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Mon ikke der blandt dette blads læ
sere findes nogen, som kender til at
have det lidt svært i julen? Jo, det er
hjemmets fest, det er barnets fest, og
det er fredens fest. Vi ved det godt,
men alligevel så kan det godt komme
til at knibe for os. Vi kan måske være
så stressede og rastløse, at det slet ik
ke vil blive jul for os.
Så kan det ske, at man kan få
hjælp af en god ven. Sådan gik det
mig engang. En ven sendte mig et ju
lekort, hvorpå der stod en definition
på julen, altså en forklaring på, hvad
julen er. Denne definition vil jeg ger
ne bringe videre her i håb om, at den
kan blive til hjælp for en eller anden,
som den blev det for mig.
Den lyder sådan:
Julen er alle tiders vendepunkt
al kærligheds højdepunkt
al frelses udgangspunkt
al tilblivelses midtpunkt.
Alle tiders vendepunkt. - Det er vel
det, Bibelen mener med udtrykket:
Tidens fylde. »I tidens fylde udsend
te Gud sin søn, født af en kvinde,
født under loven.« Det blev alletiders
vendepunkt. Det markeres på kalen
deren. Jesu fødsel den første jul blev
skelsættende. Det var ligesom, tiden
stod stille! Og noget nyt blev til. -Vi
udregner tiden som så og så mange år
før eller efter Jesu fødsel. Julen er al
le tiders vendepunkt!
Guds forunderlige skaberværk var
fuldendt og godt, også mennesket!
Men så kom synden ind i verden. Det
onde kom og forstyrrede skaber
værket. Verden kom til at ligge i det
onde. Alting blev forkludret. Vi for
står ikke omfanget af dette; men vi
mærker det ind i alle livets forhold.
Bibelen fortæller, at døden kom ind i
verden, og at Paradiset blev lukket.
Og siden har der i mennesket været
en længsel efter det tabte Paradis.
Det kan vi ikke se til bunds i, hvor
meget vi end grubler over det. Mange
mennesker er gået i stykker netop på
dette. Så er der ikke andet for os at
gøre end sige med digteren: »Når jeg
har tænkt mig træt til døden, sig så,
hvad du har tænkt, oh Gud!« - og
Gud havde tænkt, og så lod han det
blive jul. Så gav han os Jesus!
Med Jesus blev alle ting nyt. Da
sprængtes forhænget. Da blev ind
gangen til Paradiset genåbnet. Digte
ren Jonas Lie sammenligner forbe
redelsestiden op mod den første jul
med en hård vinter, hvor verden ven
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ter og længes med soltrang i hjerte
grunden. Og han fortsætter: »Men
da verden følte, dens kraft var om
me, da først lod Herren sin sol ned
komme, da først kom jul!« - Julen er
alletiders vendepunkt.
A l kærligheds højdepunkt. - Kær
lighed er mange ting! Kærlighed mel
lem forældre og børn. Kærlighed
mellem mand og kvinde. Kærlighed
til dem, der lider nød. - Men hvad
man så end lægger ind i ordet kærlig
hed, så har kærligheden sit udspring i
Guds kærlighed.
Gud er kærlighed! - Det kan vi slet
ikke gennemskue, så lidt som vi kan
gennemskue alt andet med Gud.
Men det er noget forunderligt det
med Guds kærlighed. Får vi rigtig
øje på den, kan det frigøre og forløse
et menneske! Det blev Kristen Koids
lykke, at han fik øje på Guds kærlig
hed. Da han var allerlængst nede,
hørte han et vidnesbyrd om, at gud
elsker mennesker, og han tog imod
vidnesbyrdet og besluttede, at han
ville bruge hele sit liv til at fortælle
mennesker, at Gud elskede dem. Det
blev forøvrigt grundlagetr for den
frie skole i Danmark, og altså også
for de frie*skoler, der arbejder på
Mors!
Gud er kærlighed, og fra Ham har
al kærlighed sit udspring. Intet sted
viste Guds kærlighed sig så tydeligt,
som da han gav os sin søn som frel
ser. »Thi således elskede Gud ver
den, at han gav sin søn den enbårne,
for at enhver, som tror på Ham, ikke
skal fortabes, men have evigt liv.«
- Julen er kærlighedens højdepunkt.
A l frelses udgangspunkt. - Når et
menneske får sig selv at se i Guds
kærligheds spejl, så afsløres et men
neske, så får det en smule forståelse
af, hvad der ligger i udtrykket: »For
dærvelsens afgrund i mig!« - Det var
det den unge Grundtvig oplevede hin
nat i advendtstiden 1810, da han
overnattede i Vindbyholt Kro. Han

så fordærvelsens afgrund i sig, og det
førte ham ud på vanviddets rand!
Når et menneske kommer derud, da
forstår det, at det er fortabt, og at det
trænger til frelse!
Guds svar på menneskers nødråb
om nåde og frelse er juleevangeliets
centrale budskab: »Thi eder er i dag
en frelser født i Davids by, han er
Kristus, Herren!« - »Hvad skal jeg
gøre for at blive frelst?« spurgte en
gang en ulykkelig fangevogter i Filipi, og Paulus svarede: »Tro på Her
ren Jesus, så skal du blive frelst!«
Svaret er det samme i dag! Med ud
gangspunktet i den første jul, da Gud
gav os sin søn til frelse. - Julen er al
frelses udgangspunkt,
A l tilbedels midtpunkt. - Der er
kun en ret stilling, et menneske kan
indtage over for Gud, den almægtige
Gud! Det er i tak og tilbedelse. Fordi
Han er den Almægtige, der alene rå
der over tiden og kan ændre den!
Fordi Han er kærlighed! Og fordi
Han vil frelse!
Det toner gennem hele Bibelen,
igennem salmerne, profetordene, og
igennem Det nye Testamente til
åbenbaringsbogen: »Hellig, hellig,
hellig er Gud, den Almægtige. Han,
som var, og som er, og som kommer.
Hosianna i det højeste!« - Men midt
punktet er englenes sang julenat:
«Ære være Gud i det højeste, og på
jorden fred i mennesker, der har
hans velbehag.» - Julen er al tilbedel
ses midtpunkt
Sådan lød de fire sætninger, sommin ven sendte mig i sin julehilsen:
Julen er alle tiders vendepunkt,
al kærligheds højdepunkt
al frelses udgangspunkt
al tilbedelses midtpunkt.
Måtte disse fire sætninger hjælpe
os til at blive forberedt til at modtage
julens evangelium! Modtage frelsens
væld af nåde.
Så kommer jul!!!

Gensidig belærelse
Træk a f 17. februar-foreningens historie
A f Børge Jensen

Den 9. februar 1852 udsendte 5 af
Nykøbings borgere, apoteker A.
Begtrup, købmændene A. Stigaard
Sørensen, A. C. Faartoft og W. Ny
holm samt lærer S. P. Yde en indby
delse til deres medborgere om at mø
des den 17. februar for at danne en
forening, hvis formål bedst kan bely
ses ved et par uddrag af lovene, der
blev vedtaget på den første mødeaf
ten.
§ 1: »Foreningens formål er gensi
dig belærelse og udveksling af ideer i
henseende til alt, hvad der er af al
men interesse. Til dette øjemed træ
der den sammen en gang ugentlig og
søger at fremme fornævnte formål
dels ved oplæsning af blade, almen
nyttige skrivter eller afhandlinger og
dels ved samtaler om det forelæste el
ler foredragne«.
Formand, viceformand og sekre
tær skulle vælges hver måned, me
dens kassereren fungerede i et halvt
år. Endvidere hedder det, at »ingen
må afbryde nogen i sin tale«, og at
sekretæren skal føre en protokol
over forhandlingerne og læse refera
tet op i næste møde. Denne protokol
er for langt de fleste møders vedkom
mende ført meget omhyggeligt og er
grundlaget for denne artikel. Her har
især S. P. Yde, der var den eneste,
der var medlem i hele foreningens le
vetid, ydet en stor indsats.
§ 7 lyder: »Til forelæsere i forenin
gen vælges månedlig indtil 4, som
skiftevis overtage denne forretning,
under oplæsningen må ingen tobaks
rygning finde sted«. Man ville heller
ikke tolerere afbrydelser: »Forstyrrer
eller afbryder nogen en taler, og han
efter at være kaldt til orden af for
manden gentagende gøre sig skyldig i
overtrædelse af loven, mulcterer

han. Sådan mulct er bestemt til 1
rigsdaler«. Bestemmelserne om opta
gelse af nye medlemmer var strenge,
idet der krævedes 3/4 af samtlige
medlemmers stemmer, denne be
stemmelse måtte da også senere mild
nes for overhovedet at få medlemmer
nok.
På det 6. møde foreslog A. St. Sø
rensen at kalde det nystiftede selskab
»Foreningen af 17. februar«, »ved
hvilket navn 14 af de tilstedeværende
17 var faddere«. Pastor Frederik Ni
elsen opfordrede medlemmerne til at
fremkomme med emner, der kunne
have almen interesse. I denne sam
menhæng nævnede han en af det 18.
århundredes store personligheder,
den amerikanske forfatter, fysiker
og politiker Benjamin Franklin: »I
den forening, som B. Franklin stif
tede, og som havde en del lighed med
denne (altså 17. februar foreningen),
var altid det første spørgsmål til med
lemmerne, om nogen i den forløbne
uge vidste eller havde læst noget,
som han fandt værd at meddele«.
Mon vi ikke her har et forbillede for
17. februar foreningen?
Mødestedet var oftest hos gæstgi
ver Trap, i en periode var det dog på
rådhuset, men da fremmødet nok var
for lille, og der vel heller ikke var mu
lighed for en punch der, blev Trap at
ter mødestedet. I 1859 mødtes man
hos »hr. klub vært Lynge på grund af
gæstgivergårdens nedbrydelse«, ind
til foreningen den 12. oktober holdt
sit første møde i »hr. gæstgiver Traps
nye gæstgivergård« (nuværende ho
tel Bendix).
I det første møde den 17. februar
1852 deltog 12 personer, som alle
havde en vis position i byen enten i
kraft af indtægt eller uddannelse, og

det samme forhold gjorde sig gæl
dende ved optagelsen af nye medlem
mer i de følgende uger. Herefter op
hørte medlemstilgangen, og først
omkring årsskiftet 1854-55 blev der
optaget nye medlemmer i større tal,
een aften således ikke mindre end 9.
Den første håndværker i foreningen
var urmager P. J. Ostergaard, og og
så enkelte andre mestre optoges ef
terhånden, selvom der var tilfælde,
hvor optagelse blev nægtet. Den
mest standhaftige ansøger var sko
mager J. C. W. Brinchmann, som
blev afvist 2 gange, men optaget ved
3. forsøg. De afviste hørte alle til i de
lavere sociale lag (småhånd vær kere),
så Villads Christensen har næppe
helt ret, når han skriver, »at 17. fe
bruar-foreningen forstod at samle og
fastholde mennesker fra helt forskel
lige samfundskredse« (Nykøbing på
Mors s. 332).
I 1859 var medlemstallet så højt
som 59, vistnok det højeste i forenin
gens historie, men som det også er til
fældet i dag, var det en mindre del,
der mødte op til møderne og endnu
færre, der var virkeligt aktive. Stif
terne havde overvurderet menneske
nes lyst til at få oplysning, et møde
hver uge året rundt var for meget, og
allerede i den første sommer blev
man nødt til at udsætte møderne til
efteråret.
I januar 1853 opstod en ret bevæ
get debat om foreningen. Læge Hen
nings mente, at foreningens vanske
ligheder skyldtes »den modstand,
som fra de såkaldte højere stående
var fremkommen, man havde omtalt
den ikke blot på en latterlig måde,
men også påstået, at denne forening,
der var den uskyldigste i verden, satte
splid mellem embedsmænd og bor3

gere«. Han indrømmede dog, at
medlemmerne også selv havde noget
af ansvaret for, at der manglede liv i
foreningen. Agent Johan Busch
Steenberg fandt, at der var for man
ge møder, han havde selv sjældent
tid til dem, hvorimod gæstgiver Trap
mente, at der var for få emner af al
men interesse. Urmager Østergaard
fandt den virkelige grund til vanske
lighederne i de beskyldninger, der
udefra rettedes mod foreningen, dis
se havde bevirket, »at det blev anset
for upopulært at være medlem«. En
delig syntes købmand P. K. Bang, at
enhver interesse måtte forsvinde, når
der af Fædrelandet blev læst 8 spal
ter op ad gangen!

På 2-årsdagen i 1854 stillede for
manden direkte spørgsmålet: Skal
foreningen bestå? Alle 15 tilstedevæ
rende stemte ja, og da mødet blev
hævet »gik man over til at nyde og
dele glæderne af foreningens Geburtsdagsfest«. 10 år senere, i 1864,
blev spørgsmålet stillet igen og atter
besvaret med ja, men i 1869 holdtes
der slet ingen møder fra februar til
december: »Formanden undskyldte,
at han ikke havde indkaldt til møder,
men han havde heller ikke følt trang
dertil fra medlemmernes side«. I
1870 var der 22 medlemmer, og man
vedtog en ændring af lovene, idet
ugentlige møder ændredes til måned
lige. Det er dog tydeligt, at aktivite

A u g u st H. Schade, købmand, konsul. Født 1836, død 1918.
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ten er dalet; i årsberetningen kunne
formanden kun nævne afholdelse af
5 møder med 1 foredrag og 1 oplæs
ning, til sammenligning kan anføres,
at der i 1859-60 havde været 21 mø
der. Af den følgende skildring af for
eningens aktiviteter vil det også
fremgå, at 1850’erne trods enkelte
bølgedale var foreningens glanspe
riode.
For at forstå baggrunden for 17.
februar-foreningen må man huske,
at Mors i 1852 lå særdeles isoleret,
der fandtes ingen lokal avis, og det
var dyrt at holde udenøs aviser. Lige
fra starten spillede aviser og anden
oplysende læsning en stor rolle. Alle
rede på det 3. møde førtes en debat
herom, og det blev enstemmigt ved
taget at abonnere på det nationallibe
rale Fædrelandet. Et udvalg valgte
de artikler, der burde læses op ved
møderne, men hurtigt opstod der de
bat om dette blads linie, især Øster
gaard gik imod og ønskede også den
modsatte tendens repræsenteret,
hvorfor han foreslog Berlingske Ti
dende. Da købmand A. St. Sørensen
holdt denne avis, fik foreningen ad
gang til den mod at betale 1/4 af pri
sen. Læge Hennings ønskede egent
lig Københavnsposten, »men da det
te blad ikke holdes her i egnen, vil det
være for dyrt«. Når en årgang var af
sluttet, blev den udbudt til salg
blandt medlemmerne, det gjaldt bå
de aviser, tidsskrifter og Rigsdagsti
dende, som foreningen abonnerede
på fra 1859.
Efter at læge Hennings på denne
tid havde overtaget formandsposten,
mærkes en stigende politisering i for
eningen. Da lærer Yde en aften fore
slog oplæsning af en artikel fra
Fædrelandet »rejste sig en hæftig op
position fra d’herrer Faartoft, Sø
rensen og til dels agent Steenberg«
(alle tre storkøbmænd). A. St. Sø
rensen kaldte artiklen for »lav og
smudsig« og bekræftede sin udtalelse
»med en trumf i bordet«. At en del
medlemmer udmeldte sig i løbet af
1854 skyldes nok Hennings’ natio
nalliberale linie. Gæstgiver Trap
hævdede, at bladene ikke var nok at
underholde med, og »at den politiske
diskussion ofte havde stødt eller ke
det en eller anden«.
Også foredrag var fra begyndel
senet naturligt led i foreningens liv,
mest var det medlemmer, der holdt

disse. Når der kom nye folk til byen,
var der muligheder for nye emner,
som da læge Sannom i 1855 fortalte
om sin tid som læge på Guineakysten
og viste ting, han havde bragt med
hjem. Læge Hennings holdt fore
drag om lægelige emner, lærer Ove
sen, Elsø, om Uffe hin Spage og løjt
nant C. C. Mansa om vulkaner. Da
denne aften var »ret en nydelse, kom
en bolle ind, og ved den fremkom der
adskillige taler og i blandt andre skå
ler en for kvinden af Mansa«. Læge
Ludvig Møller, der var praktiserende
læge. i Nykøbing 1860-1880, holdt i
1861 foredrag om elektricitet ledsa
get af forsøg. Han fulgte succes’en
op og foreviste snart et mikroskop
(fluevinger brugtes til demonstra
tion) og cand pharm. O. Begtrup vi
ste kemiske forsøg. Også historiske
emner behandledes, fra det lokale
område viste A. H. Schade dele af sin
oldsagssamling, og Mansa fortalte
om Dueholms historie.
Enkelte medlemmer holdt oplæs
ningsaftener med værker af bl. a.
Christian Winther, H. C. Andersen
og Bjørnson, ja, postmester Nord
berg underholdt flere gange med eg
ne værker, f. eks. i 1858 med en tra
gedie i 3 akter med titlen Kong Fegges Datter.
Mange lokale og aktuelle emner
blev behandlet i forbindelse med
avisartiklerne eller foredragene: Om
Aggerkanalens betydning, Nærings
loven i 1857, koleraen i 1853, de na
tionale forhold i 1863-64, polakker
nes opstand mod Rusland i 1863 blot
for at nævne nogle få eksempler.
Nogle emner optog foreningen i
længere tid, her skal først nævnes et
par sager, som foreningen vurderede
højt, men som åbenbart blev forelagt
på et for tidligt tidspunkt. Spørgsmå
let om byens belysning behandledes
flere gange og førte i 1855 til en dis
kussion om opførelse af et gasværk,
hvorom man henvendte sig til kom
munalbestyrelsen. I begge sager
mærkes en tæt forbindelse mellem
17. februar-foreningen og kommu
nen, idet Ostergaard var meget aktiv
begge steder. De fleste medlemmer af
Borgerrepræsentationen var i øvrigt
også med i 17. februar-foreningen.
Med de mange købmænd i for
eningen kan det ikke undre, at fær
geforholdene kom til debat. Allerede
i 1855 foreslog købmand L. Trap op

Søren Peter Yde, lærer, redaktør, kordegn.
Født 1820, død 1894.
rettelse af en daglig paketfart mellem
Nykøbing og Glyngøre, forslaget
ændredes til nogle ugentlige ture, og
Grønnerup blev valgt i stedet for
Glyngøre. Bekendtgørelse af tids
punkterne skulle ske ved »kirke
stævne for de ved Grønnerup og Ny
købing nærmeste sogne«.
1 1861 dukkede tanken om en fær
geforbindelse mellem Nykøbing og
Glyngøre op (en engelsk dampfærge
kunne erhverves) og atter i 1864. I
1867 vedtog foreningen at gå ind for
dampfærgeforbindelsen, efter at et
udvalg havde arbejdet med sagen. Et
forslag udarbejdedes af toldforvalter
Syberg og købmand A. B. Wøller til
forelæggelse for kommunalbestyrel
sen, og foreningen vedtog endvidere
med 15 stemmer mod 6 at gå ind for
en aktietegning, hver aktie skulle ly
de på 5 rigsdaler. Der var uden tvivl
et stort arbejde forbundet med disse
forslag, for man nøjedes ikke med at
foreslå disse sager i al almindelighed,
de var normalt ledsaget af beregnin
ger og andet materiale, og selv om

gasværket først kom i 1886 og fær
gen i 1873, har 17. februar-forenin
gen æren af først at have rejst og de
batteret disse vigtige sager.
17. februar-foreningen er naturlig
vis mest kendt for de projekter, der
blev virkeliggjort på foreningens di
rekte eller indirekte foranledning.
Allerede på det 3. møde nedsattes en
komite bestående af gartner Lassen
(forslagsstilleren), pastor Fr. Nielsen
og lærer Søegaard for at virke for
byens forskønnelse gennem plant
ning af træer, hvad der førte til op
rettelsen af Forskønnelsesforeningen
1852, som havde forbindelse med 17.
februar-foreningen, så længe den ek
sisterede, idet årsberetningen aflag
des ved den årlige generalforsamling
den 17. februar, det samme gjaldt
den nedenfor nævnte Bombebøsse. I
1855 rejste Lassen diskussion om
»Øret«, Ørodde, som blev beskadi
get ved bortkørsel af grus og sand.
Sagen henvistes til forskønnelsesko
miteen, og senere på året redegjorde
dennes formand toldforvalter Lund
5

Jacob Chr. Møller, restauratør, karruselejer, sparekassedirektør.
Født 1814, død 1892.
for arbejdet på Øret og for anlægget
ved Østergade. Dette vældige ar
bejde, som nykøbingenserne har
kunnet glæde sig over i snart 125 år
beskrives i forhandlingsprotokollen
således: »Med hensyn til sumpen ved
enden af gartner Lassens have havde
comiteen besluttet at bortskaffe den,
derved at der gravedes kanaler gen
nem den, og af de forhøjninger, som
derved fremkom, dannedes øer. Een
sådan var allerede tilvejebragt og
færdig til plantning. Endnu tvende
vil blive påbegyndte i vinter efter teg
ning af hr. Lassen«. Komiteen havde
da fået 4000 grantræer og 600 løv
træer, og i 1860 kunne Lund for
tælle, at der i de sidste 3 år var plan
tet 15000 træer.
Et andet kendt barn af 17. fe
bruar-foreningen er Nykøbing Spa
reog
Lånekasse
(Morsø
Sparekasse), som blev bebudet på det
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5. møde, der afholdtes månedsdagen
efter foreningens stiftelse: »Hr. pa
stor Nielsen anmeldte, at ved hr.
Dyhr (boghandler Jens Peter Dyhr)
ville ved et af de første møder frem
komme forslag til oprettelsen af en
sparekasse, hvilket modtoges med al
mindelig velvilje«. Den 31. marts re
degjorde pastor Nielsen for sagens
forløb, han havde selv søgt oplysnin
ger i Hobro Sparekasse og Dyhr i
Lemvig, og han foreslog, at forenin
gen skulle vælge en bestyrelse »der
nød almindelig tillid«, og som så
skulle føre arbejdet videre. En direk
tion på 8 medlemmer blev valgt, 5 fra
byen, nemlig Dyhr, købmændene
Johan B. Steenberg og Faartoft,
hospitalsforstander N. K. Poulsen og
pastor Nielsen. Hertil kom senere 3
valgt på landet.
I 1856 og 1857 så to hjælpefor
eninger dagens lys, begge udgik fra

17. februar-foreningen. Den 2. april
stillede Østergaard og bager N. Jep
sen forslag om at stifte en forening til
understøttelse af trængende borgere
og borgerenker i Nykøbing, og det
førte til oprettelsen af Understøttel
sesforeningen, hvortil medlemmerne
bidrog gennem et kontingent. Den
anden forening var Bombebøssen,
som et udvalg havde arbejdet med,
før de endelige planer blev forelagt i
januar 1857. Formålet var at skabe
en understøttelsesfond for træn
gende søfolk og deres familier. Le
dende i arbejdet synes at have været
købmand Hans Meulengracht samt
Johan B. Steenberg og toldforvalter
Lund. Bombebøssen blev 17. fe
bruar-foreningens gave på 5-årsdagen, den skulle ledes af 5 direktører,
som alle valgtes af foreningen. Den
skulle også i fremtiden vælge direk
tionen, når den blot havde 20 med
lemmer, til gengæld skulle 1/6 af
medlemskontingentet hvert år gå til
Bombebøssen. Til Bombebøssens
grundfond skænkede foreningen 50
rdl., og agent Steenberg, der også var
skibsreder, gav 10 rdl. Bombebøs
sens tilknytning til 17. februar-for
eningen varede næsten så længe,
sidstnævnte bestod, men i 1870 var
medlemstallet nede på 22, og det be
sluttedes derfor, at valgretten for
fremtiden skulle overgå til skibsre
dere, skippere og sætteskippere.
Det sociale arbejde spillede i det
hele taget en væsentlig rolle i forenin
gens liv. På hver fødselsdag uddeltes
et beløb til værdigt trængende, og
trods betydelig strid stiftedes »For
eningen til opmuntring for tjeneste
folks gode opførsel samt lang og tro
tjeneste«, som fik penge til uddeling
fra 17. februar-foreningen. Men
hvor gik grænsen for foreningens
virke? I 1852 drøftedes henvendelse
til kommunalbestyrelsen om »kon
trol af de mange kipper og dansebo
der samt indskrænkning af de hyp
pige danseforlystelser«, og skønt
Yde senere oplyste, at der fandtes ca.
30 kipper og danseboder i Nykøbing,
synes sagen at være blevet syltet.
Den mest udadvendte indsats var
det store hjælpearbejde, som blev
udført, når der var dyrtid og nød - og
det var ikke sjældent. Foreningen
havde en velgørenhedskomité, som
hurtigt tog initiativer i form af ind
samling og uddeling af mad, brænd-

sel og penge. I marts 1853 foreslog
den daværende formand, Hennings,
at indkøbe brændsel om sommeren,
når det var billigt, for så at sælge det
til moderat pris om vinteren, evt. ud
dele det gratis til nogle. Bag forslaget
lå tydelige erfaringer om høje priser i
den næppe overståede vinter, » der
forårsagede den fattige mange lidel
ser« (P. K. Bang). Steenberg øn
skede, at folk uden for foreningen
skulle inddrages, hvad der afvistes af
formanden, »eftersom det var be
kendt, at foreningen endnu intet
godt omdømme havde. Folk uden
for samme betragtede nemlig, hvad
der udgik fra foreningen, som noget
dem uvedkommende«. Den nystif
tede sparekasse indgik i debatten;
medens formanden foreslog at købe
tørv hos godsejer Pers på Dueholm,
som nok ville yde kredit, hvis han fik
leverancen, mente købmand Hinding, at det var bedre at købe de efter
hans mening bedre Salling-tørv og så
låne pengene i sparekassen.
Når trangen opstod, var der ugent
lige uddelinger, og det bestemtes, at
»enhver af foreningens medlemmer
er forpligtet til på omgang efter lod

trækning at være tilstede ved selve
uddelingen af tørvene og hæve beta
lingen derfor«. I de følgende vintre
var der virkelig brug for komiteens
hjælp. Da en ny krise truede fra no
vember 1855 valgtes en ny komité på
5 medlemmer »Comiteen for udde
ling af milde gaver«, og 17. februar
foreningen skænkede 25 rdl. til dens
arbejde, som fra brændselshjælp ud
videdes til endvidere at omfatte ud
deling af brød og penge. Foruden
disse uddelinger, der var ret omfat
tende både i 1860 og 1861, kan næv
nes indretningen af en varmestue i ja
nuar 1861, som fik stor anerken
delse, »da den daglig var besøgt af
indtil 20 voksne og 50 børn, hvoraf
enhver dagligt erholdt en portion
varmt øl eller varm mælk«. Forenin
gen gav 20 rdl. i støtte til dette for
mål. Også i foreningens sidste år,
vinteren 1870-71, var komiteen i ar
bejde.
Endnu flere aktiviteter kunne
fremhæves, f. eks. støttede man bog
trykker Henrich Christensen, da han
søgte om bevilling til trykkeri i Nykø
bing (Morsø Avis i 1855) og flere

store grundlovsmøder blev arrange
ret af foreningen.
Der er flere gange omtalt en vis
kontakt til kommunens styre, men
der findes også andre sager, der efter
direkte henvendelse fra foreningen
blev optaget på kommunalbestyrel
sens dagsorden. I 1850’erne var
Østergaard og Steenberg blandt de
ledende i begge forsamlinger, men
det er næppe muligt at vurdere be
tydningen heraf. 1 1858 vedtoges det,
at et medlem skulle overvære kom
munalbestyrelsens møder og give re
ferat på næste medlemsmøde, en af
de bedste referenter synes at have
været restauratør J. C. Møller, der
fra 1855 til 1871 var et af foreningens
energiske medlemmer. Endvidere
kan nævnes, at 17. februar-foreningen i flere tilfælde virkede som en
form for valgkomité både til rigs
dags- og kommunevalg, ligesom der
flere gange var kontakt til den lokale
folketingsmand.
17. februar-foreningen var en klub
for mænd og hermed i pagt med ti
dens almindelige indstilling. Efter
nogle år opstod dog diskussion om,

E t a f de ældste billeder fra Nykøbing, fotograferet a f urmager og fotograf B eyr i 1874. Til højre i billedet ses den
»gamle« sparekasse under opførelse.
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hvorvidt damer, d. v. s. hustruerne,
kunne få adgang til visse arrange
menter. Sagen drøftedes første gang
på foranledning af læge Møller ved
juletid i 1860, men »herimod rejste
sig en meget stærk modstand; der ytredes, at foreningen nærmest havde
et kommunalt præg, at damerne var
henviste til den musikalsk-dramatiske forening«, andre fandt det imid
lertid rimeligt »at give kvinden ad
gang til at overvære gode foredrag«.
Efter en »varm samtale« gav en af
stemning 7 stemmer for og 7 imod,
men da formandens stemme var af
gørende, var forslaget vedtaget.
Stemningen har nok været ophidset,
sekretæren A. H. Schade skrev i pro
tokollen: »En enkelt stemme mente,
at formanden kunne drages til ansvar
for, at der var afstemt over dette for
slag«.
Efter denne »sejr« for kvinderne
gik der faktisk 7 år, før de virkelig fik

adgang! Mødet holdtes så i Traps
mindre sal, og kort tid efter havde
damerne igen adgang. Men da man
senere drøftede, om de også skulle
have lov at komme med til stiftelses
festen, foreslog restauratør Møller,
at man ikke stemte om det, men gik
over til dagsordenen, og det blev akcepteret! Næste gang var i 1870, da
14 medlemmer med damer hørte et
foredrag af læge Faartoft og sang
fædrelandssange. I J. C. Møllers re
ferat hedder det: »Virkningen af da
mernes nærværelse, som dog nu for
lod mødet, havde i forening med san
gen begejstret samtlige medlemmer,
der fandt et ædelt men djærvt udtryk
i formandens forslag om i forening at
få en bolle punch på bordet — «.Vi
må håbe, at damerne kom hjem i god
behold!
17. februar-foreningens virke lå
mellem 1852 og 1871, den synes af
gået ved en stille død i sidstnævnte år

K irketorvet ca. 1855 mod den gamle kirke og boghandler V. P. D yhrs ejen
dom, hvor Morsø Sparekasse fik kontorlokaler ved stiftelsen i 1853.
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efter at have afholdt over 300 møder.
Sekretærer var især S. P. Yde og i
kortere perioder A. H. Schade og J.
C. Møller, som standser sit referat af
mødet 17. februar 1871 midt i en sæt
ning! Ejendommelig når man betæn
ker, at samme Møller var en dygtig
og omhyggelig mand. Foreningens
eftermæle har været godt og sikkert
med rette, men det er nok umuligt at
vurdere foreningens betydning. Den
ovenfor omtalte færgesag fra 1867
blev vitterligt den 3. april behandlet
af kommunalbestyrelsen, som sendte
et andragende til finansministeren.
En nærmere undersøgelse viser dog,
at et lignende initiativ i de samme da
ge blev taget i Morsø landøkonomi
ske Selskab over for Thisted amtsråd.
Sammenfattende kan det nok si
ges, at 17. februar-foreningen i visse
sager optrådte som en pressionsgrup
pe, at den virkede som et forum for
nye tanker og projekter, at den ydede
en betydelig indsats i det sociale ar
bejde i Nykøbing, men at den natur
ligvis også var en selskabelig for
ening, især når generalforsamlingen
var afsluttet hver den 17. februar.
Kun een gang rejste sig kritik af de
beløb, som foreningen brugte til sine
egne medlemmers fortæring den 17.
februar. I januar 1860 foreslog en
bager Sørensen, at man skulle lægge
hovedvægten på hjælpen til de fat
tige, og at man også burde bruge de
penge, der festedes for, til dette for
mål. Ingen ville støtte disse tanker.
»Det vedtoges, at foreningens fød
selsdag skulle festligholdes og med
lemmerne have fri couvert, punch og
cigar«. I slutningen af 1860’erne sy
nes traktementet at være blevet fi
nere, samtidig med at aktiviteten da
lede. I 1866 var kassebeholdningen
på 130 rdl., det største beløb i for
eningens historie, og efter at der var
bevilget 10 rdl. i »milde gaver«, fast
sattes festmiddagen. Første ret be
stod af indtil 200 østers, dernæst steg
og kage samt 50 cigarer og en bolle
punch. Også de næste år serveredes
østers (i 1869 6 stk. pr. deltager), men
foreningens kasse var nu svindende,
så de milde gaver i 1870 nedsattes til 4
rdl., medens medlemmerne selv måt
te betale vinen! Den sidste general
forsamling var selvfølgelig også præ
get af nedgangen: »Ingen spise men 2
boller punch, cigarer og kage« - og
det blev faktisk 17. februar-forenin
gens gravøl.

Sypigerne
Marie og Amalie
A f Anne Madsen
Med de to navne i erindringen vil
mange lade tankerne gå tilbage til de
res systue i 0 . Hvidbjerg. Her er et
lille forsøg på at fortælle om dem, så
deres liv og forbindelse til omegnen
ikke helt skal gå i glemmebogen.
De boede i mange, mange år sam
men i et hus, der lå i en lille lavning
vest for Glomstrupvej få hundrede
meter fra Næssundvej. Der var en
høj syrenhæk på den ene side af nedkørslen til huset. Der var to haver,
som begge lå lavere end huset, mens
marken mod vest lå i et noget højere
niveau. Beliggenheden kunne let lede
tanken hen på, at her havde været
enten mergel- eller grusgrave, som
var blevet jævnet lidt ud. N. K.
Støvlbæk fortalte engang, at huset lå
på en gammel fælled. Foran huset
var der en smal stenbro, og foran dø
ren, der var glat og med klinkefald,
var der en naturstenstrappe og et me
get højt dørtrin. I forstuen var der
gult klinkegulv. Til venstre et sove
værelse, og ligefrem lå der først i ty
verne en lille butik. Der havde Marie
store plakater med hatte, hylder med
hattepulde, filt, stråfletninger, bånd,
blomster, fjer og spænder samt bro
derier og garn. Hun syede og pyntede
hatte efter kundernes ønsker. Strå
fletningerne syede hun sammen i spi
ral - og kunne så selv bestemme stør
relsen.
Hun var fiks på fingerne, og det
var sjovt at se på, at hun prøvede sig
frem med bånd, fjer, spænder og
blomster. Hun fiksede også gamle
hatte op. Stråhatten fra forrige år fik
en gang lak og noget pynt. Måske en
flot blomst, som senere kunne give
én ærgrelser. De var nemlig ikke far
veægte, så en regnbyge kunne let re
sultere i misfarvning af både hat og
ansigt!

Men Marie måtte opgive denne
butik efter en alvorlig sygdomspe
riode midt i tyverne. Da hun kom så
nogenlunde til kræfter igen, blev det
systuen, der tog hendes tid. Hun vir
kede også som håndgerningslærer
inde i skolen en del år.
Til højre for indgangen lå systuen,
som også var deres opholdsstue. Den
gik tværs over huset og havde vin
duer både mod øst og vest. I hjørnet
ved køkkendøren havde Amalie sin
Singer trædemaskine, mens Maries
var anbragt i den anden ende af stu
en. Langs det ene vindue mod øst
stod en kanapé (en træbænk med et
stort rum under sædet). Foran det
stod et mindre bord, hvor eleven sad
og syede. Sommetider havde de end

da to elever. Længere inde i stuen
stod et stort spisebord, som også ofte
havde plade i, fordi det blev brugt
som klippebord. Desuden var der en
stor dragkiste med nipsting på, en
kurvestol, en divan og et lille bord
med blomster og billeder af familie.
Der var mange billeder på væggene
og fine blomster i vinduerne. Det var
en rigtig hyggelig stue.
Om vinteren stod pressejernet i
kakkelovnens kogerum, altid parat
til at presse sømmene med, efterhån
den som de blev syet. Ved siden af
kakkelovnen stod en kurv til Gråmis,
som Marie kaldte katten. Den og en
kanariefugl var hendes kæledægger
- som hun talte meget med og om.
Amalie var knap så begejstret for
dyr, men hun var nok mere aristo
kratisk end Marie. Hun havde fine
manerer helt igennem. Jeg har f. eks.
aldrig set nogen holde så elegant på
en kaffekop, som hun gjorde det!
Men det virkede alligevel naturligt.
Amalie var moster til Marie, som
nok hed Eriksen til efternavn, men
dog blev kaldt Aggerholm. Som Ma
ries moster var hun også et slægtled
nærmere den præstesiægt, de begge
stammede fra. Der var sikkert en del
gået i arv fra denne præstefamilie,
både med hensyn til levevis og tanke
gang.

Marie (tv) og A m alie (th) i deres stue.
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De var i nær kontakt med de fleste
hjem i en stor del af omegnen. De
deltog i både glæder og sorger. Ofte
vartede de op til gilder og familiefe
ster. Det var også tit, Amalie bandt
en krans, når der var sket dødsfald i
bekendtskabskredsen. Det var hun
også god til. De havde selv mange
blomster og buske i deres haver, men
det hændte også, at hun kom hjem til
os med kurv og saks og bad, om hun
ikke måtte få lidt grønt fra vores
buskads samt halm til at lave kranse
bunden af. Hun var en velset gæst,
fordi hun var god til at fortælle - og
god at få en samtale med. Hun var
altid meget diplomatisk, men jeg kan
dog huske, at hun godt kunne have et
særligt glimt i de brune øjne, når hun
fortalte om sin tid som husjomfru på
Ejstrup, hvor hun f. eks. fik lov at
sutte fiskebenene, når filet’erne var
skåret af til herskabet, men da de an
dre folk på gården slet ikke fik fisk,
havde hun altså et privilegium i det!
Det var altid spændende at kom
me der med et stykke stof til en ny
kjole. Først fik man et hjerteligt
»velkommen!« Så måtte man i gang
med at studere en stak mere eller
mindre nye modeblade, nogle endda
udenlandske. Men det var mange
gange svært at tage en beslutning; vel
også fordi det ikke var let at identifi
cere sig selv med de flotte model
piger, så det endte gerne med, at én
af dem kom med et forslag, som så
tit blev godtaget. Så kom målebåndet
frem, hvis det da ikke i forvejen hang
om halsen på én af dem. Den sorte
notesbog blev slået op og navnet
skrevet sammen med en række nøg
ne tal. Jeg begreb ikke, at de kunne
finde ud af det, indtil det gik op for
mig, at rækkefølgen var ens hver
gang. Så blev det bestemt, hvornår
første prøvning skulle finde sted. Til
den tid var stykkerne riet. Siden kom
anden prøvning, hvor halsudskæring
og længde blev justeret og måske an
dre ting, som ikke var helt tilfreds
stillende, for det hele skulle være i or
den til den dag, man endelig kunne
hente den nye kjole.
Der skulle helst en kjole ud af hu
set hver dag, for at det kunne løbe
rundt, og med fire besøg for hver
kjole, måtte døren gå op for flere
hver eneste dag. Det var ikke nogen
dans på roser, men det gav vel til da
gen og vejen. Havde de syet en bru
dekjole, fulgte Marie som regel med
10

både i kirke og til fotograf for at sik
re sig, at det hele sad, som det skulle.
Hun havde som regel selv en myrte i
vindueskarmen, så der altid var fri
ske kviste til brudepynt.
De har også haft en del elever, som
startede med at kaste over sømmene
med fine skråsting og senere fik lov
til mere indviklede ting. De havde og
så elever, som betalte lidt for at lære
at sy på egne, medbragte ting. Det
har jeg selv prøvet og startede med
nogle hvide lærredsskjorter, hvor
man faktisk lærer en del. Jeg kan hu
ske, at vi skulle sy to rækker rynke
tråde i ved håndlinningen - trække

det tæt sammen og lægge hver eneste
rynke fint ved at stryge synålen gen
nem dem. Var det ikke godt nok, var
det: »Om igen!« Det kunne blive til
en pæn dynge, man på den måde fik
syet under kyndig vejledning, og
mange slags sømme, man fik lært at
sy.
Det vil altid være med glæde, jeg
mindes disse to sypiger, der havde
forbindelse langt omkring og var et
særligt islæt i den tids landsby. Nu er
de forlængst døde begge to, men
mindet om dem vil aldrig viskes helt
bort for dem, der havde deres ven
skab og fortrolighed.

Morsø Lokal
historiske Arkiv A f K. Brudsig
Morsø lokalhistoriske Arkiv er en in
stitution under Morsø kommune og
sorterer under det kulturelle udvalg.
For at formidle kontakten til alle
sider er der nedsat et koordinations
udvalg bestående af: Formanden for
det kulturelle udvalg, skoledirektø
ren, overbibliotekaren og en repræ
sentant for Morslands historiske
samfund samt for Morslands histori
ske Museum.
Arkivets faste medarbejdere er pe
del Holch Andersen og fhv. rektor
Brudsig (daglig leder) samt fru Holch
Andersen med båndoptagelser og
billedmateriale som særligt område.
Efter en pause p. g. af andet ar
bejde er båndoptagelserne igen kommetgodt i gang, og arkivets store bil
ledmateriale på 3-4000 billeder er nu
omarkiverede, så det er lettere til
gængeligt. Det er billeder, der spør
ges mest om, og den lettere adgang til
dem har forøget publikumsinteres
sen for arkivet væsentligt, hvilket
også har vist sig i et stærkt stigende
besøgsantal. Til hjælp ved det meget
store arbejde med billedsamlingen
har kommunen midlertidigt ansat
kontorassistent fru Hedegaard.
Som nævnt har der været stærkt
stigende besøg på arkivet, og også
antallet af skriftlige henvendelser har
været stort, og en glædelig følge her
af har været, at arkivet har modtaget
det største antal indleveringer i ar-

kivets historie. Af store gaver har ar
kivet modtaget snedker Knud Kri
stensens pladesamling på ca. 550 fo
tografiske plader og en stor arkiv
samling fra Jernstøberiet. Endelig
har fotograf Nedergaard skænket sit
arkiv af negativer, dog således, at bil
leder fra samlingen ikke kan benyttes
uden fotograf Nedergaards sam
tykke.
Sammen med Morslands histori
ske Museum har arkivet i februar
1979 arrangeret en lokalhistorisk ud
stilling i Tødsø skole og i juli 1979 en
udstilling om Vestergade i anledning
af gågadeindvielsen.
På initiativ af A. O. F. er der i
»Skovparken« påbegyndt en lokalhi
storisk studiekreds under ledelse af
hr. og fru Holch Andersen. Til denne
studiekreds benyttes materiale fra ar
kivet, og foruden den glæde, delta
gerne forhåbentlig vil få, håber arki
vet også ad denne vej at indhente
supplerende oplysninger.
Arkivet håber på fortsat støtte til
sit arbejde, således at man i stedet for
at tilintetgøre materiale, der kan for
tælle om Mors før og nu, afleverer
dette til eller testamenterer det til ar
kivet. Vil man af personlige grunde
undgå en for tidlig anvendelse af ar
kivalierne, kan de klausuleres, så de
ikke åbnes før om 25 eller 50 år.
Oktober 1979.
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Morsø Lokalhistoriske Arkiv ønsker læsernes hjælp til at
identificere billederne på de følgende 10 sider.
Billederne er fra perioden 1890-1913, de er taget af fotograf
Chr. Petersen, 1877-1897, og hans efterfølger Chr. Legind,
1896-1913.
Billederne er en lille del af den store samling, som snedker
Knud Kristensen har foræret Dueholm museum og Lokal
historisk Arkiv. Samlingen består af ca. 550 billeder, hvoraf
der kun er disse 19 billeder, vi ingen oplysninger har om.
Selv om billederne er 70-90 år gamle, håber vi, at der blandt
læserne af »Jul på Mors« er nogle, der kan genkende perso
nerne, husene og stedet på billederne.

Arkivet beder
indtrængende
om, at de
læsere, der
mener at kunne
give oplys
ninger, selv om
de er få,
henvende sig til
Morsø Lokal
historisk Arkiv
Nørregade 3,
telf. 07-72 02 82
Arkivet er åben
tirsdag og
torsdag
kl. 15-17.
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historisk Arkiv
Nørregade 3,
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De vakte på Mors
A f Knud Holch Andersen
Læserbreve i Den Nordcimbriske Tilskuer
Dette blad, der også lidt mere pro
saisk kaldte sig Thisted Amtsavis og
Avertissementstidende var indtil op
rettelsen af Morsø Avis det eneste
dagblad i Thisted amt. Bladet rum
mer forbavsende mange læserind
læg. Den 22. februar 1837 udkom
avisen med dette skarpe og udfor
drende læserbrev, hvis ophavsmand
da også foretrak at være anonym:
»I en gårds baghus her på Morsø
holdtes først i februar et stort sy
node. En halvtosset, nygjort semina
rist for omkring i sognet og, under
mange ophævelser, indbød krøblin
ge, halte og blinde. Disse troede, en
stor nadver ventede dem med nogle
dramme til, og ikke få mødte; men i
stedet herfor tyllede ovennævnte se
minarist en mængde åndelig valle af

jærtegnspostil og Lindbergs ephemerider i de tandløse kjellinger...me
dens præsidenten i synodet og en af
opsynsmændene ved en dårekiste,
Ag, aflagde sin første prøve på ved
troens sennepskorn at forvandle vin
til vand, hvilket lykkedes over al for
ventning... Ved midnat skildtes for
samlingen; men bønderne gjorde ed
på ikke oftere at spilde en god natter
og en styrkende søvn for at luge i dis
se nye profeters åndelige brakmark«.
Forfatteren går behændigt uden
om sted- og personnavne - bortset
fra bogstaverne Ag - og for uind
viede må det have forekommet meget
dunkelt, hvad sagen egentlig drejede
sig om. Det har nok skuffet den ano
nyme skribent, for 14. april inde
holdt avisen et nyt angreb, der bar
præg af samme pen. Påny angribes
»de natteprædikener, der er begyndt

at holdes her på øen«. De fører me
get ondt med sig, »pigen slænger rok
og ten...konen lader barnet græde
og grøden svides«, og følgerne bliver
»meningsstrid, mørk grublen og tan
keförvirring«. Igen var angrebet spe
cielt rettet mod en »uvidende compan« af en seminarist.
Denne gang kom der svar i et ind
læg fra 2. maj, og det fra ingen rin
gere end Morsøs provst, J. C. Søren
sen, Solbjerg. Han søger ikke at be
nægte, at møderne har fundet sted,
endda med deltagelse af »opvakte fra
Fyn og hellige fra Salling«. Men han
afviser angrebet med, at møderne
har været i overensstemmelse med
»Guds ord og loven« og »bemeldte
seminarist« kan provsten stå inde for
som en »oprigtig kristen«.
Provstens indlæg kan kun opfattes
som et forsvar for de omtalte møder
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grebet af det grundtvigske kirkesyn,
og Algreen havde viderebragt ideerne
til en del af seminariets elever, der
iblandt Chresten Kold. På Mors
fandt de to seminarister en frugtbar
jordbund for deres vækkelsesiver.
Kold blev ven med adskillige familier
i Solbjerg, Jølby, Galtrup og Sund
by. Det lykkedes for Kold og Algreen
at få kontakt med den kendte væk
kelsesprædikant, Peter Larsen fra
Skræppenborg på Fyn; han besøgte
Mors på en af sine årlige Jyllandsrejser i vinteren 1837. Kold og Al
green samlede deres venner - vel en
15-20 personer - til et opbyggeligt
møde med lægprædikanten i Sol
bjerg præstegård. Det var »det store
synode«, der satte den heftige avis
debat igang.

Poul Henriksen, lærer.
Født 1799, død 1881.
og er samtidig et forsøg på at dæmpe
sagen ned. Virkningen blev den mod
satte. Sognepræsten i Nykøbing,
Dalhoff, tog skarpt til genmæle.
Dalhoff opfattede sig som øvrighe
dens forsvarer og henviste til de skri
velser, der var udgået fra kongens
kancelli, rettet mod gudelige forsam
linger og »sektånd«. Det farlige be
stod i, at de såkaldte hellige tyede til
»fremmede, selvgjorte præster«,
grebet af »åndelig hovmod« og der
ved undergravede sognepræsternes,
de statslige embedsmænds, autoritet.
Provst Sørensen svarede med et
indlæg, hvor nøgleordet er frihed.
Han mener, han som præst frit kan
støtte kristne aktiviteter i sit sogn, og
han mener, alle har frihed til at ytre
sig i et kristent fællesskab; det er ikke
et præstemonopol.
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Det store synode
Vi ved en del om de begivenheder i
Solbjerg sogn i vinteren 1837, der
satte denne debat igang, og som iøvrigt fik ganske vidtrækkende følger
for de involverede personer.
Den anonyme læsers vrede var
ikke uden grund specielt rettet mod
en vis »nygjort« seminarist. Denne
har efter alt at dømme været primus
motor i aktiviteterne. Det drejer sig
om provstens egen huslærer. Han
hed Chresten Kold og havde i ok
tober 1836 taget eksamen fra semina
riet i Snedsted. Sørensen havde til
1831 været præst for et sogn nær
Snedsted, og han var en nær ven af
seminariets forstander, G. P. Bram
mer, og desuden også af seminariets
andenlærer, P. K. Algreen - i læser
brevet omtalt som Ag. Alle tre var

En folkelig vækkelse
Begivenheden er interessant, fordi
den placerer Mors i brændpunktet
for de afgørende forandringer, der
var på vej i det danske samfund.
Samtidig har vækkelsesbevægelsen
omkring Solbjerg sat et varigt præg
på det kulturelle mønster på Mors.
Danmark blev endnu i 1830’erne
regeret med konservativ, bureaukra
tisk enevælde, personificeret i den
landsfaderlige Frederik VI. Økono
misk havde landet været udsat for en
langstrakt og alvorlig krise. Men ne
top fra begyndelsen af 30’erne vend
te billedet, og specielt landbruget fik
bedre afsætningsvilkår. På samme
tid var der tydelige tegn på bevægelse
i den danske bondealmue; røret var i
sit udgangspunkt religiøst, men hav
de tydelige sociale og - set med ene
vældens øjne - revolutionære over
toner. Peter Larsen, den velhavende
bonde fra Fyn, der besøgte Mors i
vinteren 1837, var en af de mest be
tydningsfulde igangsættere af denne
bevægelse. Bevægelsen satte ubeha
gelige spørgsmålstegn ved præster
nes autoritet, og myndighederne var
på vagt. Lederne blev forfulgt med
bøder og fængselsstraffe, men øvrig
heden turde samtidig ikke udfordre
befolkningen med regulære forbud.
Derfor det skarpe læserindlæg fra
præsten i Nykøbing. Både kancelli
og biskop fik iøvrigt forelagt sagen af byfoged Rummelhoff i Nykøbing
- men de afstod fra at gribe ind over
for møderne.
Meget tyder på, at det religiøse
røre i 1830’erne er en vigtig forud

sætning for såvel den grundtvigian
ske kirke- og skolebevægelse som
den socialt og politisk rettede bonde
bevægelse, der hurtigt kom til at
præge det politiske liv under den frie
forfatning efter 1849.
Den grundtvigske bevægelse fik en
af sine hovedbastioner på Mors. Der
var i årene efter det omtalte møde i
Solbjerg præstegård et omsiggri
bende religiøst røre på Midt- og
Nordmors. Man kan muligvis danne
sig et indtryk af bevægelsens omfang
ved at undersøge de underskrifter,
der i 1839 blev indsamlet blandt gu
delige kredse i Jylland som protest
mod et nyt kirkeritual. Fra Morsø
Nørre Herred var der 126, der skrev
under på adressen. I Morsø Sønder
Herred kun 6, og i det øvrige Thisted
amt kun 3. Kun ét herred i Jylland
havde et større antal underskrifter,
nemlig »de stærke jyders« hjemegn,
Nørvang Herred i Vejle amt.
Går man nærmere ned i de enkelte
sogne i Nørre Herred, var der et stort
antal underskrifter fra Solbjerg og
Sundby; en del fra Galtrup-Ø. Jølby,
nogle stykker fra Bjergby og enkelte
fra Tødsø-Erslev.
Den grundtvigianske bevægelse,
der bryder frem i 1860’erne, er i store
træk samlet omkring netop disse sog
ne. Forbindelsen kan tydeligst iagtta
ges omkring placeringen af øens fri
skoler. I 1851 havde Chresten Kold
bygget sin første skole på Ryslinge
Mark, og ideen fængede hurtigt på
Mors. I 1861 blev skolerne i Øster
Jølby og Tøving grundlagt; 1865
skolen i Dragstrup; 1868 skolerne i
Bjergby og Skallerup; 1870 i Sol
bjerg; 1875 i Frøslev og Erslev; 1880 i
Tødsø og 1886 skolen i Flade.
I flere tilfælde kan man tydeligt se,
at initiativtagerne var Koids gamle
venner fra vækkelsesbevægelsen: Pe
der Dal i Øster Jølby og Christen
Søndergård i Dragstrup, f. eks.
Trods en afstand på næsten 30 år ek
sisterede der endnu et fællesskab in
denfor de vaktes kreds og en trang til
frigørelse fra øvrigheden. Samtidig
vidner skolernes geografiske spred
ning om, at friskolebevægelsen næ
sten ikke nåede ud over de sogne, der
en menneskealder tidligere havde
været genstand for vækkelserne.
Da Koids med-lærer gennem de
første pionerår på Fyn, A. Kr. Poulsen-Dal, fik lyst til selvstændigt vir
ke, faldt det naturligt at søge til

Chr. Koldf lærer. Født 1816f død 1870.
D et er første gang, at dette billed bliver offentliggjort. D et har hidtil væ
ret den almindelige opfattelse, at der kun eksisterede et portræ t a f Kold,
der viste ham som en ældre mand. M en Morsø Lokalhistorisk A rk iv og
Morslands m useum har fundet dette ungdomsbilled frem a f gemmerne.

Koids gamle venner på Mors. Den
bondehøjskole, han oprettede i 1864
i Galtrup - med forbillede i Koids
bondehøjskoler i Ryslinge og Dalby
på Nordfyn - hentede sine elever fra
de vaktes kreds.
Nogle år i forvejen havde andre
kredse uden held søgt at starte en
bondehøjskole. Trods appeller til
sogneforstanderskaberne, møder og
indlæg i Morsø Avis, kunne der ikke
samles unge nok til at starte denne
skole. Poulsen-Dal kunne klare sig
med at indrykke en kortfattet an

nonce i Morsø Avis i juni 1864, hvor
han meddelte, at han agtede pr. 1.
november at starte en skole for
voksne bondesønner. Eleverne fik
han ved personligt at henvende sig til
en række udvalgte familier, og det
økonomiske grundlag blev lagt ved
privat aktietegning, formentlig i no
genlunde den samme kreds. De ma
terielle rammer omkring skolen var
iøvrigt i begyndelsen såre beskedne.
Bevægelsen var startet udfra et
krav om frigørelse fra statskirkens
rationalistiske teologi, og da der blev
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Kjellerup Algren, pastor. Født 1807, død 1877.
mulighed for det i lovgivningen,
hørte kredsen på Mors til de første,
der dannede en valgmenighed og i
slutningen af 60’erne gennemførte
byggeriet af Ansgar-kirken, iøvrigt
med Poulsen-Dal som drivende
kraft.
Med Præstbro og med det otte
kantede forsamlingshus blev områ
det også et center for bøndernes poli
tiske vækkelse, specielt gennem
70’ernes og 80’ernes kamp mod
godsej er regering og -landsting.
Forbindelsen mellem de gudelige
forsamlinger i århundredets første
del og hele den religiøse, sociale og
politiske vækkelse i århundredets an
den del er således ret tydelig. Men til
bage bliver et ubesvaret spørgsmål:
hvorfor kom netop disse egne af
Midt- og Nordmors til at danne gro
bund for denne bevægelse? Først da
Snedsted-seminaristerne - hvortil
Poulsen-Dal iøvrigt også hørte - blev
omplantet til Mors, fandt de folkelig
genklang. Har der været en særlig
kulturel og religiøs tradition i dette
område? Eller kan spørgsmålet må
ske besvares gennem en nøjere un
dersøgelse af områdets erhvervs
mæssige mønster?
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Snedsted-seminaristerne
Den anonyme læserbrev-skribent
blev en kendt skikkelse på Mors, dels
fordi han i årene efter 1837 fortsatte
sine angreb på de gudelige, dels fordi
han kastede sig ud i en række andre
fejder. Det er Poul Henriksen, der
fra 1833 til 1856 var lærer i Flade.
Også han havde - som iøvrigt adskil
lige andre markante landsbylærere
på Mors - sit udgangspunkt i Snedsted seminarium. Henriksen har, så
vidt man kan dømme efter den om
fattende selvbiografi, han efterlod
sig, haft pædagogiske idealer, der
ikke lå så langt fra Koids; men med
sit rationalistiske gemyt stod han i
klar opposition til vækkelsesbevæ
gelsen. Denne særprægede person
lighed har iøvrigt adskillige ligheds
punkter med Kold. Begge er selvoptagne, egensindige, stærkt engage
rede i deres sag, og begge føler de et
stærkt fællesskab med bondeal
muen.
Henriksens læserbreve henledte
myndighedernes opmærksomhed på
Kold. By- og herredsfoged Rummelhoff, Nykøbing, indberettede affæ
ren til kancelliet i København og til
biskoppen i Ålborg. Myndighederne

undlod at gribe ind overfor de gude
lige møder, men for Kold betød det,
at adgangen til ansættelse i den of
fentlige skole var spærret. Kold blev i
efteråret 1837 vikar i den lille Jølby
skole, men selv om der ikke var an
dre ansøgere til embedet - på grund
af den ringe løn - og på trods af bør
nenes og forældrenes tilfredshed
med Kold, kunne han ikke få fast an
sættelse. Kold var faktisk tvunget ud
i opposition til den offentlige skole.
Frem til 1851, da han byggede sin
egen skole, levede han en ret omskif
telig tilværelse som huslærer for ad
skillige præstefamilier, og i midten af
1840’er ne som bogbinder mester i
Smyrna i Lilleasien.
Også for den anden hovedmand i
bevægelsen omkring Solbjerg, P. K.
Algreen, fik den offentlige polemik
personlige følger. Efter anmodning
fra kancelliet måtte forstanderen for
Snedsted seminarium, pastor Bram
mer, afskedige Algreen i foråret
1838. Efter at have virket et par år
som huslærer for provst Sørensen og som vækkelsesprædikant - tog
han til København og påbegyndte et
teologisk studium. Da Kold i 1851
var i København for at søge moralsk
og økonomisk støtte til sin påtænkte
skole, var det Algreen, der organise
rede en indsamling og iøvrigt skaf
fede Kold adgang til et personligt
møde med Grundtvig.
Helt utilsigtet kom den polemiske
Flade-degn dermed til at yde sit bi
drag til den grundtvigianske bevæ
gelses udvikling.
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Alene til købmand
A f Frits Jensen
»Pas nu godt på pengene og huske
sedlen og dit tøj«, sagde Michaels
mor, idet hun rakte ham kurven. En
sidste gang lod hun et vurderende
blik glide henover ham: De spidsnæ
sede træsko var skurede, de sorte
strømper uden ål, bukserne, der lige
nåede under knæene, var rene, ma
trosblusens store blå krave var ny
strøget, og under matroshuen stak de
renvaskede, men afskallende øren
frem mellem røde hårlokker.
For første gang skulle den niårige
dreng alene til købmand i Sdr. Dråby. Han var både beklemt og for
ventningsfuld, da han travede »vester nier« ad markvejen. En dag med
uanede muligheder på godt og ondt
lå foran ham. - Sommerfuglene flak
sede omkring mellem markvejens
blomster, viberne kredsede omkring
ham. og højt højt oppe fra lød de
trækkende regnspovers sørgmodige
fløjten.
Da han ved »bette Amerika« skul
le overskride Markskelgrøft, følte
han, at her var ikke blot skellet mel
lem tre gårde og to sogne, men bag
ham lå nu det kendtes tryghed og for
an ham det fremmedes usikkerhed.
Mellem de små tørvegrave i »bette
Amerika« voksede den mærkelige le
verurt, i hvis blomst man tydeligt så
to udbredte hænder, hvis han kunne
finde bare en af dem, ville han tage
det som et varsel for, at hverken hun
de, kalkuner eller drenge skulle gøre
ham fortræd. Men leverurten var
endnu ikke kommet i blomst, og
noget beklemt overskred han sogne
grænsen.
På fjorden til venstre lå storfiskerren Egholms både, og inde på stejle
pladsen pegede den sorte skorsten
truende mod himlen. Lidt længere
fremme standsede Michael op ved
den lille lergrav med de ludende pile

træer. En grønbenet rørhøne svøm
mede nikkende omkring mellem
vandplanter omgivet af sorte, rød
næbbede kyllinger. I dag følte Mic
hael ingen trang til at forstyrre dem,
og han gik stille videre.
Nogle få hundrede skridt længere
fremme lå en gård skjult mellem sto
re træer, der stod som en mur på beg
ge sider af vejen og næsten lukkede
sig om den. Folkene på gården var
vist flinke, og manden sad i rullestol.
Men den tigerstribede boxer med
savlet drivende ud af munden var vist
gal på fremmede. Og så var der kal
kunhanerne. Engang, da han sam
men med sine brødre var kommet
dem på rimelig afstand, havde han
fløjtet efter dem, og da blev de helt
anderledes: med opsvulmede røde og
blå hoveder og uformelige store
kroppe stormede de frem under øre
døvende skrig.
Så lysløst, som de jernbeslåede
træsko tillod det, sneg han sig nu af
sted langs vejkanten i skyggen af de
store træer. Først da han uopdaget
var nået på den anden side af gården,
åndede han lettet op.
Den værste fare lurede dog oppe i
byen. Ikke at de fremmede drenge
brugte vold. Ville de bare det, så hav
de man dog chancen for at gå ud af
byen med æren i behold. Men de
brugte bare kæften. Sårende og yd
mygende ord vældede ud af dem og
kunne blive ved at lyde i ens sind i
måneder derefter.
I det lille hvide hus oppe ved lande
vejen boede den første. Han var flink
nok når han var alene, men når han
var sammen med Kobæks drenge,
kunne han også være fræk. Kobæks
drenge var måske blevet sådan, fordi
deres far tog rundt på gårdene og
slagtede de kreaturer, der var kom
met til skade. Engang så Michael
ham slå den blåskimlede ko for pan
den med en kølle, for bagefter at

slagte og partere den. Under dette ar
bejde fandt han tæt ved koens hjerte
en stoppenål, som han stolt viste
frem for dem, der kom for at hente
kød.
Michael havde lagt sin strategi.
Velvidende, at han var på fremmede
enemærker og retsløs, ville han gå
forbi eventuelle fjender uden at se på
dem og uden at besvare deres tilråb.
Næppe var han kommet op på lande
vejen og forbi P. Chr. Madsens hus,
hvor bundter af skudte ryler, hjejler,
bekkasiner og regnspover hang på
nordmuren, før han fik øje på en
flok drenge ved afholdshjemmet. De
stod der urørlige og tavse og stirrede
på ham, medens han nærmede sig. I
samme nu han var kommet ud for
dem, regnede tilråbene som sviende
piskeslag ned over ham: »Godaw,
røe ræw, wel do ha nue po di
kjæber!« »No, æ wiber er nåk ko
men te Jørsby!« (Det sidste var en
hentydning til Michaels fregner.)
Mange andre tilråb fulgte. Med blik
ket rettet lige frem og med stive
skridt passerede han fjenden, og end
nu længe efter syntes han at kunne
høre deres tilråb og spottende latter.
En mærkelig by er Sdr. Dråby nu
alligevel. Der ligger et hus, hvor de ugudelige spiller dillettant og danser
hele lørdag nat. På den anden side af
vejen er kirken. Den ser grå og trist
ud, ikke hvidkalket som den der
hjemme, men de Dråbyfolk vil nok
hellere bruge pengene til fjant og fjas
end til pynt på kirken. Og der bor ur
mageren, han skal være så dygtig, at
han bare behøver at åbne urene og
puste i dem, så går de igen.Svovlbrintelugten fra stranden
blander sig med en vammelsød lugt
fra ølbryggeriet. Et par gange om
måneden kom ølkusken til Michaels
hjem i en fladvogn belæsset med øl
ankre. En dag i foråret, da følfoden
stod i fuld flor, hilste han hans far
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Sdr. Dråby ca. 1900.
med følgende ord: »Goddag Søren,
jeg skal hilse dig vester nede fra og si
ge, at følfoden blomstrer frodigt.«
Michaels far lo, men hans mor tog
det som en fornærmelse. -Øllet blev
forøvrigt næsten altid surt i sommer
varmen, og i dag skulle han da også
købe natron til at komme i øllet.
Uden for karetmagerens værksted
står hele og halve vogne, og en dreng
kommer trillende med et vognhjul.
Fra værkstedet lyder hvinen fra sav
og andet værktøj. Gennem støjen
høres klangen fra ambolten i den
nærliggende smedje, gennem hvis
åbentstående dør den lille smed ses
hamre løs på et stykke glødende jern,
som om han er gal og vild. Gal var
han også, når han skulle sko den rø
de hest derhjemme. Til sidst gik det
ham helt på, og han blev udskiftet
med den stærke Fladesmed, der lag
de en rebslynge om hestens overlæbe
og næsebor og snørede til, hvorpå
han tvang den til at løbe baglæns
gårdspladsen rundt nogle gange.
Så fik hesten nye sko, men de to var
fjender på livstid.
Michael må springe til side for en
med sække tungtlæsset hestevogn,
som fra stranden, netop drejer ind på
landevejen. Hestene er våde til langt
op på bugen.
På muren ved siden af bagerens
dør hænger et skilt. »H. H. Mathia
sens flødekarameller« står der, og i et
lille vindue står bolsjerglas med fris
tende indhold. Bag vinduet ses bage
rens Andrea. Hun er altid så rar, og
tit vanker der et bolsje oven i hande
len.
Der foran ham ligger købmands
gården. Han går til butiksdøren, stil
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ler pænt træskoene udenfor, tager
huen i hånden og træder forsigtigt
ind.
En lugt af tjære, klipfisk, sæbe,
petroleum og krydderier slår ham i
møde. Ned fra loftet hænger grimer,
klaptræer, strigler, børster, flager
muslygter og meget mere. Bagvæg
gen er fyldt med skuffer og hylder.
Handelsbetjentene løber fra og til og
vejer sæbe, gryn, mel og margarine
af eller tapper sirup, sprit og petro
leum i kundernes medbragte flasker.
Over øret bærer de en blyant, som de
mærkelig nok aldrig taber, de må på
en eller anden måde, have lært at
lægge ørerne helt ind til hovedet.
Michael prøver i det skjulte uden
held med sine udstående øren.
På disken står Batavia Melange og
Damborgs Kardusskrå til fri afbe
nyttelse. Der er også en æske med
briller i stålstel, men dem skal man
nok købe.
Foran disken står en sæk med klip
fisk, en stor lergryde med træskeer,
en kasse med træskobeslag og en
masse ruller reb i forskellige tykkel
ser. Her er også en lang bænk, hvor
på der sidder mænd med lange piber.
De snakker om noget, som de kalder
Landmandsbanken, og en, der hed
der »Glykstad«.
Folk kommer og går. Travle tje
nestepiger styrter hen til disken og
forlanger et og andet, som deres
madmor netop står og mangler.
Gårdmænd stopper piben og sætter
sig til rette på bænken, men Michael
står stadig ved døren, beskedent og
genert, og middagsstunden nærmer
sig, og det tynder ud blandt kunder
ne. Købmanden som af og til fulgte
en kunde ud af kontoret, havde flere

gange kikket undersøgende på ham.
Nu går han hen og siger noget til en
af handelsbetjentene. Denne kalder
på Michael og spørger, om han har
besked med. Seddelen kommer frem,
og snart er kurven fyldt op. Til aller
sidst bliver der lagt et kræmmerhus i
med Kongen af Danmarks brystsuk
ker. Der betales med lasede røde og
blå enkronesedler. Idet døren lukkes
bag Michael, hører han en af mændene sige: »Den fræworn klør, hwis
dreng ær de si.n?«
På hjemvejen blev han slået af stil
heden i byen. Den var som uddød.
Selv møllen havde standset sine ving
er. Alle sad vel nu ved middagsbord
et. Kun et enkelt køretøj var at se. En
blanding af cigarduft og grisestank
slog ham i møde, da vognen passere
de ham. Det var bageren på vej hjem
fra handel med smågrise.
Den middagsstille by bød ikke på
nye oplevelser. Kun kurven syntes
tungere og tungere og skiftedes
ustandselig fra den ene hånd til den
anden.
Kræmmerhuset fristede
stærkt, men det måtte forblive urørt
indtil hjemkomsten.
Vester nede kom hjemmets hund
ham i møde. Den havde trofast holdt
udkig efter ham. Af egen smertelig
erfaring vidste den, hvor farlig en
købmandstur kunne være, thi en
gang var den blevet påkørt uden for
købmandsgården, og siden vovede
den sig aldrig over sognegrænsen
mod vest. Gensynet blev fejret med
et bolsje, et halvt til hver.
Lidt senere kunne han aflevere va
rerne til sin mor, der sagde, at hun
havde været så bange for at der skul
le være sket ham noget. Hertil svare
de Michael: »Dæ va dat nøj å wæ
ræj fu.r!»

lærlinge i form af søndagsundervis
ning, de såkaldte Massmannske søn
dagsskoler oprettedes 1800. Senere
gik man over til aftenundervisning.
Næringsloven af 1857 medførte
indirekte en styrkelse af det teoreti
ske element i uddannelsen. Hånd
værkerforeningerne landet over hav
de protesteret voldsomt mod lovens
princip om den fri og lige adgang til
at udøve et hvilket som helst erhverv
uden hensyn til uddannelse. Da pro
testerne ikke blev taget til følge, rea
gerede håndværket ved at skærpe
kvalitetskravene til lærlingeuddan
nelsen, for derigennem at hævde de
faguddannedes høje standard sam
menlignet med fuskerne. Netop i næ
ringslovens år begyndte undervisnin
gen af lærlinge i Nykøbing Mors, og
spiren blev lagt til Teknisk skole.
Udviklingen i Nykøbing er et spejl
af udviklingen i landet som helhed. I
de første år blev der undervist om
søndagen i de almindelige skolefag,
regning, skrivning og historie. 1877
gik man over til aftenundervisning

og tog samtidig tegning på skemaet.
Skolens søgning var imidlertid meget
svingende, og der var i de første år
store disciplinære vanskeligheder.
Lederen af undervisningen, lærer
Yde, fik da den aftale med Hånd
værkerforeningen, at bestyrelses
medlemmerne på skift overværede
undervisningen.
Det var dog ikke de eneste proble
mer, man havde. Søgningen var ure
gelmæssig, og skolen måtte lukke et
par år for at genåbne i 1883 med den
nyskabelse, at undervisningen nu var
gratis for lærlingene. De tekniske
skoler kom på fast grund, da lær
lingeloven af 1889 genindførte me
sterlæren i den form, den har haft
indtil EFG-reformen for få år siden.
Loven påbød undervisning for alle
lærlinge, der havde mulighed for at
komme på en teknisk skole. I Nykø
bing var denne betingelse opfyldt. I
de følgende 60 år blev landet dækket
af tekniske skoler, så der i 1950 fand
tes 370.

I 1950’erne blev praktisk arbejde i
stigende grad indlagt i undervisnings
planerne. Kravet til skolernes udstyr
steg, og for at udnytte de kostbare
anlæg fuldt ud, blev undervisningen
samlet på kun 50 skoler. Skolen i Ny
købing Mors udsendte sit sidste holdt
elever i 1960, og den smukke skole
bygning blev efterladt til en uvis
skæbne. Det følgende skal fortælle
om baggrunden for skolens opfø
relse.
Under det voksende elevpres blev
de lejede lokaler utilfredsstillende.
Sidst foregik undervisningen i den
gamle borgerskole. Elever på for
skelligt klassetrin var anbragt i sam
me lokale, og rummene var alt for
små til det høje elevtal.
Den 25. september 1897 indsendte
bestyrelsen for den tekniske skole i
Nykøbing et andragende til byrådet,
hvori man udtrykker skolens længe
nærede ønske om at få sit eget hus
indrettet efter tidens krav. Man be
der byen stille en byggegrund til rå
dighed og tillader sig samtidig at hen-

H vem er disse flotte håndværkerlærlinge og deres lærere ?Morsø Lokalhistorisk A rkiv modtager m eget gerne op
lysninger herom.
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Teknisk Skole
i Nykøbing Mors
A f Jacob B. Jensen
»Nykjøbing, d. 5. Oktbr. 1895.
Den tekniske Skole vil i Morgen
fremlægge Elevernes Arbejder fra
sidste vinter, og samtidig vil der blive
optaget nye Elever for den kommen
de Sæson, der tager sin Begyndelse
paa Mandag. Der har i de sidste Aar
været vist ret god Interesse for Sko
len, hvad vi vil haabe ogsaa vil blive
tilfældet i Aar. Men for at opnaa det
te, maa der Paavirkning til fra Me
strenes og Forældrenes Side, da
mangen Lærling næppe selv indser,
hvilken Betydning det har for hans

Fremtid, at han dygtiggjøres i de
Fag, der ydes i denne Skole. Det er
særlig de Fag, som har Nytte af Teg
ning, hvis Lærlinge frekventerer
Skolen, men det maa erindres, at
Regning og Dansk for de fleste har
lige saa stor Betydning, naar de tæn
ker paa at hævde en Plads i Haandværkerstanden nu om Stunder, hvor
Konkurrencen gjør det nødvendigt at
være veludrustet i alle Retninger for
ikke at bukke under i Kampen«.
De erhvervsfaglige uddannelser er
et tilbagevendende debatemne. Man

diskuterer energisk, hvor stor en del
af uddannelsen skal foregå på ar
bejdspladser, og hvor meget henlæg
ges til skoler; hvor meget teori og
hvor meget praksis. I 1895 var det et
problem at overbevise lærlingene
om, at de havde behov for mere teo
ri, end den almindelige skolegang
havde givet dem. Behovet voksede i
løbet af 1800-tallet, efterhånden som
skriftligheden trængte igennem i
samfundet. De første tilbud om sup
plerende skolegang for håndværker
lærlinge blev givet til københavnske
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4. Skal enhver holde sinde Diger
forsvarlig færdige S1 Voldborg Dag
saavidt enhver vedkommer eller strax
at pantes for 1 Sk. og sine Diger at
gjøre færdige.
5. Voldborg Dag skal enhver
Mand holde Hegne paa Korn og
Græs og hver at holde paa sit eget.
Hvo sig her imod forseer, pantes for
hver Hoved 2 Skilling og derforuden
Skaden at betale.
6. Skal vores Faarehjord optages
14 Dag for Voldborg Dag og Fæ
hjord til Voldborg Dag og dennem ej
siden at tage fra Hjorden førend alt
Kornet er hjemkommet. Hvo sig her
imod forseer, pantes for hvert Hoved
4 Skilling og skal En gaa med Hjor
den at vogte, naar Nogens Fæ gaaer
med.
7. Kalve og Svin maa ej Nogen la
de gaa løse i Kornet men skal det ej
heller løsgive førend alt Kornet er
hjemkommet eller pantes for hver af
dem 2 Sk.
8. Løse Faarkreter over Kornet
maa ikke gaa, men pantes derfor for
hver Gang 2 Skilling.
9. Dersom Nogen befindes at vog
te med Særhjord paa Fælleden, pan
tes derfor hver gang de findes 8 Skil
ling.
10. Derson Nogen befindes Nat
eller Dag at lade deres Creatur, Heste
eller Hopper, Kvæg eller andre
Smaahoveder gaa løse i Korn eller
Græs, pantes derfor for hvert Hoved
2 Skilling og dersom der gjores stor
Skade, betales efter uvillige Mænds
Afsigt paa Stedet.
11. Ingen maa tyrre paa anden
Mands Græs, hvem dette gjør, pan
tes for 1 Sk. og derforuden at bøde
efter Loven pag. 954, 950.
12. Dersom Nogen beklager sig at
være forurettet med Skjel paa Ager
eller Eng, skal strax hjælpes til Rette
og faa ret Skjel og Hvo, som ikke
møder paa Grandstevne, pantes for 4
Skilling.
13. Hvo, som ikke vil sætte ret
Skjel med sin Nabo og Grander, pan
tes for 1 Sk.
14. Hvo, som slaar Korn eller
Græs fra sine Grander, pantes for 8
Skilling og derforuden betale ligesom
Skaden er til efter uvillige Mænds
Afsigt.
15. Ingen maa komme imellem
Kornet at bede eller i Agers Enderne,
pantes for 4 Skilling.
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16. Hvo, som pløjer Skjelsten løs
og ikke strax sætter den fast igjen,
pantes for 4 Skilling.
17. Ingen saaer eller høster eller
affører Havre af Vangen førend det
bliver Granderne tilkjendegivet, hvo
heriomod gjør, pantes for 1 Skilling.
18. Ingen maa sætte Høveder
imellem Kjærvene paa Agerne, naar
de gaa Hjem og dersom Hovederne
imidlertid gjør nogen Skade, da at
give Kjærv for Kjærv og Neg for
Neg, ej heller slaa deres Creaturer
løse førend alt Kornet er hjemført el
ler pantes for Vi Tønde 01 til Gran
derne og 1 Tønde Havre til deres velbaarne Herskab.
19. Ingen maa løse Ax af Agerne
imellem Kjærvene førend Kornet bli
ver afført, hvo det gjør miste Axene
og pantes derforuden for 8 Skilling.
20. Dersom et Høved støder løs af
Tyret (Tøjret) og det bliver liggende
eller kan trædes fra Hovederne og
det bliver fundet og det ikke oplyses
og siden findes hos nogen Anden,
pantes for 3 Skilling.
21. Ingen maa berettige sig Noget
af Ager og Eng, Fiskevand og Fæ
gang udj vores Mark uden den skat
ter og skylder og deri er berettiget.
Hvo det gjør, tages fra dennem som
de have med at fare og pantes for 1
Rdl. til Byens Nytte.
22. Ingen maa kjøre endelangs
paa Andenmands Ager eller Eng, bo
des for hver Gang 4 Skilling, men
tvert over Agerne med sin Gjøde
uforment.
23. Dersom Nogen i nogen Maader bandes eller skjælder hinanden
med U-beqvems Ord paa Grand
stevne eller i Marken for samme Vide
og Vedtægts Skyld, pantes for 8 skil
ling til Granderne og 8 Skilling til de
Arme.
24. Ingen maa tage Gjæs at holde
paa Fælleden af nogen Udenbyes.
Vil Nogen have dem til Eje, staar det
dem frit for, hvo sig herimod forseer,
pantes for hver Gaas 4 Skilling.
25. Udj vores Klitte maa Ingen
slaa eller lade slaa Lyng eller grave
Fladtørv, som derudj ikke er beretti
get skal give for hver Føring Lyng 3
Sk. til Granderne og 1 Td. Havre til
det velbaarne Herskab, som derudj
kan have størst Fælled, for 1 Læs,
mere eller mindre, Fladtørv 8 Skil
ling, derfor at pantes.
26. Skal enhver hjælpe til at opskjære vort Kjær, naar det bedst kan

skee, Hvermand til Gavn og Nytte,
og hvo som ikke møder, naar de bli
ver advaret, med fuldkommen
Hjælp fra Hvermand, da derfor at
give Granderne en god Ruus 01 eller
2 Skilling derfor, naar den skal skjæ
res.
27. Med Følhopperne skal saaledes forholdes, at de ikke gjøre nogen
Mand Skade i sit Korn eller derfor at
pantes eftersom Skaden kan være,
hvilket skal taxeres af uvillige Mænd
paa Stedet.
28. Hvis Pant, som bliver taget,
skal løses efter Loven pag. 478 eller
det at være forbrudt.
29. Ingen maa have mere Kvæg
eller Bæster paa Overdrevet, Auret
eller Felled end han haver Yords
Nurdering til. Pag. 475 og 28 Cap. 30 skal samme Grandebrev og Ved
tægt gaa omkring til Hvermand Aar
efter andet og Hvem ikke vil tage
imod det, naar han er tilfalden, da
lægge en Rixdlr. eller pantes derfor.
Forskrevne Poster er mestendelen
uddraget af Hans Kongl. Majestæts
allernaadigste udgivne Lov Hver
mand til Nytte og Gavn og Bedste.
Ellers Bøder og Straf, som Almuen
lægger paa i nogen By eller Torp om
Hegnet, Særhjord og andet Byens
Nytte og Tarv, det maa ej een Nabo
eller to kuldkaste. Men skulle alle
holde Vedtægt, hvo derimod gjør og
den ej vil holde, da maa hannem pan
tes for hans Ulydighed og bryde der
med enten Vold, Hærværk eller An
det.
Forskrevne er af all. Vedkom
mende samtykket. Dette bekræfte vi
underskrevne.
Jens Rasmussen Borumb.
Eghd.
Paa hæderlige og vellærde Mand,
Hr. Jens Ibsens Vegne som en Fuld
mægtig:
L. J. S., Christen Mortensen,
P. P. S., Jens Jensen,
Jens Andersen, Søren Jensen.
H. J. S., Anders Michelsen,
Niels Pedersen.
Hvorefter forn. Jens Rasmussen var
Tingsvidne begjærende og vare nogle
af forn. Sejerslef Mænd til Vedermaalsting der denne Vide og Ved
tægt gik beskrevet.

føres til Danske Lov, men ingen i et
sådant omfang som vedtægten fra
Sejerslev.
Man har ikke noget konkret kend
skab til, hvem der har udfærdiget
vedtægten. Alene ved man, at den i
følge Justitsprotokollen blev frem
lagt af »Jens Rasmussen, Deelfoged
til Højris«. Samme Jens Rasmussen
er i den periode ofte omtalt i proto
kollen og er i reglen benævnt »velfor
standige mand«.

Kilder: P. Bjerge m.fl.: Danske
Vider og Vedtægter I-V.
Poul Meyer: Danske
Bylag.
August F. Schmidt:
Studier i Vider og Ved
tægter I-II.
Justitsprotokollen for
Morsø Nørre- og Søndre
Herred 1688C. V. Christensen:
Nykøbing Mors.

En deelfogeds (delefoged) arbejde
bestod på daværende tidspunkt dels i
på sit herskabs vegne at føre et vist
tilsyn med bønderne (dog ikke i sam
me omfang som en senere tids ride
foged). Ofte var han selv bonde.
Endvidere skulle han afgøre eller for
lige mindre tvistigheder mellem bøn
derne (dele = proces).

23. Julj 1688.
Jens Rasmussen i Seyerslev (Deelfo
ged til Høj riis) på egen og menige
Sejerslef Bymænds Vegne fremlagde
en

Disse forhold, sammenholdt med det
forhold, at den, der har udfærdiget
vedtægten har et vist ikke professio
nelt kendskab til Danske Lov, gør
det nærliggende at antage, at ved
tægten er udfærdiget af Jens Ras
mussen.

VIDEBREV
saalydende:
Kjendes vi os underskrevne og for
seglede Mænd og Grander i Sejerslef
By og Skranderup, at vi i Jesu Navn
denne Dag er overenskommen om en
fuldkommen Vide og Vedtegt, som
vores allernaadigste Herres og Kon
ges Danske Lov byder og befaler at
skal holdes, Alt, hvis Byen vedkom
mer:

1. Skal vi lade ringe vores Svin til
den 25 Marts hvert Aar. Hvo sig her
imod forseer, skal pantes for hvert
Svin 1 Skilling.
2. Hvem som ligger yderst paa
Marken, enten i Vangen eller Indmarken, han skal og saae det og skal
hver Mand give ham 1 Skjeppe Hav
re til Sæden. Hvo herimod gjor, pan
tes for saameget, som kan saaes i
Ageren.
3. Skal enhver holde sine Lede
færdige, det første Led ved Kirken
holdes af den hæderlige Mand Hr.
Jens Ibsen og af Iver Jensens Gaard,
den anden Led for Holm forskaffes
af Niels Pedersen, Anders Michelsen
og af Jens Rasmussens Gaarde, den
tredie Led af Povl Jensen, gamle
Jens Jensen og Jens Overgaard, den
fjerde Led ved Balle holdes af Jens
Andersen i Skranderup, Hans Jen
sen, Søren Jensen, Niels Olesen og
Jens Roersen og Hvem, som ikke
strax betaler deres Anpart og samme
Lede at forfærdige forsvarlig, da
derfor enhver deres Brøst at pantes
for 1 Sk. og hvem, som ikke lukker
Leden efter dennem, pantes for 1
Skilling.
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svinene (svinehyrden), skorsmanden,
der var oldermandens hjælper (førte
regnskab med bøder og opkrævede
dem). Markmanden og hyrden var i
reglen lønnede af landsbyen. Vider
og Vedtægter for Troelstrup ved
Aarhus (1701) bestemmer, at
»Hvem, som ikke vil give hyrden og
markmanden deres løn i rette tide,
skal hver gang give en skæppe byg til
straf«.
Det egentlige formål med Vider og
Vedtægterne var reguleringen af
dyrknings- og driftsfællesskabet og
de dagligdags problemer, som kunne
opstå, når relativ få familier gennem
et langt liv er tvunget til at omgås
hinanden i det lukkede samfund,
som en landsby var. Disse bestem
melser kan groft opdeles i følgende
hovedgrupper:
1. Opsætning af gærder og grav
ning af grøfter.
2. Husdyrhold.
3. Samdriften af jorden (pløjning,
såning og høst).
Samdriften af jorden blev nødven
diggjort af det forhold, at den en
kelte gårds agerjord var spredt ud
over hele bymarken, ofte 30-40 eller
flere småstykker. Det var således
ikke muligt for den enkelte, uaf
hængig af de øvrige, at bestemme,
hvornår han ville pløje, så eller hø
ste. Disse beslutninger blev truffet på
bystævnet. Begyndte man, før det
var vedtaget, blev man pålagt en
bøde. Bestemmelserne tager også
højde for det forhold, at en forsøger
at øge sit tilliggende jordareal ved at
fjerne eller flytte skelmærker eller
høste på naboens mark, idet der på
lægges bøder herfor. Problemet med
kombineret agerbrug og husdyrhold
var væsentlig større den gang end nu
til dags, bl. a. på grund af de ringere
hegningsmuligheder samt de spredte
sålodder.
På grundlag af de kendte Vider og
Vedtægter kan man uddrage nogle
generelle bestemmelser.
Opsætning og reparation af gær
der og opkastning af diger, der indhegnede de enkelte vange (som be
stod af adskillige jordlodder), skulle
være tilendebragt en bestemt dag,
ofte Voldborgsdag (1. maj). Herefter
måtte ingen dyr komme på bymar
ken, før høsten var fjernet. Slendrian
med hegning eller overtrædelse af
forbudet blev straffet.
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De mange bestemmelser, som be
boerne i landsbyen skulle overholde,
måtte naturnødvendigt medføre, at
de blev overtrådt - med bøder af den
ene eller anden slags til følge. Mellem
år og dag kunne bøderne nå op i et
betragteligt antal. Det var som tidli
gere nævnt oldermanden, der skulle
holde styr på dem og sikre, at de blev
opkrævet. Som et hjælpemiddel til at
holde rede på bøderne, havde hver
landsby enten en videkæp (byens
stok) eller en taillepind. Videkæppen
var en træpind på op til 2 meters
længde, inddelt i afsnit efter antal
grander, således at hver grande hav
de sit afsnit markeret med bomærke,
initialer, nummer eller lignende.
Hver gang en grande blev pålagt en
straf, blev der skåret et eller flere hak
i kæppen - efter forseelsens art. Når
bøden blev erlagt, blev hakket ud
skåret. Tidspunktet for erlæggelsen
af bøderne er meget varierende fra en
vis frist efter forseelsen til en gang
om året. Blev bøderne ikke erlagt til
tiden, foretog oldermanden udpant
ning.
Taillepindene fungerede i princip
pet på samme måde som videkæp
pen, her har blot hver grande sin
pind, som enten samlet skulle opbe
vares hos oldermanden eller hos den
enkelte, som så under bødestraf skul
le medbringe den til bystævnet, såle
des at eventuelle forseelser kunne bli
ve indskåret.
Som nævnt var det oldermandens
ansvar at opbevare bøderne samt at
anvende disse.
En gennemgående bestemmelse i
Vider og Vedtægter er, at bøderne
(bøder i form af øl naturligvis und
taget) ikke måtte anvendes til drik
keri, men meget praktisk skulle fi
nansiere de fællesfaciliteter, lands
byen havde: hyrder, orner, tyre og
skole, markmand, samt sikre de fat
tigste, d.v.s. dem, som ikke kunne
forsørge sig selv, en rimelig mulighed
for det daglige brød og i hvert fald en
anstændig begravelse.
Man har kendskab til 2 sådanne
Vider og Vedtægter fra Mors, nemlig
den forannævnte fra 1460 fra Nykø
bing, samt til Vider og Vedtægter fra
1688 fra Sejerslev.
Nykøbing-vedtægten, der i tid lig
ger næsten 100 år forud for den næst
kendte, har meget lidt lighed med de
øvrige vedtægter. Forhistorien for
vedtægten er denne, at Christian I

skænkede hele Vettels bymark til Ny
købing, efter at Vettels af ukendte
årsager var lagt øde. Vedtægtens ho
vedformål er at sikre, at gaven bliver
behandlet, som gaver bør, nemlig at
man beholder den. Vedtægten forby
der derfor salg af noget areal til
udenbyboere. Vedtægten, der er ud
færdiget i kancelli-stil, står ved om
stændelighed og uoverskuelighed i en
skærende kontrast til de øvrige ved
tægter, som for manges vedkom
mende er meget kort og klart formu
leret.
Vedtægten for Sejerslev er i det
væsentligste skåret over samme læst
som de øvrige kendte vedtægter, så
vel i opbygning som indhold. Der er
dog forskellige træk, som giver den
ne vedtægt sit særpræg. Vedtægten
omtaler i artikel 3 »Den hederlige
mand hr. Jens Ibsen«, og er på den
nes vegne underskrevet af Christen
Sørensen. Der er her tale om sogne
præsten i Sejerslev fra 1681-1693,
Jens Ibsen Widsted. Det er noget af
et særsyn, idet præstegårdsjorden
normalt var uden for fællesskabet,
og præsterne var derfor heller ikke
bundet af Vider og Vedtægterne. Det
er ligeledes usædvanligt og vel ej hel
ler særligt hensigtsmæssigt, at sam
me bestemmelse pålægger navngivne
personer og gårde specificeret ved
beboernes pligt til at vedligeholde by
leddene. En sådan bestemmelse vil
give anledning til tvivl efter blot et
par generationer og dermed begræn
se bestemmelsernes levetid.
Vedtægten adskiller sig også fra
flertallet ved ikke at have formelle
bestemmelser om bystævne, older
mand og lignende. Artikel 30 in
deholder en pligt til at modtage gran
debrevet »år efter andet« og heri må
antages, at den, som besad grande
brevet, havde oldermandens funk
tioner.
Et andet særpræg, som vedtægten
i øvrigt selv angiver, er, at indholdet
af mange af dens bestemmelser ligger
tæt op ad tilsvarende bestemmelser i
Chr. V’s Danske Lov (i vedtægten
kaldet »Hans Kongl. Majestæts allernådigst udgivne Lov«). Danske
Lov udkom i 1683 og er således kun 5
år ældre end vedtægten, hvilket kan
være en af årsagerne til sammenfal
det. Adskillige andre vedtægter efter
1683 har bestemmelser, der kan hen-

Vider og vedtægter
De gamle landsby love
A f Henning Olsen

Sammen med landskabslovene er de
gamle landsbylove utvivlsomt de
ældste danske retsregler, vi har kend
skab til.
Oprindelsen af landsbylovene for
taber sig i oldtiden, men man må for
mode, at kimen til dem er blevet lagt
på det tidspunkt, da jægerbefolknin
gen sluttede sig sammen i små bygder
og blev agerdyrkere. Reglerne har
herefter langsomt udviklet sig ved en
tilpasning til de til enhver tid væ
rende behov i det lille samfund, en
tilpasning, der blev fremmet ved, at
reglerne mundtligt blev overført fra
slægtled til slægtled.
Efterhånden som samfundet blev
mere og mere kompliceret, viste det
sig, at den mundtlige overlevering
blev for usikker, og fra midten af 14
hundrede tallet begyndte man at ned
skrive reglerne i det, man kaldte »Vi
der og Vedtægter«.
Takket være et stort arbejde, som
blev iværksat af højskolelærer Poul
Bjerge, Askov, og som efter dennes
død i 1931 blev fortsat af August F.
Schmidt, der i en periode var lærer
ved Galtrup Højskole, har vi i dag
kendskab til ca. 320 Vider og Ved
tægter, hvoraf den ældste nedskrevne er fra Nykøbing Mors og daterer
sig til 7/11 1460, den yngste til 1834.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at
der findes adskilligt flere nedskrevne
vedtægter, som blot venter på at bli
ve fundet, idet de kendte er frem
draget af tingbøger, gejstlige og ade
lige arkiver og pulterkamre på gamle
gårde m. v.
Indholdet og omfanget af Vider og
Vedtægter er i sagens natur meget
varierende, da de så nogenlunde af
spejler det udviklingsstade, man er
nået til på nedskrivningstidspunktet.

I store træk kan deres indhold
sammenfattes til at vedrøre regule
ringen af landsbyens interne styre,
driftsfællesskabet samt straffene for
at overtræde reglerne (heraf udtryk
ket VIDE, der på olddansk betyder
straf, f. eks. Hel-vede = straffen i
Hel.).
Landsbyen var i vidt omfang selv
styrende for så vidt angik de interne
anliggender. Den øverste myndighed
var bystævnet (grandestævnet), hvor
alle landsbyens bønder (granderne)
mødtes. Husmænd, kvinder og ty
ende havde normalt ingen ret til at
deltage. Bystævnerne foregik på en
åben plads midt i byen, og her traf
man alle vigtige beslutninger for fæl
lesskabet på god demokratisk vis ef
ter stemmeflertal. Her traf man be
slutning om, hvornår man skulle gra
ve grøfter, rejse gærder, påbegynde
pløjning, såning og høst. Her valgte
man oldermanden og eventuelle an
dre embedsmænd i landsbyen, og her
fejrede man landsbyens fester.
Bystævnerne har helt sikkert ikke
været nogen kedelig forsamling,
hvad de mange bestemmelser og
straffe for åbenbar drukkenskab,
banden og sværgen samt voldelig ad
færd kan tages som et tydeligt bevis
for. Som eksempler kan nævnes ved
tægten for Voer på Djursland fra
1707, der bestemmer: »Hvo som bær
noget gevær med sig til vide (her =
bystævne), være sig tøjrekølle, øxe,
vognkæp, stor stav eller deslige, bø
der derfor 1 skæppe byg«.
Vedtægten for Kvarmløse på Sjæl
land bestemmer: »Om nogen kaster
op, spytter eller pisser i gildehus, bø
der han 4 skilling«, og samme ved
tægt har også en mere praktisk be
stemmelse: »Såfremt nogen spilder

mere øl end han kan skjule med øl
kandens låg, skal han bøde 1 skilling,
og såfremt det sker med vilje, skal
han bøde 1 otting øl«.
Byens øverste person var older
manden, hvis funktionsperiode i reg
len strakte sig over et år. Enten blev
han valgt på bystævnet eller, hvad
der var det almindeligste, gik hvervet
på omgang mellem bønderne i reglen
efter gårdens beliggenhed. Hvervet,
der utvivlsomt kunne være meget be
lastende og utaknemmeligt, var
»borgerligt ombud«, d.v.s. at man
kun af helt specielle årsager kunne
undslå sig. Gjorde man det alligevel,
blev man pålagt en klækkelig bøde.
Hvervet var i reglen ulønnet, men
der findes undtagelser, som f. eks. i
Vider og Vedtægter for Komdrup
(1716), der siger, at »Oldermanden
for sin umage og på det, at han desto
bedre skal skaffe ret og alting i god
skik og orden efter grandeloven (Vi
der og Vedtægter) af byens bønder
skal have 1 rigsdaler til et par sko«.
Oldermandens hverv bestod i at
indkalde og lede bystævnerne og
træffe afgørelse i tvistigheder mellem
beboerne i byens anliggender. Her
udover skulle han opkræve og holde
regnskab med de bøder, der blev på
lagt bymændene, samt opbevare dis
se bøder. Endvidere skulle han opbe
vare byens Vide og Vedtægt og ifølge
adskillige Vider og Vedtægter oplæse
den på Bystævnet indtil flere gange
om året således, at ingen skulle kun
ne undskylde sig med ukendskab til
dem.
Adskillige Vider og Vedtægter
omtaler andre byfunktioner, som
markmanden, der havde opsynet
med markerne, hyrden, der havde
opsyn med kvæget (fæ-hyrden) og
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lede opmærksomheden på »den by
ens fattigvæsen tilhørende grund i
Vettelsgade, hvis beliggenhed vil
være særdeles passende«. Dette gik
byrådet ind på. Det blev dog krævet,
at bygningen blev lagt i flugt med
posthuset. Kravet blev sikkert stillet
med henblik på en fremtidig vej syd
om byen til havnen.
Allerede inden man henvendte sig
til byrådet, havde skolen fået 10.000
kr. af jernstøber N. A. Christensen,
Morsø Jernstøberi. På dette grund
lag henvendte bestyrelsen sig til arki
tekt Søren Henrik Hoffmeyer fra Ål
borg, som i maj 1898 fremsendte sine
tegninger. Et statstilskud på 10.000
kr. på finansloven for 1899-1900
sikrede det økonomiske grundlag for
at starte byggeriet. Den samlede op
førelsessum blev på 28.000 kr. De
manglende penge blev tilvejebragt
ved mindre tilskud fra mange sider,
bl. a. ydede Håndværkerforeningen
500 kr. af sin lotterifond til udstyr.
Skolen stod færdig ved indlednin
gen til vintersæsonen 1900-01. Den
officielle indvielse fandt sted 21. ok
tober 1900 ved en højtidelighed på
skolen og en festmiddag i Håndvær
kerforeningen for 60-70 indbudte.
Indvielsen var en festdag for hele
byen »med vajende flag fra alle hu
sene«, oplyser Morsø Dagblad og
fortsætter: »Til stede var som særlig
indbudne amtmand Simony, hofjæ
germester de Steensen Leth, byrådet
in pleno, skolens bestyrelse og des
uden en mængde af byens borgere og
borgerinder«.
Gæsterne blev budt velkomne af
formanden for skolens bestyrelse,
kancelliråd Nielsen, som bl. a. cite
rede det kendte ord: Hvad udad ta
bes, skal indad vindes. Den egentlige
indvielsestale blev holdt af pastor
Hansen. Festmiddagen blev traditio
nen tro indledt med en skål for kon
gen, og derpå gik det slag i slag. Ialt
blev der holdt henved 20 taler. »Un
der en ypperlig stemning blev der
sunget og passiar et, til den meget vel
lykkede fest sluttede kl. 12«, slutter
Morsø Avis sit referat.
Den ny bygning rummede 6 »sto
re, smukke og lyse« klasseværelser,
et kontor og pedelbolig i kælderen.
Et par mindre lokaler i tagetagen
blev overladt Morslands historiske
Forening, som her opbevarede sin hi
storiske samling, indtil den i 1909
rykkede ind på Dueholm Kloster.

Billedet, ca. 1910, viser Teknisk skole fine og veldisponerede arkitektur.
I nogle år fra 1937 blev bygningen i
sommermånederne brugt som van
drerhjem. Der var 16 pladser. I et lo
kale, formodentlig det vestlige klas
seværelse i stuen, var spisekøkken
med gasblus.
Fra opførelsen havde skolen gas
belysning, da Nykøbing ikke havde
elværk. De gamle gasrør sidder end
nu i bygningen. Opvarmningen kom
fra kakkelovne i de enkelte lokaler.
Oplysningerne om Teknisk Skoles
elevtal er meget spredte. 1865 var det
oppe på 36. I den sidste sæson i lej
ede lokaler havde skolen 79 elever og
6 lærere. Disse fordelte sig ligeligt
med 3 skolelærere, som fortrinsvis
varetog de almindelige skolefag samt
bogføring, og 3 håndværksmestre,
som underviste i tegning. Eleverne
fordelte sig over et bredt spektrum af
brancher, idet dog halvdelen kom fra
bygningshåndværk, mens de indu
strialiserede brancher var svagt re
præsenteret. 1932-33 blev skolen

søgt af 141 elever, og i sine sidste sæ
soner før lukningen havde den om
kring 100.
Skolen fik sin første forstander i
anledningen af indflytningen i egen
bygning, nemlig arkitekt P. Chr. Pe
dersen, som havde hvervet over 30 år.
Da skolebygningen blev opført,
var tegning det eneste praktiske fag
på skemaet. Efterhånden som de
praktiske fag fra 1921 fik større
plads i undervisningen, måtte denne
bygning ligesom de fleste andre tek
niske skoler se sig distanceret af kra
vene til undervisningen. Som nævnt
ophørte undervisningen i 1960, og 2
år senere solgte institutionen Teknisk
Skole den gamle bygning til Nykø
bing kommune og oprettede et legat
for de indkomne penge.
I årtierne omkring århundredskif
tet gennemførtes mange store, mo
numentale byggerier. Det var en pe
riode, hvor den offentlige og halvof
fentlige sektor ekspanderede kraf33

tigt. Der blev især opført mange byg
ninger til undervisning på alle trin.
Mellem 1880 og 1910 fik næsten alle
landets tekniske skoler deres egen
bygning. De fleste tekniske skoler
blev drevet af de stedlige håndvær
kerforeninger, men med økonomisk
støtte fra kommune og stat, som og
så som nævnt bidrog til de nye skole
bygninger.
I Nykøbing Mors sætter det offici
elle byggeri fra denne periode sit
stærke præg på byen. Der blev byg
get banegård, posthus, kirke, borger
skole, sygehus, alderdomshjem og
teknisk skole. Her som i andre byer
var det initiativer, som man tillagde
stor betydning, så stor, at man i de
fleste tilfælde hentede anerkendte
bygmestre fra andre byer til arbejdet.
Da bestyrelse for Teknisk Skole
skulle finde en arkitekt til den ny
skolebygning, valgte man en erfaren
mand, hvis værker kunne beses flere
steder i Nordjylland. Søren Henrik
Hoffmeyer stammede fra Skagen,
hvor han blev udlært som håndvær
ker. Efter endt uddannelse ved
Kunstakademiet slog han sig 1872
ned som praktiserende arkitekt i Ål
borg. Han havde fået sin kunstneri
ske opdragelse i 1860’erne, da arki
tekt J. D. Herholdt og hans skole var
toneangivende. De fremherskende
træk ved denne retning var dens brug
af blank mur og historiske stilele
menter, men samtidig åbenhed over
for moderne materialer og bygge
teknik.
Teknisk Skole i Nykøbing Mors
viser os Hoffmeyer som en trofast
elev, men i modsætning til læreme
steren Herholdt brugte han udeluk
kende danske stiltræk. Bygningen er
opført i historisk blandingsstil sam
mensat af elementer fra mange peri
oder. Der er romantiske træk i rund
buen omkring hoveddøren og søj
lerne mellem vinduerne på 1. sal. Go
tikken har sat sine spor i trappegav
lene, de spidsbuede vinduer på 1. sal
og den uregelmæssige vinduesrytme
på bagfacaden. Husets indre er inspi
reret af renaissancen med de synlige,
dekorerede bjælker med konsoller
og de rigt udskårne dørindfatninger.
En undersøgelse af bygningens
proportioner viser, at arkitekt Hoff
meyer havde lært andet end stilhi
storie på akademiet. Bygningen er
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bygget op over meget enkle geometri
ske forhold. Gavlmurene er kvadra
tiske, mens facaderne er bygget over
det gyldne snit. Dette genfindes i gav
lene i forholdet mellem bygningens
dybde og den samlede højde.
I kraft af disse enkle forhold frem
træder Teknisk Skole udadtil som en
meget harmonisk bygning. Dette
indtryk forstærkes, når man træder
indenfor og oplever den symmetriske
grundplan med det brede trapperum
som det samlende element i midten.

Skønt bygningen stilistisk er gam
meldags for sin tid, er den teknisk
fuldt på højde med det bedste dati
dige byggeri. Arkitekten veg ikke til
bage for at lade sine historiske for
mer udføre i moderne, industrielt
fremstillede byggematerialer som ce
ment og maskinstrøgne mursten. Inde i de dekorerede bjælker i klasse
værelserne skjuler sig kraftige jerndragere.
Således forener denne bygning det
historiske med det moderne.

Thissinghus
og omegn
A f Sten Jacobsen
Gennem århundreder er den vigtigste
samfærdsel sket ad vandvejene.
Ser vi på landkortet, findes også
de største bysamfund i Danmark ved
vore sunde og fjorde. Rundt på Mors
var der mange landingspladser, en
kelte med anløbsbro, bl. a. i Thissinghus.
I denne min beretning vil jeg søge
at trække linierne op og ifølge over
leveringer og egne oplevelser skildre
Thissinghus og omegn gennem de
sidste 100 år.
Et gammelt landkort fortæller, at
man i sin tid kunne sejle via Thissing
hus ind til Øster Assels. Altså var der
den gang færgefart over vigen fra
Thissinghus til Vester Assels.
Driftige mænd indså det fornuf
tige i at lægge en dæmning over fra
Thissinghus til Vester Assels og der
næst søge om tilladelse til at udtørre
de mægtige arealer øst for dæmnin
gen.
Efter overleveringerne skulle et en
gelsk selskab i 1871 have været de
første med ideen. Ifølge arkivet kom
mer også to danske med i landvindin
gen, nemlig A. Munk til »Peterslund«, den gang bosiddende i This
singhus Købmandsgård. »Peterslund« var da forpagtet til Voetman

til »Frydsbrønd« Den anden var
Munks bror, L. Munk, »Skibsdals
gård«.
Afdøde udenrigsminister P. Munk
var en søn af A. Munk og født i køb
mandsgården. Munkerne solgte ret
ten til udtørring til smed Lykke, Løg
stør, og Pontoppidan, Århus. Ejen
dommen med de udtørrede arealer
skiftede flere gange ejere, måske var
driften ikke rentabel. Stormfloden i
1895 brød dæmningen igennem, og
arealerne oversvømmedes og store
summer gik tabt.
I det næste kompagniskab, som
opførte dæmningen påny, var bl. a.
købmand Valdemar Sørensen, Øster
Assels. Disse kunne imidlertid ikke
klare driften. Ejendommen stod dem
i 27.000, og den senere tvangsauk
tion indbragte 9.000. Dermed var
18.000 tabt.
Siden skiftede ejendommen flere
gange ejere. Alle havde mere eller
mindre dårlige driftsresultater. Først
da entreprenør Nielsen kom til i ty
verne, lysnede det. Nielsen lagde se
nere en dæmning over fra Thissing
hus til Emb, hvorved ejendommen
deltes i en nordvig, som udtørredes,
og en søndervig, hvor der stadig dri
ves jagt, fiskeri og rørskær. Nord

vigen solgtes til Åge Nielsen i 1942.
Det lykkedes Åge Nielsen at gøre
nord vigen rentabel. Ejeren i dag er
fru Bodil Hansen.
I 1858 byggede A. Munk Thissinghus Købmandsgård. Til forretningen
hørte også skibsfart, kro og land
brug.
I årene derefter blomstrede Thissinghus op som et knudepunkt i stort
format set med datidens øjne. Krea
turer og grise udskibedes til Struer,
det var før Sallingbanen. Tømmer
handelen importerede tømmer, som
kom med skib fra Sverige.
Thissinghus Teglværk forsynede
ikke alene oplandet, men udskibede
også egne fabrikater ad søvejen. Der
fandtes savværk, to kroer, slagter
forretning, farveri, tømrerværksted
og vognmandsforretning. Der var
lods, fiskere og et fast toldopsyn
(Jens Chr. Boll, V. Assels). Der var
en mindre skole, som havde til huse i
farver Jørgensens ejendom, skolele
der var Farverens kone.
Lægen Johan Hinding startede sin
praksis i Thissinghus den 1. august
1878, flyttede derfra til Thisted 20.
februar 1882 og havnede som læge i
Nykøbing 29. juni 1882.
En annonce i Morsø Avis bekendt
gør Johan Hindings takster for be
fordring i sygebesøg:

Redsted-Hvidbjerg 2-2,50 kr. - 0 .
Assels-Karby 3-3,50 kr. - Vils-Outrup 3,50-4,00 kr. - Storup-Ørding44.50 kr. - Jølby-Solbjerg-Jegindø 55.50 kr. - Om natten 1 krones tillæg.
Fjerne steder moderate priser. Kon
tant betaling.
Een af de sidste ejere af Thissing
hus Teglværk var Poul Villadsen,
som senere købte »Ballegård« i Vej
erslev. Det menes, at tømmerhande
len fortsatte driften endnu et par år.
Omkring 1917 byggede Niels Hest
bæk nyt teglværk med moderne ring
ovne i V. Assels. Værket overgik se
nere til A/S Morsø Teglværker - er
nu nedlagt.
Den næste periode, fra 1928 til i
dag, kan jeg berette om efter egen
hukommelse, idet jeg som ung kom
mis cyklede til Thissinghus i decem
ber 1928 med egen kapital 45 kroner i
lommen. Havde da ved hjælp af et
familielån på 7.000 kr. til driften
købt købmandsgården af Frederik
Bangs Efterfølger for 16.500 kr.
Dette firma havde 5 år forinden
overtaget forretning med ejendom
som ufyldestgjort pant, blev derfor i
en 5 års periode udlejet til købmand
Søren Rahbæk.
Det var ikke en begunstiget tid at
starte en blandet landhandel i.
Prisen på det overtagne varelager
faldt umiddelbart efter. For eks. blev

kornet overtaget til kr. 16,50 pr. 100
kg. Et år eller to efter begyndte dette
århundredes hårdeste danske land
brugskrise. En god ko kostede ca. 50
kr., en fed gris 35 kr., små grise kun
ne fås gratis for afhentning, og vi
kunne sælge importeret russisk byg
for kr. 6,90 pr. 100 kg.
I kølvandet fulgte så landbrugets
tvangsakkorder, hvilket jo nok for
en tid beskyttede de svagest stillede
landmænd, men blev til stor skade
for håndværkere, handlende og kau
tionister. 25 <Vo var maksimum. Jeg
oplevede den dårligste, som var på 1
% mod saldokvittering.
Hvor lærte vi meget i disse år, vi
var i samme båd, nøden var stor for
mange. I 1933-34 lysnede det for de
fleste i det lille Thissinghus-samfund.
I vor branche med grovvarerne lå
vi fragtmæssigt og prismæssigt for
delagtigt ved havn og anløbsbro. Bi
lerne spillede ingen større rolle den
gang. Losningen foregik med heste
vogn, 3 kr. i timen til kusk og to
spand. Sidst i trediverne anskaffedes
lastbil.
I det lille samfund levede mange
enere, bl. a. møllebygger P. Chr.
Hald. Han var fingernem og lavede
sine egne kunstige tænder i messing.
Hans mål var at opfinde evighedsma
skinen, men han døde forinden.

35

For at følge med tiden udvidede vi,
når økonomien tillod, med nye lager
bygninger og fik indlagt el, kraft og
vand.
Vi byggede den første kornsilo på
Mors, den stammede fra den ned
lagte Holbæk Dampmølle. P. Trap,
som til daglig sejlede på ThissinghusAlborg, påtog sig sejladsen Hals ud
med »Ellen« ned i Holbæk Fjord og
nåede velbeholden hjem, fuldlastet
med siloen.
To paketbåde sejlede fast på Thissinghus/Ålborg. »Berta« på 43 tons
sejlede for J. K. Jantzen, 0 . Assels,
og »Ellen« på 45 tons med P. Trap
som skipper for tømmerhandelen og
Sten Jacobsen. Det skete, når der
var højsæson, at der lå 6-7 skibe i
tørn, men der kunne kun losses to ad
gangen. Så særlig galt blev det, når
tømmerhandelen havde et stort skib,
»Thea«, inde med træ fra Sverige.
»Thea« optog plads for to, losningen
kunne vare 3-4 dage. Når så også
»Bertha« og »Ellen« kom samtidig
med, at hollandske, tyske og norske
skibe og måske kulskibe til Karby og
0 . Assels mejeri meldte sig, blev der
trængsel.
De fladbundede hollændere kom
med kul, kali og ammoniak fra de ty
ske lejer og fabrikker, det norske
skib med salpeter fra »Norsk Hy
dro«.
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Sejlrenden ind til broen var smal
og kun 8 fod dyb, derfor var lods
nødvendig for de fremmede skibe.
Om vinteren var sejladsen på Thissinghus særlig vanskelig grundet de
tre store ferskvandsudløb, hvorved
vandet blev mindre salt, såkaldt
brakvand, som hurtigt frøs til. Det
var ikke ualmindeligt, at modtageren
måtte sende en styrke på 10-12 mand
ud på isen i møde med skibet og ud
styret med hakker og issave og såle
des møjsommeligt bjerge skib og last
ind til broen. Skibet var hurtigt til at
forsvinde efter endt losning for ikke
at fryse inde i Thissinghus. Skip
perne ville hellere overvintre i f. eks.
Nykøbing, hvor der var isbryder
hjælp og derfor langt tidligere sejlads
om foråret end fra Thissinghus. Hu
sker et år, hvor det første skib efter
en isvinter først nåede Thissinghus
med forårsgødning den 6. april.
I det herrens år 1979 findes i selve
Thissinghus 6-8 private boliger. Los
ningen og skibsfarten er ved anløbs
broen nu kun en skygge af fortiden.
Trafikken til vands er afløst af ba
ner og biler til lands. Havnen besejles
nu af lystbåde og enkelte fiskere.
Kolonialforretningen er nedlagt.
Grovvareforretningen og tømmer
handelen er filialer af udenbys sel
skaber.
Privatejet findes nu et metalstø
beri, hvor Henrik Jørgensen i mange

år drev sin tømrerforretning og sav
skæreri.
På vejen mod vest ligger »Glomstrup«, den hovedgård, hvorunder
Thissinghus hørte i gamle dage.
Her citeres fra et gammelt skrift:
»På gårdens mark ved udskibnings
stedet ligger et gammelt teglværk,
hvortil 1er, sand og tørv haves i nær
heden. Almindelig brændes her 5
gange om året, hver gang 8000 mur
sten og noget kalk. Her er overflø
dighed af tørveskær og lermergel og
således godt fiskeri af helt, gjedder
og abborer«.
Glomstrup er udstykket, men ho
vedbygning og park er bevaret, tak
ket være Bodil og Allan Christensens
private initiativ. Her bevares egns
minderne også fra Thissinghus, bl. a.
en del af inventaret fra købmands
gården, ligesom færgegården, som lå
ved overfarten til Thissinghus, er
genopbygget på Glomstrup.
Stadig hviler der over Thissinghus,
fjorden og vigene deromkring den
sædvanlige eventyragtige atmo
sfære. Et friskt/barskt landskab med
rigt fugleliv. Vid udsigt over fjord, sø
og rørskove.
For de mennesker, som har haft
deres gerning i Thissinghus, og for de
børn, som voksede op i Thissinghus’
»stormagtsdage« er nu kun min
derne tilbage.
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Voldsteder og gamle adelsgårde
på Mors (3)
Moutrup
nævnes første gang i 1460, da den
daværende ejer, væbner Anders
Mogensen, skænkede en gård i
Øster H vidbjerg til Dueholm Klo
ster. På et tidspunkt mellem 1574
og 1660 ophørte M outrup med at
være adelig sædegård og indlem
medes under Blidstrup. E n a f de
seneste kendte ejere var Jacob
Sepstrup Knudsen, der var en
ivrig deltager i det offentlige poli
tiske liv, bl.a. som folketings
mand. Fotografiet viser det gamle
M outrup under nedrivning i aug.
1947.

Ejstrup
blev samm en m ed bl.a. Dueholm i 1661 udlagt fra kronen, til de nederlandske købm æ nd A lbert Baltsar Berns (en
ker og arvinger) og Leonard Marselis. D isse to handlede med den danske konge og adel om alt fra krudt, våben,
salt over sm ykker til sølvtrompeter, som skulle bruges ved en kongelig rejse til Rusland. - 1 en periode hørte går
den under Blidstrup. 1 1911 blev den overtaget og u d stykket a f Morslands U dstyknings forening. Fotografiet vi
ser E jstrup mellem 1900 og 1910, og det minorerede kort, gårdens grundplan om kring 1850.
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Glumstrup
omtales i 1376 som tilhørende M ogens Nielsen. Om der på dette tidspunkt er tale om adelig sædegård eller en
landsby er uklart. Årsagen er, at der i 1568 under den daværende ejer, Johanne Krumpen, er tale om 4 gårde i
hvidbjerg sogn, som kaldes »Glumstrup«. Ligeledes siger provst M ads schytte i en indberetning d. 27. nov. 1689:
»Glumstrup har fordum været en landsby, som blev lagt øde og gjort til en sædegård, dog er det sket før nogen,
som endnu lever og kan mindes.« Fra 1805 og frem til 1914, hvor gården blev overtaget a f »Morslands U dstyk
ning s forening«, var den i slægten Gjeddes eje.
Billedet viser Glumstrup omkring 1850, og det minorerede kort viser gårdens grundplan på samme tidspunkt.

Hvidbjerg

Neesgård

Sindbjerggård

der var adelig sædegård til engang
i 1600 tallet, nævnes første gang i
de skrevne kilder i 1481. Dens ejer
var da væbner E nert Lauridsen. I
1721 var gården øde og »tildømtes
kongen for resterende skatter«.
Flere gange blev den forgæves
søgt solgt ved offentlig auktion,
men først i november 1750 lykke
des det, og gården overgik til Pe
der Damgård for 50 Rdlr. 85 skil
ling.

var i middelalderen en adelig sæ
degård. I 1418, hvor den nævnes
første gang, tilhørte den en M o
gens Andersen. Inden Reform atio
nen når gården både at ligge under
Voer Kloster, Dueholm Kloster og
Vestervig Kloster, dels som gave
og dels som pant.

har, som så mange andre gårde på
Mors, været klostergods. I 1420
tilskrives de således biskop Peder
til Børglum. E fter jom fru A nne
Sehe sted, som ejede Sindbjerg
gård fra 1632 til 1665, blev der ud
arbejdet et skifte, som bl.a. fortæl
ler, at hun var haveinteresseret: »I
haven, som var opdelt i 4 kvarter
er, fandtes: Ribs, stikkelsbær,
blommetræer,'ro sentræer og andre
gemene træer«. Endvidere lod hun
anlægge 4 fiskedamme.

Vi m angler ældre billeder af
H vidbjerggård og dens ejere. E r
der nogen der kan hjælpe os?

Vi m angler ældre billeder af Nees
gård og dens ejere. E r der nogen,
der kan hjælpe os.?

Vi m angler ældre billeder af Sind
bjerggård og dens ejere. E r der no
gen der kan hjælpe os?
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Ømdrup
synes som Glumstrup at have væ
ret en lille landsby (Torp), som
først på et ret sent tidspunkt er
samlet til en adelig sædegård. I
1452 nævnes en Christian Barre a f
Ørndrup og i 1455 M ogens Barre,
som skødede en gård a f Ø m drup
til Dueholm Kloster.
Først under E rik Høeg, der faldt i
D itm arsken 1500, synes gården at
være samlet.
Grundplanen viser gårdens indret
ning, medens den endnu blev reg
net som adels gård. Fotografiet er
fra om kring 1920.
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Ulrika og fanden
og andre pluk fra øens
rige eventyrverden.
A f Per Noe.
»Om Ulrikka og fanden«
Om Ulrikka og fanden fortalte den
gamle afdøde fisker Niels Krogh i
Fårup, at der var en tid i gamle dage,
da fanden drev et slet spil i Nykø
bing, hvor der hos den nævnte Ulrik
ka, der var gæstgiverenke, spilledes
temmelig højt kort og terninger, ho
vedsagelig af alle de skarnsfolk og
landstrygere, som søgte hendes pau
luner, men også til tider af de Nykø
bing bymænd, som af og til om afte
nen listede sig derhen.
Så hændte det sig da en aften, me
dens bymændene sad og drak og spil
lede, at Ulrikka førte en fremmed
gæst, som de ikke kendte, ind i stu
en. Det var en høj mand, iført en blå
kappe, men med den ene fod synes
han at have en skavank, som let rø
bedes ved hans dårlige gang. Manden
holdt sig foreløbig for sig selv, men
bymændene kunne ikke afholde sig
fra ideligt at skotte efter ham, og da
han ellers så pæn ud og var velklædt,
opfordrede de ham til at tage del i de
res spil. Først sagde han, at han ikke
havde lyst, men da de andre blev ved
med at trænge ind på ham, flyttede
han sig omsider hen til dem ved bor
det - og nu begyndte spillet ret.
Til at begynde med sad den frem
mede i uheld, hvad de andre jo ikke
havde noget imod, lige så lidt som de
gjorde indvendinger imod hans gen
tagne fremsatte opfordring til at for
høje indsatsen. Men efterhånden
vendte lykken sig, og det blev nu by
mændene, som blev blanket af, me
dens den fremmede hver gang strøg
gevinsten, således at han ikke alene
allerede havde indvundet sit første
tab, men endogså var godt på vej til
at skille sine medspillere af med deres
skillinger. Omtrent da dette var nær

for hånden, var der en af bymæn
dene, som tabte et kort på gulvet, og
da han bukkede sig ned for at tage
det op, gjorde han den iagttagelse, at
den fremmedes ene fod havde en
mærkelig skabelon. Ugenert følte
han sig da for, og konstaterede snart,
at den var skabt som en hestehov. Nu
vidste han besked med den fremme
des identitet, men da han forstod at
holde tand for tunge, sagde han ikke
noget til de andre, men spillede spil
let til ende og opsøgte så Ulrikka ude
i køkkenet.
Ja, der kunne jo ingen tvivl være!
Ulrikka gav manden medhold i hans
antagelse og sendte derefter sporenstrengs bud efter provsten, som var
en mand, der kunne mere end sit fa
dervor, og tilmed var af de mest for
farne præster i den kunst at mane.
Provsten fik i en fart både kjole og
krave på, og snart befandt han sig på
vejen til Ulrikkas hus, hvor han uden
videre trådte ind i stuen med bogen i
hånden. Salmebogen med korset på,
et syn, som fanden jo ikke kunne tå
le, hvis årsag han da også øjeblikke
lig bogstaveligt talt svandt ind, mere
og mere, indtil han ikke var større
end en humlebi. Men i denne skik
kelse fløj han imod vinduesruden
med en sådan kraft, at han frem
bragte et lille hul som af en bøsse
kugle og forsvandt, efterladende en
stank af beg og svovl, »så folk var
ved at dåne«.
Siden kom fanden ikke oftere i Ul
rikkas hus, men der blev rigtignok
heller aldrig tiere spillet så højt kort
eller terninger som den gang.
Gamle Niels Kroghs bedstefader
erindre godt nok den pågældende ru
de i Ulrikkas hus. I hans tid var hullet
tættet til med en klat rød lak.
(Fortalt 1925)

»Smeden i Brune Bakke«
Sønden for en gård i Skallerup ligger
der en bakke, der kaldes Brune Bak
ke, hvorpå der ofte om natten har
brændt lys, men det var ikke så sært,
for der boede en smed derinde, og
ham var der mange, der var bleven
bange for, når de om aftenen kom
forbi og hørte ham smede. Datteren
der fra gården og så en tjenestedreng
skulle hjælpe hinanden med at passe
høvderne deroppe ved denne bakke.
Så en dag de lå og snakkede om den
her smed, var drengen så modig, at
han råbte »smed kom herop«, og nu
syntes de, det begyndte at rumle inde
i højen, hvorfor de blev bange og løb
hjemad. Norden for lå der en anden
høj, der kaldtes »Store Dorris«, og
da de kom der forbi, hørte drengen,
det ringlede. Han troede da, det var
smeden, der var ude efter dem, men
det passede nu ikke, for da de kom
hjem, viste det sig, at det var noget
»Skralleværk«, drengen havde i lom
men, og jo stærkere han rendte, des
mere raslede det.
Men en del år efter, siger fortæl
lersken, tjente hun på gården, og det
kneb med at få kornet tørt. Endelig
en aften, da det havde tørret godt om
dagen, gik hun ud om natten og
bandt det, men så slap hendes bånd
op, hvorfor hun gik hen til den anden
pige og ville have nogle. Så siger hun
til hende, om hun ikke ville følges
med hende tilbage, så de kunne gå
sammen, det var da skønnere at være
to. Den anden var ikke rigtig dristig
derved, for det var lige ved bakken,
hvor denne her smed boede, men hun
fulgte alligevel med. Hun var nu ikke
så ræd, som hun lod til, for lige med
et råbte hun: »Smed, kom nu og tag
os, nu vi er her«. Jeg sagde, hun skul
le holde hendes mund, for det vår ik
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ke ene spøg. Lys var der på bakken,
det havde Mads Østergaard og man
ge flere set. De begyndte nu at binde,
hver på sin rad. Men da hun så en
»bette krom« efter ville se sig om,
rendte Stine vester på, alt hvad hun
kunne strække. Så blev hun også
bange og ville løbe, hun kunne slet
ikke komme af stedet, det var som
hendes ben var groet ned i jorden. Da
nu Stine så det, vendte hun om og
kom hen til mig, og hun fortalte nu,
at hun havde set lige så livagtigt sme
den stå på bakken foran sig.
Sådan noget skal man ikke spotte
med, for der er mere om det, end no
gen tror.
(Fortalt 1925)
»Fru Rige til Nandrup«
På Nandrup boede en gang en frue,
der var så umådelig rig, og derfor
havde folk givet hende navnet Fru
Rige. Samme frue havde det ellers ik
ke så godt, for hun var bange for at
dø. Spurgte man hende om grunden,
svarede hun altid, at det var fordi,
hun vidste, at når hun var død, ville
hun aldrig få fred i sin grav, altid
skulle hun vandre uroligt omkring,
og det var ingen sag, hvis hun kunne
lade sig mane ned, men det menneske
var endnu ikke født af en kvinde, der
kunne magte det. Hun skal være be
gravet enten på Sejerslev kirkegård
eller i kirken.
Da hun var død, gik det, som hun
havde sagt. Hver nat kom hun kø
rende i susende fart hen til Nandrup,
og der blev da et rædsomt postyr på
gården.
Der fortælles meget om hende. Så
ledes var det engang, at der en aften
kom en flok piger over kirkegården,
og da de kom lige ud for kirkedøren,
var en af dem så modig, at hun råbte:
»Hør du, fru Rige, hvis du har lyst til
at kappes med mig ned til Kirsten
Degns, stræb så og kom«. Det skulle
hun nu ikke have sagt, for lige med et
sprang kirkedøren op med et frygte
ligt brag, og i rædsel råbte de andre
piger: »Løb, løb alt det, du kan, at
du kan komme først, ellers går det da
levende ilde med dig«. Det kan nok
være, hun løb, men da hun var så
snild at sætte lige tværs over alle ting,
medens vognen skulle følge vejen,
klarede hun sig og kom først, men
det var heller ikke mere end lige til
spillet, for vognen var hende så nær,
at den rev hælen af hendes ene træ
sko.
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Da der blev ved med at være et for
skrækkeligt uvæsen af den her frue,
var der flere kloge præster, der men
te om sig selv, de var så stærke i den
sorte kunst, at de kunne mane hende
ned, men se, om de kunne, hun var
dem for stram. Så var der en mand,
der havde hørt noget om, at der i
Vendsyssel skulle være en præst,
som kaldtes Jørgen Ufødt, fordi han
var skåret ud af sin moders side. Han
skulle være grov skrap til at mane.
Ham fik de nu bud efter, og han kom
over fjorden ved Fæggesund. Han
bød nu færgefolkene, at de på ingen
måde måtte forlade den side der ved
Fæggeklit, før han kom tilbage, og
så snart de så ham, skulle de øjeblik
kelig være færdig til at lægge fra
land. Henad aften rejste præsten op
til kirken, og fruen lod ikke vente på
sig. De havde nu en svær lang sam
tale, men præsten kunne ikke tumle
hende, hun var for »viskjæbet«. En
delig blev de enige om, at de skulle
kappes til Fæggesund, og den, der
kom sidst, skulle sættes ned i siden af
fjorden. Betingelsen for denne her
kappen var sådan, at præsten skulle
ride oven jorden, mens fruen skulle
køre under den. Så lod de begge to
klø ud ad sundet til. Præsten klarede
sig og kom først, sprang i færgen, og
ud roede færgefolkene, så det skum
mede om dem. De var ikke kommet
ret langt ud, før de hørte et rædsomt
brag inde fra land, og sten og jord
stod himmelhøjt i vejret. Derefter
hørte de et ynkeligt råb, fordi hun
var kommet for sent. Nu havde Jør
gen Ufødt magten, og der hjalp in
gen kære mor, ned i siden af fjorden
måtte hun. Der siges, at på stedet,
hvor hun måtte putte sig, er et bund
løst hul, og det kaldes »fruens hule«.
(Fortalt 1923)
»Fru Ribert til Nandrup«
På Nandrup skal der engang have
boet en fru Ribert, der efter sagnet
slog sin kusk ihjel og forvarte ham i
et hul ude i kjæret. Grunden dertil
skal have været den, at hun hjemme
på gården ude i stalden skal have
dræbt et barn, og for at skjule det,
havde hun fået kusken til at køre det
ud i kjæret, hvor der var et stort,
dybt hul, det blev kastet ud i, og en
stor sten blev væltet oven på det.
Hun var imidlertid bange for, at ku
sken skulle røbe hende, og derfor
rendte hun ham baglæns ud i hullet

og puttede ham ned. Der sidder end
nu en sten dernede, som man kan
skyde op og ned, men den har aldrig
været oppe. Min hjemmelsmand, en
gammel mand i Flade, fortæller, at
den gamle Buchvald ville have haft
den op, men Laust Ladefoged sagde,
at det ville bekomme ham dårligt,
hvorfor han også lod den være, og
stenen sidder der endnu. »A hår goen
i æ Kjær å stanget Gjedder og stødt
po den Stin manne, manne Gång, det
lyder så hult. Den ligger østen for
Nandrup i Jernkilde«. Hvert 7de År
kommer fruen kørende langs gen
nem laden og så omkring og nedad
Gården. Da springer alle døre op, og
det skal ikke være så grov længe si
den, de har hørt og set hende. Folk
blev kede af hendes væsen og fik fat
på en præst, der skulle mane hende
ned. Han traf også fruen, og Præ
sten og hun blev enige om, at han
måtte mane hende ned ved Vildsund
på den betingelse, at de skulle løbe
omkap derned. Hun skulle køre un
der jorden og præsten oven på. Den,
der kom sidst, havde tabt, men hun
kom for sent og sagde så: »Var det
ikke Bjergby Sand og Sundby Ler,
skulle jeg nok have klaret mig«.
(Fortalt 1923)
»Plejdrup og Salgjerhøj«
Det var på den tid af året, da frosten
havde sat sit stempel i form af roser
på husmand Søren Pedersens små
vinduer i Flade, at fuldmånen tog
parti med husmoderens - Grete tælleprås om at oplyse den hyggelige
lille stue. Søren var lige kommet
hjem med så mange stangål, han
kunne bære, da degnen af byen tråd
te ind. Grete havde travlt i køkkenet
med at brase et par store ål, hvis duft
tiltalte degnen i den grad, at han
tænkte om anretningen, at en sådan
var ikke til at kimse af. Kort, Grete
fik travlt med aftensmaden. Hun lag
de den aften sin snehvide dug på bor
det og bad degnen så høfligt, hun
formåede, med Søren at tage del i
spisningen ved hendes anretning.
Degnen lod sig ikke byde mere end en
gang, men lod de store og tykke ål
glide gennem spiserøret med en rigtig
appetitlig grådighed. Da så vor mor
ville vise degnen al den opmærksom
hed, hun formåede, skal det ikke
glemmes, at der kom en pægl bræn
devin på bordet. Den ene dram gled

ned efter den anden og tog parti med
ålestykkerne, så at stemningen blev
helt gemytlig.
På de tider talte degnene ikke om
politik, men indskrænkede sig til kun
at tale om dagens begivenheder, og
til afveksling at give en lille spøgel
seshistorie til bedste. Da vor degn så
havde udtømt sig, og humøret også
var kommet op i Søren, havde han
fået en fornemmelse af, at nu var den
tid kommet, at også han måtte sige
noget, og han fortalte da:
Det er grumme længe siden, jeg
tror, om jeg husker rigtig, at det var
før, vi fik en kirke her i Flade, at der
boede en dværgmand der oppe i
»Sæljerhyv«, som var kendt for sin
ualmindelige styrke, mere end andre
dværgmænd, så at beboerne i Flade
af frygt for hans store styrke ikke
turde andet end at yde ham tiende.
Blandt disse beboere var der en
mand, der hed Ole, og hans hjærtehalvdel kaldte man Helle. Ole havde
som nabo med dværgmanden ofte
besøg af denne. Ved slige lejligheder
måtte Ole, der havde været i »Æ
Synnen« (i Sønderjylland), ofte ryk

ke ud med de ting, han havde set og
oplevet. Ole meddelte således en
gang dværgmanden, at han i »æ Syn
nen« havde set et instrument (en
plov), hvormed man kunne vende
jorden og gøre den ti fold frugtbarere
end tilforn. Der hørte styrke til at få
instrumentet i gang, og det mente
Ole, han manglede, men ville dværg
manden hjælpe Ole, da skulle han
som belønning få det tidobbelte i ti
ende, imod hvad han havde fået til
forn. Kort sagt - en aftale kom i
stand, og instrumentet blev lavet. Da
den skulle tages i brug, foreslog Ole,
der i det hele taget var en kløgtig fyr,
dværgmanden, at nu måtte han selv
vælge, ville han være ved bagenden
af instrumentet, da skulle han både
skyde og styre, og ville han være ved
forenden af instrumentet, da kunne
det gøres med at trække.
Ole havde for at komme nemt til
vand opslået sin bolig ved foden af
bakkestrøget østen for Salgjerhøj.
Da så Ole i forening med dværgman
den skulle til at prøve instrumentet,
gik det uden fure op til toppen af
bakken, men ned ad bakke gik det
som fod i hose, fure ved fure. Oles

halvdel, Helle, der ligesom hendes
køn led af videbegærlighed, var
kommet ud for at se på arbejdet,
men hvor betuttet blev hun ikke, da
hun så instrumentet vælte fure ved
fure. Hun ville ikke dermed lade sig
nøje, men skrålte ud af fuld hals, så
det kunne høres ned til byen: »Pløjder-op, pløj-der-op«, og så skete det
te. Men det skete også med det sam
me, at Oles våningssted fik navnet
»Pløjderup«. Det er i vore dage for
kortet til »Plejdrup«.
Da så jorden var modtagelig for
sæd, blev det efter Oles forslag, der i
»Æ Synnen« havde set en kornsort,
som i vore dage kaldes hvede, denne
der skulle prøves. Da høsttiden kom,
viste det sig, at Ole ikke havde skuf
fet dværgmanden, og denne fik af
Ole det tilbud, at nu måtte han vælge
først, en af delene skulle han have,
enten det, som var over jorden, eller
det, som var underjorden. Han valg
te det sidste. Det næste år blev der
dyrket gulerødder, og da disse ved
oprykningstiden lige som hveden så
meget lovende ud, fik dværgmanden
også denne gang tilladelse til at vælge
først, han valgte denne gang det, der
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var over jorden. Da så sædetiden
kom, at sæden skulle lægges det tre
die år, henvendte Ole sig til dværgen
som tilforn. Da tyktes det nok Ole, at
dværgen var noget mut og ikke så liv
lig som før, men, tænkte Ole, kom
mer tid, kommer råd, den muthed
skal jeg nok få bugt med. Høsttiden
kom, og kornet bølgede, så det var
en lyst at se til. Denne gang foreslog
Ole dværgen en lige deling over og
under jorden, men herpå ville dvær
gen ikke indlade sig. »Hvorledes vil
du så have det«, spurgte Ole. Dvær
gen svarede: »I år vil vi slås om det,
og den, der så sejrer, skal have det
hele«. Ole gik noget betuttet hjem til
Helle og fortalte hende dværgens be
slutning. »Å, ikke andet end det, bit
te Ole, det skal vi nok komme om
ved. I morgen så drager du te æ Synnen, og jeg slagter den røde kalv og
syr dens rå skind om mig, når så
dværgen kommer, fortæller jeg
ham, at du er i »Æ Synnen« ved en
smed, der skal forståle dine negle til
den forestående kamp, og så vil jeg
åbne mit livstykke og fortælle dvær
gen, hvorledes du har slået mig, for
inden du drog i »Æ Synnen«, og når
du så kommer hjem igen og har fået
dine negle forstålet, vil du være langt
frygteligere at komme i lag med«.
Dværgen udeblev ikke, og Helle
berettede dværgen om Oles rejse til
»Æ Synnen«. Dette traf dværgen på
hans ømme sted, så han trak sig til
bage til Salgjerhøj.
Imidlertid tildrog der sig en begi
venhed, da Ole var kommet fra »Æ
Synnen«, der gav sagen en hel anden
vending. Der var blevet krig mellem
dværgmændene og ellefolkene i Thy,
og da førstnævnte var kommet slemt
i knibe, så anråbte de deres stald
brødre i Salgjerhøj om undsætning.
Der hørtes råb fra Thy, så dets ekko
lød ned til Flade tre aftener i rad:
»Sæl-jer-hyv. Sæl-jer-hyv«. Om der
kom nogen handel i stand imellem
dværgmanden og Ole, vides ikke
med sikkerhed, men enden blev, at
Ole og Helle beholdt afgrøden, men
ingen sinde fik de at vide, hvor
dværgmanden drog hen.
»Nu skal du have tak for i aften,
Søren«, sagde degnen.
»Sæl tak ska han ha«, sagde Sø
ren. »Ka han no fo’tæl æ skulbar,
huddent de gik te, »Sæl-jer-hyv« og
»Plej-der-op« fæk djæ navn«.
(Fortalt 1887)
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Nykøbing
købmænds
handelsfremstød
1897
A f Holch Andersen.

En vinteraften i marts 1897 mødtes
en række af Nykøbings førende køb
mænd, håndværkere og industrifolk
for at tage stilling til et handelsfrem
stød mod Skive og Thisted. Der skul
le tages stilling til et forslag udarbej
det af fabrikant Messerschmidt, fa
brikant Jørgen Sørensen og køb
mand Chr. Møgelvang, der havde
undersøgt mulighederne for at købe
en lille damper, der skulle indsættes
på kystfart omkring Mors for at sejle
kunder til Nykøbing.

Thisteds handlende havde gennem
nogen tid haft en sådan damper, der
besøgte landingsstederne på Nord
mors.
Det var udvalgets opfattelse, at
man skulle bygge et nyt skib, der
havde den fornødne komfort for
passagererne for at friste kunderne til
at sejle til Nykøbing. Udvalget mente
også, det var vigtigt, at den nye dam
per havde et ret stort lastrum, så ski
bet kunne medføre varer fra Nykø
bing til købmændene langs kysterne

af Salling, Thy og Mors. Man havde
tilbud på et sådant skib, der ville ko
ste 21.000 kr.
De fleste af mødedeltagerne var
bange for så stor en udgift. Der ville
særlig det første år komme en del ud
gifter til driften samt anlæggelse af
landingspladser de steder, damperen
skulle lægge til. Efter en ret skarp
diskussion blev det vedtaget at danne
et aktieselskab med navnet »Nykø
bing Kystfart«. Bestyrelsen kom til
at bestå af købmand Chr. Møgelvang, fabrikant Messerschmidt, køb
mand Jørgen Brandt, købmand
Frdr. Bang og tømrermester Peter
sen. Forslaget om at købe en ny dam
per blev forkastet. Bestyrelsen blev
pålagt at købe en brugt damper, der
kunne egne sig til formålet. I løbet af
få dage blev der af borgere i Nykø
bing tegnet for 12.000 kr. aktier i det
nye selskab.
Bestyrelsen købte damperen »As
næs« af Kalundborg for 7.000 kr.
Den var bygget 1885 og havde oprin
delig sejlet mellem Skelskør, Agersø
og Omø. Senere mellem Kalundborg
og Samsø. Den havde en maskin
kraft på 25 heste, et dybtgående på 4
fod og kunne laste 8.000 kg. Der var
plads til 4 kreaturer og 80 passagerer.

Bådpost Jesper Jespersen, Fur, blev
fører af skibet, og skibets tidligere
maskinist, Bøjsen, Kalundborg, ved
blev at have ansvaret for damperens
maskineri.
1. maj 1897 begyndte »Asnæs«
farten efter denne plan:
Mandag:
Fra Nykøbing kl. 6.30 og 17.30.
Fra Fur kl. 8.00 og 18.15.
Tirsdag:
Fra Nykøbing kl. 6.00. Sillerslevøre og Nymølle Færgeri kl. 10.00.
Fra Nykøbing kl. 16.00. Sallingsund kl. 16.30. Sillerslev kl. 17.00.
Jegindø kl. 17.30. Thissinghus kl.
18.30.
Onsdag som mandag.
Lørdag som mandag.
Søn- og helligdage: Hvis vejret til
lader det:
Fra Nykøbing kl. 13.05, 14.25,
15.30, 16.40, 18.35, 19.45.
Fra Sallingsund kl. 13.50, 15.00,
16.05, 17.30, 18.10, 20.45.
1. november 1897 blev fartplanen
udvidet, så »Asnæs« anløb Thisted,
Fæggesund og Fur hver fredag og
lørdag.
Ved selskabets første generalfor
samling, marts 1898, kunne forman
den, købmand Chr. Møgelvang, op

lyse, at det forløbne år var gået til
fredsstillende. Indtægten på de for
skellige ruter havde været:
Fur og Fursund............ kr. 921,75
Thissinghus og Jegindø kr. 640,25
Lystture (mest søndag). kr. 1491,00
Sallingsund, søn- og
helligdage................ kr. 613,70
Thisted.......................... kr. 119,75
Bugsering...................... . kr. 139,00
Fragtindtægt
på alle ru te r.............. kr. 1261,05
Ia lt...........................

kr. 5186,50

Der udspandt sig en livlig diskus
sion om indtægterne på de forskel
lige ruter. De fleste aktionærer men
te, at man skulle ophøre med at sejle
til Thisted og i stedet besejle Sallings
kyster noget mere. Bestyrelsen blev
opfordret til at søge optaget en for
handling med Nykøbings havneud
valg for at opnå et kommunalt til
skud til driften af »Asnæs« fordi ski
bet blev brugt til bugsering. De man-

R y e Iversens skibsvæ rft ved hav
nen.
D et vides ikke med bestemthed,
om det er »Asnæs«, der ligger på
bedingen. M en det er sandsynligt.
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Travlhed på N ykøbing havn ca. 1895.
ge sejlskibe, der kom til Nykøbings
havn, havde ofte vanskeligheder på
grund af vindforholdene, ved at
komme til og fra havnen og gennem
bugten mellem Ørodde og Refshammer. Fra mødedeltagerne blev det
hævdet, at den fordel, havnen havde
ved, at det var muligt at få sejlski
bene bugseret hurtigt ud og ind, måt
te honoreres.
Alle var enige om, at indtægten fra
lystturene var over forventning. En
del mente dog, at så stor en indtægt
ikke kunne forventes fremover, fordi
de forskellige foreninger, der sidste
sommer lejede »Asnæs« til udflug
ter, ikke ville blive ved med at arran
gere sejlture nu, hvor nyhedens inter
esse var overstået.
Formanden oplyste, at det første
år havde driften kun givet et par kro
ner i overskud. Reparationer og ny
anskaffelser til »Asnæs« havde ko
stet kr. 579,88, resten af sejlindtæg
ten var gået til driften. Generalfor
samlingen sluttede med, at aktionæ
rerne takkede bestyrelsen for godt
udført arbejde og med håb om, at
næste års regnskab ville vise et pænt
overskud.
(Mærkeligt nok er der ingen af re
feraterne,
der
omtaler,
om
»Asnæs«’ sejlads havde haft nogen
betydning for de enkelte af Nykø
bings handlende).
Håbet om, at sejladsen med »As
næs« i sommeren 1898 ville give
overskud, blev ikke opfyldt. På ge
neralforsamlingen 22. februar 1899
oplyste formanden, købmand Chr.
Møgelvang, at driften på grund af
det uheldige søndagsvejr, der havde
været sommeren igennem, ikke hav
de givet det forventede udbytte. Ind
tægterne havde været lidt over 5.000
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kr. Selskabets gæld var på 700 kr.,
herfra fragik dog en kassebeholdning
på 253,09 kr. Det blev vedtaget, at
for at nedsætte driftsudgifterne skul
le »Asnæs« kun sejle til Fur hver tirs
dag og lørdag. Alle de øvrige dage
kunne selskaber og foreninger leje
damperen til udflugter.
Generalforsamlingen sluttede i en
meget mat stemning, og man var ind
stillet på, at det måske ville blive nød
vendigt st sælge »Asnæs«, hvis ikke
sommeren 1899 ville vise et stort, sti
gende behov for udnyttelse af skibet.
Morsø Folkeblad bragte 10. maj
1899 en omtale af sejladsen:
»På vikingtogt!
I gamle dage var det meget almin
deligt, at skibe stævnede ud for at
vinde guld og ære på fremmede ky
ster. Den gang var det ære, hvad man
nu vil kalde sørøveri.
Den tid er forbi. Nu er det den hæ
derlige konkurrences tid. Enhver
stræber at trække til sig fra sin nabo,
det man kan.
De større byer i Østjylland anlæg
ger oplandsbaner. Når Horsens får
bane til Tørring, må Vejle have en til
Give, og så må Kolding have en til
Egtved o. s. v.
Her oppe ved Limfjorden går det
lidt anderledes, her bruger man
dampbåde.
Thisted sendte en damper til Mors
for at erobre opland, Nykøbing fulg
te efter. For at lette forbindelsen med
Nordsalling og Fur, som fra gammel
tid har handlet herovre, anskaffede
Nykøbing damperen »Asnæs«. Så
måtte Skive også have en damper.
Den fik navnet »Frederiksværk«. Og
det var helt naturligt, at »Asnæs« og
»Frederiksværk« konkurrede om
Salling og Fur.

Men nu kan »Frederiksværk« ikke
nøjes med sit naturlige opland, den
begynder at ville fare også mellem
Fur og Nykøbing, ja, endog fra Ny
købing til Sallingsund. Det forekom
mer os at være lidt nærgående.
En båd som »Asnæs« har betyd
ning for byen og deps forretningsliv.
Alene som bugserbåd for havnen gør
den god nytte. Og det ville være i høj
grad ønskeligt, om den kunne ved
blive at besørge farten her fra Nykø
bing. Men farten er ikke meget løn
nende. Skal vi påregne at beholde
»Asnæs her ved byen, må den støt
tes, det vi kan.
Vi kan forstå, om adskillige kan få
lyst til at prøve en tur med »Frede
riksværk«, det er noget nyt. Men en
hver, der tager med, er med til at op
muntre denne båd til at fortsætte
med at trænge »Asnæs« ud.
Og om det skulle lykkes for Skive
båden, kan næppe nogen ny købin
genser ønske«.
Den 12. maj skriver Morsø Folke
blad:
»Dampbåden
»Frederiksværk«
var altså herovre i går for at sejle lyst
ture mellem Nykøbing og Salling
sund. Den fik ikke megen fornøjelse
af turene, thi medens »Asnæs« hav
de fuldt op på hver tur, ville ingen
med den fremmede damper. Da
»Frederiksværk« afgik herfra kl. 2,
havde den et ægtepar med 4 børn
med - som var indbudt til en gratis
tur. - På turen kl. 4 havde den tre
gratis indbudne med - det var det he
le.
Og da den kom herind i havnen kl.
6 havde den det uheld at rende mod
bolværket og gøre lidt skade, som
den nu får lov til at betale. Det bliver
en lille ekstraudgift. - Og indtægten
var sløj«.
Selv om nykøbingenserne tilsyne
ladende sluttede op om »Asnæs«,
måtte selskabet »Nykøbing Kyst
fart« 1. september 1899 erkende, at
det handelsfremstød, der under så
megen optimisme var blevet startet i
1897, var slået fejl. Der var ikke no
gen økonomisk baggrund for at drive
kystsejlads fra Nykøbing. »Asnæs«
blev solgt til Præstø havnevæsen, der
ville bruge skibet som bugserbåd.
Selskabet blev opløst. Om aktionæ
rerne havde lidt større økonomisk
tab ved dette handelsfremstød, vides
ikke.

En
herregårds endeligt
A f Tage R. Nørgaard.
Endnu i 1922 var Blidstrup på Syd
mors en herregård. Dens ejer Johan
Knudsen havde overtaget den samt
nabogården Moutrup i 1905 efter sin
stedfader Poul Knudsens død samme
år. Selve hovedgården, hvorunder
der hørte ca. 470 tdr. land var stadig
intakt, medens alt fæstegodset efter
hånden var blevet frasolgt. Da skete
der noget, som fik afgørende følger
for det gamle herresæde.
Branden: Ved 14-tiden den 22 no
vember 1922 opdagede Blidstrups
karle, der gjorde efterårsarbejde i
marken, at ildflammer slog op fra
herregårdens lade. Så gik det ellers i

en fart hjem til gården. Den første,
der havde observeret branden var
herskabets kusk. Han havde set røg
terens to børn på henholdsvis 3 og 4
år stå inde i ladeporten, hvor der lå
en dynge halm. Ilden var da begyndt
at blusse op omkring dem, men de to
små ville ikke ud af stedet. Kusken
sprang til, men børnene rykkede
længere tilbage i laden, så han måtte
gribe dem og slæbe dem ud. Han så,
at den ene af dem havde en æske
tændstikker i hånden. Ilden havde
fat, den ild, som karlene på marken
derefter havde set. Længe varede det
ikke, før naboerne ligeledes kom til

stede for at hjælpe til ved det farlige
redningsarbejde i de røgfyldte stalde.
185 kreaturer skulle løses og jages
ud. 25 heste og 100 svin, men i løbet
af en halv times tid var det besørget.
Hele besætningen blev blot jaget ud,
siden blev de fanget igen og indkvar
teret i nabogårdene - alle køerne
kom til Moutrup, medens ungkrea
turerne måtte tilbringe den råkolde
nat i et markindelukke.
Svinene blev bragt ind i en lade, og
hestene fik ligeledes husly. Blandt de
der tog mest energisk del i rednings
arbejdet, var fru godsejer Knudsen.
Medens forvalteren med sin kniv

M artin Kibsgårds ejendom ca. 1940.
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Th. Kristensen Møllers ejendom kort efter opførelsen 1923.
skar båndene over, slæbte fruen kal
vene hen til døren og smed dem ud.
Alt blev reddet. Kun for en enkelt
kalv lykkedes det at trænge tilbage
ind i ilden, hvor den omkom. Ligele
des fløj duerne en efter en ind i ilden.
Hele komplekset var nu et eneste
bragende og knitrende flammehav.
Redningsarbejdet fortsattes. Nu
gjaldt det om at redde fodermeste
rens, staldkarlens og to unge røgteres
ejendele. Disse havde lejligheder i
den brændende bygning. I løbet af et
øjeblik var dette til side. Selv kakkel
ovnene havde man fået ud, og nu var
der ikke mere at gøre. Da man var
klar over, at intet levende var
brændt, kunne man sætte sig hen og
nyde det pragtfulde bål. Pladsen var
sort af mennesker, de stod magteslø
se, ikke et fingerbølfuld vand, blev
slået på, og det kunne heller ikke ha
ve hjulpet den mindste smule. Snart
styrtede vindmøllen sammen med et
mægtigt brag - tagene styrtede sam
men, og snart stod kun de rygende
tomter tilbage. Det hele var sket på
mindre end en time. Henimod aften
begyndte man at rage de faretruende
mure ned, og folk forsvandt lidt efter
lidt. Mørket faldt på, men ilden fra
kæmpebålet lyste godt op i aftenen.
Landbetjenten og statsbetjenten var
til stede, men der var intet andet at
gøre, end at holde orden på de mange
unge mennesker, der gerne ville vise
deres mod i de brændende ruiner.
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Havde vinden ikke været i nord
øst, men i et mere ugunstigt hjørne,
kunne hovedbygningen og kirken og
så være gået med i branden. Blandt
de ting, som blev i flammehavet, var
det store tærskeværk, en lokomobil
og en halmpresser. De fleste af køre
tøjerne havde man dog fået ud. Des
uden brændte 1200 tdr. utærsket
byg, 3-400 tdr. havre, 100 læs tørv
(godsejeren var også tørvefabrikant)
og endelig 4 mægtige halmstakke.
Dagen efter, den 23. november, lå
det stadig og brændte i ruinerne.
Godsejeren mente ikke, at han ville
komme til at lide noget tab ved
branden, da han havde en god
brandforsikring. På spørgsmålet til
ham om gården skulle bygges op
igen, svarede han, at det var da me
ningen, men at han blev nødt til at
sælge den store besætning, hvilket
han beklagede. Samme dag blev der
også afholdt forhør, hvor børnene
tilstod, at det var dem, der havde an
tændt branden.
Det mægtige bål på branddagen
havde kunnet ses vidt omkring og
havde samlet folk fra hele Morsø
Sønderherred og Nykøbing. Der var
mødt en ualmindelig mængde men
nesker til den største brand, der hav
de været på Mors i mange år.
Bygningerne var alle meget gamle
og alle stråtækte, kun den østlige
stald var ny. Denne stald kunne må
ske have været reddet, hvis man hav

de haft en brandsprøjte, Bygningen
var tækket med tagpap, og klokken
var henad 4, inden denne bygning
sank sammen. Hønsene blev også
husvilde ved branden, de sad rundt i
træerne, enkelte var krøbet ind i et
skur, der var skånet af ilden, men al
le i god behold. En del små grise hav
de fundet sig en lun soveplads i mød
dingen, selv om også denne havde
brændt lystigt. Blandt de mærkelige
ting, som blev reddet, var et fad
mælk, der stod midt på vejen, men
var ganske vist fyldt med sod. De par
familier, der ved branden var blevet
husvilde, fik bolig i hovedbygningen.
En del af høsten var aftærsket, og
man havde i den sidste lange tid kørt
med 6 spand køretøjer til Thissinghus. Noget af sæden blev altså red
det.
Den 25. november forvandlede de
mange kreaturer, der var blevet drev
et fra Blidstrup til Nykøbing, gade
livet så det mest af alt lignede en stor
markedsdag. De skulle sælges ved
auktion, der holdtes i »Børsens
gård«, og mange landmænd var der
ved blevet lokket til byen i håbet om
at gøre en god handel. På det tids
punkt brændte det stadigvæk godt i
tørvene på Blidstrup.
NB. Ovenstående skildring af
branden på Blidstrup bygger i mere
eller mindre direkte citat på Morsø
Folkeblads version af den, fra den
22., 23. og 25 november 1922.

Auktionen: Som det fremgår af
det forrige, havde godsejer Knudsen,
som svar på journalistens spørgsmål
om hvorvidt avlsbygningerne skulle
genopføres, sagt at det var da me
ningen. Denne genopbygning ude
blev dog, idet Knudsen opgav at dri
ve Blidstrup videre som et gods. I
stedet for solgte han først på året i
1923 den allerstørste del af hoved
gårdens mark, ca 430 tdr. land for
600 kr. pr. tdr. land til Statens Jord
lovsudvalg. Tilbage blev der kun ca.
40 tdr. land iberegnet 6 tdr. land ha
veareal nærmest gården. (Resten af
agermarken frasolgtes for øvrigt i
1930’erne). På det tidspunkt havde
Johan Knudsen udsigt til en stilling
enten i generalkonsulatet i Hamborg
eller hos den udsendte danske minis
ter i Prag. Hovedbygningen med ha
ve og de 35 tdr. land agermark solgte
Knudsen omkring den 1. april 1923
for 62.000 kr. til Niels Stockholm,
Mariesminde, efter at andre interes
serede købere havde været inde i bil
ledet, f.eks. Kristelig Forening for
vildfarne Børns Redning, der ville
indrette et børnehjem og Thisted
Amts Plejehjemsforening, der på
tænkte et plejehjem. Nogle dage se
nere købte Niels Stockholm også

gårdspladsen og plantagen. Johan
Knudsen havde dermed solgt hele
Blidstrup godset. Nabogården Moutrup, der stadig var i hans eje, be
holdt han derimod til sin død i 1942.
Han agtede sig til udlandet og lod af
holde en auktion over indbo m.m.,
hvorom der annonceredes i Morsø
Folkeblad. Hvad havde en sådan
godsejer at sælge ud af i 1923? Ja,
prøv selv at læse listen igennem.
1920’erne var en tid, hvor unge
fortsat flyttede fra landet ind til byer
ne. Dog var der mange, der gerne vil
le blive ved landbruget, såfremt de
kunne få deres eget. For at afhjælpe
denne trang var der allerede i 1919
trådt nye love om oprettelse af stats
husmandsbrug i kraft, hvor den ny
etablerede husmand ikke skulle købe
jorden, men betale en årlig rente af
4/2 %. Der var altså tale om stats
fæste, hvorved han til staten svarede
en art forpagtningsafgift (jordrente).
Man kunne også kalde det for
»brugsejet«. Samtidig havde han ad
gang til statslån på indtil 9/10 af ud
gifterne ved bygningernes opførelse.
Med Madsen-Mygdal som leder vok
sede uviljen i Venstre mod »brugs
ejet« eller »statsfæstet« som princip
for udstykningen. Han gennemførte

derfor i 1921 en fornyelse af den
gamle husmandslov, så der også und
er de nye forhold kunne udstykkes til
selveje på betingelser, der kunne
konkurrere med 1919-lovens. Alt i
alt blev der i 1920erne oprettet
9-10.000 nye statshusmandsbrug.
Der var altså interesserede nok, der
ville have jord. De skulle udfylde et
ansøgningsskema, som de hentede
hos sognerådet, og som med dettes
påtegning om ansøgerens kvalifika
tioner blev sendt videre til en hus
mandsbrugskommission i hvert amt,
der arbejdede efter de direktiver, sta
tens jordlovsudvalg havde opstillet.
Det er i hele denne sammenhæng
vi også skal se udstykningen af Blidstrups jorder. Den 10. marts 1923 an
nonceredes i Morsø Folkeblad om
tilbud om jordparceller fra Blidstrup
til oprettelse af husmandsbrug, og
samtidig var der anført de betingelser
eventuelle ansøgere skulle opfylde: 1.
Ansøgeren skulle opfylde de i
Grundlovens § 30 anførte betingelser
for valget til folketinget. 2. Som regel
ikke være over 50 år. 3. Fremskaffe
attest fra sognerådet om at være
ædruelig og hæderlig, samt egnet til
at drive et mindre landbrug. 4. Være
i besiddelse af de nødvendige midler

Th. Kristensen Møllers ejendom ca. 1940.
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til oprettelse af et sådant mindre
landbrug, d.v.s. mindst et par tu
sinde kr., helst noget mere. Om det
første hold husmænd, som politike
ren og husmandsføreren Niels Frede
riksen (1874-1951) indsatte, sagde
han, at det var »ikke cigaretrygende
kasketdrenge, men det var kraftige,
målbevidste og viljestærke lejehusmænd fra herregårdene, landar
bejdere og enkelte tjenestekarle, alle
præget af energi og virkelyst.« Niels
Frederiksen var streng i sine krav til
nybyggerne, de skulle forstå, at det
afhang af deres egen indsats, om de
skulle klare sig; det kunne ikke nytte,
at de bagefter ville komme og forlan
ge yderligere lån og begunstigelser
fra statens side. Vi får det indtryk, at
Niels Frederiksens ord også kunne
gælde de nye Blidstrupmænd.
Udstykningen blev altid gennem
ført, så parcellisterne i god tid kunne
tage fat på forårsarbejdet. De skulle
have jorden i drift og bygninger op
ført, så de stod færdige inden 1. ok
tober, så det blev altid et travlt som
merhalvår.
Omkring den 1. april 1923 uddel
tes 23 lodder af Biidstrups jorder.
Der var indkommen ca. 70 ansøg
ninger, og ved lodtrækning blev 23
ansøgere udtaget, som skulle give
møde på Blidstrup. Navnene på de
23 heldige var:
A.Jensen
Jens P. Jensen Skovbo
Jens Bjerregård Kortsen
Kr. Kr. Kristensen
Thorvald O. Jensen
F. V. Olsen
Jens Haaning
Kristian M. Madsen
Villads Kristensen Nielsen
Niels Chr. Jensen
Poul Haaning Andersen
Jens Kr. Balle
Th. Kristensen Møller
Anders Søgaard Pedersen
Jens Lundorff Kristensen
Hans Jensen
Chr. S. Sørensen
P. S. Sørensen
Søren Nielsen Søndergaard
Kristen Andersen Gade
Niels Kristensen
J. Chr. Christensen
Anton Nielsen.
Disse pionerer tog så hver især fat
på at bygge et landbrug op på det til
delte lod. Et par måneder senere
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kunne man læse denne notits i avisen
den 7. juni 1923:
»Paa Blidstrup er for Tiden alt op
taget. De fleste af de nye Husmænd
er blevet indkvarteret der. De, der
har Familie med, har faaet indrettet
smaa Lejligheder i Sidefløjene. Ung
karlene har faaet stillet Senge op for
skellige Steder. Selv Vognporten og
Loftet er taget i Brug. Midterfløjen
har Proprietær Stokholm forbeholdt
sig selv og i Fløjen ud til Haven bor
Gartner Charles Jacobsen.
Alle tegninger er udarbejdet af
Statens Arkitekt, Hr. Heiesen. Na
turligvis er de dog forskellige. Saa-

vidt vides, har alle Husmændene sik
ret sig Materiale før de sidste store
Prisstigninger og ligeledes truffet Af
tale om Betaling for Arbejdet. Det
billigste Sted kommer til at koste 800
Kr. og det dyreste 2300 kr., alene for
arbejdet uden Materiale.
Snart vil de mange Hjem rejse sig
derude og give de brede Herregårds
marker et helt nyt Præg.«
NB: Ovenstående skildring om ud
stykningen bygger i mere eller mind
re direkte citat på »Danmarks histo
rie (Politikens forlag 1965)« bd. 13 s.
285-289 samt Avisstykker fra Morsø
Folkeblad.

Juleminder
A f »En Bondekone.«
I 1880 kom julen, som den gør i dag,
med travlhed i alle hjem, men travl
heden ytrede sig på helt andre måder
end nu. Når de små piger i skolen be
gyndte at stikke hovederne sammen
og hviske om julemelet, som nu var
kommet hjem fra møllen, når de lige
midt i en skoletime puffede til skole
kammeraten og spurgte ganske stille,
mens degnen fik et hurtigt øjekast:
»Har I fået julemelet hjem?«, så vid
ste alle lige på én gang, at nu har vi
snart julen, nu får vi travlt. Byens
møllersvend var det menneske, alle
tænkte mest på ind mod jul. Blæste
det, var man glad, og møller svenden
med. Blæste det ikke, så begyndte
man at blive ked af det, og ønsker
om vind i møllesejlene slog kreds om
møllen, og den fra top til tå melstø
vede hvide møllersvend, som sled i
det døgnet rundt. Husmoderen var
rolig, når husfaderen holdt ved dø
ren med melsækkene struttende i vej
ret bag sædefjælet. Børnene nød sy
net. Sækkene kom ind ad bryggers
døren, og degntræet kom frem. Der
var nu først det fine rugmel til fintbrød (sigtebrød), en del af rugmelet
med lidt købt hvedemel blev brugt til
pebernødder, derfor var den sæk,
som indeholdt det fine mel, i høj
grad velkommen. Rugmelet til grov
brød kom i anden række, men kunne

ikke undværes, hvor der var en stor
børneflok, tjenestekarle og piger.
Det var temmelig flot at spise ene
fintbrød i halvhelligdagene.
Nu tog alle fat. Mor med børnene
om sig æltede dejg og slog brød op,
det ene efter det andet dannede snart
lange rækker på bordene i køkken,
bagerstuen og folkestuen, som tit
kom i brug med, hvor bilæggerovnen
smækkede varmen fra sig i hurtigt
tempo, når den havde fået et ordent
ligt foder af lyngkviste og var fyldt
med flajtørv (lyngtørv), som holdt
tappert på varmen. Ved den store
ovn i bryggerset stod manden og gav
ind i ovnmundingen. Lyngkvist efter
lyngkvist, de for ind med kraft og
fart, medens jernrageren hvirvlede
det hele rundt, så ilden rigtig kunne
fænge og varme. Alt stod i røg og
støv. Børnene tittede frem alle mu
lige og umulige steder, og de små var
lidt betænkelige, når der blev spurgt,
om den sorte mand snart var ude af
ovnen, og den røde kommet ind. De
store børn var klogere, men holdt på
hemmeligheden til skræk for de min
dre, der troede, at en sort mand for
omkring i ovnen og ikke forstod, at
de sorte sten skulle klare op i rødlig
glans som tegn på, at varmen var nå
et til det punkt, brødet skulle have til
bagningen.

Når ovnen var fejet ren, kom alle
brød ind, og »vakkerne«, sigtebrødsdejg dannet som en and med en stor
rosin i halen, og så bagefter alle nød
derne, og disse i forening med »vak
kerne« tog børnenes interesse, blev
de vellykkede, var juleglæden sikret.
Fine småkager kendtes ikke så me
get, udover sirupskager, jødekager
og esser, hvedebrød og kavringer var
også med. Madvarer af forskellig
slags var der nok af i gårdene, der
imod kneb det i mange fattige hjem
ude i sognene, men så var det en køn
skik nogle dage før jul at samle føde
varer sammen i byens skolestue, hvor
to mænd mødte en eftermiddag og
tog imod de mange gaver, som efter
bedste skøn blev delt ud til fattige
folk, som så henimod aften kom med
trillebør og kurve for at hente deres
part af brød, flæsk og æg, byggryn
og tællelys o. s. v., og det var ikke
småportioner, der blev kørt op til by
ens skole sådan en dag. Der lå på
skolebordene lange rækker af brød,
og mange koner gik glade hjem med
gaverne. Hvor der var en børneflok,
blev parten jo altid størst, og de gan
ge, der var sendt pebernødder op,
kom disse til børnene. Juletræ kend
tes ikke omkring i bøndergårdene
udover et enkelt hjem. Det kunne
ske, der var støbt små bitte tællelys
til børnene, og at disse fik lov at pyn
te en grangren med hjerter og kræm
merhuse lavet af hvidt og gråt og et
enkelt ark glanspapir. Børnene slog
deres lid til degnen og madammen,
thi de havde ondt ved at sige nej til et
par store drenge, der var opfordret af
den øvrige flok i skolen til højtideligt
en dag at forlade deres plads og gå li
ge op til degnens kateder og spørge i
få ord, om man kunne få lov til at få
et juletræ i skolen. Der var musestille
i klassen, alle drenge og piger sad i
spændt forventning med øjnene ret
tet mod deres lærer, og så kom det,
man håbede på, når degnen havde
betænkt sig lidt og set børnenes an
sigter - på de mange klare barneøjne.

De sidste aftener før jul sad så deg
nen i skolestuen og klippede hjerter,
poser og kræmmerhuse. Den gamle
skole blev varmet op ved en bilæg
gerovn, der blev fyret i inde fra selve
skorstenen, som man gik ind i fra
skolegangen. Gulvet i skolestuen var
af teglsten, og det var heldigt nok, thi
en flok store drenge var engang kom
met i tanker om, at det kunne være
så dejligt rigtigt at blive varmet igen
nem fra enden af. De kravlede op og
sad og skrævede over kakkelovnen,
men det blev den gamle bilægger for
meget, den sank sammen, da en rask
dreng hurtigt i vendingen rykkede
benene, den hvilede på, bort. Dren
ge, ild, aske og bilægger lå i en stor
dynge på gulvet.
I skolen var der lange borde og
bænke, hvor børnene kunne sidde
ved begge sider og sparke hinanden
under bordet med træskoene, og
drengene skar navn og årstal og
smukke figurer i bordpladen med de

res lommeknive. Her sad så en flok
store drenge og piger, som hjalp til
med julestadsen. Drengene sad ne
derst på bænkene, hvor lyset spar
somt nåede hen og gik så sært over i
de lange skygger af flokken, så man
var som lidt angst og forestillede sig,
at der var nisser med i spillet i skole
stuens kroge og under vinduerne
langs væggene, men det fortog sig li
ge på én gang, da degnen gav sig til at
fortælle om juleglæden, om jesusbarnets fødeslsdag, som vi nu skulle
fejre og aldrig glemme betydningen
af. En aften om julen samledes så by
ens børn med de forældre, der kunne
komme hjemmefra, om juletræet, og
hele huset var fyldt med mennesker.
Børnene næsten væltede ind ad dø
ren og lavede et spektakel med deres
træsko på teglstensgulvet, thi det var
kun enkelte, der var så fine, at de
havde støvler på, og det var i reglen
nogle, som slet ikke passede, gerne 23 numre for store, med næsen i vejret
eller også var de med besvær banket

»Nu skal vi se ad, jeg skal tale med
mor om det«. Degnen kunne for re
sten lige så godt med det samme have
sagt: »I får juletræ«. Børnene følte
lige på en prik, at mor var på deres
parti, og degnen for resten også, men
de tænkte ikke på, at et juletræ ko
ster penge. Det var det, degnen var
gået lidt i stå ved.
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på fødderne mod et dørtrin. Læder
fodtøj blev ikke købt i ethvert hjem,
men gamle ting kom frem om julen
og blev lånt ud eller givet væk og
modtaget med taknemlighed, for det
gjaldt om, at der blev gang i støvler
ne, selv om der kom en god klat uld i
næserne på disse. Der var et virvar af
liv. Når flokken var samlet, slog vi
alle kreds om træet, det strålede ud
fra de mange lys omkap med de glade
barneøjne. Julesalmerne tonede ud i
rummet i forskellige diskanter, nær

mest træet var de mindste børn, og
derefter kreds efter kreds, til de voks
ne sluttede af. Aldrig kan vi glemme
de dejlige aftener, hvor degnen, ma
dammen og forældrene slog kreds
med og om børnene. Vi tog det ikke
så nøje med renligheden. Legen og
dansen gik, så støvet stod i en blå tå
ge om os og lagde sig i tykke lag på
skuldre og i håret, mens træskoene
slog takt i stengulvet, men pyt, vi
morede os gevaldigt, og de tarvelige
godter i hjerter, poser og kræmmer

huse smagte. Konfekter og de fine
godter, vi har nu, kendte ingen af os,
eller anede at de var til. En enkelt ap
pelsin kunne blive købt til jul og i
stor højtidelighed delt ud til hele fa
milien. Degnekonen trakterede med
kaffe og hvedebrød, og byens koner
kom med fløde og hjalp til. Hen ad
midnat sluttedes af, de mange trætte,
glade børn forsvandt ud i natten med
de ældre ved hånden. Et minde rigere
år for år, mens degnekonen nok så
fornøjet så sig om i alle sine stuer.

Hekseproces
i Vester Jølby
A f Frits Jensen.
Foråret og sommeren kom med nyt
håb til det lille landsbysamfund i
Vester Jølby. Årsagen til en mennes
kealders modgang i form af vantriv
sel, sygdom og død blandt folk og fæ
var endelig blevet åbenbar.
I mange år havde man haft en
anelse om, at Maren Pedersdatter
stod i ledtog med djævelen, og nu
havde næsten alle sognets mænd og
en enlig kvinde på Nørre Herreds
ting aflagt deres højeste helgens ed
på, at hvad, der var vederfaret dem
af ondt på helbred og ejendom, skyl
tes hendes trolddomskunst, og et kir
kenævn havde dømt hende til bålet.
Desværre findes tingbogen fra
dengang ikke, men ifølge en forord
ning fra 1576 skulle enhver, der var
dømt til ilden for trolddom, indstæv
nes for landsretten, som så skulle
dømme kirkenævnets afgørelse til at
stå ved magt eller ved fald. Derfor
kan vi finde sagens akter i Viborg
Landstings dombog, dateret 8 juni
1616.
Her tegnes Maren Pedersdatter
som en kvinde, der gerne ville råde,
og som forventede, at man spurgte
hende til råds. Hun havde efterhånd
en fået en vis magt over sine bysbørn
på grund af de evner, der mer eller
mindre uforskyldt tillagdes hende. I
enkelte situationer havde hun gjort
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det farligste, en person kunne gøre i
1600-tallet, hun havde fremsat for
modninger eller trusler om ulykker
for folk eller fæ. Og da det var ord,
der huskedes livet igennem, så skulle
de jo naturnødvendigt gå i opfyldelse
på et eller andet tidspunkt, ikke
mindst i en tid, hvor enhver vinter
var en overlevelsesprøve for øg og
fæ.
Følgende uddrag af dombogen
giver et typisk billede af den tids hek
seprocesser:
Marquor Andersen har vundet, at
den tid han ville gifte sig (det var 29
år siden) og havde bedet om en dan
nemands datter, da kom Maren Pe
dersdatter til ham og begærede af
ham, at dersom han ville tage ved en
dannemands datter, som hun ville rå
de ham til, og han ville lyde hendes
råd, da skulle han få penning og gods
nok med denne, og han skulle få lyk
ke med hende og det, som hun lovede
ham. Da sagde Marquor Andersen,
nej han ikke kunne lyde hende udi
denne måde, thi han havde bedet om
en dannemands datter, der ville han
blive ved og holde sit ord og løfte.
Da svarede Maren Pedersdatter ham
og sagde: Imen han ikke ville lyde
hende ad, da skulle han heller ikke få
godt af noget, hvis han finge med
den anden, som han havde ombedet. -

Hun holdt hendes løfte godt nok, så
både øg og fæmon, som han finge
med samme pige til medgift, det dø
de og styrtede hastigt fra ham, det
ene efter det andet. Først et godt øg,
som gik og dvinist (?) slet hen, til det
døde, så to køer døde og styrtede
hastigt, dernæst to gode stude, og
den ene, som var en blakket stud,
som den stod, styrtede den til jorden
og sprang så op igen. Som den var
gået ind, faldt den hastigt ned igen og
straks var den død.
Marquor Andersen ydermere at
have vunden, at da forgangen vår og
sommer han ville gå til sin jord i den
toft, som Maren Pedersdatter iboede, som han ville have avlet og sået,
da kunne han ingenlunde nogen gan
ge komme længere end til norden
præstens, så måtte han endeligen til
bage igen, så underlig besværet og
forvirret blev han. Og otte dage før
Set. Michelsdag sidst forleden gik
han til Maren Pedersdatter og begæ
rede af hende, hun ville lade ham bli
ve før, så længe han kunne drage til
sin husbond og give sin skyld, og at
hun der tog i hans hånd og lovede,
han skulle få bedre efter denne dag.
Og han havde været før siden denne
dag. Og at hun lovede ham samme
tid, hun skulle aldrig gøre det mere.

Dernæst Thøger Pedersen ibm. at
have vundet, at han mindes i 14 år,
Poul Poulsen mindes i 30 år, Anders
Michelsen 30 år, Laurs Pedersen 30
år, Therkel Jensen1) 30 år og deres
medbrødre hver efter deres alder og
minde at have vundet. Da var det
dem alle i vitterligt i sandhed, at Ma
ren Pedersdatter har været berygtet
for en troldkvinde og har i forskrev
ne åringe haft et ondt rygte på sig for
trolddom. Mads Thøgersen har vun
det, at i 20 år har han mistet for 9
snese daler, og som han befrygtede
sig hårdt, at Maren Pedersdatter var
hans skademand.
Laurits Willadsen i Jølby at have
vundet, at han mindes i 20 år, da
havde Maren Pedersdatter været be
rygtet for en slem troldkvinde. Og at
han da i forgangen jul, efter at Willads Christensen ibm. et af hans øg
var hastigt død for ham, gik hen i by
en til en anden og sad og drak en kan
de øl eller mere. Da kom de i snak om
samme Willads Christensens øg, som
var død så hastigt for ham. Da sagde
Laurits Willadsen til samme mand:
Har i set, hvor slet den slemme kvin
de Maren Pedersdatter har undt den
fattige mand Willads Christensen, og
sagde derhos, at dersom han kunne
fange råd mod denne lede kvinde,

ville han give hvad for et af hans bed
ste øg derpå. Og fire dage derefter da
kom samme Maren Pedersdatter i
hans gård tidligt om morgenen pir
kendes med en stok i hendes hånd.
Og en stund efter, at hun var gået af
gården igen, da blev der straks et af
hans bedste øg hastigt død og om
kommen for ham, som han befrygtet
hårdt, hun var skyldig udi.
Dernæst et andet vidne af forskrevne
ting den 28. maj udgangen: Thøger
Pedersen først for 8 mænd med op
rakte fingre og helgens ed at have
vundet, at 13 år siden og på det fjor
tende han kom til den bolig i Vester
Jølby, han ibor, klagede han sig da at
have været forsømmelig udi det, han
ikke talte med Maren Pedersdatter,
thi hun da sagde, han skulle ikke bå
de deraf, han ikke talte og rådede
med hende, førend end han kom did,
og han så om dimmel-uge2) blev has
tigt syg og så blev liggende på sin sy
geseng hen ved Set. Olsdag3) tide og
kostede mange penge derpå, førend
han kunne komme noget tilrette igen
formedeis Gud og godtfolks bistand
og hjælp. Og om påskedag kom hun
ind til ham og spurgte, hvorfor han
lå på sin seng og ikke var i marken
med andre ungkarle og ungfolk,
hvortil Thøger Pedersen svarede, at

førend han kom did udi svogerskab,
kunne han være både hos de unge og
gamle. Og siden han kom did, kunne
han hverken være hos den ene eller
den anden. For hvilken hans sygdom
og krankhed han klagede og skyldte
Maren Pedersdatter og ingen anden.
Dernæst Poul Poulsen og Marquor Andersen at have vundet, at 8
år siden da så de, en Anders Sørensen
i Vester Jølby hans stude stak Maren
Pedersdatter. Da blev hun meget
vred på samme stud og sagde: Den
skal ikke stinge flere. Hun skulle lade
djævelen ridse den, som den havde
ridset hende. Og to eller tre dage der
efter Anders Sørensen gennede sit
fæmon ad marken, styrtede samme
stud omkuld, og blev det ene lår søn
der og benbrudt, og ingen kunne en
ten spjelke hjælpe eller gøre noget
ved den til bedring, førend den blev
død.
Fremdeles et vinde af forskrevne
ting den 12. marts udgangen: Chris
ten Willadsen tjenede Niels Christen
sen, Alsted for 8 mand med oprakte
fingre og helgens ed at have vundet,
at højst 2 år siden han var hjemme
hos sin fader Willads Christensen i
Jølby og om sommeren var kørende i
marken efter skortørv, så så han, at
Maren Pedersdatter kom gangendes
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og tog en armfuld tørv af en anden
mands og bar dem til sine egne tørv,
så lastede han hende af det, som hun
der gjorde, og så kørte han hjem med
tørvene. Og der kom han igen af he
den med flere tørv, kom Maren Pedersdatter til ham og sagde: Jeg vid
ste ikke, du var en skjælm før nu, du
skal få fanden din træring.
Og nogen tid siden derefter var han
ridende til mølle for sin fader. Der
han så kom tilbage igen til Dragstrup
Nor, så stod han af øget, han var ri
dende på. Der han var kommet af
det, så kunne han ikke gå. Men der
han så omsider kom hjem, gik han
ud i sin faders lade og lagde sig og lå
der udi i tre nætter. Og så kom der
tre grå katte ind til ham i laden, og
han i det samme blev meget underlig
og kom ud af laden og kom ud på di
get at sidde ved gårdsleddet, og at
han ikke vidste, hvordan han kom
enten af laden eller ud på diget at sid
de. Og klagede han, at han siden blev
liggende på sin seng i ni uger og der
efter blev en stymper, som han end
nu er.
Flere mænd ydermere at have vun
det, at akt hvis goder, de havde, og
Maren Pedersdatter var begærendes
af dem, nødtes de til hende at lade
følge og meddele, for hun ikke skulle
gøre dem ondt.
Desligeste et vinde af forskrevne
ting den 4. juni udgangen: Johanne
Clemensdatter af Klimgård for otte
mænd med oprakte fingre og helgens
ed har vundet, at om 24 år siden da
havde hun noget ondt og svar pine i
hendes fødder og ben, og imidlertid
da kom Maren Pedersdatter til hende
og sagde til hende: Ih, du har svarlig
ondt i dine fødder. Vil du give mig to
skæpper rugmel, og far mig så noget
to til et par hoser, da vil jeg hente det
på søndag, og søndag dernæst efter
vil jeg bære dig samme hoser. Så skal
du tage dem og tie quer og drage i
dem, så skal du fange bedre i dine
fødder og ben. På Set Michelsdag
derefter kom Maren Pedersdatter
igen til Johanne Clemensdatter og
sagde til hende: Fik du bedre i dine
fødder og ben. Da sagde Johanne
Clemensdatter ja. Da sagde Maren
Pedersdatter til hende: Jeg sagde dig
vel, at havde du ikke fanget råd der
til, så skulle dine fødder og ben have
brændt af dig.
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Et andet tingvinde den 28. maj ud
gangen: Svenning Josefsen i Erslev,
Jens Sørensen i Bjergby, Niels Chris
tensen i Alsted og deres medbrødre
24 mænd for 8 mænd at have vundet
og kundgjorde, enhver eftersom de
en tid lang kunne mindes, somme 30
år, somme 28 år, somme 14 år, som
me 20 år og somme mere, da var det
dem vitterligt, at Maren Pedersdatter
har været berygtet for trolddom og
trolddomskunst at have brugt og be
drevet ondt, eftersom hun og derpå
er klaget, sigtet og beskyldt og sogne
svoret, som de vinder videre bemel
der.
Derhos fremlagde hæderlig mand hr.
Jens Olufsen, præst udi Jølby hans
underskrevne brev, hvor udi han be
kender, at Maren Pedersdatter har
været der i sognet, og sognefolkene
har givet hende et ondt rygte.
Et vinde af forskrevne ting 19.
marti udganget: 8 mænd vundet har,
at Willads Christensen stod der den
dag for tingdom og klagede yderme
re på Maren Pedersdatter, som han
tilforn gjort har, at hun har taget
hans helbred fra ham, tilmed har hun
taget liv af fæ og kvæg for ham, så
han ikke har haft si helbred nu på tre
års tid, før nu efter at han har klaget
på hende, da er han blevet noget be
dre og kan nogenledes gå, end som
han kunne tilforn.
Dernæst fremlagdes et tingvinde
af atten nævninger den 19. marti ud
gangen, som indeholder Poul Niel
sen i Drags trup, Peder Jensen, Chris
ten Jepsen og deres medbrødre 12
nævninger at have gjort deres ed og
svoret Maren Pedersdatter en fuld
trolddomssag på og derpå bedet Gud
dem hjælpe, som de vinder videre be
melder.
Dernæst nu her i dag lagde for
skrevne Willads Christensen sin hånd
på Maren Pedersdatters hoved og
ved sin højeste ed vedkendte hende
for en vitterlig troldkvinde, og at hun
havde gjort ham, som forskrevne
vinder indeholder. Hertil svarede
Maren Pedersdatter, som her tilstede
var, at hun udi trolddomskunst skul
le være uskyldig og ubrødig og mente
derfor, samme vindesbyrd og næv
ningers ed ikke burde at komme hen
de til nogen forhindring.
Landstingets dom blev en stad
fæstelse, og sagen slutter i dombogen
med følgende ord: Da de, som bor i
sognet og bedst hendes lejlighed ved,

har hende ved deres ed kirkenævn
oversvoret, da ved vi ikke mod for
skrevne vinder, ej heller forskrevne
nævningers ed og tog at kunne fæl
de.
Om dommens fuldbyrdelse ved vi
intet, men mon ikke historien slutter
således: De gode Vester Jølby sogne
folk samlede nu brænde til heksebå
let. Før det antændtes, måtte Maren
Pedersdatter dog under bøddelens
kyndige behandling. Nu, da dom
men var endelig, var pinligt forhør jo
tilladt. En bekendelse kunne både
fjerne mulig tvivl hos anklagerne og
måske redde den djævlebesatte kvin
des sjæl for evig fortabelse.
Idet bøddelen væltede stigen med
den fastbundne troldkvinde ind i det
knitrende bål, gik der et befrielses
suk gennem tilskuerkredsen. Ved
Guds hjælp og ved eget klarsyn var
djævelen blevet besejret, og med håb
om fremgang for folk og fæ kunne
sognets bønder gå til deres dont.
Nye heksebåle ville dog snart igen
blive tændt på øen, thi Maren Pe
dersdatter havde under pinslerne for
talt om andre navngivne kvinders
kogleri og omgang med djævelen4).

Noter:
1)Therkel Jensen er nævnt i
Kanceliets Brevbøger 31.
maj 1613, da han får stad
fæstelsesbrev på menige
Dragstrup sognemænds veg
ne på kronens part af kirke
tiende i Dragstrup sogn,
hvoraf der årlig skal svares 1
td. rug, 17 tdr. byg, og 4 tdr.
havre.
2) Dimmel-ugen er den stille
påskeuge.
3) Sct Olsdag: 29. juli
4) Se Villads Christensen: Ny
købing på Mors

Poul Josephsen
af Tomhøj
A f Svend Borg.
Drejer man til venstre ved Sindbjerg
Plantage og kører mod Sindbjerg by,
har man på venstre hånd et bakke
drag, der kaldes for Tornhøj. Navnet
stammer fra en meget stor tjørn, som
i gamle dage stod ved siden af en af
de gravhøje på bakken ovenfor Sind
bjerg gamle skole. I dette bakkedrag
ligger - og lå i gamle dage - en hel del
husmandssteder.
Min oldefar, Poul Josephsen Møl
ler, købte i 1866 en af disse ejendom
me - helt nøjagtig den, som ligger på
venstre hånd lige før skolen, men
som den gang lå tilbagetrukket i bak
kedraget. - Ejendommen lige efter
skolen - som også den gang lå på
bakken - købte min bedstefar, Niels
Chr. Borg fra »Kalundborg« i Vejer
slev, i 1881. Han blev samme år gift
med en af Poul Møllers døtre. Da
den førstenævnte ejendom var den
største og Poul Møller var kommet
godt op i årene, byttede de ejendom
me.
Poul Møller havde ikke boet i
Tornhøj ret længe, før det gik op for
naboerne, at det var en mand med
megen viden, der var flyttet til egnen.
Havde de problemer, kunne de altid
henvende sig til ham, og kunne han
løse dem, så gjorde han det på bedste
vis. Det resulterede også i, at han
med tiden fik mange tillidshverv.
Mand og mand imellem kaldte de
ham omsider for prokuratoren.
For dem der har læst Redsted
Brugsforenings historie, er det vel
kendt, at den oprindelig blev stiftet i
Tornhøj.
Pastor Sonne oprettede i 1866
landets første brugsforening i This
ted. Den blev bygget på princippet
om at sælge til dagspris og året efter
udbetale dividender. Om dette skrev
pastor Sonne en bog.

Husmændene i Tornhøj havde
gennem tiderne benyttet de lange vin
teraftener til at gå sammen og læse
højt for hinanden. Da Poul Møller
var flyttet til egnen, er der ikke tvivl
om, at han var en af de mest ivrige
for højtlæsningen.
Man begyndte nu ved disse sam
menkomster at studere pastor Son
nes bog, og studierne af den blev og
så spiren til Jyllands første land
brugsforening. De gæve husmænd og vel nok med Poul Møller i spidsen
- fandt ud af, at også de kunne lave
en arbejderforening. Men de ville ik
ke bruge samme princip som pastor
Sonne.
De fandt ud af, at den mand, der
skulle stå for køb og salg, skulle sæl
ge varerne til indkøbspris plus 897o,
som skulle dække hans fortjeneste
og eventuelle svind.
I vinteren 1867-68 var man så langt
fremme med tanken, at man den 22.
februar 1868 kunne begynde. Den
første indkøbschef, eller uddeler,
blev smeden og husmanden Niels
Mathias Kristensen. Han blev kaldt
Mathis Smed. Under navnet Sindbjerg-Redsted Arbejderforening var
Jyllands første brugsforening en
kendsgerning, og uden tvivl for dem,
som har kendt Poul Josephsen Møl
ler, med ham som hjernen bag den.
Spørgsmålet om Poul Møllers vi
den og dygtighed må stå hen i det uvisse. Men ved at studere hans her
komst kan man måske udlede en del
af hans muligheder for tilegnelsen af
den viden og de evner, han var i be
siddelse af
Han var født i 1829 i Outrup som
søn af snedker og musiker Joseph
Christensen. Hans farfar var den i
Lødderup i 1700-tallet så bekendte
Christen Christensen Bold. Han hav

de stampmøllen »Vestermølle«, som
den gang også var en gård på 7 Vi tdr.
hartkorn. Chr. Vestermølle, som
han kaldtes, var blandt egnens føren
de mænd. Slår man op i gamle papi
rer, vil man altid finde ham sammen
med manden fra Frysbrønd og Høj
ris. Han var første gang gift med den
kendte degn i Galtrup Sejer Olesen
Leth’s ældste datter. Joseph havde
han med sin anden kone. En stor del
af Chr. Vestermølles efterslægt kald
tes Møller og Hove.
Poul Josephsen Møllers mor var
ud af den kendte Hovmølleslægt på
Mors. Hendes morfar var den meget
omtalte Johan Åbo, som i begyndel
sen af 1700-tallet giftede sig ind i
gården »Hovmølle« i Outrup. Han
blev kaldt »svenske Johan«. Derfor
troede man tidligere, at han var af
svensk-finsk afstamning, men for
skere har senere funder ud af, at nav
net stammer fra Åbogård i Åbo ved
Århus. Slægten kan føres ind i den
kendte Fuien slægt, der i 1500-tallet
indvandrede fra Tyskland.
Nu afdøde og mangeårige for
mand for Redsted Brugsforening,
Henry Hovmøller, var af samme
slægt.
Som nævnt var Poul Josephens
far, Joseph Christensen, bl.a. også
musiker. Hans musikalske talent er
også gået i arv til mange af hans ef
terkommere. For at nævne enkelte,
var både Carl Back og hans kone
Maren begge børnebørn af Joseph
Christensen. Ud af dem var brødrene
Back i Nykøbing, for ikke at tale om
deres søster, hvis datter er den nu så
kendte Inger-Lise Gaarde.
En anden kendt musiker - eller
spillemand, som han ville kaldes var min fætter, nu afdøde Alfred
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Haaning. Nøjagtig 100 år efter Jo
seph Christensen, blev også Alfred
Haaning musiker i Outrup.
Poul Josephsens kone, Ane Marie,
var datter af Ole Sejersen fra Erslev,
som var oldebarn af degnen Sejer
Olesen Leth. Poul Møller og Ane
Marie havde 4 børn. Den ældste dø
de som 13-årig. Den næstældste min bedstemor - blev som nævnt gift
med Niels Borg i Sindbjerg. Nr. 3
med købmand Kr. Jensen i Redsted,
og nr. 4 med plantør Anton Jensen i
Sindbjerg plantage.
Poul Josephsen Møllers forfædre
har - efter hvad man kan udlede været dygtige og energiske mænd og
kvinder, og noget kan tyde på, at han
fra dem har arvet en hel del, samtidig
med at han ved selvstudium og prak
tisk erfaring har skaffet sig megen vi
den. Poul Møller var samtidig af den
opfattelse, at børn i en tidlig alder
skulle lære noget. Således skal næv
nes, at han sørgede for, at min far al
lerede som 5-årig kom i Frk. Svenningsens Pogeskole i Redsted.

Når jeg har skrevet denne lille ar
tikel om Poul Møller, er det ud fra
den betragtning, at han uden tvivl
har været hjernen bag Jyllands første
brugsforening, og det må bestemt
have lokalhistorisk værdi. Samtidig
skal det skrives medens der endnu le
ver folk, som har kendt ham.
Min far - som nu går i sit otteogfirsindstyvende år - har fortalt, og
kan fortælle meget om Poul Møller.
Han var 13 år. da hans morfar døde,
og husker ham særdeles godt.
Poul Møller har således været pio
ner, og en pioner hvis navn sjældent
blev nævnt, noget han ikke selv øns
kede. Om pionerånden kan nedarves
er svært at sige, men hans barnebarn,
min far, var også pioner, og han øns
ker heller ikke sit navn nævnt; men
han var for 60 år siden medstifter af
Karby-Hvidbjerg-Redsted Fagfore
ning, og derefter med til at oprette
fagforeninger i andre kommuner på
Mors.
Da de forskellige husmænd, som
boede i Tornhøj, da Arbejderfore
ningen blev oprettet, aldrig er blevet

nævnt, vil jeg slutte med at nævne
deres navne. Det var, foruden Poul
Josephsen Møller, Peder Poulsen
Aarup, 36 år. Knud Christensen, 45
år. Jens Jensen, 26 år. Jens Jensen,
69 år, En tysker, Frederik Kande, 41
år. Peder Andersen Maigaard, 49 år,
og Niels Mathias Christensen, 48 år,
som var den første uddeler. Efter
ham blev en mand ved navn Jens Pe
ter Knokkergaard uddeler. Omkring
århundredeskiftet var det Martin
Bjerregaard og derefter Karsten Jen
sen, som var uddeler til 1910. Efter
den tid er der ført protokol.
Der findes så at sige intet materiale
om oprettelsen af Redsted Brugsfor
ening, Jyllands første, og den Brugs
forening, der blev landskendt for sit
specielle
system,
»Redsted
Systemet«.
Derfor vil jeg opfordre alle, som
ligger inde med gamle dokumenter
eller protokoller, til at aflevere dem
til Lokalhistorisk Arkiv. Sker det,
har forskerne let adgang til efter
forskning, og det vil være en stor
hjælp for vore efterkommere.

Morsø Lokalhistoriske Arkiv er ved
at indsamle materiale om kloge mænd
og koner på Mors i perioden
1850 - 1940.
Arkivet er også interesseret i oplys
ninger om læger, og deres indsats i be
kæmpelsen af epidemier og sygdom
på Mors i samme periode.
Er der nogle af vore læsere der kan
give os oplysninger herom - store eller
små vil vi meget gerne i kontakt med
dem.
Arkivet er åben hver tirsdag og tors
dag fra kl. 15 til 17. Tlf (07) 72 02 82.
Efter kl. 18, telf. (07) 72 44 96.
Morsø Lokalhistoriske Arkiv
Nørregade 3
7900 Nykøbing M
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Fru lærer N ørtoft (Jørsby degnekone
boede i Jørsby fra 1867-1906).
Folk søgte til hende for at få råd mod
sygdom m e.

Giv en god julegave fra

Byens førende forretning
inden for bøger,
foto og kontorartikler

I Nøglen til et godt h j e m /

SPECIALE:
Eiektronregnere

★ prima møbler

Glædelig ju l!

k

udstrakt service

k

største udvalg

k

fornuftige priser

UUANSENs
boghandel

VILS MØBLER
BRDR. BJØRNSGAARD

N ykøbing M ors . Telefon 7 2 17 77

V ils M ors . Telefon 7 6 7 0 2 0

Byens
Farvehandel
&søn
A /S M o r s ø F rø k o n to r

NØRREGADES FARVEHANDEL
N ykøbing M ors . T lf. 7 2 0 5 31 - 72 0 7 3 3

sengelinned i skønne m ønstre og farver!
★ ren bom uld
★ kogeæ gte
★ la n g tid s s try g e frit

★ praktiske tryklåse
★ varedeklareret
★ dansk produceret

Night & Day —good II!gilt
- den h e lt rig tig e gaveidé
- fås p å M o rs kun i

b o -n y t
Gågaden i Nykøbing •

/ Tlf. 72 15 77
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FYRINGSOLIEN!
tænk økonomisk
tank billigt
tanken er
nærliggende

Nedergaard Foto
VESTERGADE 15 . 79 00 NYKØBING MORS

PORTRÆT
INDUSTRI OG REKLAME

CblourcXrt«Photo

Brændselsforeningen
te le fo n 7 2 0 2 18 - 7 2 0 8 3 3

H

Dette mærke
er bevis på god
teknisk og kunstnerisk
portræ tf o tografering
i farver.

SPECIALFORRETNINGEN I STÅLVARER
Husmoderens
ønskedrøm:
1. kl. knive til
køkkenet
Forskærersæt
Forskærerbrædder

Og så har vi gaven ti i ham mellem 6 og 80 år:
Dolke . Lommeknive . Stort udvalg i sakse til alle formål

Hele Copco-programmet fra
Morsø Jernstøberi

Salt- og peber
kværne
i moderne design
Havnegade 5 . Nykøbing Mors . Telf. ~i“2. 11 48

copco gryder fra
AKTIESELSKABET

N. A. Christensen & Co.
LEVERANDØR TIL DET KGL. DANSKE HOF
79 0 0 NYKØBING MORS
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TV • RADIO • Hi-Fi

Gågaden 18 . 7 9 0 0 Nykøbing Mors

Husk film
og
blitzpærer
til julefotografering

Sommeren nærmer sig!
Hvad med en parasolfod som julegave
- eller: fla g sta n g fo d - dekora
tionsvase - solur eller foderskål
fo r fuglene m .m .

Der er masser a f mulig
heder til de, som ikke
ønsker bløde pakker!
Gå p å julegaveindkøb hos

Morsø Boghandel
v/ AAGE PLATZ
Algade . Telefon (07) 72 07 00

Nykøbing Flisefabrik
Bakkegårdsvej 9, te lf. 7 2 0 5 11

v/ JOHS. KANKELBORG

Fra Mors og Fur tii heie verden
Skamol isolering
sparer energi

skam ol

SKARREHAGE MOLERVÆRK Vs
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Blikkenslager
arbejde

- en guldrandet investering
m ed garanti i hele
investerings
perioden

Vand
Gas
Sanitet
Centralvarme

garanterede
pantebreve

C h r. P e d e rs e n & S ø n n e r

nu 1814%

v/ J. CHR. VILS PEDERSEN
A lgade 2 0 . N ykøbing M . tlf. (07) 7 2 01 2 9

effektiv rente i op til 15 år

garanterede
pantebreve en bedre investering
med større sikkerhed og stort afkast

ftJ Y S K E
BAN K
Lilletorv, 7900 Nykøbing Mors, telf. (07) 72 30 22

3

NYKØBING
JERNOGSTAAL

NYKØBING JERN OG STAAL
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Ringvejen . Nykøbing M ors . T lf. 72 22 22

NYHED!
Bjørn
Wiinblad
måneds
kop
med forskellige
dekorationer og
månedens navn.

TÆPPER OG GULVBELÆGNING

Kop/Underkop......... ........................

til hele huset. Kom og se v o rt store udvalg og få et
g o d t tilb u d - eller ring - og vi kom m er til Dem !

Kagetallerken......... .........................
EN GOD GAVEIDÉ!

JØRGEN BRANDT

S o lb a k k e n s T æ p p e la g e r
JOHS. H. DALG AARD
Ringvejen - N ykøbing M ors - Telefon 7 2 10 3 2

75.00
42.00

RÅDHUSTORVET
7 9 0 0 NYKØBING MORS . TELF. (07 ) 7 2 0 4 0 0

De handler med størst fordel hos

DEN FRIE K Ø B M A N D
Ham der har den mest friskbrændte og friskmalede kaffe

KØBMÆNDENE PÅ MORS
DER ER ALTID EN KØBMAND I NÆRHEDEN!

GULVTÆPPER
Så se først ind til øens eneste specialforretning for gulvtæpper
fra væg til væg og småtæpper.
Hos os fin d e r De altid et s to rt udvalg til m arkedets helt konkurrence
d ygtig e priser. - Vi fører: Ege - Gram - Intertest - Scantuft -

Heuga fliser - alt fra førende danske fabrikker!
Kom ind og se v o rt udvalg. Vi viser Dem gerne hele v o rt kæ m pe
udvalg. Vi giver Dem gerne et tilbu d uden forbindende.

De er altid velkommen!

BOLIGHUSET
Toftegade 24, Nykøbing M ., 0 7 -7 2 17 67, v/ Sv. Aa. Andersen
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Vi ønsker vore kunder
en glædelig ju l og et godt nytår!

_

Æ

T

MIDTVEJS

i

•■/S s " Q

7 9 5 0 ERSLEV
TELEFON (07) 74 16 11*

morsel bogtrykkeri'
v/ JAKOB NYBORG . HAVNEGADE 11 . NYKØBING M . TLF. (07) 72 10 44
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f
A s g e r K ra m e r & S ø n
Murermester og entreprenør
Kontor: Østergade 9 . Telf. 72 08 11

Murer- og entreprenørarbejde af enhver art udføres!
Moderne kompressoranlæg
Vacuumbeton

★ Kloakrensning m. maskine
★Stilladser til ethvert formål
★ Kørestilladser indtil 9 m

Altid til tjeneste med tegninger, overslag og tilbud

Juletid er
«kimonotid!
*

C h enille -fro tté . V e lo u r
v a tte re t . Klantern

I

!

lUD

Se dem i

Û X
<

LU

< >

Murermester Asger Kramer, tlf. 72 08 11
Murerm., aut. kloak. Bjarne Kramer, tlf. 72 27 23

Spørg efter denne bro
chure, der fortæller om
lokalhistoriske bøger
fra Mors - hos din
boghandler - eller
skriv ti!

M o r s ø lo k a l
h is to ris k F o rla g
Skovgade 1 4 . 7 9 0 0 N ykøbing M ors

KPK V induer og Køkkener er et
kva lite ts p ro d u k t, fre m s tille t af hånd
væ rkere e fte r individuelle ønsker og
behov.
A lle vore produ kter er lavet e fte r mål,
så de passer, hvor de skal bruges.
Er De interesseret i at høre næ rm ere
om , hvad vi kan tilb yde, så ring og få
yderligere oplysninger.

KPK

VIIMDUER&
KØKKENER

V. JØLBY SAVVÆRK
DRAGSTRUPVEJ 119 . 7950 ERSLEV . DAG: TELEFON 07 -7 4 11 71 . AFTEN: TELEFON 07 -7 4 43 60
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De glade kunders^
mødested

» In g e n v e d m e re
om
B an g & 01 ufsen
e n d os«

"IV
R IN G E N

R ad io & T V m a g a s in e t a /s
KIRKETORVET . 79 0 0 NYKØBING MORS . TELEFON 0 7 -7 2 30 33 . VÆRKSTED: (07) 72 04 23

JULEPYNT
Kæmpeudvalg i alt til juletræet og dekorationer

GULVBELÆGNING: S to rt udvalg
i tæ pper fra væg til væ g.
Linoleum - V in yl og speciel vinyl til
badevæ relser. Se vo r tæ p p e u d s til
ling ud mod parkeringspladsen.

Vi kommer over hele øen og giver
gerne tilbud uden forbindende.
Alt i spøg og skæmt til nytår!
(07) 72 18 13

Morsø FarvemøNe

MEJERIET »ENGHOLM«

Telefon 72 0 9 88

Nørrebro 88 - Nykøbing M. (07) 72 05 37

O O O o

fow l?
©lGD<§ fo<S3Grid]B@C3
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9

Ja, denne
elegante stol
»BOSTON«
kan virkelig
stå alene
- og så er den
behagelig på
alle områder IKKE mindst
at sidde i!
P ris i læ der/skai f r a :

1998:

Kom ind og se og prøv
• skulle De slumre hen, vækker vi Dem
ved lukketid!
D e re s s e rv ic e m ø b e lh a n d le r

SIXHØJ MØBLER A/S
VESTERGADE 4 7900 NYKØBING MORS . TLF. (07) 72 04 01

Tag 1O minutter med vor
fornyede servicebog, som
fortæller meget om
møbler og deres pleje.

- vi letter
på skatten
Børneopsparing
Selvpensionering
Kapitalpension
S p ø rg

MORSØ
SPAREKASSE
- vi gør det med skatten lidt sjovere

