brugen, slebes en ny Æg; af
saadanne opskærpede Økser findes der ogsaa Prøver lige
som af Økser, der næsten er helt opskærpede, saa ikke
stort mere end Nakkeenden er tilbage.
Forneden i samme Skab og øverst i Nr. 5 ses Sten
alderens yngste Økseform, nemlig den tyknakkede Økse,
hvoraf der findes Rækker baade af tilhugne og slebne.
Alle disse nævnte Økser indsattes i Skafter saaledes, at
Æggen havde samme Retning som Skaftet, Retøkser. En
lille Række af Økser med buet Æg, tidligere kaldet Hul
økser, havde ved Skæftningen Æggens Retning paa tværs
af Skaften, Tværøkse.
Skab Nr. 5.

Endvidere findes enkelte samlede Fund af Økser, saaJedes to smukke, tilhugne tyknakkede Økser af sort Flint,
fundne ved Tørvegravning i Hvidbjerg v. Aa Sogn. Paa
Skabets nederste Hylde er fremlagt forskellige Økser af
andre Stenarter end Flint, saaledes en enkelt med Hul til
Fastbinding, samt svære Økser med tilhugget Nakkeende,
Køller, en mindre Slibesten til den finere Slibning af Økser,
og i Bunden af Skabet Knusesten af Stenarten Kvarsit,
hvilke bl. a. kunde tænkes benyttede til Maling af Korn,
ejendommelige Kugler af Flint tildannede ved Afstødning,
sandsynligvis benyttede som Kastevaaben, Slyngesten eller
lignende.
Skab Nr. 6.

Som Arbejdsredskab ved Flintarbejdet benyttedes
større eller mindre Sten, Slagsten, som ved Brugen fik en
ejendommelig og let kendelig Slagflade. Saadanne Sten,
dannede af Stykker af beskadigede Økser, findes paa Ska
bets øverste Hylde og nedenfor ses en Række af Kølle
hoveder af forskellige Former. Fra Agger findes en lille
Række af Køller; de er til forskellige Tider opsamlede paa ■
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Stranden og stammer fra nu forsvundet Land. En lille
Række Sten bærer indborede Fordybninger, saakaldte
„skaalformede Fordybninger“, sandsynligvis hellige Tegn.
I den nederste Del af Skabet findes Former af Strids
økser, hvoraf flere er særdeles smukke og vidner højt om
Stenaldersfolkets Færdighed og Sans for smukke Vaaben.
Forneden i Skabet: Mejsler af forskellige Former og Stør
relser.
Skab Nr. 7.

Foroven Save af forskellige Former og Størrelser, flere
med vel udarbejdede Savtænder. Her findes endvidere en
lille Prøve paa Stenalderens Kar, saaledes et lille tildels
beskadiget Kar fra en nu forsvundet Høj i Tømmerby
Sogn. I Fyld fra samme Høj fandtes en Del stærkt orna
menterede Skaar, hvoraf en Del har kunnet sammensæt
tes til en større Flage af et Kar, der har været særdeles
smukt ornamenteret. Sammesteds findes Perler af Rav,
fundne forskellige Steder.
Forneden i Skabet ses Planker til Spyd samt grovt
ti'hugne Spyd. En lille Række af Sten, dels Flækker og
dels af Brudstykker af forskellige Redskaber, hvilke alle
er let kendelige ved, at de er afrundede paa en ejendom
melig Maade ved Enderne og har tydelige Spor af at være
stærkt brugte, er de saakaldte Ildsten, benyttede ved Frem
bringelse af Ild; endvidere findes Skrabere med tilhugget
Skafttunge.
Skab Nr. 8

indeholder mange Rækker af Spyd og Dolke i forskellige
Former og Størrelser, hvoraf en Del ligesom Dolkene ud
mærker sig ved smukt Arbejde. Adskillige af Dolkene
har Haandtag, andre mangler et saadant, men man maa
da tænke sig, at Bladet har haft en Bevikling, der tjente
som Haandtag; her findes ligeledes Rækker af forskellige
Pilespidser. Man forstaar den Højde af Dygtighed, der
maatte til for at behandle den vanskelige Flint og forfær
dige disse ejendommelige og tiltrækkende Stykker.
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Skab Nr. 9 og 10

indeholder Fund fra Broncealderen, der falder 1 Tiden c.
1500—500 f. Chr.
Fra dennes ældre Tid findes bl. a.
et særdeles smukt Fund fra en Kvindegrav i Tøtnmerby
Sogn. Oldsagerne bestaar af en Bælteplade af Bronce
med de for denne Tid karakteristiske Spiralcrnamenter, Dolk
med Knap til Fæstet, 2 Armringe, 2 mindre Knapper,
Brudstykker af en Naal samt Rester af en Kvast, tilhø
rende Bæltet. Endvidere Økser af forskellige Former, Fund
af Broncesegle fra Nygaard, Kallerup Segn. Fra Broncealderens yngre Tid findes flere Gravudstyr. I dette Tids
rum brændtes den døde paa Baal, hvorefter Asken op
samledes og hensattes i Lerkar, de saakaldte Urner, i en
Høj i et lille stensat Gravkammer. Imellem eller ovenpaa
de brændte Ben finder man ofte Broncegenstande fra Ligbaalet eller nedlagt efter at Asken var opsamlet. Som
typiske Genstande fra Mandsgrave fremkommer Sæt bestaaende af Syl, Barberkniv og Pincet, altsaa nærmest
Toiletredskaber. Fra denne Tid fremkommer ogsaa en
Række Sværd og Dolke af Bronce, af hvilke særlig be
mærkes det smukke Sværd fra Nors med støbt Fæste.
Dels i disse to Skabe og dels ovenpaa Samlingens
øvrige Skabe er anbragt Urner fra forskellige Steder af
Thy og V. Han Herred.
Skab Nr. II.

Fund fra Jærnalderen fra 500 f. Chr. til 1000 e. Chr.
Fra dette Tidsrum foreligger der her fra Egnen mærkvær
dig faa Fund, velsagtens fordi man ikke er stødt paa disse
Fund i nogen større Udstrækning, da denne Tids Grave
oftest er nedsænkede under Jordoverfladen. Fra Haven
ved Tvorup Plantørbolig findes en Række Lerkar fra Grave.
Endvidere et Fund fra Dragsbæk; det indeholdt 2 Lerkar, et
kort Jernsværd, 1 Saks og en halvmaanedannet Kniv; Fund
fra Snedsted bestaar af et Lerkar, et Bæger af Ler med
Laag og en Skjoldkugle. Fra Øsløs Sogn foreligger Fund
af forskellige Glasperler og Smaagenstande af Jern og
Bronce.
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Skab Nr. 12

indeholder Frøken Zangenbergs Samling, som blev købt
af Musæet, og som omfatter hovedsagentlig Fund fra Vend
syssel og Himmerlande. Se Aarbog for 1911.
Foran Musæumsbygningen findes henlagt Kværnstene,
Taphulsstene fra forskellige Afsnit af Oldtiden.

DEN KULTURHISTORISKE SAMLING.
Skab Nr. 13.

Over Skabet og paa de to øverste Hylder: En Sam
ling Pottemagerarbejde i sort Ler, de saakaldte Jydepotter,
som tidligere benyttedes i Husholdningen, og hvis For
træffelighed ikke noksom kan berømmes af gamle Folk.
Det er uvist om de er forfærdigede i Thy, sikkert er de
indført ved Pottehandlere fra Midtjylland, ligesom mange
af Han Herreds Krejlere fra deres Rejser ogsaa hjemførte
de nyttige Kar, dels til eget Brug og dels vel ogsaa til
Forhandling. Af Jydepotterne mærkes særlig de store
Lødgryder, der benyttedes til Hjemmefarvning, og Fløde
potterne, der paa Siden er forsynede med Tud, samt Kan
derne med Tud, hvori der lavedes Kaffe.
Af Jydepotter findes endvidere paa 3. Hylde en bæger
formet Underdel til en Tranlampe samt forskellige Lyse
stager. Af samme Materiale er ogsaa en Kakkelpotte.
For c. 100 Aar siden var det ret almindeligt, at man hos
Smaakaarsfolk opmurede Kakkelovnen af Flintknolde,
hvori der paa Siderne og paa Oversiden indmuredes de
krukkeformede Kakkelpotter, der blev benyttede til mange
Ting, til Tørring af Tøj, til at opvarme „Kakkelstene“,
som man, naar de var varme, tog i Hænderne for at varme
disse, naar man kom ude fra Kulden. Paa den lille Hylde:
Forskellige simple Lamper, Praaseholdere, Vægholdere
samt Fyrtønder og Fyrstaal i forskellige Udstyr og Stør
relser. De større Fyrstaal har været til Brug i Køkkenet,
de mindre er Lommefyrstaal. Paa Skabets Rygside er an
bragt en Række Lysesakse af Jern.
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3. Hylde: Redskaber for Tilvirkning af kvindelig Hus
flid : „Latpinde“, hvormed Lærredet udspiledes under Bleg
ningen, Syæsker, udskaarne og malede; paa den ene læses:
J. A. D. K. 1791; endvidere „Spjaal“ eller Baandvæv,
hvormed man vævede Strømpebaand, Bændler og lignende.
Islætten førtes igennem med Haanden og som Slagbord
benyttede man enten en Finger eller et Stykke Træ, som
man slog Traaden fast med. Paa den lille Hylde: Syskruer, Silketene, Garnvinde til at fastskrue paa Bord,
flere Sæt Klunkepinde, hvormed man virkede Snore, Pibe
jern med Bolte, Gnidesten af Glas, hvormed Sømfolden
udjævnedes.
Forneden i Skabet: Værktøj til Tilvirkning af mand
lig Husflid. Laase og Nøgler af forskellig Størrelse, Aareladejern med tilhørende Kølle, hvilke Redskaber enhver
Landmand tidligere var i Besiddelse af og forstod at be
nytte, Guldsmedstempler, hvorover Guldsmeden formede
Smykker og lignende, Cliché til Kattuntrykning, gammel
Tømmerøkse, Smeltedigel o. s. v. Mærkelig er en Haandten fra Agger, der benyttedes til at spinde Traaden,
hvoraf der lavedes Fiskegarn. Dette er en Arbejdsmetode,
som sikkert kan føres tilbage til Oldtiden og som endnu
i Mands Minde har været i Brug baade i Agger og Harboøre. Endvidere findes et blyindfattet Vindue samt „Pukkelglas“, norsk Kromglas, buklede Ruder, der var for
holdvis billige i den Tid, da Glasset var dyrt; det indfør
tes fra Norge. Paa den lille Hylde: Vægt med Messingskaale, Kornvægt, forskellige Sæt Vægtlodder samt et mid
delalderligt Vægtlod, fundet ved Kloakudgravning paa
Store Torv i Thisted. „Pilkløver“, benyttet til Kløvning
af Vidjer ved Kurvefletning, Benspidser til Splejdsning af
Reb o. a. T.
Skab Nr. 14.
Øverste Hylde: Fcrskelligt Husgeraad af Messing og
Kobber.
2. Hylde: En Del Genstande til personligt Brug, som
Hovedvandsæg af Træ, Lommeure, deriblandt et saakaldt
„Koøje“, Tobaksdaase af Messing, Kalenderdaase, Spæn-
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der til Sko, Blækhuse af Bly, Briller og Brilleæsker,
Oblater med tilhørende Signet, hvormed Breve sammen
klæbedes, udskaarne Æsker til Barberværktøj. Af andre
Genstande findes en Samling Tinsager, en lille Klokke
med Indskrift: Sit nornen Domini Benedictus. Den store
Klokke er fra Vesløsgaard, hvor den benyttedes som
Gaardklokke og rimeligvis kommet til Egnen ved en Stran
ding. Den bærer Indskriften: Gerrit Schimmel me fecit
daventria 1669 o: Gerhard Schimmel støbte mig i Daventry 1669. Endvidere ses en „Tordensten“, d. v. s. en
Økse af Flint, som man flere Steder i Thy nedgravede
under Husets Dørtærskel som Værn mod Lynnedslag,
denne er fra Østerild.
3. Hylde: Vaaben af forskellig Slags. Gevær og Læder
tøj fra Thisted Borgervæbning, Bøsse med Flintlaas, Pi
stoler, Sabler, forskellige Krudthorn, dels af Tin og dels
af Ben, smukt udskaarne, Feltflasker. Fra Sjørring Sø
foreligger 3 Økseblade af middelalderlige Former samt en
Partisan.
Forneden i Skabet: Udvalg af de mange forskellige
gamle Bøger, som Musæet efterhaanden er kommet i Be
siddelse af. Særlig lægges Mærke til et Eksplr. af Fre
derik den 2.s Bibel, trykt 1589.
Skab Nr. 15.

Klædningsstykker og Dele af Dragter. Af den gamle
thylandske Mandsdragt findes den røde Toplue, Vest og
„Manskettes Knæbukser“. Af Kvindedragten lægges Mærke
til den høje Hat, der engang var i Brug i Egnen, og som
bæres over det smukke pibede Hovedsæt, hvoraf der fin
des et Par gode Prøver. Stokke med Sølvbeslag, Kamme
o. s. v.
Skab Nr. 16 samt Tallcrkenhylden.

Genstande af Glas, Porcellæn og Fajance samt nogle
faa Sølvgenstande. En Del af Fajancen er af engelsk Op
rindelse og vistnok hjembragt ved Søfolk eller indkommet
ved Strandinger. Om den tidligere livlige Forbindelse med
Norge gennem Studehandelen minder to af den Række
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Tinfade, som er anbragt over Skabet, idet disse bærer
norske Navne.
Af andre Genstande mærkes et stort Dobbeltskab i
Rokokostil med Billeder af en Mand og Kvinde paa Dø
rene, fra Grurup. Det bærer Bogstaverne
N. C. S.
M. P. D.
K.

Sk.
1766

Paa dette Skab er anbragt forskellige mindre Kister,
Kasser og Vognskrin. Man lægger særlig Mærke til den
mindre halvrunde Kiste, overtrukket med Læder og beslaaet
med Messingplader for Enderne; den er fra Vesløs og
har været benyttet af Studeprangere, der i den hjemførte
de blanke Specier for Studene, som solgtes paa de hol
stenske Markeder. Paa Væggen hænger 2 Døre fra en
Alkove, Aarstal 1188, og en Række Manglefjæl, dels ma
lede og dels udskaarne. Rækken fortsættes paa Pillen
mellem Skab 13 og 14, hvor Musæets ældste Manglefjæl
(defekt) findes. Den bærer Bogstaverne M. L. D. A. og
Aarstallet 1626. 1 Stedet for at rulle Tøjet benyttede man
tidligere den Fremgangsmaade, at det vikledes om en rund
Stok, en »Mangletrille“ og derpaa rulledes paa et Bord
ved Hjælp af Manglefjælen, der hyppig var en Kæreste
gave. Det samme var Tilfældet med Banketærsklen, hvor
med Tøjet bankedes under Vasken. Paa samme Pille
hænger endvidere Bisniere af Træ, ogsaa kaldet »holstensk
Vægte“, Lyseholdere af færn, samt Halsringen fra Gabe
stokken fra Tilsted Kirke.
Mellem Vinduet og Skab 13 er anbragt Forsiden af
et mindre Skab i Renecansestil. Det fandtes indmuret i
en Gaard i Frøstrup, hvor det har siddet siden Gaarden
kom i Giverens Slægts Besiddelse c. 1770. Der fortælles
om det, at det har været der siden Svenskekrigenes Tid,
hvilket Skabets Alder altsaa heller ikke modsiger. Sagnet
fortæller, at da Svenskerne 1658 kom til Gaarden tog de
Skabet ned i den Tanke, at det indeholdt Penge og Kost
barheder. Et Stykke Syd for Gaarden brød de det op,
og Mærkerne af Beskadigelserne ses endnu paa Laase-
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skiltene. Om de fandt de søgte Værdier vides ikke, men
Ejeren fandt siden Skabet i et Kær og bragte det tilbage
til Gaarden.
Over Skab 14 findes Byens og Borgervæbningens
Trommer begge med Byens Vaaben, samt en „Hat“ af
Kobber antagelig benyttet ved Brændevinsbrænding. Over
Døren: jærnbeslaaet Trækiste. Paa dens Laag læses Aarstallet 1768 og paa Forsiden: »Thisted Købstads Kæmnerkasse«.
Den store Himmelseng med Omhæng er fra Damsgaard, Sønderhaa Sogn, men stammer formentlig fra Irup.
Ved Siden af denne findes en stor Egetræs Standkiste;
paa Vinduespillerne hænger Sengevarmere og to mindre
Ure. Paa den modsatte Side af Hovedindgangen en Brevkiste
af Jern, der baade indvendig og udvendig er forsynet
med mægtige Laase; den er fra en gammel Købmandsgaard i Thisted. Ved Vinduet et Spinet ligeledes fra Thi
sted samt et Stueur udført af Chresten Hede, en bekendt
Stueurmager fra Thy. Skiven er mærket: Nr. 12. Musæet
er i Besiddelse af en Skive, der har tilhørt et Ur, forfærdiget af samme Mester; det bærer Nr. 234.
Lysekronen af Glas er fra Thisted Raadhus. Det
gamle Glarmesterskilt hængte i mange Aar ude i Nørre
gade, hvortil det var kommet fra Aalborg. Det bærer
Aarstallet 1768 indridset. Endvidere findes en Alterskranke
mrkt. 1723 fra Ørum Kirke; den er overmalet, men i Mid
ten ses et Vaabenskjold i hvis Felter en Klokke og en
Gedde: endvidere læses i et kronet Navnetræk Bogstaverne
A. G. D. og H. V. K. Ørum Kirke ejedes paa denne Tid
af Charlotte Amalie f. Gedde, Enke efter Henrik Klingenberg, der døde 1716. Det er altsaa deres Vaabenskjold
og Navnetræk, som her findes afbildede.
Den gamle Doktorstol har tilhørt den bekendte Ben
brudslæge Stine Kusk i Nors.
Paa Væggene findes hist og her anbragt en Del Bil
leder, tildels af nu forsvundne Partier af Thisted og af
thylandske Herregaardc. Pladsmangel forhindrer yderligere
Ophængning af den righoldige Billedsamling.
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Paa Trappegangen til Kælderen:

Genstande fra Thisted Bys gamle Brandvæsen. Paa
Væggene Skilte for Brandsvende, Vandbærere, Reservemænd o. s. v., Standere for Redningskorpset, Tømrerne
og Brandmandskabet. Standerne var fastgjort til Stæn
ger, der endte med et Fanespyd; et saadant med Frede
rik d. 7.s kronede Navnetræk ses midt for Trappen, hvor
en mindre Sprøjte er anbragt, samt Haandsprøjte og Brand
spande af Læder og Halm.
Kælderrummene:

Model af en Haandkværn med Sten; Løberen er mærket
A. 1752 C. B. I Vinduet henstaar Stenene til en mindre Kværn,
en saakaldet Sennepskværn. En Samling Spyd, hvis Stager
er formede som Geværer, minder om Slavekrigen 1848,
der ogsaa her paa Egnen satte Sindene i Bevægelse.
Paa samme Væg er anbragt Vaffel- og Bakkelsejærn
samt „Gode Raad“-Jærn; de sidste brugtes til Bagning af
„Gode Raad“, ganske tynde Kager, der, medens de endnu
var varme, rulledes til Kræmmerhuse, og som tidligere
sammen med en Snaps var den første Velkomst, der mod
tog fremmede i et Bondehjem. Ristene benyttedes til
Stegning af Sild og Lammehoveder.
Af gamle Landbrugsredskaber findes en Træplov,
Skovl af Træ, Skovlblad af Træ, beslaaet med et Skære
af Jærn, Grebe af Træ, udskaarne Stavtræer til Stude og
Heste; de anbragtes paa Sivpuder. Segl, væsentlig benyt
tede ved Rapshøsten, Bidsler af forskellige Former og
Størrelser. Haandten og Selvvinde, hvormed man tidligere
tilvirkede Reb dels af Hamp og optrævlet Tovværk, man
fik ved Strandingsauktionerne, men undertiden ogsaa af
Heste- og Kreaturhaar.
I Døraabningen er ophængt en Tavle, hvorpaa man
paa Landet noterede Arbejdet, der skulde udføres i Ugens
Løb, derfor mangler Søndagen. Paa Hylder findes anbragt
Bradepander af Kobber, en af disse har tilhørt en Koge
kone, der i sin Tid var meget efterspurgt paa Landet, naar
der skulde være Gilde; endvidere Ølkander, Lejler o. s. v.
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Som et Minde om Høravlen, der i sin Tid dreves i
ret udstrakt Maalestok i Thy og Han Herred, findes Hør
bryder, Hegler og en Skagehaand; mærkeligt nok synes
Skagefoden at være fuldstændigt forsvundet fra Egnen.
I Kælderen findes endvidere Musæets Samling af gamle
Bilæggerovne og Ovnplader. Den i det forreste Rum op
stillede Ovn bæi er Aarstallet 1674. Paa Forpladen ses
en Fremstilling af en svævende Due, hvorunder en Mand
med to Tavler, paa hvert et Hjerte; endvidere ses en knæ
lende Kvinde, der lægger højre Haand paa en Slags Pult,
hvorpaa der ligger en Bog, i venstre Haand holder hun
et Hjerte. Indskrift: See, her ofrer Sielen Gud sit Hjerte.
Paa Sidepladen ses en Kristusfigur med Krone og Septer
i et Hjerte. Indskriften over Billedet er: Jesus er vor
Hiertes Konge, og under Billedet: Være snilde som Slan
ger, enfoldige som Duer, samt en Fremstilling af Slanger
og Duer. Ovnen er af norsk Oprindelse, men Fabrika
tionsstedet er ukendt. Fra et Jærnværk i Harzen er der
imod ganske sikkert Plader af en anden Ovn, der paa
Forpladen har en Afbildning af en gaaende Kvinde med
en Hund ved sine Fødder. Indskriften er Patientia 1634;
Patientia betyder Taalmod. Paa Sidepladerne ses et Bil
lede af Jesus og den samaritanske Kvinde med Indskrift:
Von d. Frowlein von Samaria, Joh. 4.
Uden at komme nærmere ind paa de øvrige Plader
skal dog gøres opmærksom paa Musæets ældste, der er
anbragt paa Væggen; den har en større Billedfremstilling
med Indskrift: VOM . REICHEN . MAN . VND . ARMEN
. LASERVZ . LUCÆ . 16. Den er af tysk Fabrikat og
Dragterne peger hen paa det 16. Aarhundredes Slutning.
Tre Etageovne fra yngre Tid er ikke opstillede.
Endvidere findes en gammel Bogtrykpresse. Paa
denne blev Thisted ældste Avis, den nuværende Thisted
Amts Avis, i sin Tid trykt; den havde oprindelig Navnet:
Den nordcimbriske Tilskuer.
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Medlemsliste.
Kommunerepræsentant *.

Paa Landet i Thy.
Abildhauge, Sagfører, Vestervig
Ditlevsen, Lærer, Elsted
Dithmann, Lærer, Ballerum
Andersen, Chr., Grdj., Sennels
Andersen, J. P., Lærer, Klitmøller
Dueholm, Anton, Grdj., Serup
Andersen, A. N., Lærer, Hunstrup
Dueholm, Chr., Grdj., Odby
Andersen, Lærer, Skyum s. Skole
Engelsted, Frue, Vestervig
Eskesen, Plantør, Hvidbjerg v. A.
Andersen, J., Landmand, Hunborg
Andersen, Jens, Fabrikant, Uglev
Fibiger, Proprietær, Øland
Andersen, Chr., Svalgaard,Snedsted
Frandsen, Lærer, Faartoft
Andersen, Chr., Vandetgaard
Frøkjær, Gaardejer, Vestervig
Fuglsang, Grd.,Pallisgaardpr.Hurup
Andersen, P., Lærer, Ørum Skole,
Bedsted
Fugl, Herredsfoged, Vestervig
Ascanius, L., Lærer, Odby
Gadegaard, N., Gaardejer, Odby
Bach, Chr., Tingstrup
Gramstrup-Andersen, Gaardejer,
Bach, Herredsfuldm., Vestervig
Vestervig
Bendixsen, Postmester, Vestervig
Gravesen, Købm., Hvidbjerg
Bjerregaard, N. C., Torsted
Gravesen, Jens, Grdj., Sundby
Bloch, Postmester, Hurup
* Grøn, A., Lærer, Nørhaa
Bredahl, Chr., Grdj., Nørgd., Nør- !
Hamlev, Pastor, Vandet
haa
Hammer, Chr., Gaardejer, Aas
* Bruun, Skovrider, Hovmarksg., Ydby
Hansen, Lærerinde, Hillerslev
Buus, Læge, Hunborg
Hansen, Proprietær, Egebaksande
Carlsen, Mejeriejer, Tvorup
Harkjær, Jens, Propr., Todbøl
Carlsen, Vald., Grdj., Snedsted
Harkjær, Ville, Grdj., Snedsted
Christensen, A. Lærer, Harring
Haslund, Læge, Koldby
Christensen, Anton, Gdr., Egebjerg i
Hauge, Peter, Købm., Søndbjerg
'
Havreballe, P., Vognmand, Serup
Christensen, C., Lærer, Villerup
Christensen, Niels Mat., GaardHebsgaard, Chr. Elsted
bestyrer, S. Skjoldborg
Helligsøe, A., Vejmand, Serup
Christiansen, Lærer, Sundby
Henriksen, Trafikassistent, Hurup
Dahl, Sognepræst, Visby-Heltborg
Henriksen, Lærer, 0. Vandet
Dam, Laur., Sognefoged, Boddum
Hestbech, N., T eglværksejer, Vester
Dam, Lærer, Kaastrup
Assels
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Larsen, Jens Monn, Dollerup
Hjortsvang, Pastor, Rær
Lauritzen, Stenhøjg., Hvidbjerg
Hoelgaard, Sparekassedir., Hvid
Lauritzen, Marius, Brunsbjergg.,
bjerg
V. Vandet
Hoppe, Lærer, Barslev
Leegaard, Peder, Gaardbestyrer,
Hornstrup, P., Gaardejer, Hørdum
Fuglsang
Hundahl, J. K, Købm , Vestervig
Leerskov, M., Propr., Færgegaard
Højberg, Ungkarl, Styvel
Lings, Gaardejer, Heltborg
Ilsøe, Læge, Hvidbjerg
Liitzhøft, Proprietær, Tandrup
Jacobsen, Bankdirektør, Hvidbjerg
Lyngs, Lars, Fisker, Tambohus
Jacobsen, Plantør, Tovsig
Madsen, N. K., Smed, Uglev
Jacobsen, Jens, Fisker, Tambohus
Munk, Carl, Tømrer, Hinding
Jensen, Poul, N. Skjoldborg
Myrup, Lærer, Tingstrup
Jensen, P. K., Lærer, Hvidbjerg Th.
Nedergaard, Lærer, Skinnerup
Jensen, Alfred. Frøhøjgaard, Th.
Nielsen-Hviid, Lærer, Vestervig
Jensen, Lars, Tømrer, Uglev
Nielsen, Plantør, Tved
Jensen, Gæstgiver, Stenbjerg
Nielsen, Sognepræst, Hunborg
Jensen, Søren, Gaardejer, Serup
Nielsen, K., Elektriker, Uglev
* Jensen, A. C., Lærer, Nors
Nikolajsen, N. Chr., Grdj., Nørhaa
Jensen, Lars, Gaardejer, Serup
Nygart, A. J., Landstingsmand, Ny* Jensen, Joh, Lærer, Østerild
gaard, Hvidbjerg
Jepsen, Købm., Vestervig
Nørgaard, P., Gaardejer, Todbøl
Jespersen, J. B., Lærer, Taabel,
Nørgaard, Svend, Bcersted
Vestervig
Odgaard, Proprietær, Smerup
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Regnskabsoversigt for 1916.
Historisk Samfund.
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3. Tilskud fra Staten til Aarbogen..................................
—
- Sparekassen for Thisted Amt...................
4. Salg af Aarbøger.................................................... . . .
5. Andre Indtægter.............................................................

Ialt Indtægt

O.

31 95
723 00
200 00
254)0
38 50
21 84
1040 29

Udgift.
1.
2.
3.
4.
5.

Udgifter ved Aarbogen m. ni...........................................
Bidrag til Musæet for Thy og V. Hanherred................
Kundgørelser, Porto m. ni................................................
Andre forskellige Udgifter . . . •..................................
Kassebeholdning ved Aarets Udgang.............................

Ialt Udgift

592
300
31
103
12

84
00
04
75
66

1040 29

Museet.
Indtægt.

Kr.

1 Kassebeholdning................ ...................................
2 Modtagne Bidrag:
Statstilskud til Erhvervelse (3Kvartaler).......................
Historisk Samfund..............................................................
Thisted Amt........................................................................
Thisted Købstad................................................................
Samme ekstra til Museumsbygningen...........................
Sogneraadene.....................................................................
3.. Indvunden Husleje.............................................................
4 Ekstraordinært Bidrag til Bygningen.............................
5 Renter i Landbosparekassen..........................................
6 Andre Indtægter.................................................................

0.

225 24
375
300
100
100
300
180
500
520
20
54

00
(X)
00
00
00
00
00
00
97
48

Ialt Indtægt 2675 69

Udgift,
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anskaffelser til Museet, Rejser m. m..............................
Tilsyn medSamlingen.......................................................
Inventar
..........................................................................
Skatter &Afgifter...............................................................
Renter................................................................................
Reparationer ved Bygningen...........................................
Jærnbjælker til Ombygningen...........................................
Andre Udgifter ....................................................................
Kassebeholdning ved Aarets Udgang ...........................

460’40
32 00
105 60
57 20
425 00
£32^57
574 00
65 05
823 87

Ialt Udgift

2675 69
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