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Og lyset skinnede
i mørket
A f p a s to r K a r l A a g e M a d sen

DET ER MÆRKELIGT med juleevangeliet: Vi kan
høre det år efter år, ja endda flere gange hver jul og alligevel bliver det aldrig forslidt. For de fleste
hører det uadskilleligt med til de juletraditioner, vi
ikke vil undvære.
Fra mit barndomshjem husker jeg, hvilken højtid
der juleaften bredte sig i stuen, når mor havde ord
net opvasken efter den gode julemad, og vi alle, store
og små, samledes omkring bordet. For nu læste far
med en stemme, der næsten bævede af højtid, det
kære juleevangelium: Men det begav sig i disse dage,
at en befaling udgik fra kejser Augustus, at al verden
skulle skrives i mandtal . . . Selv om tanker om gaver
og juletræ stod os børn i hovedet, var det alligevel,
en ganske given sag, at vi ikke kunne gå i gang med
at pakke op og gå omkring træet, før juleevangeliet
var blevet læst. Det var ikke, fordi vi af de voksne
fik at vide, at sådant skulle det være. Men vi følte
selv, at uden dette evangelium var det ikke rigtig jul.
Dengang var det kun en fornemmelse af traditio
nernes betydning og nødvendighed, således at det
ikke kunne blive en rigtig juleaften i det ydre, uden
at juleevangeliet var blevet læst. Men der ligger jo en
meget dybere sandhed gemt i det. Nemlig den, at
der heller ikke kan blive rigtig jul, uden at jule
evangeliets bud kommer ind i vor verden og vort liv.
Her betyder jul ikke blot de få bestemte dage om
kring den 24. december, men jul betyder et menne
skeliv, der frimodigt og trygt tør se både liv og død
i øjnene, fordi det ved, at det er taget an af en Gud,
der elsker og ikke vil slippe sit barn.
Evangelisten Johannes har sin egen måde at ud
trykke det på. Han siger det sådant, at „lyset skin
nede i mørket“. N u har vi vel også fået fat på, at jul
er noget med lys. Men måske vi alligevel ikke har
fornemmet den dybe modsætning og spænding, der
ligger i Johannes’ ord om lyset, der skinnede i mør
ket. Lyset skinnede ikke blot mellem andre lys, men
det brød ind i det buldrende, begsorte mørke med
en stråle af skærende klart lys, der fordrev mørket.
Enten vi nu bryder os om at høre det eller ikke, så er
mørket et udtryk for menneskers kår og tilstand.
Deres håb, deres længsler og fremtid er bundet af
død og undergang.
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Men ind i det mørke kommer julen med sit bud
om, at nu er der tændt lys i mørket. Det lys er Jesus
Kristus, som ikke nøjes med at forbande mørket og
skælde ud over det, men som jager det på flugt.
Johannes’ billede er endda sandt i endnu dybere for
stand. For det er en kendt sag, at mørket ikke for
svinder, blot fordi vi ønsker det væk eller med hele
vor sjæls styrke hader det inderligt. Og på samme
måde kan vi ikke komme løs af den forbandelse, der
hænger over os, at vi er dømte og fortabte, blot ved
at ønske det og hade fortabelsen af hele vor sjæl.
Men juleevangeliet forkynder, at Gud tænder lyset
og fordriver vort mørke ved at sende Jesus Kristus
til os. Gud kom til os, før vi kom til ham. Skulle der
være rimelighed i det, måtte det være os, der kom
til ham. For det er da den, der har gjort uret, der må
gøre det første skridt. Og det er os, der er gået bort
fra Gud. Det er hos os, fejlen ligger, og ikke hos
Gud. Det var mørket, der måtte forsvinde og blive
til lys.
Gud vidste blot, at så ville det aldrig nogensinde
blive til noget mellem ham og os. For så langt ind i
mørket er vi kommet, at selv når vi mente, at vi var
på vej imod Gud, var vi på vej væk fra ham, og når
vi troede, at vi tjente Gud, så var det os selv, vi
tjente. Men Gud ville ikke være uden sine ypperste
skabninger, mennesker. Derfor måtte han komme til
os. Ja, han måtte ligefrem følge og forfølge os, der
gik bort fra ham med sin tilgivelse og kærlighed. Det
var det, han gjorde den nat på marken uden for
Bethlehem, da han lod sin søn blive menneske og
derved selv gik med lyset ind midt i mørket.
Siden den nat har det været anderledes at være
menneske. For siden da har Gud forfulgt os menne(Fortsæltes nederst side 7)
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4. Å R G A N G

JULEN står igen for døren. Snart vil alle landets kirkeklokker kime
julen ind, og rundt omkring i de mange hjem samles man for at fejre
den store fest.
„Jul på Mors“ 1966 deles denne gang gratis ud til alle husstande i

Johs. Fischer.......................

Udgiver:
Nykøbing Mors KFUM

Jul på Mors 1966
landkommunerne og kan desuden købes i kiosker og hos boghandlerne,
og vi vil gerne gennem disse linier sende vor hjerteligste tak til alle,
som har givet et bidrag til „Jul på Mors“, dels gennem fortællinger,
vers og dels gennem annoncerne.
Vi er meget taknemmelige for den interesse, der er vist os af morsingboer, som nu har deres hjem i andre egne af landet, og som har sendt
os stof til hæftet.
Vi vil stadig med glæde modtage stof, da vi håber at kunne udsende
hæftet i årene fremover.
Hvis nogen har nogle oplevelser eller kan huske noget fra gammel
tid, vil vi meget gerne høre nærmere fra dem.
Idet vi siger hjertelig tak til alle, som har medvirket til „Jul på
Mors“ 1966, der hvert år giver et pænt overskud til arbejdet blandt
K. F. U. M. og K.s ungdom, ønsker vi alle morsingboer, både indenøs
og udenøs, en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Red.

ulepfa
Kæmpeudvalg i alt til juletræet
og dekorationer

Kæmpeudvalg i prima knækfri
voksduge
samt alt i plasticduge
Skumgummisæder m./u. betræk
Forliggere, Løbere, Kamin
tæpper i ren uld
Alt i linoleum og vinylfilt, såvel
i tæpper som i metermål

F ornuftige

Gulvbelægning

ju leg a ve

Vi kommer over hele øen og
giver gerne tilbud uden
forbindende

idéer

MORSØ FARVE MØLLE
TELEFON 20988
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S&at at så
fret
at køba

A L L E J U L E G A V E R NE
under et tag - »midt i byens hjerte«
Damekonfektion - 1. sal
Frakker, costumer, pelse, vindjakker og sportstøj

Pigekonfektion - 1. sal
Duffel-coats, vindjakker, sportstøj, frakker og
dragter

Damekjoler - 1. sal
Kjoler, bluser, nederdele og slacks

Pigekjoler - 1. sal
Pigekjoler, nederdele, bluser og slacks

Metervarer - stuen
Kjolestoffer, bomuldsstoffer, costumestofferm.m.

Udstyr - stuen
Senge, sengetøj, madrasser, sengetæpper, sove
poser, plaids, dynebetræk, pudebetræk, lagner,
dækketøj, flonelstæpper, uldtæpper

Gulvtæpper - stuen
Afpassede tæpper, tæpper „fra væg til væg“
i kvaliteterne: „W eston“, „Gram “, „Højer“,
„Heugafelt“, „Intertest“, „Tapisom“

Gardiner

Tricotage - stuen
Modestrik, undertøj, nattøj, house-coats, bade
kåber, strømper, korsettering, handsker, tørklæ
der, hatte, paraplyer og lommetørklæder

Systue - 1. sal
Vor 1. klasses systue udfører ethvert individuelt
ønske indenfor finere kjolesyning

De skulle „gå tur“ i vor gardingade, hvor vi
præsenterer mange hundrede dessiner af de
nyeste og mest moderne gardin- og dekorationsstoffer.
Vore specielt uddannede montører, dekoratører
og syersker står til Deres disposition og tager
alt besværet for Dem.
Vore tæppe- og gardinvogne kommer overalt
og viser Dem gerne varerne i Deres hjem.

NIELS JENSEN&SBN
^ * ^ ( 0 7 7 ) 2 15 7 7 *
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Ny model af den fuld-transistoriserede B & O stereo lysnets-radio

BEOMASTER 900 K

Det danske
kvalitetsmærke

Radioapparatet, der har vendt op og ned på alle
tilvante begreber om radioens ydeevne og ud
seende. — Eminent tonefylde, takket være de
revolutionerende B &O trykkammer-højttalere.

KR. 11 30 ,00

Aagade, Nykøbing Mors, telefon 2 0 4 23

B & O for den kreds, der diskuterer smag og kvalitet før prisen

Gaskomfurer
og alt
gastilbehør

Morsø Depot

E. Mikkelsen, Fruevej 48, telf. 2 1 3 9 4 , Nykøbing M.

julens gaver dejlige tøjgav er
Ålgades Varehus
opfylder ethvert ønske om
rap“ påklædning til de unge
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Fla de Kirke
Af
fhv. lærer Søndergaard

KIRKEN I FLADE er, som de fleste steder i Dan
mark, den ældste bygning i sognet. Den stammer fra
omkring år 1200. Den ligger, som de fleste kirker
gør, højt og er uden tårn. Udenfor på kirkegården
hviler slægt efter slægt, hvis navne er glemt og hvis
historie ikke kan skrives. Når man tænker på de
mange slægtled, der gik foran os, og ved, at hver
eneste af dem ejede en verden af tanker, der for
svandt, da døden kom, ja så er det en mærkelig
følelse at gå her i de dødes have. Den ligesom sam
ler hele sognets uskrevne historie i sig.
Hvor kirken i dag ligger, har der sikkert i oldtiden
været en helligdom, et vi, hvor vore forfædre har til
bedt og ofret til Odin og Thor og andre guder. En
dag er så kommet en munk og har bragt budskabet
om den nye lære, og så er stedet blevet indviet til den
nye lære om den hvide Krist. Der er blevet rejst en
lille trækirke, hvor man kunne samles. Omkring år
1200 blev der rundt i landet rejst kirker af tilhugne
granitkvadre. I forhold til de huse folk selv beboede,
har det været et kolossalt stort byggearbejde. Der
blev bygget kirke ved kirke landet rundt til erstat
ning for de små trækirker. Det var en imponerende
offervilje i en fattig tid.
De fleste kirker er indviet til en helgen eller hel
geninde. Også Flade kirke var indviet til sin helgen
inde, hvis reliqvie lå gemt i kirkens alter. Det var
sankt Margrethe, som døde år 275. Hun var født i
det sydlige Lilleasien, hvor hendes fader var præst
ved et hedensk tempel. Hun blev tidlig grebet af
kristendommen, men trods modgang og pinsler op
gav hun ikke sin tro. Hun blev tilsidst halshugget
efter at have holdt en tale til folket, hvorved mange
blev omvendt til kristendommen. Denne legende om
den hellige Margrethe blev senere forvekslet med
legenden fra den hellige kilde nord for kirken, hvor
der fortaltes om en sankt Margrethe, der sammen
med sin mand ville til alters i Flade kirke. På vejen
får hun en slem hikke, og manden, der troede at
hun havde spist før hun gik (ifølge katolsk skik går
man fastende til alters), blev så ophidset, at han slog
hende ihjel. Hendes grav var ifølge sognet vest for
kilden, der havde helbredende kraft. Dette var for
folket et tegn på, at hun var uskyldig. Denne sankt
6

Margrethe blev anset for en helgen, skønt hun aldrig
er blevet kanoniseret, d.v.s. udnævnt af paven.
Denne kilde har været den mest ansete og mest
søgte af alle hellige kilder på Mors. Dens vand har
været brugt som helsemiddel helt op til vore dage.
Malerinden Ane Villadsen, der er barnefødt i Flade,
og hvis far og farfar ejede gården, hvor kilden sprin
ger frem, skriver, at hendes bedstemor har fortalt, at
der hver sankt Hansaften kom masser af mennesker
for at hente vand fra kilden, ja at hendes fader kan
huske, at han stod på bakken nord for kilden for at
se på de fremmede ved kilden. - Det skulle ikke over
raske, om der endnu bliver hentet vand fra kilden,
skriver forfatteren Marius Dalsgaard. Dette til trods
er der nu ikke meget spor af kilden. Kun kan man
endnu være heldig at finde skår af de krus, der blev
slået i stykker, når det helsebringende vand var druk
ket eller på anden vis brugt som lægemiddel. - Ikke
så sært, at man forvekslede den folkelige helgeninde
med den kanoniserede.
For den interesserede er Flade kirke et besøg værd.
Alene de figursten, der sidder i kirkemuren, er ejen
dommeligt. På sydmuren findes et sjældent solur; på
sydsiden af koret en gravsten fra 1450 over en præst
ved navn Stefanus, og på østgavlen en sten med en
mærkelig tegning af en hånd, som provst Henry Lar
sen betegnede som den velsignende hånd, der teg

nede korsets tegn over sine sognebørn. Endelig er der
i en klokkestabel ved vestgavlen ophængt en klokke
med latinsk indskrift, der oversat lyder: „Begyndelse
og ende - Gud og menneske, o konge, ærens Christus
kom med fred, Herrens år i4 8 6 “ .
Der kunne være meget at fremdrage endnu, både
hvad det ydre og det indre angår. Men måtte dette
kunne få en og anden til at søge til kirken og tænke
på svundne tider, var formålet nået.
&

'^f-avez 2<zt gJLœàet

Saml på sølvtøj,
begynd med en
ske som julegave
Den eksclusive
gave i guld og
sølv får De hos

øztsen
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Og lyset skinnede i mørket. . .

wetrok

ønsker alle sine venner

på Mors en glædelig juli

Wetrok rengørings
maskiner og rationali
seringssystemer
anvendes på offentlige
institutioner.
Udgifterne nedbragt
med ca. 30 pct.

(fortsat fra side 4)

sker, der bestandig vender sig fra ham, med sin selvforglemmende kærlighed. Vi har skubbet ham fra os,
vi har villet fortjene os Guds tilgivelse i stedet for at
få den foræret af ham, vi har slået ham ihjel og be
tydet ham, at der ikke er plads til ham hos os. Men
det, Gud begyndte julenat, har han ikke et eneste øje
blik fraveget. N u er det nådetid, nu kan mennesker
finde Guds tilgivelse. For den er kommet helt ned
til os. Intet menneske kan nu sige, at det bad om
Guds tilgivelse og fred, men kunne ikke finde den.
At finde rimelighed og fornuft deri kan vi ikke.
Men det forlanges heller ikke. Han venter kun, at vi
skal tro ham og med tillid til ham lade os tilgivelse
og evigt liv forære. For så mange, som tager imod
ham, giver han magt til at blive hans børn!
Karl Aa. Madsen.

AA Wetrok
Amagerbrogade 3 0 0 . København S
Telf. (01) 5 0 6 3 0 3
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Vore specialiteter
i småkager og
brune kager an
befales. Vore for
handlere modta
ger gerne Deres
bestilling.
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Nyt fra Museet
A f P. C. O. Nørgaard
*

I LIGHED med tidligere år er der også i år indgået
mange meddelelser til museet om jordfundne for
tidslevn. I hvert enkelt tilfælde er der gjort en under
søgelse på stedet, mange af fundene har været af be
tydelig historisk værdi.
Undersøgelserne har været fulgt af egnens beboere
med stor interesse. Og nogle af udgravningerne har
været forevist for de nærliggende skoler.
Alle undersøgelser har været ledet af museets med
arbejder for markfund, planteskoleejer P. C. O. N ør
gaard, Sundby, assisteret af unge med arkæologisk
interesse. Alle meddelelser til museet i år er om fund,
der er gjort under markarbejde, pløjning eller harv
ning. I det følgende skal omtales nogle af de vigtig
ste fund.
Hos Vald. Steffensen, Skærbæk, er undersøgt en
stensat grav, sat af hovedstore sten. Graven indeholdt
8

en lille lerskål, ca. 10 cm i diameter, med 4 vortefor
mede fødder. Lerskåle af denne type er meget sjæld
ne. De få skåle af denne type, der er fundet her i
landet, har været 16 til 23 cm i diameter. Endvidere
indeholdt graven 3 små ravperler.
En overpløjet høj er undersøgt hos Peder Morten
sen, Tøving. Denne indeholdt 5 grave. De 2 var
stærkt ødelagte af markedskaber. - Grav nr. 3 var
meget velbevaret, det var en kiste sat af træplanker.
Denne grav indeholdt 21 ravperler. - Grav nr. 4 in
deholdt et lerkar med smukke ornamenter. — Grav
nr. 5 var tom.

julens indkøb
samlet på et sted
OG

SÅ FÅR D E E N D D A

D IV ID E N D E

Lyder det forjættende? Jamen, det kan nemt blive virkelighed, blot De går i
JULEBRUGSEN! Her kan De få alt det, De skal bruge til højtiden — masser
af dejlig mad — og julegaver til hele familien! Det er betryggende at vide, at
De i BRUGSEN får høj kvalitet til lave priser — og er De medlem, får De
endda rare penge tilbage — i form af dividende!
Kom ind og se Dem om, her er feststemning og masser af fordelagtige tilbud.

Hos Alfred Krogh, Storup, har man også under
søgt en overpløjet høj og af dækket en grav fra den
jyske enkeltgravkultur. Graven indeholdt 2 smukke
stridsøkse og 1 tværpil. - På en nærliggende mark
hos samme ejer er undersøgt en hustomt af et nedbrændt jernalderhus. Denne må dateres til ca. år 0.
2 store og 1 lille stensat grav er af dækket og un
dersøgt hos Johs. Krogh, Ljørslev. Desværre inde
holdt ingen af gravene gravgods. En nøjagtig da
tering er vanskelig, men de er fra omkring slutnin
gen af stenalderen eller begyndelsen af bronzealde
ren.
I 0 . Jølby, hos Folke Dahl, har man foretaget en
prøvegravning i en stærk gennempløj et hus tomt fra
jernalderen. Der blev fremdraget en del potteskår,
og hustomten kan dateres til sen keltisk jernalder.
Hos Erling Jacobsen, Ørndrup Mark, er også un
dersøgt en overpløjet høj, den indeholdt 1 jordfæste
grav og 2 urner. Graven indeholdt et brudstykke af
skæftet til et bronzesværd. Urnerne, der var stærkt
medtagne, indeholdt brændte knogler.
Hos planteskoleejer Olsen, „Højager“, Bjergby,
har man også undersøgt en overpløjet høj, der inde
holdt 3 stensatte grave. En af gravene var desværre
udgravet for mange år siden, men de to andre var
urørte. Hver indeholdt de et velbevaret skelet. Den
ene tillige en bronzeknap. Den anden indeholdt for

uden skelet en lancetformet flintedolk, 26 cm lang,
og to pilespidser af flint med halvrund indskæring
ved basis, henholdsvis 23 og 26 mm lange. Denne
undersøgelse blev med interesse fulgt af de Morsø
lærere, der går til hjemstavnskursus i Nykøbing. End
videre blev denne undersøgelse forevist for 250 skole
børn.
Samtlige undersøgte grave har været i vejen for
markarbejdet og en fjernelse nødvendig, men en un
dersøgelse var påkrævet, så ikke noget historisk skal
gå tabt.
Det er af stor kulturhistorisk betydning, at så snart
nogen støder på jordfund, man regner med er old
tidslevn, da omgående at underrette museet og lade
det henligge urørt, til museets folk komme rtil stede.
En af årsagerne til, at der er kommet mange mark
fund frem de senere år er, at mange pløjer dybere
end hidtil, dertil det glædelige, at der er stor interesse
og forståelse for den arkæologiske forskning.
P. C. O. Nørgaard.
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...om det gode
gamle øl og andre
gamle
minder

4/
Kirstine Bech

Sparekassen
Lilletorv
Nykøbing Mors

Filialer i:
Ø rding
0 . Jølby
Tøving
Tæbring
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NÅR VI bryggede øl i de gode, gamle dage, var der
travlhed i huset. Bryggerset var fuld af kar, skamler,
træben og spande, så vi næsten ikke selv kunne være
der. For det første var der et stort kar, som kunne
rumme ca. 100 potter vand, og det stod på et træben,
som kaldtes karstolen. I bunden af det kar puttede vi
først noget rughalm og oven på det igen malt og
humle. Maltet var lavet af byg, som blev sat i blød
et stykke tid, før vi skulle brygge. Derefter blev det
lagt op på loftet nogle dage, der skulle det ligge og
grøde (spire), men ikke for meget, der måtte helst
ikke komme for mange, lange spirer. Næstefter
skulle det tørres i den store bageovn, når engang vi
havde bagt der. Næstefter skulle det males ved møl
len, og det og humlen blev som sagt smækket i kar
ret, og kogende vand blev hældt over det. Vandet var
jo kogt i gruekedlen. Når det havde stået lidt og kraf
ten var trukket ud deraf, blev det siet over i et andet
kar, og dette første hold kaldte vi æ ut. Det smagte
meget godt og kraftigt. Så blev der hældt et andet
hold kogende vand på igen for at trække den sidste
kraft af malten og humlen, men det var ikke nær så
godt som første hold. N u skulle gæren kommes i, og
det skulle dækkes til nogle timer. Når det var fær
dig med at gære, kom det i øltønder - de var somme
tider mægtig store - og nu blev de tætnet med 1er,
hvis der var nogen steder, der fandtes utætheder. De
var jo lavet af træ med stærke jernringe om. For
oven var der et firkantet hul, som benyttedes, når vi
hældte øllet i. I den ene ende var der et rundt hul,
som vi satte en t.ap i - æ øltap - , som kunne drejes
rundt med, når vi skulle tappe, så kunne det somme-

tider ordentlig bruse. Rundt om i alle hjem var der
gerne et ølkrus, som var lavet af 1er. Det var altid
smukt malet med blomster og kruseduller, og den
drak vi alle af, så galt også, når der kom fremmede.
Den havde gerne sin plads i bænkekrogen ved siden
af det store, hjemmebagte rugbrød. Engang kom en
mand forbi, hvor en gammel kone boede. Han var
meget tørstig og bad om lidt øl at drikke. Konen
fandt kruset frem med øllet, et skår var gået af i den
ene side. Han så til konen, og han så til kruset og
tænkte, ja, der som skåret er, drikker hun da ikke og drak så dér. I det samme lo hun og sagde: „Det er
helt kunstig, du drikker det samme sted som jeg, det
skår har jeg såmænd slidt med min mund“. En anden
gang husker jeg en pige, som jeg kendte meget godt,
skulle gå ned i kælderen og tappe noget øl. Hun fik
også tappen af tønden, men vidste ikke hvordan hun
skulle sætte den i igen. Hun råbte op: „Det kommer,
det kommer!“ Da der kom en derned, var alt øllet
rendt af tønden på nær bærmen (bundfaldet). Det
var snart synd for pigebarnet, hun gav sig til at
græde. - Men nu vil vi ikke have mere ølsnak denne
gang.
Først på sommeren skulle der graves tørv, som jo
den gang brugtes til varme i kakkelovn og komfur.
Vi havde, og det havde de fleste af V. Jølbys gårde,
et stykke kær nede i Dragstrup, næsten helt op imod

Frøslev skel. Der var ikke ret stort stykke til hver
gård, det var bare beregnet til tørv. Den dag, der
skulle graves tørv, var mandfolkene tidlig på benene,
somme tider kl. 4 om morgenen, der var jo langt til
pladsen, og der kørtes jo med hestevogn. Sådan en
dag skulle vi have fat i den store tejne (madkurv),
den kunne der jo være mange mellemmader i, og det
var jo strengt arbejde. Den store øldunk (lerdunk)
blev også fundet frem, det var nemlig altid meget
varmt om sommeren den gang. Ja, jeg synes næsten,
jeg kan høre endnu, når bremsebasserne fløj om
ørerne på os og køerne bissede, hestene sparkede og
slog med halen for at befri sig for de ækle dyr. Hel
digvis er de nu vist udryddet.
Til at grave tørvene med brugtes der en lang tin
gest, der var skarp i den nederste ende - vi kaldte
den æ rændkniv. Og med den gravedes store stykker
jord op af tørvepytterne, der stod næsten altid vand
i disse. Stykkerne slæbtes op på landjorden på rændkniven og skubbedes ud af den ene side, der var åben.
Tørvene lagdes i lange rækker, og de skulle helst
lægges lige, da det så var nemmere at partere dem til
små tørv. Dertil brugtes et huggejern, som var sat på
et skaft, og det blev svunget over hovedet for hver
tørv, som blev skåret. Så lå tørvene der et stykke tid
for at tørre, så skulle vi hen og knække dem. Vi trak
hveranden tørv ud til siden, men ikke længere væk,

... køb nyttige julegaver
Giv hende en stol, De
også selv kan have glæde
a£ og køb den i den lille
forretning med det store udvalg

Dalgaards Møbler
Riis Allé . Nykøbing Mors . Telf. (077) 21032
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end de kunne støtte hinanden med enderne. Når der
var gået nogle dage, skulle de rejses. De kom nu op
at stå på enderne, også da måtte de støtte hinanden,
så det kunne trække ind imellem dem. Det var hårdt
arbejde for ryggen. Når tørvene så tildels var tørre,
skulle de sættes i skruer. Vi lagde en række tørv (nu
på fladen) i en rundkreds og blev ved at lægge flere
og flere rundkredse oven på hinanden, sålænge vi
ikke ville have dem højere, så skulle der tages sam
men, så de blev lukket foroven. Tørvene måtte ikke

lægges helt sammen, så kunne det jo ikke trække
igennem skruen. Det, som var gået i stykker, måtte
puttes inden i. Hvis det havde været godt vejr, kunne
tørvene køres hjem efter en halv snes dages forløb.
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Jeg var et sted, hvor de havde en gammel bilægger
kakkelovn. De var nu meget ringe til at varme, men
når man tænker på, hvad der brugtes til at fyre med
der, var det ikke sært, der var koldt i stuen. Man kun
ne det meste af tiden nemt holde hænderne på ovnen
uden at brænde sig - stakkels gamle mennesker, som
da skulle holde varmen ved disse. Brændselet (om
vi kan kalde det sådan), var bare det øverste af noget
grønsvær. Tørvene skulle helst graves i noget sumpet
jord (altså fladtørvene). Mandfolkene flækkede tør
vene af med en spade (fladtørvspade). Først stak de
dem af ved siderne med en stykspade. Ja, det var da
for resten de samme slags tørv, som de brugte til at
lægge op på de stråtækte huse. Vi rullede disse lange
fladtørv sammen og lagde dem på en slæbe, som blev
trukket op ad en stige, som var rejst helt op til tag
rygningen, og her sad en mand oppe og trak tørvene
op. Tørvene lagdes på tværs af tagrygningen - de
holdt godt på taget, mens de var våde og tunge, men
kunne nemt blæse ned, når de blev tørre - derefter
kunne de så anvendes til bilæggerovnen.
Jeg tænker tit tilbage på den tid, da der strøedes
sand på de hvide, skurede gulve, det var i min barn
dom. Hos min bedstemor var der lergulv i stuen og
alkovesenge med døre for. Jeg huede ikke, da jeg
som barn skulle sove middagssøvn der. - Sikken for
andring der er sket i de 70 år.

Mon det kunne interesse nogle at høre, hvordan
vi bar os ad med fårevask og -klipning, da vi boede
der vester ude. Vi havde altid mange får og lam, som
bjergede føden nede ved stranden under bakkerne,
hvor der var godt med læ. Og fårene måtte jo klippes
to gange årligt. Der var en ordentlig brægen, når de
skulle fanges, og værst var det, når de skulle vaskes.
Der blev puttet en ordentlig klat soda i vandet i det
store kar, som fårene med bundne ben blev puttet
ned i. Det gav et helt gus i os, hver gang en ny put
tedes ned, men sikkert et endnu større gys i de arme
dyr. Lammene løb rundt og brægede, de troede må
ske deres mors liv havde ende. Vi pjaskede og gned
ulden til den var ren. Til sidst fik fårene et par span
de vand hen over ryggen, når de kom op at stå, da det
vand, som var i karret, efterhånden blev noget sort.
Dagen efter skulle fårene klippes, og det besørgede
min mand og jeg altid. Vi brugte en saks, som spe
cielt var lavet til det (uldsaksen), den var gruelig
spids i enden, så vi måtte passe på ikke at stikke
dyrene med den. De, som var hurtige til at klippe,
kunne gøre det på tyve minutter, men så skulle man
også have travlt. Der var altid rav i det, syntes bør
nene, når vi skulle have al ulden samlet sammen og
puttet i sækkene - hvert får kunne give 4-6 pund.
Fåreklipningen foregik altid under bakkerne ved
stranden. Ulden blev solgt til købmanden, og vi var
altid spændt på noteringen, da den kunne svinge
meget fra år til år. Lidt af ulden måtte vi beholde

hjemme. Det var godt at putte i bunden af de hjemmesyede tøjsko. Og en del blev lavet i garn, særlig i
krigsårene 14-18 og 40-45. Da kunne vi jo næsten
ingen garn købe. Min mor og min moster havde hver
en rok, som de sad og spandt på. Ulden skulle først
kartes. Æ kårer, som vi kaldte dem, var et par flade
stykker træ med jern tand i, og der blev lagt en klat
uld ind mellem disse, og karterne blev trukket frem
og tilbage mod hinanden, indtil det var fint og glat.
Ulden blev så rullet i nogle lange triller med bag
siden af karterne. Disse kaldtes tejer, som så blev
puttet i en indretning, lavet af træ med fire ben
under, den kaldte vi uldtrækken. N u skulle det så
spindes til garn på rokken. Tejerne blev så spundet
sammen alt som de fingernemme og rokken snurrede
til, og derfra gik det glat over på en ten, som sad på
rokken. Når tenen var fuld, skulle det vindes i nøg
ler, så kunne man selv bestemme hvor fin eller grov,
garnet skulle være, når det næst efter skulle tvindes
sammen, totrådet eller tretrådet. Det skulle jo også
foregå på rokken.
Det er rokken, der spinder i stuen,
spinder drømmen om lykken engang . . .
Kirstine Bech,

F O R D fo r fremtiden
Thorsteds Automobilforretning
Aut. Ford - f orhandler
N Y K Ø B IN G M O R S . T E L F . 21511
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STØRSTE

S P E C IA L F O R R E T N IN G

FOR U RE

E n kongstanke
Oprettelsen af et Folkebibliotek i
Nykøbing Mors
A f Hoick-Andersen
Til Folkebibliotekets 25 års jubilæum havde fhv.
sparekassedirektør Frederik Bang håndskrevet et
stort værk om bibliotekets start og de mænd, der
gjorde et stort arbejde for tanken om et folkebiblio
tek i Nykøbing!
Det følgende er taget fra dette 229 folioark store
og meget velskrevne værk.
I Provst Schades Beskrivelse over Øen Mors
(1811) findes følgende Anmærkning om et Laanebibliotek i Nykøbing.
Døbefonten staar i et Aflukke i det nordøstlige
Hjørne af Kirken. Formedelst denne Afsideshed
blev Døbehandling foretaget ved et Bord i Choret
lige for Alteret. Fonten er nu flyttet op ved en
Side i Choret, og på dens forrige Plads er Mors
lands Laanebibliothek opstillet. Denne Bogsamling,
som begyndtes i Aaret 1806, bestaar nu (1811) af
henved 400 Bind.
Fra et originalt Manuskript af Bibliotekets Love
skal der her gengives:
Allerede for nogle Aar siden blev en Deel af
Nykiøbings og Morsøe Lands mere dannede Indvaanere enige om ved et Læseselskab at bøde paa
det Savn af den nyere Litteratur, som ved Egnens
lange Frastand fra de Steder, der ere i nærmeste
Besiddelse af Litteraturens Skatte, nødvendig maatte opstaa. - Dette oprettede Læse-Selskab har i flere
Aar bestaaet til almindelig Tilfredshed. Man blev
derved for det meste bekiendt med det vigtigste,
som den Danske Litteratur i disse Aar har frem
bragt, og for ikke ved Omkostningerne at blive
nødsaget til at indskrænke sig til alt for faa Bøgers
Anskaffelse, søgte man at aabne sig en ny Hielpekilde derved, at man efter Afbenyttelsen af Bøgerne
i det forløbne Aar, ved ethvert Aars Udgang solgte
disse ved Auction. - Saa nyttig nu end dette kunde
være for Selskabets Oeconomie saa fulgte dog deraf,
at mangen Videnskabs Elsker maatte savne den
Fordeel efter længere Tid at kunne tilfredsstille sin
A ttraa efter en gientagen og roligere Nydelse af
mangt et godt Værk eller Afhandling. Følelsen af
dette Savn forenet med Ønsket om ogsaa at kunde
virke for Efterslægten frembragte den Idee at op
bevare Læse-Selskabets Bøger til en vedvarende
Bogsamling, der i Forening med de Bøger, Selskabet
allerede ejer, som og de, der til dette Øjemed er

skienket af Adskillige, dets Interessentere skal bære
N avn af Morslands Bibliotek.
Biblioteket havde 12 meget strænge lovparagraf
fer, hvoraf en enkelt skal nævnes:
Enhver uden for Læseselskabet, som ønsker Bøger
til Laans af Bibliotheket kan erholde samme, imod
Caution af een af Læseselskabets Medlemmer eller
et Depositum af de laante Bøgers Værdi og Betaling
af 4 Sk. ugentlig for hver Bog.
En Skrivelse fra Amtmand G. Faye viser, at
Biblioteket i 1819 var opløst.
Til
Directionen for Biblioteket i Nykiøbing!
Det er mig bekiendt, at den eengang paabegyndte
Indretning med et lidet Bibliotheks Anskaffelse paa
Morsøe ikke under dets senere Bestyrelse har havt
nogen heldig Fremgang. Saavidt jeg veed, er i de
senere Aar ingen nye Skrivter indkiøbte. - Om de
forrige Medlemmer i Stiftelsen ere udgangne. - Om
der er givet noget Indskud i Bibliothekets Kasse,
der henstaaer som Beholdning, hvem der for Tiden
er ansat som Bibliothekets Værge, og til hvem der
aflægges Regnskab er mig ubekiendt; derimod veed
jeg at Bøgerne tabe meget ved at henstaa i een af
Kirkens fugtige Begravelser, hvor de snart ville
fortæres af Muus og Skimmel. - A t et offentligt
Bibliothek, om det endog ikke af den nærværende
Slægt noksom paaskiønnes, er en Herlighed i een
saa langt afsides beliggende Provinds er vistnok en
Sandhed, som intet Bevis behøver. - Aarligen at
bygge paa den lagte Grundsteen ville være en sand
Velgierning mod Efterkommerne; om endog Byg
ningen skulde skride langsomt frem; men at lade
det paabegyndte hensmuldre i Støv vilde paadrage
os deres billige Bebreidelse. - I Betragtning heraf er
det, jeg forbindtligst maa udbede mig Directionens
Indberetning om Bibliothekets nærværende Status,
tilligemed dens gode Betænkning, om hvad der
maatte kunne giøres til Stiftelsens Bedste eller, saafremt Intet kan udrettes; hvorvidt det da maatte
anses hensigtsmæssigt at foreene den havende Be
holdning af Bøger med det Thylandske Provinsiale
Bibliothek, der aarligen formeeres med gode gamle
og nye Skrivter, hvis Beløb nu er stegen til omtrent
1300 Bind.
Thisted den 28. September 1819. •
G. Faye.
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Hvorfor det er gaaet saa ilde med Morslands Bib
liotek og om Bøgerne kom til Thy, som Amtmanden
ønskede det, vides ikke.
I løbet af 1800-tallet var der flere Læseselskaber,
det største og længstlevende var Morsø Læseselskab,
der blev startet 2. September 1865, og mange Aar
senere bliver det fortsat af Bogh. H. Hansen.
I 50’erne startede Bogh. J. P. Dyhr et Lejebiblio
tek, det var den eneste Adgang Menigmand havde
til Læsning. Bogsamlingen naaede paa ca. 1800
Bind, det blev stærkt benyttet; men blev i 60’erne
stærkt forsømt og 1870 havde det tabt sin Betyd
ning.
1865 købte Bogh. J. Holm et Parti brugte Bøger
i Ringkøbing, ca. 800 Bind, for 200 Rdl. Samlingen
gav det første Aar 150 Rdl. i Lejeindtægt, dog blev
ogsaa denne Samling hurtig forsømt, i løbet af
10-15 Aar var den glemt og væk.
Omkring 1880-1890 oprettede Haandværkerforeningen en Bogsamling for dets medlemmer; den
var ogsaa gaaet sin Opløsning i Møde, hvis ikke
der i 1893 var kommet en Mand til, der havde stor
Interesse for Bøger, Tømmerhandler A. Christensen.
A. Christensen fik standset Opløsningen af Bog
samlingen og opbyggede den til en efter den Tid
stor Samling, i 1912 ca. 1400 Bind. Men det var
ikke nok for A. Christensen, hans Kongstanke var

Tømmerhandler
A. Christensen

at faa et Folkebibliotek med egen bygning; vi vil
lade A. Christensen selv fortælle:
Idet jeg tager denne Bog i Brug som Forhand
lingsprotokol for Nykøbing M. Folkebibliotek, vil
jeg som Indledning give en lille Redegørelse for
nævnte Institutions Udvikling til Dato.
Det var i 1893 jeg paatog mig Ledelsen af
Haandværkerforeningens lille Bogsamling, som paa
den Tid var i fuldstændig Opløsning.
Omtrent paa samme Tid begyndte Overlæreren
i Horsens, Steenberg, at virke stærkt for Folke
bogsamlingen i Danmark.

gulvtæpper

cl C

fagmand

M ØBLER

v. H . C h risten sen . M ø b e la r k ite k t . Havnegade 6 . Telefon 2 0192
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Jeg læste en Avisartikel af ham derom, og det
var nok derfra jeg fik Tanken, at et Foreningsbib
liotek her ikke var nok, det burde være for alle.
Jeg skrev til Steenberg og fik sendt et Par Pjecer
om Sagen ledsaget af nogle opmuntrende Ord; men
hvad saa?
At reise en Folkestemning her og derved skaffe
Midler fandt jeg umuligt, ialtfald for mig, og jeg fik
da den eventyrlige Ide at henvende mig til Byens
rige Mand, Jernstøber N. A. Christensen, som paa
den Tid boede i Kiøbenhavn. Jeg sendte ham
nævnte Pjece og forelagde iøvrigt Sagen for ham,
saa godt jeg kunde.
Vor Brevveksling derom har jeg ikke nu, men
videre imødekommende var H r. Christensen ikke,
og jeg blev efterhaanden træt.
I de 18 Aar jeg syslede med Haandværkerforeningens Bogsamling, slap jeg dog aldrig Tanken
om et rigtigt Folkebibliotek og det var mig derfor
en stor Glæde, at Chancen endelig kom.
Det var i Efteraaret 1911, at H r. N. A. Christen
sen spurgte mig, om jeg endnu tænkte paa en Folke
bogsamling i Nykøbing, og det kunde jeg jo svare
Ja til, men maatte tilføje, at en saadan Indretning
nu vilde blive ret dyr, idet der nu fordredes Læse
sal med Haandbibliotek, Bladhold o. s. v. knyttet
til Udlaanssamlingen.
H r. Christensen ønskede dog et Overslag, hvilket
jeg lovede snarligt, men samtidig bad jeg ham om
at tale med Provst Vilh. Hansen om Sagen, idet
jeg tænkte mig, at Giverens Interesse derved kunde
fæstnes.
Mit Overslag, som jeg leverede Christensen et Par
Dage efter, kom til at lyde paa 10.000 Kr. og jeg
fremhævede, at Institutionen næppe kunde frem
stilles billigere, hvis det skulde blive Giveren og
Byen værdige.
Jeg fik ikke noget Svar, Christensen reiste tilbage
til Kjøbenhavn, jeg hørte ikke mere derom og
kunde igen begynde at tænke paa min Taalmodighed. I et Brev i Januar 1912 spurgte jeg ganske kort
om han havde opgivet Folkebiblioteket i Nykøbing.
Jeg fik omgaaende Svar, at det havde han ikke,
men fandt, at 10.000 Kr. var for mange Penge,
hvorimod 5000 Kr. var til Disposition straks.

Skal (De
se da vore
prøver på

maskinstrøgne
blødstrøgne
børstede
prægede
gule og røde
FA CAD ESTEN

Morsø Teglværker

A/s

Telf. Nykøbing Mors 2 1 6 5 5 *

Skal (De
forhør da vore
priser på

Mørtel
Klinkerbeton
ISO -dæ k
Fundablokke
Betonrør A 3 3 7
Vinduesoverliggere
Klinkerplader
m. m.

Dermed var paa en Maade Spillet vundet, jeg
tog med Tak mod de 5000 Kr. 22.-1. 1912 og
kunde begynde Arbejdet med Lyst!
At D ’hr. Provst Hansen, Sparekassedirectør Fred.
Bang og Redaktør A. M. Borris velvilligt paatog sig
at være mine Medhjælpere eller Medbestyrere har
haft mere Betydning for Sagens heldige Fremgang,
end maaske ligefrem synligt.
Der skulde altsaa straks tages fat, for mig som
Købmand var det naturligt at tage forretnings-

Morsø Mørtelværk
og Betonvarefabrik
Telf. Nykøbing Mors 2 1 6 5 5 *
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mæssigt paa Opgaven, bl. a. derved først at faa
Konkurrencen gjort uskadelig.
Af saadan fandtes her nærmest kun Haandværkerforeningens Bogsamling, som kunde splitte Inter
essen for Publikum.
Jeg havde stadig tænkt mig, at denne Bogsamling,
ca. 1400 Bind, der kun var til Udgift for Forenin
gen, kunde faaes gratis eller ialtfald for en ringe
Betaling. Men det viste sig at være min første gale
Regning.
Bestyrelsen nægtede rent ud at sælge endsige for
ære bort og det var først efter ihærdigt Pres, at
Samlingen overlodes os for 1.000 Kr., en Pris, som
kan kaldes baade billigt og dyrt, men jeg er frem
deles overbevist om, at det var rigtigt, at vi kjøbte.
Jeg havde imidlertid set paa Folkebogsamlinger
i Horsens og Vejle, og fandt ikke Indretningen
særlig tiltalende nogen af Stederne.
Navnlig i Horsens var Konkurrencen stor og i
Vejle syntes jeg, man havde sat sig Opgaven højere
end der egentlig magtedes.
Begge Steder var man under stærkt økonomisk
Tryk og begge Steder var Bogbestanden særlig af
Skønlitteratur baade for lille og for medtaget, ialt
fald naar disse Byers Størrelse tages i Betragtning.
Desuden fandt jeg Kontingentet alt for lavt, idet
18

jeg mener, at noget godt skal ikke nødes i Folk, men
at det kan der betales for, om ellers der er Trang
tilstede.
At jeg herhjemme af adskillige Røster blev op
muntret med, at saadan noget gik kun en Tid, og
derefter gik det itu, det styrkede mig i Beslutningen
om, at Tanken skulde gennemføres med Kraft.
Jeg blev snart klar over, at de 5000 Kr. var for
lidt, det forestillede jeg mundtligt for H r. N. A.
Christensen i Begyndelsen af Maj og hævdede^ at
3000 Kr. yderligere var absolut nødvendige.
Til min store Glæde fik jeg pengene.
Biblioteket begyndte sit Udlaan 1. September
1912.
Afdeling A bestod af 1370 Bind Skønlitteratur.
B, ligeledes Skønlitteratur, aabnes 1. Januar 1913
med 1000 Bind nyindkjøbte, ensartet indbundne.
1. Marts 1914 var Afdeling C, 879 Bind Oplys
ningslitteratur, færdig til Udlaan.
Bibliotek med Læsesal, som vi velvilligst af Byraadet havde faaet i to store Klasseværelser i Kom
muneskolen i Grønnegade, var altsaa en Kendsger
ning, og Kommunen samtidig indgik paa at levere
gratis Lys og Varme, en del Borgere tegnede sig
for en betydelig forhøjet Contingent og da der kan
beregnes aarligt Statstilskud, syntes Institutionen
ret vel økonomisk betrygget.
i
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Udlaanet af Bøger gik meget godt, men Læsestuen
med sit dyre Haandbibliotek var en komplet
Fiasko.
Grunden dertil kan være flere, men den værste
er dog Læsesalens uheldige Beliggenhed i den om
Vinteren mørke og snavsede Grønnegade.
Altsaa næste opgave var, min Kongstanke, eget
Hus, velbeliggende og velindrettet, men ingen Gæld.
Som i 1893 endnu en gang »hvad saa?«
Da det rygtedes, at Byens Arv efter M. C. Holm
var saa stor, at der vilde blive en Sum tilbage over
hvis Brug der ikke er truffet Bestemmelse, mente
vi, at der var en Mulighed, og hele Bestyrelsen
lagde sig i Seletøjet for at kapre 20.000-25.000 Kr.
til en Bygning, og det lykkedes at faa Byraadet til
at bevilge 20.000 Kr.
Nykøbing i December 1915.
A. Christensen.
Nu kom der nogle stille Arbejdsaar for A. Chri
stensen, der, sammen med Lærer N. E. Brøcker,
passede det daglige Udlaan og Tilsyn.
Verdenskrigen havde sat en Stopper for alle Pla
ner om en Bygning, dog køber man i 1917 en Ejen
dom paa H jørnet af Toftegade og Kirkegade for
3000 Kr. og sikrede sig derved en velbeliggende
Grund til den nye Bygning. Det viste sig, at de
20.000 Kr. efter M. C. Holms Arv ikke var til at
faa fra Byraadet, de store Prisstigninger under K ri
gen gjorde, at Arven nu ikke længere slog til til en
Bygning, men endnu engang viste der sig en Udvej.
Den 19. December 1920 fik A. Christensen Be
sked om, at Ministeriet havde bestemt, at de
20.000 Kr. skulde udbetales, samt de paaløbne Ren
ter 5000 Kr.
Fred. Bang havde igennem længere Tid været
meget virksom for at skaffe Penge til en ny Byg
ning. Fred. Bang fik af sin Fætter, H r. Camillo
Bang, der var prokurist i Firmaet A. C. Ilium i
København, Tilsagn om 25.000 Kr. til et nyt Folke
bibliotek.
I hvor høj grad dette tiltrængtes viser følgende:
1917 udlaantes ca. 7000 Bind, 1918 ca. 9500 Bind,
1919 ca. 15.700 Bind og 1920 ca. 18.000 Bind.
Dette store Udlaan skete fra et Klasseværelse paa
Kommuneskolen, det siger sig selv, at det ikke var
holdbart, saa A. Christensen og Fred. Bang pressede
paa alle Steder for at skaffe Penge til en ny Byg
ning og disponerede nu over 50.000 Kr., men efter
Tegning og Overslag til Bygningen, der var udar
bejdet af Arkitekt P. C. Pedersen, viste, at der
skulde bruges 80.000 Kr. Bestyrelsen søgte Stat og
Kommune om Tilskud paa ca. 15.000 fra hver. Der
kom hurtigt Svar fra Staten, ingen Tilskud til Byg
ningen! Dog kunde der gives Tilskud til Inventar
og Indkøb af Bøger.
Byraadet svarer paa Ansøgningen den 15. Fe
20

bruar 1921 og meddeler, at Byraadet har vedtaget
at yde 10.000 Kr. een Gang for alle.
Det var mindre, end A. Christensen havde haabet
paa, men alligevel mente han og Bestyrelsen, at ar
bejdet skulde sættes i Gang nu, man raadede over
60.000 Kr., de sidste ca. 20.000 Kr. skulde det
kunde lade sig gøre at skaffe fra Private og og Fir
maer.
Det største Problem med Tegningen af Huset var,
at der manglede nogle faa Alen for at Bygningen
kunde faa den rette Længde. Den Ejendom, der i
1917 var blevet erhvervet i Toftegade, havde ikke
Facade til Kirkegade, der var en smal Strimmel
Jord, mellem Gaden og Grunden. Det blev af Kir
ken foræret til Biblioteket. Der var ikke andet at
gøre, end endnu en Gang at gaa til Stiftsøvrigheden
og bede om at faa overdraget nogle Alen, og det
lykkedes. Det var nogle glade Mænd, der nu kunde
gaa i Gang med at udarbejde Tegninger.
At det lykkedes fuldtud, viser den Kendsgerning,
at de samme Lokaler bruges flittigt endnu 45 Aar
efter (dog nu for smaa), det var dygtigt og forud
seende gjort af A. Christensen og Co.

Sparekassedirektør
Frederik Bang

Under Overskriften »Det nye Folkebibliotek«
skriver Morsø Avis den 3. Juni 1921 blandt andet:
I Dag samledes Byggeudvalget for det nye Folke
bibliotek for at overvære Grundstensnedlæggelsen.
Paa den nordre Side af Indgangen blev indmuret en
Blykapsel, vi tager nogle citater fra Pergamentet:

»Aar 1921 den 3. Juni i Kong Christian d. lO.s
Regeringsaar nedlægges Grundstenen til denne Byg
ning for Nykjøbing M. Folkebibliotek. Borgmester
i Nykjøbing er Murer I. N. Jørgensen og Bibliote
kets Bestyrelse bestaar af Provst Vilh. Hansen, Læ
rer N. E. Brøckner, Tømmerhandler A. Christensen,
Borgmester I. N. Jørgensen og Sparekassedirektør
Frederik Bang, hvoraf de 3 sidstnævnte danner
Byggeudvalg.
Bygningen opføres efter Tegninger af Arkitekt
P. C. Pedersen«.
Provst Hansen holdt en tale, hvori han blandt
andet udtalte:
»Naar vore Efterkommere om nogle hundrede
Aar finder denne Blykapsel, tør vi haabe, de maa
kunne forstaa, at de Mennesker, der lagde Grund
sten til denne Bygning gjorde det for, at den opvok
sende slægt kunde nyde godt deraf«.
Rejsegildet den 20. August 1921 blev fejret i
Strandpavillonen. Der blev fra flere Sider rettet en
Tak til A. Christensen og Fred. Bang for det store
Arbejde, de havde gjort for Biblioteket. Det var en
festlig Aften, alle Mestre og Svende, der havde med
Byggeriet at gøre, var med.
Nykøbings Folkebiblioteks nye Bygning blev ind
viet den 11. Oktober 1921. Provst Vilh. Hansen
holdt Festtalen og sagde blandt andet: »Inden man
begynder at faa noget ud af sine Erfaringer, maa
der være et vist grundlag af Oplysning at bygge
paa. Det faas gennem Bøgerne. Og gennem dem
faar man Viden om Livet og det, der rører sig i
Tiden«.
»En del af Nykjøbing By er bygget paa opfyldt
Bund, den Plet her, hvor Folkebibliteket staar, er
ikke opfyldt, men fast Grund. I anden Betydning
staar Folkebiblioteket ogsaa paa fast Grund«.
Fred. Bang: »Til Slut vil vi lykønske ham, som
med rette kan kalde sig Barnets Fader, i Dag holder
han sig tilbage, men i Morgen begynder hans Ger
ning her, nu er hans Kongstanke gaaet i O pfyl
delse«.
A. Christensen havde taget det Løfte af Fred.
Bang og Vilh. Hansen, at hans N avn ikke maatte
nævnes ved Indvielsen. Hans store Indsats blev fra
alle Sider paaskønnet, men som den stille og be
skedne Mand A. Christensen var, passede han sin
Gerning paa Biblioteket, selv om han de sidste
Aar af sin Levetid var meget svækket af en H jerte
lidelse.
A. Christensen døde pludselig den 24. September
1926, en af Nykøbings store Sønner var borte, men
hans Kongstanke lever videre til stor Glæde for
mange Mennesker.
H -A .
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kræmmerhuse med nisser, hjerter, flag og englehår.
Der er osse lys, jublede den små, både hele og halve.
Men dette var langtfra det værste, pludselig fandt
jeg mig selv stående på en stol for at fæste stjernen i,
også for at fastgøre og tænde de øverste lys.
Sådan kan vist kun en ukvalificeret vikar bære sig
ad, sukkede jeg til de voksne under eftermiddags
kaffen i haven, da knægten jublede omkring fyrren.
Jeg ved ikke, hvorvidt rygterne om skolens som
merlige juletræ nåede over havehækken, eller sagen
simpelthen blev neddysset; men i hvert tilfælde be
holdt skolekommissionen mig i syv år indtil skolens
nedlæggelse.
Alt i alt en række gode år i den hyggelige gamle
skole, hvor min mor også i sin tid vikarierede, og
hvor en af mine døtre engang måtte afløse mig under
en sygdomsperiode. Alle tre befandt vi os særdeles
godt blandt en forekommende og elskværdig befolk
ning.
I min vikartid på Agerø havde vi den glæde at
opleve kirkens 50 års jubilæum den 5. maj 1958, en
god fest, der for mig fik en særlig betydning på bag
grund af, at min far, pastor Karl Knudsen, Karby,
var den første præst, som prædikede i Agerø kirke.
Da far døde ved lynnedslag den 5. juli 1915 sam
men med min tolvårige bror, blev det ikke mange
år, far kom til at virke ved Agerø kirke.
Ofte drøfter vi søskende barndommens lyse jul i
den gamle Karby præstegård, og når vi glider ind
i december, begynder tankerne gerne at rydde op i
hjertets krinkelkroge. Fælles for minderne er, at vi
føler dem som solskin i sindet på samme måde, som
mange andre genoplever deres barndoms jul: Vi er
alle igen børn med barnesind og med barnetro.
Gerda Hegnet Bach.

Gerda Hegnet Bach

A G E R Ø

EFTER AT HAVE begyndt et nærmest nomadeliv,
er der altid ting, der skal gøres, når jeg endelig er
hjemme, f. eks. ordne forskelligt oppe på mit loft.
Men hver gang varer det for længe, fordi jeg falder
for min læselyst eller måske bedre „læselast“.
Således stod jeg en dag deroppe og funderede over
dansk jul under fremmed himmelstrøg, om hvordan
man ved juletid var heldig, hvis man kunne få fat i
en fyrrelignende busk til juletræ. Dette fik mig til at
mindes en sommer i Agerø skole, hvor jeg, på grund
af lærermangelen, var havnet som vikar. Vi havde
netop børnebørn på sommerferie, da den femårige en
dag stod og kiggede foruroligende eftertænksom på
fyrretræet for derefter at forsvinde op på loftet. For
pustet kom han slæbende ned med en papkasse, oven
på denne vippede en stor gul konvolut.
Må jeg ikke bare prøve, bad han indsmigrende, og
jeg var letsindig nok til at give ham lov.
I samme nu var alle herlighederne hældt ud på
græsplænen: Hvide svævende bassunengle, spidse
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SØ REN

DA JEG i året 1903 kom i skibstømrerlære på her
værende skibsværft, var det kotume, at man på regn
vejrsdage blev sat til at spinde værk, der foregår på
denne måde, at man sidder på en bænk eller på værk
tøjskasser og spinder optrævlet hamptov til en tyk
kelse som en lillefinger. Vi sidder i en rundkreds, og
ved sådanne lejligheder fortælles der mange oplevel
ser af de gamle gubber, der tidligere sejlede på ver
denshavene som tømmermænd, bådsmænd, sejlma
gere m.v. og senere gået ind i skibstømrerfaget.

LA RSEN :

„Thekla“

Jeg glemmer aldrig en oplevelse, der blev fortalt
i november måned 1903 af skibstømrer Johan Jessen,
der i sine sidste leveår var bademester ved Nykøbing
badehuse og er kendt af mange gamle Nykøbingborgere. Jeg husker endnu hvor stærkt et indtryk, det
gjorde på mig, og i mange nætter drømte jeg om de
ulykkelige sømænd, der drev rundt på Atlanterhavet i
16 døgn, og hvor 21 sømænd druknede eller døde
af sult.
En søn af ovennævnte Johan Jessen, der er ansat
på mit værft, meddelte mig i går, at han havde en
håndskrevet beretning, der var nedskrevet med blyant
af hans fader umiddelbart efter det frygtelige forlis,
og sønnen spurgte, om jeg havde interesse i at se
denne beretning, og det havde jeg i høj grad, idet det
nu er ca. 50 år siden, hans fader fortalte mig om det
mest frygtelige, der nogen sinde er sket på verdens
havene.
Johan Jessens beretning lyder således
Besætningen på fuldskibet „Thekla“ drev om på
vraget på Atlanterhavet fra den 22. december 1892
25
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til den 7. januar 1893, og de sidste overlevende trak
lod om, hvem der skulle ofre livet, således at de
øvrige kunne spise den dræbte kammerat.
Hvad jeg her skriver er en sandfærdig oplevelse og
en af de ulykkeligste, jeg oplevede i de 20 år, jeg
sejlede til søs.
Den 9- juli 1892 mønstrede jeg ud som bådsmand
fra Svendborg med barken „Hermand“ af Skelskør.
Skibets kaptajn hed Andersen. Vi gik til Sverige for
at laste træ til Frankrig, og fra Frankrig skulle vi til
Sydamerika for at laste terpentin og harpiks til Ham
borg, og det er om rejsen hjem, jeg her vil fortælle.
Vi havde en meget stormfuld rejse og lå under
drejet i Atlanterhavet i flere døgn, og for at dæmpe
den høje sø kastede vi masser af tranposer ud til
luvert. I gamle dage anvendte sejlskibene i stor ud
strækning tran og olie for at dæmpe den høje sø
gang.
Den 7. januar 1893 opdagede udkigsmanden et
vrag forude i læ. Kaptajn Andersen gav straks ordre
til at sætte en redningsbåd ud for at undersøge, om
der var levende mennesker om bord i vraget. Jeg
førte båden, som roedes af 2 matroser, og da vi nær
mede os vraget, kunne vi se tre mand, der opholdt
sig i foggemastens rigning, og med stor besvær fik
vi de tre omtrent døde mennesker bragt ned i båden
og fik dem om bord i „Hermand“, hvor de først efter
8 dages forløb kom så meget til kræfter, at de kunne
fortælle, hvad der var foregået.
Skibet „Thekla“, der havde 24 mands besætning,
var afsejlet fra Filadelfia med en ladning petoleum
beregnet til Frankrig, og hele besætningen blev for
hyret umiddelbart før afrejsen, netop fordi hele den
gamle besætning var afmønstret i Filadelfia, og det
herefter påmønstrede mandskab havde set, at rotterne
forlod skibet, og da sømandens overtro siger, at når
rotterne forlader et skib, betyder det, at skibet for
liser på den forestående rejse, og dette var grunden
til, at mandskabet, der var påmønstret nogle dage før
afrejsen, forlod skibet, derfor ville kaptajnen ikke
antage det nye mandskab umiddelbart før afrejsen.
Der var hollændere,, svenskere og nordmænd og flere
andre nationer, så det var en blandet besætning, da
skibet gik fra Filadelfia.
Den 22. december sprang skibet læk og fyldtes
med vand. Kaptajnen gav ordre til at sætte bådene i
vandet, men bådene blev straks knuste af den høje
sø, og alle, der var kommet i bådene, druknede. Der
var nu kun 12 mand tilbage på vraget, de klamrede
sig fast til rælingen og masterne, men den ubarm
hjertige sø formindskede stadig de ombordværendes
tal, således at der til sidst kun var 4 mand tilbage på
vraget - det var 1 hollænder, 2 nordmænd og en
svensker, der alle surrede sig fast til fokkemastens
rigning for at holde sig fast på det flydende vrag.
Der fulgte nu en lang tid, hvor de 4 måtte døje sult

og tørst, og de blev til dels vanvittige af de store
lidelser, og efter 6 dages forløb foreslog hollæn
deren, at en af de fire måtte ofre livet for at de øvrige
tre kunne opretholde livet ved at drikke den fjerdes
blod og spise af hans kød. Hollænderen, der havde
fremført forslaget, tilbød at være ofret, men de to
nordmænd og svenskeren veg tilbage for den fryg
telige gerning det var at myrde en kammerat for der
efter at spise ham. Der gik atter nogle dage med
frygtelige lidelser, og hollænderen fremførte igen sit
forslag og tilbud om at ofre sig, men de øvrige ville
kun gå med til, at der blev foretaget en lodtrækning
om, hvem der skulle ofres, og efter nogle timers forløb
med forberedelser foretoges lodtrækningen, og skæb
nen ville, at loddet faldt på hollænderen, og efter
aftale skulle han vende ryggen til de øvrige, som
herefter fastholdt hans arme, og en af disse stak ham
med en kniv bag øret og samlede blodet i en tjære
pøs, hvorefter de slukkede tørsten, men da hollæn
deren jamrede sig frygteligt, skar de hovedet af ham
og kastede det i søen, hvorefter de skar kødskiver af
hans krop og fortærede dette.
Det var den 16. dag efter forliset, at vi bjergede de
tre mænd om bord i vort skib „Hermand“, og vi
havde de tre mand om bord i 36 døgn, indtil vi kom
ind til Cuxhafen, og de blev nu afleveret til politiet
som arrestanter, men de blev kort tid efter løsladt og
benådet for straf. Ingen kunne dømme de tre mand,
der havde lidt så grusomt og i gerningsøjeblikket ikke
havde været deres handling bevidst.
Søren Larsen.
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Husflid på Mors
a f P. Maaetoft

Husflid har i mange år været kendt på Mors. Såle
des finder man nogle beskrivelser fra 1811, hvor
provst C. Schade omtaler husflidens betydning for
landbruget. I »Den danske husflid« fra 1871 om
taler N. C. Rom dens betydning og tilstand i fortid
og nutid.
På Mors var den kvindelige husflid særdeles god.
Der forarbejdedes en del uldent og linned tøj. For
uden vadmel gjorde kvinderne en art stribet og
isprængt frakketøj og hvergarn med striber og flam
mer af mange mønstre og farver, hvortil garnet
hjemmefarvedes. En del lærred, vadmel og hver
garn solgtes på markederne.
Ved hjemmefarvningen kunne man f. eks an
vende følgende recept:
Til 21/2 pund garn koges 6 lod alun, 6 lod vin
sten, 3 lod potaske, 2V2 quint spanskgrønt og V2
pund blå træ. Garnet koges en time i en kedel vand
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med alunen og vinstenen. Tages derpå op og skylles.
Kedelen tømmes og det blå træ, som i 6 til 8 dage
har stået i blød i rindende vand eller surt øl, hældes
med farvesuppen i kedelen, der fyldes med rent
vand. N år kedelen koger, kommes det stødte
spanskgrønt tilligemed potasken deri og derpå gar
net, som atter koges en time. Man lader det derefter
stå i suppen. N år det er afsvalet, tages det op og
hænges i skygge for at tørres. Man har herefter det
fineste blåt tøj.
Der blev også dyrket en del hør, ligesom der blev
vævet stof. Dog ikke som hjemmevævning, men i
hver by fandtes gamle piger, enker eller husmands
koner, som vævede for naboerne. Mange piger lærte
også at sy deres klæder, og sansen for kvindeligt
håndarbejde vækkes mere og mere.
Den mandlige husflid på Mors synes ikke at være
den dårligste. Den grimme skik at strække sig på
bænkene eller spille kort de lange vinteraftener
findes ikke, undtagen på nogle få præstegårde og
herregårde, hvor tjenestefolkene er mindre villige
til at forrette noget for husbonden om aftenen end
hos bønderne, hvor manden selv deltog i arbejdet.
Af langhalm bandtes bikuber og kurve eller »løbe«
som grynkurve, og meget andet. Til tækning og kor
nets opbinding i høsten snoedes nogle tusind favne

simer af havrehalm, ligesom de fleste også snoede
reb af hamp.
Der fandtes mange dygtige husflidsmænd som
for eks. gårdejer, sogneråds- og amtsrådsmedlem
Lars Lynggaard i Bjergby om hvem, der blev for
talt:
»Gid mange med ham ville indse, at det er langt
mere velsignelsesrigt at give fattigfolk arbejde, end
at give dem almisse, så vil fattigforholdene ofte
have et lysere præg på mange steder, end de har
nu«.
Da interessen for husflid var stigende, blev der
oprettet husflidsforeninger mange steder som f. eks i
Sejerslev, Flade, Ejerslev, Øster Assels, Elsø, Erslev,
Ljørslev, Sillerslev, Ørding, Hvidbjerg, Bjergby,
Sundby, Tæbring og Nykøbing.
For at støtte arbejdet i foreningerne samt for at
arrangere husflidsudstilling i forbindelse med dyr
skuerne oprettedes den 5. marts 1901 Morsø Hus
flidskreds, hvis første bestyrelse bestod af O. Kri
stensen, Fredsø, Søren P. Hansen, Ljørslev og Niels
Peter Dam, Erslev. Sidstnævnte valgtes til formand.
Mange fine udstillinger er i årenes løb blevet af
holdt.
Efter at Dansk Husflidsselskab igennem flere år
har fået nedsat amtsbestyrelser over hele landet,
(Fortsættes side 41)

À. Kramer Kristiansen
Østergade 9, Nykøbing Mors, Telefon 2 0 8 1 1

Moderne kompressor
anlæg til

skamol

nedbrydning
Gravemaskiner
og kraner
Udlejning af moderne
stilladser
til alle formål

Skarrehage Molerværk
N Y K Ø B IN G
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Omforandringer . Reparationer . Kloakarbejder

Hvor stammer
morsingboen fra?
Da Gud Fader for mange århundreder siden skulle
til at give sig i kast med at skabe Jylland, lavede
han først en model. Efter denne lille model formede
han derefter Jylland, men modellen blev han så
glad for, at han ikke nænnede at kaste den bort;
han placerede den derfor i Limfjorden som en ø.
Denne ø blev senere til Morsø, Limfjordens største ø,
ca. 360 km2 stor, 38 km lang og 19 km bred. Følger
man kystlinjen, kan man få en tur ud af det på
henved 200 km.
Mors har i mange år været et eftertragtet turist
center med sin skønne beliggenhed i den vestlige
Limfjord, og med sin utroligt afvekslende natur fra
smilende idyl ved østkysten til de vilde bakkedrag
og stejle klinter på Nordmors.
En anden medvirkende årsag til den stadigt sti
gende turiststrøm til øen, har sikkert også været
Morsingboen. H an eller hun er et fænomen for sig,
og der skal her gøres et forsøg på at skildre, hvor
dan Morsingboen har sin oprindelse og en forkla

ring på, hvordan han har udviklet sig til det,
han er.
De første mennesker, der kom til øen, var sten
aldermennesker. Fra nord kom de med våben i
hånd.
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N ie ls H a n s e n
.C E N T R U M '

Fjernsyn, radio,
symaskiner, el-artikler
Philips byggesæt
støvsugere

Ljørslev pr. Nykøbing Hors . Telefon Ørding 25

.m a n A o r tf e f f f o c f t
n a a rm a n A a ren

Møbler og tæpper
for alle hjem til alle priser
Gå til fagmanden
med Deres møbel- og
tæppeproblemer

^ d x ø tta i /nøb&et
Egon Østergaard . Tlf. 0 . Assels 36

Niels Schmidts Boghandel
Algade 24 . Nykøbing Mors . Telf. 2 0178
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Mellem de mægtige bakkedrag nord for Vild
mosen var deres hjemstavn. Dér havde deres for
ældre levet i fred med hinanden, men i kamp med
alle fremmede. Dér uddøde den gamle høvdingeæt,
og en ny skulle kåres. De var to om budet, Fægge
og Manna. Heftig strid opstod. Mannas folk sej
rede, og Fægge drog i landflygtighed med resten af
sine mænd, en snes ialt, høje, fribårne mænd med
stærke, klare øjne. Fem kvinder havde de med, af
hvilke dog kun skal nævnes Salgjer, Fægges hustru.
De drog mod syd og vest, og efter mange dages
møjsommelig vandring kom de til vand, men land
var at øjne på den anden side. De lavede eger og
stak til søs. N yt land skulle vindes, hvor flokken
kunne blive til et folk.
Det var i den fagreste vår, og småsilden blinkede
i vandet om de synkefærdige eger. Landet foran
dem lå i sit første vårskrud, frisk og grøn som en
perle i havet. Ud mod havet lå en mægtig grøn
banke, bagved øjnedes skov. Foran landet lå en
lille ø, hvor tusinder af søfugle flagrede. Kvinderne
ville i land for at samle æg, og mændene føjede
dem. For dog at gøre sig nyttige, gav mændene sig
til at fange småsild med hænderne. Leende puttede
de sildene i munden, et par gnask med de kraftige
kæber og så ned i vommen med dem. De kunne
mærke, at sildene sprællede i maven på dem. Siden
samlede de sildene i krukker. Da kvinderne ikke
havde flere krukker til æg, fortsatte man farten.
Fægge stirrede mod havet. Ikke en krumning
undgik hans skarpe blik. Landet tiltalte ham såre;
det mindede ham en del om hans hjemstavn. Så
gik han i land med sin flok og tog det i besiddelse.
H an kaldte landet M or , da det skulle føde dem
alle.
I årenes løb voksede den lille flok til en stamme,
og jo flere de blev, des længere trængte de frem
mod syd.
Fægge og Salger var forlængst døde og begravet
i hver sin høj, men mindet om dem levede videre
i stammen og den dag i dag i navnene på de høje,
hvor de stedtes til hvile.
Stammen var blevet fortrolig med den tanke,
at de var ene i landet, og derfor trængte de frem
overalt, idet de dog holdt sig mest ved kysterne,
hvor de fandt deres yndlingsspise, østers og sildinger.
Af og til gjorde de strejftog ind i landet, hvor
der var rig jagt, og fra sådan en tur kom en dag
nogle af stammens unge mænd med en fremmed
mand, som de havde fanget under jagten.
Den daværende høvding, D ue, tog fangen for
sig og udspurgte ham ivrigt om hans stamme og
hjemstavn. Men fangen, der var lille og lavstammet,
forstod ikke et ord af det hele. H an pegede på
Due’s mave og blev ved med at bevæge kæberne,

og samtidig stirrede han bønligt på ham. Due fat
tede da til sidst, at fyren var bange for, at man
ville æde ham, og brølende af latter gav han sig til
at forklare fangen, at man her i satmmen havde
bedre mad end som så, og forøvrigt ikke spiste
mennesker i stammen.
Næste dag blev fangen sat i arbejde. H an skulle
gå kvinderne til hånde, de havde længe klaget over,
at mændene ikke hjalp dem med det tunge arbejde.
Nu fik de hjælp, og kvinderne kaldte fangen T vile.
Tvile udførte et godt arbejde, når han bare blev
rost, men bedst var han dog til maden, som han fik
rigeligt af. En skønne dag var han væk. Kvinderne
klagede, og mændene lo, og så glemte man Tvile.
Men Tvile havde ikke glemt stammen. En tid
efter kom han med hele sin stamme. Med fagter og
tegn forklarede han Due, at hans stamme var villig
til at arbejde for ham, når blot Due ville sørge for,
at de fik føden og så samtidig ville forsvare dem i
påkommende tilfælde. Gladeligt gik Due ind på
forslaget. Der blev anvist Tvile-stammen en bo
plads, og et livligt samvirke begyndte.
H vor Tvilestammen er kommet fra, er der ingen,
der véd. Det var små folk med buskede øjenbryn.
Mændene udmærkede sig ved et mægtigt skæg. De
var nærige og nøjsomme, når de selv skulle skaffe

føden, men al fremmed mad smagte dem godt, og
på den sparede de ikke. Tvilefolket blev trælle, og
Fæggefolket blev herrer.
Tvilefolkets kvinder forstod at få meget ud af
lidt. Undertiden pillede de kerner ud af det vildt
voksende korn. Disse kerner puttede de i ilden, og
når de var tilpas svedne, tog man dem ud og knuste
dem. Det sorte mel kom de i kogende vand. N år
man så kom lidt honning i, havde man den herligste
drik. Denne drik til sildinger blev begge stammers
uundværlige morgenmåltid.
Efter århundreders forløb var de to stammer
gået op i hinanden og var blevet ét folk. Landet
var nu beboet overalt ved kysterne, der gik helt
omkring det, thi det var en ø. Mor havde Fægge
kaldt landet, men unge vikinger, der vendte hjem
til øen fra vikingetogt, kaldte øen Mors 0 , og dette
er siden blevet til Morsø, hvoraf igen kommer, at
beboerne fik navnet Morsingboer.
Før Fæggerne blev blandet med Tvilerne, var
der næsten aldrig uenighed mellem mændene. Blev
man endelig uenig, så sloges man, til blodet flød,
og så var striden i reglen endt. Efter at Tvilerne
var optaget i stammen, forandredes dette forhold,
idet Tvilerne var store mestre i at føre sladder.
Snart blev det således, at man ingen kunne stole på.

M orso Jern- &
Staalforretning

t

*

A sg er M ath iassen
Algade 18 . Grønnegade 9 . Nykøbing Mors . Telefon 21422*
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M u n k s g a a rd
Telefon 2 o r 94 . Nykobing M ors

Hold Dem til

VO LVO
den holder til Dem!

Henning Dahl Pedersen
aut. Volvo forhandler
Vesterbro, Nykøbing Mors
Telefon 216 88 og 21095

S im o n S c h ø le r
E L E K T R O IN S T A L L A T Ø R
Grønnegade 10 . Nykøbing Mors

TELEFON (0 7 7 ) 2 0 6 58
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Den, der før var éns bedste ven, talte ondt om én.
Venskab opløstes af tomme talemåder, og da jern
alderen kom med de skarpe våben, blev dolken et
yndet værge.
Man sporer endnu hos Morsingboerne en vis sky
forsigtighed, der sikkert har rod i Tvilernes sladder
agtighed.
Fæggerne tog sig godt ud. N år en flok mænd var
udrustet til jagten, gik de gennem bopladsen til
høvdingens bolig. Dér rettede de sig foran ham og
svingede deres våben i luften, alt medens kvinderne
råbte og klappede i hænderne af begejstring. Derfra
kommer det, at alt hvad Morsingboen skal fore
tage sig, skal tage sig ud - men her har Tvilerne
også øvet deres forringende indsats.
N år Fæggernes parade var til så stor opbyggelse
for mænd og kvinder, var det, fordi der bag para
den lå den virkelighed, at de var vældige jægere og
beskyttere af bopladsen. Da folkene blev blandet,
afholdtes de samme parader, men der lå ikke den
samme styrke bagved. Siden da har morsingboen
altid set mere på, hvordan en sag tog sig ud, end på,
hvad sagen egentlig var værd. Men Fægge-sindet
brændte dog i dem, og det har i den retning sat sit
spor i sproget, der har givet morsingboen ordet »te’
sy en« (tage sig ud). Dette prd bruges meget i spro
get, og det er et vidnesbyrd om, at skønt morsing
boen er en stor parademager, så véd han dog aller
inderst inde, at det ikke er det tilsyneladende, det
kommer an på, og en dag rejser han sig, som den
Fæggesøn, han er, og da hedder det »ikke synes,
men være«, og da bliver morsingboen en af D an
marks bedste sønner.
Tvilerne var store bandere og sværgere. Under
tiden blev det Fæggerne for meget, og så stod den
på tørre prygl. Dette bevirkede, at Tvilerne ban
dede særdeles kraftigt, når kvinder og børn hørte
på det, men når Fæggemændene var til stede, til
sløredes ederne ved lydforandringer. Den slags for
andringer, der intet ændrer i edernes væsen, står
endnu i kurs på Mors.
I ét forhold står Fægge-sindet i klar lue hos mor
singboen. Da Fægge første gang så landet, fattede
han kærlighed til det, fordi det mindede ham om
hans hjemstavn. Denne arv er gået i uskiftet arv
til efterslægten. Morsingboen har sin fødeø kær.
Øen med de vide udsyn over de grønne marker og
blanke sunde, de store skovforekomster ved Legind
Bjerge og Høj riis.
Vel drager mange morsingboer fra øen, men al
drig glemmer de Mors 0 , hvor deres barndoms
vugge stod.
kabevo.

Slavekrigen p å Mors
I færgebåden over Sallingsund var der kun en ryt
ter og hans hest om bord, så det var en let opgave
for færgemanden Peder Koustrup at ro hurtigt over.
Det hastede også, for rytteren havde vigtige ny
heder til justitsråd Rummelhoff, der var by- og
herredsfoged i Nykøbing.
Da bådens køl skurede i sandet på Morsøs kyst,
galoperede rytteren af sted. Efter ca. 15 minutters
hårdt ridt holdt han hesten an på bakken ved Due
holm Mølle. Derfra kunne han se over den lille by,
det var om aftenen den 30. marts 1848.
Kort efter sad justitsråd Rummelhoff og læste
det af rytteren bragte brev, som var fra amtman
den i Viborg, baron Bretton. Brevet fortalte, at
slesvig-holstenerne havde frigivet tugthusfangerne
(kaldet slaverne) i Rendsborg og givet dem ordre
til at drage op i Jylland, hvor de måtte plyndre,
brænde og myrde alt og alle, der var frigivet ca.
800 slaver. På turen op gennem Jylland var de ble
vet forstærket med mange natmænd og nu var den
store skare nået til Holstebro, som var blevet
brændt af og plyndret.
Rummelhoff sammenkaldte straks byens ledende
mænd for sammen med dem at planlægge et for
svar for hele øen. Der blev sendt ryttere ud til
landsbyerne med besked om, at slaverne nærmede
sig Mors; men om de ville komme fra Thy eller
Salling vidstes ikke, så forsvarsplanen gik derfor ud
på, at fra N ord- og Vestmors skulle man drage til
Feggesund, Vildsund og Næssund. Assels og Sillerslevbeboerne skulle forsvare Sillerslevøre.
Nykøbing-borgerne samt folk fra Vils, Lødderup,
Tødsø og Fredsø skulle tage opstilling ved Salling
sund.
Nyheden spredte sig som en løbeild over hele
øen og vakte vild opstandelse. Den nat blev der

arbejdet i alle øens smedier med at lave våben,
gamle sværd og leer blev rettet ud og gjort skarpe,
bøsser, pistoler og økser blev fundet frem.
Næste formiddag rygtedes det, at slaverne var
nået til Skive, og at man dér sloges på livet løs, så
var man klar over, at nu gjaldt det.
Over hele øen ringede kirkeklokkerne og kaldte
krigerne i stilling.
Borgerbevæbningen i Nykøbing samledes på R åd
hustorvet, det var en broget skare med alle slags
våben, leer, spyd, økser, pistoler og en del bøssei.
Nogle gamle muskedonnere med flintelås, der opbe
varedes på rådhuset, turde man dog ikke tage med,
fordi de var mere farlige for dem, der skød, end
for dem, der blev skudt på.
Paa den nye rådhusbalkon stod justitsråd Rum
melhoff sammen med borgerbevæbningens anfører
kammerjunker Holstein, der havde været med i
krigen mod englænderne 1807-14. Rummelhoff
holdt en flammende patriotisk tale. N u gjaldt det
om, at hver mand gjorde sin pligt for konge og
fædreland og forhindrede slaverne i at komme til
øen. H an sluttede med ordene: »fædrelandet for
venter, at hver mand gør sin pligt«.
Slagter Jansen, der stod med sin store økse, råbte:
»Må a slå til, så at de dør af det, hr. justitsråd?«
Rummelhoff svarede bekræftende, og Jansen
kunne med øvrighedens velsignelse drage til Sal
lingsund for at dræbe slaverne.
Den brogede skare drog syngende af sted og sam
men med hjælpetropperne fra Vils, Fredsø, Lødde
rup og Tødsø gik man i gang med at opkaste nogle
skanser ude ved fjorden.
Den brave kro- og færgemand Peder Koustrup
havde været så forudseende at få et par fade bræn
devin frem, det ene fad var af den gode slesvigske
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Julen begynder hos
Vi har masser af gode gaveidéer
Handsker..............
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god kundebetjening
og gør det gerne igen. Vor bank er
vokset år for år, og mere tillid kan
man ikke forlange af en by og dens
egns befolkning. Bliv også De en af
vore tilfredse kunder.

MORSLANDS FOLKEBANK A/s
N Y K Ø B IN G

Kontorsteder: REDSTED
SEJERSLEV
VILS
0. JØLBY
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MORS

. TELF. 2 1 6 0 0

slags, der kunne tåle at blandes med lige så meget
vand. Krig har altid gjort mænd tørstige, og var
dette her ikke krig, så man havde undskyldning
nok for at smage på den gode brændevin?
Den unge proprietær Schade blev som spejder
sendt over fjorden, hans opgave var at finde ud af,
hvor langt slaverne var kommet. Han red modig
op ad hulvejen på Salling-siden.
Det rygtedes, at både Skive og Viborg var blevet
plyndret. De gæve morsingboere besluttede at sende
et hjælpekorps over sundet for at hjælpe de arme
sallingboere. 5-600 mand blev færget over og var
klar til at rykke frem, da Schades hest med tom
saddel kom galoperende ned ad hulvejen; der bredte
sig en dyb rædsel, for nu måtte slaverne jo være i
nærheden og Schade var blevet dræbt. Der blev nu
stor uenighed, om styrken skulle rykke frem eller
blive, måske tage tilbage over sundet.
Da kom den gule postvogn luntende ned ad bak
ken i samme rolige trav som altid, hverken kusk
eller passagerer havde set noget til slaverne, og
både Skive og Viborg var i god behold. Schade var
kommet ind på Bajlum kro, hvor der sad nogle
krigsmænd fra Salling. Her havde mange gode
kaffepuncher overvældet ham, og han sov trygt, da
postvognen kørte derfra. Hans hest måtte være ble
vet træt af at vente ude i den kolde martsluft, så
den havde revet sig løs og var løbet hjemad.
Det store hjælpekorps drog glade over sundet
igen. Justitsråd Rummelhoff lod uddele en tønde
brændevin til alle de tapre krigere som tak for den
store indsats.
Men de skarpladte geværer var en stor fare for
omgivelserne, når mændene, der bar dem, opflam
medes af stolte følelser, der næredes kraftigt af
mange snapse. Holstein gav derfor besked om, at
man skulle gå ned til stranden og affyre bøsserne
ud over vandet, det skete med megen råben hurra
og skuddene faldt uregelmæssigt.
Det var blevet hen mod aften og mange kvinder
og børn fra Nykøbing var gået ud på vejen til
Frueled for at høre, hvorledes det var gået nede ved
Sallingsund. Da de hørte den kraftige skydning
nede fra sundet, blev de bange og løb skrigende
hjem og fortalte, at nu var slaverne kommet til
Mors og at der var blevet dræbt mange. Der blev
vild opstandelse i byen, hvor kvinderne troede, at
nu var den sidste dag kommet.
Slavekrigen på Mors endte med, at de gæve kri
gere kom fulde hjem i løbet af natten eller næste
dag.

Indkøb hos de bedste leverandø
rer gør, at De i vor kjoleafdeling
finder et imponerende udvalg til
populære priser, og dette i forbin
delse med et tjenstvilligt personale
gør, at flere og flere køber kjoler
hos

Hoick-Andersen.
Kildematerialet er taget fra Marius Dahlgaards artikel i »Hi
storisk Aarbog for Mors«, bind 4.

Nykøbing Mors . Telf. (077) 2 1 2 1 2 (to tolvere)
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Fra min bette tik
Disse linjer kan også synges.
Melodi: Hvem sidder der bag skærmen . . .
A sijer just å tenker po lidt fræ gammel dav å verk fu fø å klejer var aldrig folk en plav,
å mennesker di var så tepas - å så så glåe,
siel om di da kom op, nær æ klok var 3 om måer.
Om sommer bode vanner - å så vo nabobaer,
i Fredløshuser rend - i æ eng å så æ kjør,
vi plot så manne blomster - imel var Kongens Knap,
af dem vi band en krans - å vo øvn di strolt omkap.
Å somti gik vi osse hil uhed te æ stråen vi vujed i æ vand - å vi sopped i æ såen,
æ bølger di kom rullen hil ind i sammelt trop,
vo øvn di ku jo følg dem - ja, hiel der vejster op.

Dengång æ vinter alti va streng å den va lång mæ sne å is a kvadder - a hover flier gång,
vi alti håd fu van å go øver æ is te skuel,
å manne gång det hænd, te vi plomped ik en hul.

Ja, tænk vi osse der ku find Hul å Pariku,
af sten vi laved støld - hva vi tøt te di ku bù vi plokked græs a troldkvon å hvans vi no ku fo,
a tænker næsten et, di hår fot er ædt ino.

Nær vi kom te æ skuel, var æ kakel varm å gue så tar vi der vo huser - fu respekt vi håd fu muer,
æ dejn kom ind om mårer - han so sæ lidt omkring,
han so da nok vo huser, men han såe ingenting.

Se p å nye møbler i Vils

Vils møbler

Kvalitetsmøbler i i. kl. hånd
værksmæssig udførelse.
Stort udvalg i enkeltmøbler,
hele stuer og polstermøbler

Brdr. Bjørnsgaard . Vils, Mors . Telefon (077-841x1) 20

Græsfrø

Kløverfrø
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Plænegræsfrø

Roefrø

A arbejd jo fu anner, da a var ung å glåe vi skul jo uked i verden —det ka enhver fostå,
a tjent jo po nu goer - po Mors her røjn omkring,
om osse vi skul go, det betøj da ingenting.
Fu der var ingen bikler —å sykler det var foe,
men vi trak i vo træsko, nær vi skul uked å goe,
å vi ku alti næ vos - vo hævlok den var varm,
siel om det knøg å snej, var der ingen der gju larm.
Æ kålfolk di skul tit te mæ mjælk te mejerik å dem å så æ hejst næsten et fu knog ku sik æ istap hænd så lång - ve dje skjeg å så dje lu æ kyerkap va gue, soen en dare det ka I tru.

Se vort J U L E K A T A L O G
— der er mange gode

gaveidéer

t

»

Så tit vi tøves alti - er myj vi et forstår å manne ting jo er der, som et vi siel formår,
men vi ka alti prøv å gyr al dem anner glåe,
men hvis de smider stin er der nøj vi et forstår.

i god tid hos

vf

Jørgen Brandt

Den gång var der jo ingen, der fik så fiken en føe,
fu nøjsomhid det krydred —jo da det davle brø,
vi prøved po å stiled, vi spenked å vi spaaer,
soen te der godt ku blyv te en gjævt te vos i måer.
I Gåltrup po æ høj skuel a glæmer aldrig hva
vi lær, vi soe vi trøt der - dem minner vel a ta mæ - mæ i al mi dav - å dem alti val bevår det gue, det skjøn, det lys - det så tydlig fu mæ står.

Gør Deres juleindkøb

Isenkram

X

Telefon (0 7 7 ) 2 0 4 0 0

SIM C A
SER V IC E

MASSEY-FERGUSON
SERVICE

A a g e M ø lle r
AUTO- OG TRAKTORSERVICE
Telefon 2 08 66 . Gasværksvej 8 . Nykøbing- Mors

I verden er der sandhed, men der er osse løvn,
så fåle nu foteler om hvam de hår bedrøven,
æ mund står aldrig stel, å de rober her å der,
stelfærdig anner glier, mon et det guld er værd.
Vis alti anner venskab, å vis te do ka tie,
men svår hvis ret det gjeller, hvis do ska uret lie,
en ulv i fåreklejer ka stå så svå å „grend“,
vil vi så gja i dåe, vi en ærlig ven ka fend.
Ja, minner å så manne dem streng å så dem glåe
fræ gammel dav. Vi løver i dem fræ då til då
ves ingen hår fotrøt nær te end mæ vandringstav
hva godt vi gju hveranner fræ ug å så te grav.
Kirstine Bech,
V. Jølby pr. Erslev.

fagmanden har det

V e s te rb ro s
R eC fliO

CHR. SØ R EN SEN
Nykøbing Mors . Tlf. 2 08 85

BY EN S S T Ø R S T E U D V A LG

i alt indenfor bageri
og konditori
Aflæg vor nye restauration
et besøg

K o n d ito r i
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JO H A N N E S

F IS C H E R

Foreningen

Lystigheden
N år forholdene i vor by og på vor ø drøftes, hæn
der det ofte, man påstår, vi er »bagefter« d. v. s. at
vi ikke følger med tiden, men denne kritik kan
ikke gælde vore ungdomsorganisationer, og vi må
med største glæde følge det store - som regel ube
talte - arbejde, der udrettes i vore idrætsforeninger,
spejderorganisationer, F D F, K F U M og K, fritids
klub o. m. a. og jeg føler trang til at mindes de
første forsøg i vor by på at organisere idræt og fri
luftsliv.
Spiren hertil blev lagt på den gamle private real
skole, hvis rester endnu ligger i Nygade.

Alle idrætsmænd kender —i alle tilfælde af navn
- den store københavnske boldklub B 93 (Boldklub
ben af 1893), og vi kunne her i byen have haft en
B 98, idet realskolens lærer, cand. theol. Fensmark
i 1898 indførte fodboldspillet i skolen, og det va
rede naturligvis ikke længe, før fodbolden erobrede
hele ungdommens interesse, ligesom kricket, tennis
og gymnastik netop omkring 1900 tog meget stort
opsving, og jeg mindes med glæde en af Estrups
blå gendarmer, senere den meget populære politi
betjent Krogsgaard, der i mange år var vor udmær
kede lærer i gymnastik, og jeg har aldrig glemt
hans brøl til os om at holde tommelfingeren til de
»andre tommelfingre«.
Nykøbing Kirke holder nu 75 års fødselsdag,
og kirkens bygmester, tømrermester og arkitekt
Otto Arboe, havde her i Nykøbing en ungdomsven,
som de fleste af os her i byen kender, Direktør K.
E. Messerschmidt, og disse to stiftede sammen i
1890 Nykøbing Mors Roklub, der den dag i dag
lever under så gode forhold, som tænkes kan. Otto
Arboe blev en af dansk rosports ledende mænd
både som formand for Københavns Roklub og se
nere formand for hele den danske rosport, og 1916
var han dommer ved den jydske hovedkaproning,
der blev afholdt her i byen. H an følte sig stærkt

Den rigtige Julestemning får man,
når man gør sine

JU L E IN D K Ø B
hos
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Morsø Landkøbmænd og
Nykøbing Mors Købmænd

knyttet til Mors, ikke mindst fordi han her fandt
sin hustru (godsejerdatter fra Ørndrup).
I årene mellem 1890 og 1900 kendte man ikke
noget til vore dages campingliv, og ingen, der i dag
lever i vor by, véd noget om en lille forening, der
i 1897 blev stiftet af otte drenge fra den gamle real
skole.
Foreningens formål var at dyrke friluftsliv, og
der anskaffedes et stort spidstelt fremstillet af gamle
sække og stænger, der blev bjerget til en meget bil
lig pris i de gamle købmandsgårde, hvis køkkener
også leverede de nødvendige kogegrejer, alt blev
monteret på et par gamle barnevognshjul, og det
voldte naturligvis ingen besværligheder for os at
skifte opholdssted på vore ture - vi var snart i
Legind, ofte i Bjørndrup, og det hændte ikke sjæl
dent, at vi slog os ned i Salling og på Fur. Al mad
lavning skete på bål, og megen variation var der
ikke - det blev altid til kartofler, æg, brød, marga
rine og kaffe.
Foreningens bestyrelse bestod kun af 1 - én mand, det var H arald Faartoft, han var både for
mand, kasserer og sekretær, han gav aldrig penge
ud, uden det var strengt nødvendigt - havde han
levet i dag, ville han have været en god afløser for
finansminister Grünbaum - så det varede ikke læn
ge, før vi havde en efter den tids målestok kæmpe
stor kassebeholdning, der gav os mulighed for en
luksustur.
Agent Niels Faartoft (Haralds onkel) arrange
rede en rejse for os til Sjørup, hvor Faartofts datter
var gift med distriktslæge Rambusch, hvis gæster

Trælast
stort velassorteret
og vellagret lager

O v n tø r r e t tr æ
fr a . e g r e n
d a m p tø r r e o v n

FÆLLES

TØMMERLAGERET
Havnen . Nykøbing Mors
T e le fo n 2 1 6 22

Grundlagt 1865
Øens ældste og største

Specialforretning i
bygningsartikler

Fra venstre: Knud Madsen. Johannes Fischer. Niels Ram
busch. Erik Krogh. Just Petersen. Harald Faartoft. Karl Hinding. Marinus Bach.

vi var, og da vi tilmed blev overordentlig godt be
værtede hos dyrlæge Wollesen - Nabo til Ram
busch - gift med tidligere lærerinde ved realskolen
frk. Nyholm - kunne turen kun blive overordent
lig vellykket, og vi fandt det fuldstændig i orden,

Gulvbelægnings
materialer
Imprægnerings
midler
Isoleringsmaterialer
m. m.
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Nykøbing Jern & Staal

G rønnegade 12 . T elefon ( 0 7 7 ) * 2 0 6 00

hele familiens juledrik er fr a
M O R SØ
40

BRYGHUS

at vi måtte gå den lange vej fra Stoholm til Sjørup
pa vore ben, men undervejs var vi på spændende
besøg både i Daubjerg og Mønsted kalkgruber.
Denne og andre oplevelser gav mig forøvrigt
godt stof (og mgX) i dansk stil til preliminæreksamen 1900.
Foreningen havde en fane, malet af den gamle,
kendte nykøbingborger malermester Jensen, Grøn
negade. Fanen var hvid med 5-takket blå stjerne
med guldkant, og foreningens navn var »Lystig
heden«, og det fortæller lidt om, at vi måske i for
høj grad skelede til handlinger og begivenheder, der
kunne give os et billigt grin, og det udartede under
tiden, f. eks. da vi anbragte en hjemmelavet bombe
på størrelse med et hvidkålshovede i skolens gang
og antændte bomben midt i en undervisningstime,
og det fortælles, at der endnu er revner i muren fra
denne begivenhed, men mon det dog ikke snarere
er tidens tand, der har gnavet i den gamle bygning.
Klø fik vi, og uden nogen protest fra hverken for
ældre eller forældreråd.
Da jeg med mine kammerater den sidste skoledag
i juli 1900 forlod skolen med eksamensbevis i lom
men, tog vor gode realskolebestyrer Axel R. H an
sen mig om skulderen og sagde: »Nu forlader I sko
len, og jeg tror, det vil gå jer godt, og hvor vil jeg
savne jer«, og ihukommende alle vore gale streger
tilføjede han: »I labaner«.
Vor forening levede til ca. 1901, så spredtes vi,
men gennem mange år holdt vi forbindelsen med
hinanden, - til sidst måske kun med en julehilsen
og nu i 1966 kan jeg kun sende ét julekort til den
sidste kammerat - alle de andre er borte.
Nykøbing Mors i november 1966.
Johannes Fischer.

A fh o lc fls h o te lle t
v. Th. Sørensen

N Y K Ø B IN G M O R S
Telefon (077) 2 1 1 55

Stort udvalg i
tobak
vine
piber
lightere
og andre
finder De ,

Sa''"inS

Havnegades Tobaksforretning
Anna Jørgensen

L a d Deres gæster
bo og spise p å

Missionshotellet Bendix
Husflid på Mors

(Fortsat f r a side 28)

også i Thisted amt, blev det den 14. maj 1966 ved
taget at nedlægge Morsø Husflidskreds og at over
føre kassebeholdningen kr. 58,18 til Thisted Amts
Husflidskreds.
I dag drives der kun husflid i en enkelt husflids
forening samt i aftenskoler og ungdomsskoler.
De ting, der forarbejdes, er ikke som før til brug
i det daglige arbejde, men mere en hobby, der flere
steder samler unge og ældre deltagere i et hyggeligt
og kammeratligt samvær.

Telefon 2 00 44
Byens førende — ældst — størst — bedst

Kom og se vort udvalg i
kranse, juledekorationer
og julens blomster

y.c.L asisens w
v. P. Holbæk Jensen
Vesterbro 21, Nykøbing Mors, Telefon 2 0151
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H oick-A n d er s en:

axel sA N D E M o sE s
To gamle Bjergbydrenge fortæller nogle erindringer
fra deres barndomstid i Bjergby og Gullerup.
Det er forhenværende tømrer Per Boli, Bjergby,
og forhenværende politibetjent Frederik Vester,
Nykøbing.
Fred. Vester er født i Gullerup 1881, hans far
havde en fragtrute til Nykøbing, der var 14 børn i
ægteskabet, så børnene havde et fattigt, men godt
hjem.
Per Boil er født i Bjergby 1883, søn af tømrer
Boil, der havde 12 børn, det var meget almindeligt,
at småkårsfolk havde mange børn, for der var al
tid nogle af børnene, der døde som små; og da der
skulle være nogle til at hjælpe i alderdommen,
gjaldt det om at få rigeligt.

Gammelfar

Begge drengene kom tidligt ud at tjene som vog
terdrenge, om sommeren måtte de op kl. 5 for at
flytte køerne og få lidt morgenmad inden de skulle
i skole, det var dog kun om onsdagen, at der var
skolegang, fra 6 morgen til 2 eftermiddag. Om vin
teren blev der undervist 4 gange om ugen fra 9-3.
Der blev undervist i regning, skrivning, dan
markshistorie og religion. Der var kommet en ny
lærer, han var meget vellidt af befolkningen, fordi
han var god til at synge i kirken og så betød det
mindre, hvad børnene lærte. Undervisningen slut
tede hver dag med, at børnene sang »Klokken slår,
tiden går«.
Der var altid slagsmål mellem drengene fra Gul
lerup og Bjergby; det gik op og ned med, hvem

BOGTRYK
O FFS ET
Kvalitetsarbejde

BP giver Dem saglig og uforbindende orientering om
moderne oliefyring, installation, finansiering m. m ...
Med et moderne oliefyr slipper De for det besværlige og snav
sede fyringsarbejde, samtidigt får De konstant varme i hele huset
vinteren igennem, og varmt vand - også om sommeren. Oliefyring er
den mest økonomiske opvarmningsmetode.
Tal med BP om oliefyr! Vi hjælper Dem med
at finde det rigtige oliefyr til Deres hus, og
vore fordelagtige finansieringsbetingelser
gælder alle anerkendte oliefyr. Også instal
lationen er vi Dem behjælpelig med - gerne
gennem Deres lokale installatør. - Ring til:

Hurtig levering

morse!
bogtrykkeri*
Nielsen & Nyborg

G U NN AR MARK
0 . Jølby . Telefon (9 1 1 1 1 ) 3 0 5
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Havnegade 11 . Nykøbing M.
Telefon (077) 2 0 0 2 8

af de to hold der vandt, men en overgang var det
drengene fra Bjergby, der fik kløene, det gik således
til:
Ved siden af skolen havde Per Lynggård sin
ejendom, der havde jord på begge sider af Bjergby
å, dér ved åen havde drengene fra Gullerup fundet
gode smuthuller på det tætbevoksede dige, dér holdt
de sig skjult.
N år drengene fra Bjergby passerede vejen ved
åen, blev de overfaldet med jordklumper, hvori
godt kunne være sten, og smågrene. Det var ikke
let for Bjergbydrengene at komme op på diget, når
det en gang imellem lykkedes, var Gullerupdrengene altid væk.
Det blev så vanskeligt for Bjergbydrengene at
komme hjem fra skole, at deres forældre bad lære
ren følge dem forbi diget.
N år læreren var med, var der aldrig nogle dren
ge at se på diget, men når han ikke var med, så var
de der og så vankede der klø til Bjergbydrengene;
forklaringen var, at når drengene fra Gullerup så,
at læreren var med, så gemte de sig i stenkisten ved
åen.
De unge fra Gullerup og Bjergby enedes derimod
godt; de samledes hver sommeraften ved forsam
lingshuset i Bjergby for at fjante og feste, men roen
blev tit afbrudt af karlene fra Flade, der kom for
at drille og prøve at få Bjergbypigerne med sig.
Men Bjergby havde en stor hjælp i store Knud, der
var lige så stærk som to voksne karle, når han var
til stede fortrak karlene fra Flade godvilligt.
Dengang var det hårde tider for de fattige og
invalide, her skal der fortælles om tre personer.
Jens Kr. Fredsø, kaldet Freser, var en lille mand,
han kørte rundt med en trillebør og handlede med
tråd, nåle og uldtøj og hvad der betød mest for
børnene, flødekarameller og lakrids, som betaling
tog han imod gamle ben, og af dem havde børnene
nok, så det var en hel festdag når Freser var i byen.
Derimod brød børnene sig ikke meget om Jør
gen Plejdrup, han var vanskelig at komme i kon
takt med. H an var født uden fødder, så han skulle
altid hjælpes, når han skulle flyttes. Jørgen sad
som regel ved siden af kirken og flettede tov; som
dreng var han i lære hos Presgaard i Nykøbing,
for en betaling af 20 Rdl. en gang for alle, hans
far, husmand Plejdrup, betalte 8 Rdl. og sognet 12
Rdl.
Den mest interessante skikkelse var Niels Rytter.
H an var vandmøller i sine unge dage; om vinteren
med frost og isnende blæst var det ingen spøg at
komme ud i vandet og hugge isen af vandhjulene,
ved dette arbejde pådrog Niels sig gigt, så han efter
nogle års forløb var blevet krøbling, han blev der
efter afhængig af sognet og folks medlidenhed.
Det var en mand med usædvanligt store evner,

FLISER

KANTSTEN
PLANTESTEN

til alle
formål

(o

1. kl. mure- og pudsemørtel
Sand og grus
Færdigblandet beton
Et sted alt — alt på eet sted

Vils Cementstøberi
Beton- & M ørtelfabrik
v. Johannes Kankelborg Jensen
Telf. Vils 16-116

(3enbialhvtellet
A N B EFA LER
Restaurations,- krostue,- selskabs,lokaler
BOW LINGBANE
Spisninger op til 600 kuverter
Stor sal til udstillinger og
foreningsarrangementer

D in é r tr a n s p o r ta b le
leveres over hele øen
fra vort anerkendte køkken!
Restauration tlf. 20 37 39
og kokken tlf. 2 0 6 92
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der tilsyneladende var blevet slået ud af skæbnen.
H an boede i mange år hos mølleren i Bjergby
på sognets regning. I det lille værelse havde han
malet et vindue over med mørk farve hvori der var
lavet en masse huller, så det om aftenen, når der
var lys indenfor, så ud som en stjerne; han ville
leve under evighedens symbol.
For at tiltrække sig folks opmærksomhed, når
han tiggede til føden, havde han lavet en dukke,
som han kaldte Garibaldi; opkaldt efter den itali
enske frihedshelt Guiseppe Garibaldi.
Dukken, der var ca. en meter høj, kunne han få
til at bevæge lemmerne ved hjælp af snoretræk,
den var fint påklædt; men større opmærksomhed
vakte Garibaldi nr. 2, der var lidt af et teknisk
vidunder.
Den bestod af en kasse, ca. 40 cm i firkant og
ca. 25 cm høj, ovenpå var der en dukke, ca. 20-30
cm høj.
I kassen var der nogle tangenter, der igennem
snore eller ståltråd havde forbindelse med leddene
i dukken, derforuden var der to stykker spejlglas,
et foran på kassen, så dukkens bevægelser kunne
ses, det andet bag på kassen, deri kunne spejlbille
det fra spejlet foran på kassen ses, så at Niels R yt
ter kunne se dukkens bevægelser samtidig med, at
han trykkede på tangenterne.

Dukken kunne bevæge sig fra side til side i hof
ten og hovedet nikkede, begge arme bevægede sig
op og ned.
N år folk lagde nogle penge i dukkens fremstrakte
hånd, takkede den ved at nikke med hovedet, pen
gene kunne dukken selv lægge i et rum i kassen.
Det hændte, at nogle spøgefugle lagde en skrå
i hånden på Garibaldi, så kunne Niels Rytter ved
hjælp af sine spejle se det og dirigere dukkens hånd
således, at skråen blev smidt tilbage i hovedet på
giveren.
Garibaldi II havde også tøj, dog ikke så fint som
Garibaldi I.
Niels Rytter, som var ude af stand til at gå,
havde selv lavet sine krykker af nogle svære grene,
hvori der på midten var boret et hul og deri sat
en tværpind som håndtag, foroven var den svære
gren spaltet og isat et stykke træ med omviklede
klude.
H an prøvede også på at lave sig en vogn, prin
cippet i den var, at han med hænderne skulle vippe
to stænger, der var forbundet med forhjulene, frem
og tilbage, men i det bakkede terræn mislykkedes
det for ham, det blev børnene, der kom til at lege
med vognen.
At han lavede rotte- og musefælder siger næsten
sig selv, dem havde han en god afsætning på.

Korn
Foderstoffer
Gødning
Saasæd
Kemikalier

Morsø Andels
Gødnings- og Foderstofforening
Nykøbing Mors
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Telefon 2 0 8 0 0

N år det modne korn blev høstet med le, var der
altid mange kærner, der faldt af, og det var de
fattiges ret at samle dem op; Niels, der ikke kunne
bukke sig, lavede en slags transportbånd.
Det var en træplade, som gled hen over marken,
hvortil der var fastgjort en stang og langs den gik
der et lærredsbånd uden ende, så han ved at skubbe
pladen over jorden fik kærnerne derpaa, og derfra
trak han dem ad båndet op i en på stangen fast
gjort kasse, det blev ikke til mange kærner, men
han var glad for lidt.
N år der blev sagt »Go’daw Niels Rytter«, sva
rede han »Det er Niels Jørgensen Rytter«, for i
Gullerup boede der en fisker Niels Rytter, hans
omdømme var ikke så godt. Folk kaldte ham i
Gullerup for Störe Niels, og Lille Niels til ham i
Bjergby.
Niels Rytter lavede en udstilling af alle sine op
findelser i Bjergby forsamlingshus, der kom en del
mennesker, og entréen var 10 øre for voksne og
5 øre for børn.
Garibaldi og meget andet af hans arbejde inde
brændte, det ville ellers være af stor værdi for efter
tiden at have haft et minde om en mand, der, selv
om skæbnen var hård, havde lyst og virketrang til
at leve. Hans skabertrang gik i arv til barnebarnet
forfatteren Axel Sandemose. Mon ikke de to har
haft meget tilfælles.

...g å julen
i møde
i

Gomo

sk o

Gaveartikler
Glas
Porcelæn
Køkkenudstyr

G la s m a g a s in e t
v. Thyra Lysgaard

Østergade 2, Nykøbing Mors, Tlf. 210 19

H -A .

AIi i moderne belysning
og el-artikler

B

E L -m æ rket
garanterer

gode varer og
varige goder

VilsCykler
Installationsforretning
. Knallerter
Jørgen W. Søgaard. Telefon Vils 36

Stort udvalg

Fruevej 95 . Nj'købing Mors . Tlf. 20751
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Ordbog for Mors
ved Hoick-Andersen

I HISTORISK AARBOG FOR MORS, der bliver
udgivet af Morslands danske Samfund, årgang 1919,
skrev læge Jens Lund om morsingbomål. Følgende
udtryk er taget derfra.
Om menneskets udseende og karakter
er der følgende:
krå’n
pisten
strøwe
kroppe
ufynde
strå’g
stråg’en
snø’g
pablywed
pry’nywed
spræ’g
frakkes

rank
mager
stor og stærk
tyk, fed
tyk, ubekvem
pæn
lang og smal
velbarberet
storøjet
småø jet
stortalende
glad, munter

kantes
nyster
klawik
kowte
skjødsk
fli’rworre
fræworre
ild’worre
saw’worre
bjerresom
lång sinned
sli’sinned
smorsinned
nyw’
rust
knippes
touted
po’gstokken
hær’ken
por’ken
wær’kele
bor’ken
skør’ken
ro’l
golen

glad, munter
glad, munter
glad, munter
kåd
dristig
grinebider
forlegen
hidsig
langsom
flittig
langmodig
godmodig
vægelsindet
nøjsom
gavmild
rask
halvtosset
påståelig
kræsen
vranten
vanskelig
stivsindet
forfrossen
gråd
råben

Julehygge og velvære

købmandskaffe
skal det være
M

M

M

N ykøbing Mors Købmænd . Morsø Landkøbmænd
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„clulehtias
Marius træffer en mand i en fin rød uni
form.
- Hvad laver du?
- Jeg er brevbærer. Jeg går rundt og de
ler breve ud til folk.
- Du er tosset. Hvorfor sender du dem
da ikke med posten?
•&
- Unskyld, hr. betjent! Er det her anden
gade på venstre hånd?
En engelsk dame blev syg under et ophold
i Edin bourgh og måtte tre gange have
blodtransfusion, hvortil tre skotske studen
ter meldte sig frivilligt. Den første beløn
nede hun med to pund sterling, den næste
med ét pund, mens den sidste måtte nøjes
med et varmt håndtryk.
- Doktor, tror De ikke snart, jeg er så
rask, at jeg kan tåle at spise de ting, jeg
ikke har godt af.
-&
- Hvordan i alverden kan det være, at
Deres hund logrer lodret i stedet for side
læns so mandre hunde?
- Jo, vi har boet i campingvogn hele
sommeren.

H vo r m ange
ra m m e r?
Tæl omhyggeligt, hvor mange rammer der
er på hosstående tegning. — Løsningen
sammen med oplysning om dit navn, alder
og adresse lægges i en konvolut, som sen
des til „Jul på Mors“, Nykøbing Mors,
senest 10. januar 1967, mrkt. „rammer“.
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Børnenes side

J u le -R e b u s
Løsningen sendes til „Jul på Mors“ senest
10. januar 1967, mrkt. „julerebus“. Husk
at opgive alder. — Præmien sendes direkte
til den heldige vinder.

S a n g -re b u s
Hvad hedder den kendte børnesang? Løs
ning til „Jul på Mors“ senest 10. januar
1967, mrkt. „sang-rebus“. — Husk navn,
adresse og alder. Præmien sendes direkte
til den heldige vinder.
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møbler - den

bedste
julegave til hele familien

god — BEDRE — B E D S T
FORM — ELEGANCE — KVALITET
D IP L O M A T
Leveres som sofa til 2, 3 eller 4 personer. Stolene
leveres tillige med drejefod. Se annoncen i BO
BEDRE, se stuen hos os.

H A R DE P R O B L E M E R
om størrelse og facon på Deres nye sofagruppe?
K U B U S -serien giver Dem mulighed for at
få en „skræddersyet“ sofa, der passer ind i netop
Deres hjem. KUBUS leveres såvel som aim. sofaer
som hjørnearrangementer i utallige variationer.
Kom ind og hør om mulighederne.

SKAB HYGGE
i Deres stue med denne elegante sofagruppe.
R E K O R D opfylder ethvert krav om en
god kvalitets-stue til en overkommelig pris. Lav
og høj stol leveres også med drejefod.

KOM IND OG SE
en af nyhederne fra årets danske møbelmesse.
Med disse smukke møbler kan De skabe en rigtig
hyggekrog, der vil vække begejstring blandt De
res venner. Såvel sofa som stolen har en eminent
siddekomfort----- PRØV SELV!

A lle ERAN -m odeller er tegnet a f arkitekt Aage Christiansen.
Ovenstående viser et udsnit fra vor blå efterårsbrochure, men kom ind og
se vort store udvalg af møbler i alle kategorier — naturligvis uden købetvang.
V ELK O M M EN HOS

S IX H Ø J
Vestergade 4

.

&

N Y K Ø B IN G

S e u d s tillin g e n

J E N S E N
M ORS

. Telf. (077) 20401

i G rø n n e g a d e

75i i ng

den skattepligtige
indtægt ned!
Har De tænkt over, at selvangivelsen snart skal udfyldes? Har
De også tænkt over, hvor store muligheder De har for at få den
skattepligtige indtægt bragt ned?
Et hvilket som helst beløb mellem 100,- og 2500,- kr. indsat på
kapitalbindingskonto giver Dem ret til fradrag på selvangivelsen.
I sparekassen kan vi tilbyde Dem følgende 7 forskellige fradrags
muligheder, der

kan

nedbringe

Deres

skattepligtige

indkomst

således:
1 Kapitalbindingskonto
Kan nedbringe Deres
2 Børneforsørgelseskonto

skattepligtige indkomst
med max.

3 Selvpension

kr. 2 .5 0 0 ,0 0
4 Kapitalpension
5 Investeringsfond

Kan nedbringe Deres
skattepligtige indkomst

6 Etableringskonto

med fulde beløb
7 Pristalsreguleret alderdoms
opsparing (index-opsparing)

udover kr. 2 .5 0 0 ,0 0

MORSØ SPAREKASSE
h ele fam iliens p e n g e in stitu t
/ C J : __ M O R SO SPAR E K A SSE

De e r a ltid v e lk o m m e n i

MORSØ SPAREKASSE

