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Limfjordsfiskernes vilkår 
1910-11
A f  Susanne Overgaard

»Der synes i denne Tid at hvile en 
ond Stjerne over Limfjorden, saa 
dens ellers blaatglinsende og frede
lige Vande er bleven en Skræk og 
Rædsel for Fiskerbefolkningen paa 
dens Kyster«. På denne måde indled
te Morsø Folkeblad den 11. januar 
1911 sin artikel om den tredie druk
neulykke på Limfjorden indenfor 
halvanden måned. Og fortsatte: 
»Man erindrer ikke, at der tidligere 
er sket saa mange Ulykker, som de 
sidste 6 Uger har haft at melde om«.

Den første ulykke skete den 28. 
november 1910. Tre fiskere - Niels 
Peter Christensen, 50 år, dennes søn 
Martinus Christensen samt fhv. skip
per Jens Smed, 64 år, alle fra Sønder- 
hede på Fur -  var om eftermiddagen 
sejlet ud i bredningen mellem Fur og 
Glyngøre for at røgte fiskeruser. Da 
dette arbejde var endt, tog de med 
torsk til Glyngøre, hvor de ankom kl. 
et. Senere samme eftermiddag, ved 
tretiden, sejlede de igen herfra. Det 
var stærkt stormvejr. Alligevel var de 
antagelig nået ind i smult vande (en 
gårdejer mente at have set båden i 
mørkningen ud for Søndergårde på 
Fur), da uheldet skete.

Også den anden ulykke ramte fur
boere. Nytårsmorgen var flere fisker
både gået ud fra Fur for at røgte garn 
i Østerbredning. Det skete i stærk 
storm fra sydvest. Da man ved mid
dagstid igen satte kurs mod Fur, 
måtte man derfor krydse mod vin
den. Omkring kl. to forsvandt en af 
bådene fra de andre. Heri befandt sig 
brødrene Hans, Niels og Thomas 
Thomsen, 26-32 år, fra Hvirp og 
Madsbad. Ved firetiden var de øvrige 
både nået ind til Fur. Vejret umulig
gjorde eftersøgning, men man håbe
de, at de savnede var søgt til Livø. To 
dage senere fandt man de savnedes 
båd drivende på fjorden, og håbet 
om at se dem i live måtte opgives.

Allerede den 11. januar kunne

Morsø Folkeblad bekendtgøre, at 
Limfjorden igen havde »krævet nye 
ofre«, denne gang fra Mors. Den 10. 
januar var fiskerne Anders Jern (Jo
hansen), 56 år, fra Bjergby, Jens 
Gartner (Larsen Sund), 45 år, samt 
dennes søn, den 17-årige Christian 
Hald, Flade, sejlet ud for at røgte 
garn i Thisted Bredning. Vejret var 
godt den morgen - stille, klart med 
let frost. Da de kl. W/2 var på vej 
hjem, blev de pludselig ramt af et 
voldsomt haglvejr med kastevinde. 
Mens man var i færd med at bjærge 
sejlene, kom en kastevind, der kæn
trede båden. Anders Jern forsvandt 
straks. Christian Hald formåede der
imod, trods tunge søstøvler, at kom
me op på båden samt at få tag i fade
ren. At få denne op på båden ville 
dog ikke lykkes. Ca. en time klarede 
den 17-årige at holde fast i faderen, 
så slap kræfterne op. Jens Gartner 
havde dog selv tag i båden og mente, 
at han nok kunne holde sig fast. Kort 
tid efter blev han skyllet bort af en 
sø. Først kl. halv fire opdagede nogle 
fiskere på Flade Strand båden, der 
med vinden i nordvest var drevet ind 
mod kysten, og den da bevidstløse 
Christian Hald blev bragt i land efter 
5 timers ophold på bådens køl.

Man søgte naturligvis at forklare, 
hvorfor ulykkerne var sket. Ved den 
første ulykke havde man dels et 
vidne, der havde set båden ud for 
Fur, dels fandt man under eftersøg
ningen den 2. december den sunkne 
båd i »Fur Snævre«, netop ud for det 
før omtalte Søndergårde. Ud fra det
te konkluderede Morsø Folkeblad, 
at da båden var nået ind i smult 
vande, syntes den »eneste forkla
ring« på ulykken at være en kaste
vind, der havde grebet fat i sejlene og 
kæntret båden, muligvis under en 
vending, idet man jo måtte krydse sig 
hjem i stærk storm. Næste dag brag
te bladet dog en ny forklaring, idet

man på Fur mente, at »en sø er skyl
let ind over agterstavnen og har fyldt 
båden med vand, så at denne, der gik 
meget tungt i vandet, er gået til 
bunds med det samme«. Ulykken i 
Østerbredning opgav man ikke no
gen egentlig forklaring på, kun oply
ste Morsø Folkeblad, at båden med 
de tre brødre var blevet borte, da fi
skerne i stærk storm krydsede mod 
Fur. Den tredie ulykke havde man jo 
beretningen om fra den overlevende 
Christian Hald. Alt i alt var det ikke 
årsager til, men derimod følgerne af 
ulykkerne, der fandtes væsentlige, og 
der blev skrevet om.

Dette var dog kun tilfældet indtil 
en uge efter den sidste ulykke.

Den 16. januar bragte Morsø Fol
keblad en gengivelse af en artikel i 
dagbladet »København« under over
skriften »Er vore Fiskerbaade Døds
sejlere? -  En skarp Dom over Fisker- 
baadene paa Mors«. »Dommen« 
blev fældet af Ahrent Otterstrøm, 
medforstander af en fiskerihøjskole 
ved Kerteminde. Han kendte, stod 
der i artiklen, fiskerbåde og joller i de 
fleste egne af landet. Mange var 
fremragende konstruktioner med 
forskellige fordele efter hvilke for
hold, de skulle bruges under -  »gen
nemgående gode og trygge Far
tøjer«. Men et sted, skrev han, havde 
han »set en Samling af Sejljoller, 
som fik (ham) til at gyse, og det var i 
en Havn paa Mors«. Og fortsatte: 
»Det var ikke Ælde eller Skrøbelig
hed, som trykkede denne Samling 
Dødssejlere, det var Formen og Kon
struktionen, som var aldeles forfejlet 
og uforsvarlig og mest af alt mindede 
om et Stykke Karetmagerarbejde, 
som jeg en Gang var ved at drukne 
fra i en fynsk Mose«. Med disse jol
ler, som han antog der fandtes man
ge af i området, for øje, undrede det 
ham ikke, at man »Gang paa Gang 
læser om kæntrede Joller og druk-
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Nykøbing fiskerihavn ca. 1913.

nede Fiskere i disse Farvande, hvor 
der dog er forholdsvis nær til Land 
paa alle Sider, og hvor ingen Revler 
forhindrer Landingen«. Limfjorden 
overgik simpelthen alle andre farvan
de, selv Jyllands vestkyst, hvad angik 
ulykkeshyppighed, mente Otter
strøm. Og dette skulle altså overvej
ende være jollernes skyld. Der burde 
bygges gode og trygge skibe, og det 
kunne der bygges, når først fiskerne 
indså fartøjernes mangler, og hvis 
der »overhovedet (var) noget ved 
Limfjordens Baadebyggere«. »Er 
her ikke noget for Dansk Fiskerifor
ening at gøre?«, sluttede han.

Denne udfordring fik ikke lov at 
hvile ubesvaret længe. Den 18. ja
nuar bragte Morsø Folkeblad to svar 
på »angrebet«. Det ene var et referat 
af, hvad »Thisted Amtstidende« 
mente om sagen. Man var ikke enig 
med Otterstrøm: »Imidlertid kan der 
ikke være Spørgsmaal om, at han ta
ger meget Fejl«. Det var ikke fisker
bådene, det var galt med - som en 
»kyndig Mand« havde udtalt til bla
det, var disse i almindelighed »saa 
gode til deres Formaal, som de vist 
overhovedet kan faas«. Otterstrøms 
gode, trygge konstruktioner fra an
dre landsdele ville blot vise sig ubru

gelige på Limfjorden. Hvad var så 
forklaringen på ulykkerne? Herom 
skrev bladet: »Luften heroppe ved 
Vintertid er tungere og mere vand
mættet end andre Steder i vore Ind
vande. Der er derfor anderledes 
Vægt og Smæld i den, den kommer 
med større Styrke, og endelig har vi i 
Limfjorden voldsomme Kastevinde, 
som det ikke altid er let at klare sig 
for«.

Det andet indlæg i debatten slut
tede sig hertil. Det var et »Svar paa 
Angrebet« fra skibsbygger Olaf Rye 
Iversen, Nykøbing Mors, sendt til 
dagbladet »København« og gengivet 
i Morsø Folkeblad. Skibsbyggeren 
satte her et stort spørgsmålstegn ved 
Otterstrøms kendskab til Limfjor
den, dens både og fiskere. Kritikken 
betegnedes som ubegrundet, ufaglig 
og forhåbentlig uovervejet. Otter
strøm burde have undersøgt, hvor 
farlig Limfjorden egentlig var. Her
om skrev Rye Iversen selv: »Jeg vil 
først og fremmest fastslaa, at Lim
fjorden er et Farvand, der ikke er til 
at spøge med, idet Fjorden mange 
Steder er omgivet af Bakker, og som 
en Mand, »der forstaar at sejle en 
Jolle«, maa De jo vide, at dette giver 
ondskabsfulde Kastevinde - og det er

som oftest dem, der foraarsager 
Ulykkerne«. Herudover var bådty
perne ikke »karetmagerarbejde«. Fi
skerbådene hørte til en »anerkendt 
og formaalstjenlig Type, som finder 
Anvendelse ogsaa andre Steder end 
ved Limfjorden«, og desuden var de 
»fine Sejlere og skal sikkert maale sig 
med de bedste i Danmark«. Rye Iver
sen gik ikke nærmere ind på detaljer: 
»Jeg skal imidlertid ikke indlade mig 
i Diskussion med Dem om vore Baa
des Deplacement, Stivhed og Sejlfø
ring, da jeg befrygter, De ikke er i 
Stand til at kunde faa det fulde Ud
bytte heraf«, skrev han henvendt til 
Otterstrøm; kun nævnte han, at bå
dene var »forsynet med Dam, hvilket 
i høj Grad forøger Stivheden«. Kri
tikken af bådene burde overlades til 
fiskerne som »de rette Sagkyndige«, 
mente skibsbyggeren - »er der noget 
Sted, hvor man har dygtige Baadfø- 
rere, saa er det her«.

Ahrent Otterstrøm lod sig dog 
ikke overbevise, og den 26. januar 
kunne Morsø Folkeblad bringe et 
»Gensvar«, trykt den foregående 
dag i dagbladet »København«. To
nen var ikke blevet mindre skarp. Ot
terstrøm mente, at det kunne være 
rigtig nok, at Limfjordens mange
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ulykker skyldtes kastevinde. De for
hold, der skabte kastevindene, fand
tes dog i mange andre områder af 
landet, og så skulle ulykkeshyppighe
den jo være ligeså stor her. Rye Iver- 
sens kritik af Otterstrøms viden blev 
taget særdeles ilde op, og der blev 
givet tilbage med samme mønt. Talte 
Iversen sine egne eller samtlige Lim
fjordsjollers sag? »Det sidste vil jeg 
dog næppe tro, da Hr. Iversen lader 
til at være en lærd Mand, der taler 
om Deplacement (skal vist være De- 
placementline), Stivhed og Sejlfø
ring, Ting som han synes at mene lig
ger langt over min Horisont«. Otter
strøm tilføjede intet nyt, men beto
nede stærkt, at en advarsel »mod jol
lekonstruktioner, der ikke er til
strækkeligt stive mod de nævnte Ka
stevinde« stadig var på sin plads. Det 
kunne ikke skade de druknede fiske
res efterladte (Rye Iversen mente, 
kritikken var forstyrrende for disse), 
og i al fald var der stadig risiko for, 
at flere joller skulle kæntre. En sam
menligning af de danske jollers for
trin og mangler måtte være gavnlig. 
»Det kunne dog tænkes, at ogsaa Hr. 
Iversen kunde lære noget ved en saa- 
dan«, sluttede han indlægget.

Hvem der egentlig havde »ret« i 
denne sag er svært at afgøre i dag, 
bl.a. fordi der ingen oplysninger gi
ves om, hvilke bådtyper, der egentlig 
var tale om. Var det sjægten, der i 
denne periode var almindeligt an
vendt som fiskerbåd, og som de me
get sparsomme oplysninger passer 
godt nok på, var Otterstrøms kritik 
nok ikke så velplaceret. I al fald be
tegnes netop sjægten af kendere om
trent, som Rye Iversen forsvarede 
sine både: De kan måle sig med de 
bedste -  specielt den type sjægt, der 
anvendtes i den vestlige Limfjord. 
Desuden var fiskerne i almindelighed 
gode bådførere, vant til at sejle, ikke 
kun når der skulle fiskes. Rye Iversen 
har vel også vidst, hvad han skrev 
om. Fra hans værft udgik »flere hun
drede Fiskerbaade«, og i øvrigt hav
de han sejlet selv. Otterstrøm var dog 
også fagmand, i al fald kan han ikke 
have været uden viden om emnet 
som medforstander af en fiskerihøj
skole. Desuden kunne han måske 
som »udenforstående« bedre se og 
bedømme eventuelle lokale proble
mer. Det taler ham dog imod, at 
Limfjorden, som han selv skrev, var 
det »Vand« i Danmark, han kendte

mindst til, samt at han ikke kunne 
opgive nogle tal hverken på både el
ler på ulykker. Måske så han en havn 
fuld af kåge, nok så sandsynligt er 
det dog, at han simpelthen ikke 
kendte sjægten, der har været ret for
skellig fra de bådtyper, han kendte 
fra øerne. Stort set er hans kritik af 
bådene vel ubegrundet. Også sjægten 
har selvfølgelig sine svagheder, bl.a. 
fiskende skøder ved stagvending - en 
af de hyppigste årsager til uheld - 
samt at den er spidsgattet og derfor 
lettere bordfylder. Man havde visse 
sikkerhedsforanstaltninger, men 
uheldet kan naturligvis være »ude«, 
selv for den bedste bådkonstruktion. 
Der var da også allerede inden ulyk
kerne givet varsler herom, idet flere 
på Fur havde set lys »staa over Fjor
den om Aftenen, og det opfattedes 
som et sikkert Tegn paa, at nogen 
vilde drukne paa det Sted, idet der 
herfor skal foreligge flere Fortil
fælde«, berettede Morsø Folkeblad.

Nu var diskussionen om ulykker
nes årsager og bådenes kvaliteter vel 
imidlertid ikke af større betydning 
for de druknede fiskeres efterladte. 
For dem var ulykkens følger det væ
sentlige, først og fremmest tabet af 
deres nærmeste. Tab og sorg blev na
turligvis ikke mindre af, at medlem
mer af samme familie ofte var ude i 
samme båd, som her ved første Fur
ulykke far og søn og ved den næste 
tre brødre. Ved ulykken i Thisted 
Bredning måtte den 17-årige se sin 
far forsvinde. Da Niels Thomsen 
omkom nytårsdag, havde man end
nu ikke fundet liget af faderen til 
hans unge enke, Jens Smed, der var 
blandt de tre Fur-fiskere, der druk
nede ved ulykken ud for Sønder
gårde en måned tidligere. »Hun har 
nu sin Fader liggende i Vesterbred- 
ning og sin Mand i Østerbredning«, 
skrev Morsø Folkeblad.

Ulykkerne gjorde naturligvis også 
dybt indtryk på den øvrige befolk
ning, og deltagelsen var stor. Som en 
selvfølge satte fiskerne eftersøgnin
ger igang, så snart vejret var til det. 
På Fur deltog således 20-30 fisker
både, omkring 75 fiskere, i eftersøg
ningerne efter begge ulykker. Morsø 
Folkeblad skrev herom den 13. ja
nuar: »Det kunde synes en given 
Sag, at de søger efter deres Kamme
rater, men de færreste tænker vel 
paa, at det er et stort økonomisk Of
fer, de her bringer, et Offer, der lavt

sat betyder en 400 Kr. pr. Dag« (fi
skernes samlede tabte arbejdsfortje
neste). Også ved begravelserne viste 
deltagelsen sig ved stort fremmøde 
og »et Væld af Kranse«.

Den 16. januar 1911 skrev fiske
handler Gr. Graversen i en opfor
dring til at støtte indsamlingen til 
Morsø-fiskernes efterladte: »Et ven
ligt deltagende Ord til Enkerne i de
res dybe Sorg er jo godt, men den fø
les dog bedst, naar den følges af en 
hjælpende Haand«. Og en hjæl
pende hånd havde de efterladte nok 
behov for. Det var jo ikke alene man
den og faderen, men også forsørge
ren, der omkom. Bedst stillede var 
vel de enker, hvis børn var voksne, 
men for mange efterladte kunne 
ulykken betyde overgangen fra de i 
forvejen knappe kår til virkelig nød. 
Niels Christensen efterlod enke og 10 
børn, heraf 3 ukonfirmerede, Niels 
Thomsens enke sad tilbage med 6 
børn, det ældste knap 5 år, de to yng
ste - tvillinger -  kun 1 måned gam
mel. I hjemmet var der desuden »2 
gamle Aftægtsfolk«, og herudover 
havde man stor gæld på den lille 
ejendom. Den unge Christian Hald 
måtte overbringe meddelelsen om fa
derens død til et »lille Hjem, hvor 
man i Forvejen sad i ret trange Kaar, 
og hvor man efter Familieforsørge
rens Død har Udsigten til den rene 
Nød, hvis ikke gode Mennesker træ
der hjælpende til«. Der var mange 
børn, heraf 6 under konfirmationsal
deren. Også Anders Jern efterlod en 
enke og en stor børneflok, heraf var 
dog kun et barn ukonfirmeret.

Ulykkesforsikrede var kun få fi
skere - i disse tilfælde kun N. C. 
Christensen for 2500 kr. samt Hans 
Thomsen forsikret i Dansk Folkefor
sikring for 500 kr. Morsø Folkeblad 
skrev efter ulykken i Thisted Bred
ning, hvor ingen af de forulykkede 
var forsikrede, at det var »en stor 
Letsindighed af Fiskerne, at de ikke 
benyttede sig af Ulykkesforsikrings
loven«. For en betaling af 5 kr. om 
året ville de efterladte få udbetalt 
2500 kr., hvis fiskerne mistede livet 
under arbejdet. »De sidste Ugers 
mange Ulykkestilfælde maner vore 
Fiskere til at faa den Sag i Orden«. 5 
kr. om året lyder selvfølgelig heller 
ikke af meget; men det var, hvad 
man kunne tjene på en dag, vel at 
mærke hvis vejret og fiskeriet var 
godt. Et rugbrød kostede dengang
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Limfjordssjægten var den mest brugte fiskerbåd først i dette århundrede. Her Theodor Horsagers båd ved Sillerslev 1915

omkring 65 øre, for 1 ol I-sorterings 
rødspætter fik man omkring 2 kr. - 
»og saa skulde der endda være 1 i 
overtal paa Snesen« !

Der var også mange, der skulle 
brødfødes, fiskeriet var ikke altid 
godt, måske havde man oven i købet 
gæld på ejendom og/eller båd. Der 
skulle vel spares, hvor der kunne - og 
i øvrigt var drukneulykker jo ikke en 
daglig hændelse. I H. Nørgaard Pe
dersens bog »Limfjordssjægten« gi
ves et eksempel på, hvor mange 
strenge en fisker kunne slå på for at 
skaffe føden hjem: Mads Kr. Peder
sen, kaldet Mads Mand, Salling, fi
skede fra slutningen af 1860’erne til 
1915. Udover at være erhvervsfisker 
med både sjægt og norsk pram i fjor
den og båd i Mollerup Sø, drev han 
landbrug med 2 køer, tog arbejde 
ved høslet og høst, klinkede lerfade 
og porcelæn, gjorde klokker i stand, 
reparerede seletøj, skar tagrør, bandt 
»løb«, satte tellinen på vod og syede 
sejl -  hans kone vævede sejldug. Det
te er måske et helt specielt tilfælde, 
men også mindeordene over Jens 
Gartner viser i samme retning:

»Naar der overhovedet kunne være 
Tale om at komme paa Fjorden, var 
Jens Gartner der«.

Heldigst stillede var, som nævnt, 
de efterladte, når voksne eller halv
voksne børn kunne hjælpe med til fa
miliens underhold, desuden blev bå
dene ofte bjærget, og det betød vel en 
del, for en båd var dyr, kostede om
kring et par hundrede kroner.

Ikke alle var dog lige »heldigt« stil
lede, og så var der brug for de »gode 
Mennesker«. På Fur startedes en 
indsamling efter den anden drukne
ulykke. Den 7. januar 1911 bragte 
Morsø Folkeblad et »Opråb«, der 
fortalte om de efterladtes situation 
og opfordrede læserne til at hjælpe. 
Bidrag blev modtaget af pastor A. 
Nyborg, sognefoged A. C. Andersen 
og sognerådsformand Thomas Niel
sen, alle pr. Fur, samt af købmand J. 
B. Pedersen i Seide. Disse udgjorde 
sammen med 10 andre furboere, 
bl.a. »Førstelæreren, Øens Læge og 
et Par Fiskere« indsamlingskomi
teen. Opråbet tiltrådtes herudover af 
folk fra Thy, Mors og Salling, også 
disse steder indsamledes bidrag, bl.a.

på aviskontorer og hos private. Til 
enkerne på Fur blev indsamlet om
kring 2200 kr., og heraf stod øen selv 
for ca. 1400 kr., hvilket af indsam
lerne regnedes for et ganske pænt be
løb. Pengene blev fordelt efter »bed
ste Skøn« af komiteen.

Kort efter denne indsamlings 
igangsættelse, kom meddelelsen om 
de to Morsø-fiskeres død. Og den 16. 
januar 1911 var der en ny opfordring 
til indsamling at læse i Morsø Folke
blad. »Da de forulykkede begge var 
Familiefædre, og der, navnlig for 
den enes vedkommende, var mange 
uforsørgede Børn i Hjemmet, fore
kom det os at være en Urimelighed at 
samle ind til Fur, naar der ikke ogsaa 
blev en Indsamling sat i gang til de to 
nødlidende paa vor egen 0« , skrev 
bladet. Da denne nye indsamling be
gyndte, anså indsamlingskomiteen 
på Mors i øvrigt indsamlingen til Fur 
for afsluttet. Sammen med opfor
dringen til bladets læsere om at yde 
bidrag, fremsattes et forslag om at 
sende indsamlingslister med sognerå
denes medlemmer, når de 1. februar 
alligevel skulle rundt p.g.a. folketæl-
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lingen. Ideen havde man fra Fur, 
hvor indsamlerne var gået fra hus til 
hus med lister. Næste dag skrev bla
det under overskriften »Folkebladets 
Indsamlingsplan vinder Tilslutning«, 
at den fremsatte plan havde »vakt 
Opmærksomhed«. Bestyrelsen for 
Nykøbing Mors og Omegns Fiskeri
forening havde holdt møde om sagen 
og vedtaget at yde forslaget fuld 
støtte og ville bl.a. betale udgifterne 
ved trykningen af bidragslisterne. 
Herudover havde bladet rettet hen
vendelse til amtsrådsmedlem Poul 
Støvlbæk, formand for Sogneraads- 
foreningen, samt til Landboforenin
gens formand, sognerådsformand 
Kl. Dahlgaard, Galtrup, der begge 
gik ind for planen, som hermed kun
ne iværksættes. Mandag den 23. ja
nuar skulle ca. 15 lister udsendes til 
hver sognerådsformand, der så ville 
lade dem fordele mellem tællerne. 
»Man vilde paa denne Maade kunde 
faa alle de smaa Bidrag med, som 
man måske ellers ikke vilde finde det 
Umagen værd at sende«.

Også på anden måde viste borger
nes initiativ sig, bl.a. arrangerede 
»en Kreds af Damer og Herrer« i Ny
købing aftenunderholdning i Hånd
værkerforeningens teatersal til fordel 
for de druknede fiskeres efterladte. 
Denne aktivitet resulterede bl.a. i et 
opråb »Til Landboerne!«, Morsø 
Folkeblad den 16. januar, hvor der 
rettedes en særlig opfordring til disse 
om, at også de ville møde talrigt og 
yde »deres Skærv«.

Desuden blev der tidligt sat en ind
samling i gang i Flade til fordel for 
Jens Gartners enke. »Der er allerede 
tilflydt Enken en Del Penge«, skrev 
Morsø Folkeblad den 20. januar, og 
videre: »Posten skal saaledes i de sid
ste Dage hver Dag have haft Penge 
med til hende fra gode Folk ude om
kring«.

Den 23. januar udsendtes listerne 
efter planen. Komiteen bag indsam
lingen bestod af fire medlemmer af 
Nykøbing og Omegns Fiskerifor
ening - formanden J. P. Thomsen, 
fiskehandler Gr. Graversen samt fi
skerne Chr. Andersen og A. P. An
dersen - og af lærer Fr. Saabye, for
mand for aktieselskabet »Morsø Fol
keblad«, og gårdejer Søren Dissing, 
Emb, der blev angivet som ideens op
havsmand, samt af Poul Støvlbæk 
og Kr. Dahlgaard. Disse mænd 
havde til opgave, når bidragene var

indsamlet, at bestemme, hvordan 
pengene skulle fordeles. »Enhver 
kan da give sit Bidrag med den trygge 
Følelse, at Pengene vil blive anvendt 
og administreret paa bedste Maade 
for de Nødlidende«. I den følgende 
tid blev der løbende bragt oplysnin
ger i bladet om de indkomne beløb. 
Ganske detaljeret med den enkelte 
givers navn og bidragets størrelse. De 
fleste bidrag lå mellem 0,50 og 2 kr.

Endelig den 1. marts 1911 kunne 
Morsø Folkeblad så bringe regnska
bet over de samlede beløb, dels ind
samlet ved listerne udsendt med fol
ketællingskommissærerne, dels ind
leveret på aviskontorer og hos pri
vate -  ialt 3744,55 kr. (incl. bidrag 
fra Thy, Salling og Fur). Også oplys
ning om pengenes fordeling og den 
senere administration blev meddelt. 
Anders Jerns enke i Bjergby fik 1000 
kr. indsat i Alsted og Bjergby Spare

Olaf Rye I versens skibsværft, hvor der omkring århundredskiftet blev bygget 
fiskerbåde. - Her ligger i dag den bygning, hvor Smeds Tæpper har forretning.

kasse. Heraf kunne hun hæve indtil 
50 kr. hvert kvartal indtil hun fyldte 
60 år, herefter kun 100 kr. årligt, til 
summen var brugt. Hendes ældste 
søn, der havde bidraget »betydeligt 
til Forældrenes Underhold«, skulle 
have den sum, der evt. var tilovers 
ved moderens død. Til to ukonfirme- 
rede børn af Jens Gartners første æg
teskab blev indsat 200 kr. til hver, der 
dog først kunne hæves, når børnene 
var fyldt 15 år. De sidste 2344,55 kr. 
blev indsat i samme sparekasse, og 
Jens Gartners enke kunne heraf 
hæve indtil 25 kr. månedligt, til belø
bet var brugt.

Enkerne fik til lindring af den 
»første, øjeblikkelige Nød« - hvor 
langt det så har rakt, kan altid disku
teres. Men redegørelsen sluttedes i al 
fald med en tak fra komiteen til alle, 
der havde bidraget til »Opnaaelsen 
af det gode Resultat«.
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Da arbejder, husmand og gård
mand stod sammen om brugsen
A f  Holch Andersen

1868 indsendte sognepræsten for 
Tødsø-Erslev sogne på Mors et an
dragende til indenrigsministeriet om 
tilladelse til at oprette en butik for ar
bejderforeningens medlemmer i de 
to sogne.

Foreningen skulle indkøbe gryn, 
brød, kaffe, sukker og sirup, som 
skulle sælges uden fortjeneste til 
medlemmerne.

Det var præstens mening, at man 
kunne hjælpe den dårligst stillede del 
af befolkningen ved at handle i fæl
lesskab.

Den idealistiske præst fik afslag. 
Myndighederne var ikke indstillet på 
at hjælpe. Mon ikke Frandsen havde 
fået sin ide ved at høre om pastor 
Sonnes indsats i Thisted, da Sonne 
oprettede Danmarks første brugsfor
ening - der i modsætning til Frand- 
sens ide byggede på fællesskabet og 
sund forretningsmoral.

Det efterfølgende fortæller om en 
landbrugsforenings vanskelige start, 
der kun lykkedes ved, at en stor del 
af sognets beboere stod samlet om 
deres brugsforening.

Erslev sogn på Mors havde i 1890 
en befolkning på 674, og heraf sam
ledes de 36 i Erslev Afholdshjem den 
31. marts 1894 for at drøfte opret
telse af en brugsforening.

Som sagkyndig havde man ind
kaldt fhv. lærer Kr. Nielsen, der var 
forretnings- og regnskabsfører for 
den nyoprettede brugsforening i na
bosognet, Tødsø. Der blev nedsat et 
udvalg til at udarbejde vedtægter og 
indkalde til en stiftende generalfor
samling. Her blev vedtægterne ved
taget, og der blev valgt en bestyrelse 
med tre gårdmænd og to husmænd.

Husmand Joseph Josephsen blev 
formand. Landsbyens gartner, Kri
stian Mikkelsen, blev uddeler. Hans 
løn var 4% af udsalgsprisen, heraf 
skulle han betale svind i varelageret 
og leje af de til foreningens brug

lejede lokaler samt betale halvdelen 
af assurancepræmien af varerne. 
Desuden skulle han stille en kaution 
på 500 kr.

I vedtægterne stod der, at bestyrel
sen havde lov til at optage lån på ind
til 600 kr. som driftslån mod hele 
foreningens solidariske ansvar. Disse 
penge blev lånt hos en gårdmand i 
Tødsø, der som betingelse for lånet 
krævede, at Kr. Nielsen, der var 
forretnings- og regnskabsfører for 
brugsforeningen i Tødsø, skulle over
tage de samme poster i Erslev brugs. 
Han krævede også, at lånet skulle til
bagebetales, hvis han ikke var til
freds med bestyrelsens sammensæt
ning og hvis Kr. Nielsen forlod sin 
post i Erslev brugs.

Der blev lejet tre små stuer i et hus, 
der lå midt i Erslev by. I den første 
stue, ud mod landevejen, blev der 
opstillet disk og reoler. Inventar og 
indretning kostede 100 kr., og 500 
kr. blev brugt til indkøb af varer.

Den nye forretning åbnede 26. 
april 1894 døren for handel - gæld
fri, men uden kapital til driften. Der 
var åben tirsdag, torsdag og lørdag 
fra kl. 12 til 21. Uddeleren, Kristian 
Mikkelsen, skulle også have tid til at 
passe sit gartneri.

Forretningen fik en god start. Om
sætningen var fra 26. april til 31. de
cember 8000 kr. Heraf var nettofor
tjenesten på 200 kr.

På den første generalforsamling, 
februar 1895, blev det vedtaget, at 
betalingen af husleje og assurance
præmie skulle overtages af forenin
gen for at give uddeleren mere i løn. 
Desuden fik bestyrelsen bemyndigel
se til at forhandle med ejeren af huset 
om opførelse af et halvtag med ind
gang fra den bageste stue. Ejeren gav 
tilladelsen mod, at foreningen for
pligtede sig til at sætte huset i samme 
stand, som det var ved lejemålets 
indgåelse, hvis forretningen flyttede.

Oktober 1895 overtog Joseph Jo
sephsen stillingen som forretnings- 
og regnskabsfører for Erslev brugs. 
Det medførte, at lånet på de 600 kr. 
fra gårdmanden i Tødsø blev opsagt. 
Bestyrelsen rettede henvendelse til 
pengeinstitutterne i Nykøbing, men 
de afslog. De havde ikke tillid til 
brugsforeningstanken. Det lykkedes 
at opnå et lån på 500 kr. hos et velstå
ende medlem af foreningen.

Pengeinstitutternes mistro til Ers
lev brugsforening var ubegrundet. 
Der kom flere medlemmer, og om
sætningen steg kraftigt. Der blev be
hov for udvidelse af forretningen og 
åbningstiden.

December 1897 vedtog en ekstra
ordinær generalforsamling at købe 
huset, hvor foreningen sad til leje, 
for 1400 kr. Der blev optaget et lån 
på 2000 kr. i Tødsø-Erslev Spare
kasse mod panteret i ejendommen og 
bestyrelsens kaution.

Gartner Kr. Mikkelsen, der havde 
været en dygtig uddeler, kunne ikke 
påtage sig det ekstra arbejde, som en 
udvidet åbningstid ville medføre, og 
trådte derfor tilbage. I stedet blev Sø
ren Krogh, der også var fra Erslev, 
udnævnt.

Åbningstiden blev udvidet til hver 
søgnedag fra kl. 7 til 20. Der blev 
indrettet lejlighed i huset til uddele
ren, men der findes ingen oplysnin
ger om lønforhold.

På en ekstraordinær generalfor
samling i november 1900 blev det 
vedtaget, at der skulle udbetales 
overskud af det i medlemmernes 
kontrabøger stående beløb. Hvert 
medlem indbetalte en andel på 10 
kr., der forrentedes med 5%. Ande
len kunne ikke hæves, før den årlige 
generalforsamling havde godkendt 
medlemmets udmeldelse af forenin
gen.

Fremgangen for brugsforeningen 
fortsatte, og udvidelse blev derfor
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nødvendig. Der fremkom flere for
slag om, hvorledes det kunne gøres.

Nogle ville bygge et nyt og større 
hus, andre ville bygge til det gamle. 
Efter flere generalforsamlinger i for
året 1903 blev det vedtaget at bygge 
til det gamle hus. Bestyrelsen fik til
ladelse til at optage et 1. prioritetslån 
på 5000 kr. mod bestyrelsens kau
tion. Det gamle lån skulle udbetales 
og det nye afdrages i løbet af 20 år. 
Butik og pakhus blev indrettet i til
bygningen, det gamle hus blev om
dannet til kontor og udvidet beboelse 
for uddeleren. Det kom til at koste 
3746 kr.

Året efter vedtog bestyrelsen at 
danne en lokalforening under Jydsk 
Andels Foderstofforretning for på 
egne og brugsforeningens vegne at 
aftage alt forbrug af foderstoffer 
med brugsforeningens pakhus som 
lager. Bestyrelsen stillede forslag om 
optagelse af lån til finansiering af fo
derstoflageret, men medlemmerne 
sagde nej. 1 stedet vedtoges det, at 
medlemmerne skulle indbetale flere 
andele: Gårdmænd og ligestillede 3 
andele à 10 kr., husmænd og ligestil
lede 2 andele à 10 kr. og arbejdere og 
tjenestefolk 1 andel à 10 kr. Da alle i 
forvejen havde indbetalt 1 andel à 10 
kr., kom arbejderne og tjenestefol
kene ikke til at betale til finansierin
gen af foderstoflageret.

Det viste sig hurtigt, at pakhuset 
var for lille, og da det i 1914 blev be
sluttet at indmelde foreningen i 
Dansk Andels Kulforretning, blev

det besluttet at bygge nyt pakhus, 
som blev 10 alen langt og 11 alen 
bredt. Udgiften hertil blev 2800 kr., 
dog var indberegnet nyt tag af ce
menttagsten på det gamle pakhus og 
butikken. Der kom ikke cementtag 
på den gamle del af bygningen, og 
det fik uheldige følger.

En formiddag i maj 1915 var udde
lerens børn oppe på loftet over den 
gamle del for at se til nogle hunde
hvalpe. For at se bedre strøg de nogle 
tændstikker og tabte dem i nogle klu
de. Børnene blev forskrækkede og 
løb ned uden at fortælle nogen, at det 
brændte på loftet. Ilden bredte sig 
hurtigt og fik fat i tagpappet, og i lø
bet af kort tid var tagetagen både ov
er det gamle og det nye hus om
spændt af flammerne. Personalet og 
tililende gik i gang med at redde ind
bo og kolonialvarer, hvoraf det me
ste blev reddet. Derimod brændte 
3000 kg foderstoffer. Bygningerne 
nedbrændte fuldstændig.

Morsø Folkeblads referat fra 
branden fortælller: »Ude på agrene 
vest for vejen lå kolonialvarer af en
hver art spredt ud over det grønne 
græs. En del kasser med æg var ble
vet noget beskadiget af ild og røg. I 
vejgrøften lå en del sække majs. På 
den anden side bygningen, omme i 
gården, lå også en del kolonialvarer, 
men dog mest træsko, spredt. Om
kring foderstofbygningen lå der et 
helt lille dige af foderkager, som i ti
de var blevet reddet«.

Heldigvis var bygningen og varela

geret godt forsikret, så foreningen 
kun havde et tab på 2700 kr. ved 
branden.

Forsamlingshuset blev lejet til ud
delingslokale, og dagen efter begynd
te salget igen. Fire dage efter branden 
blev der holdt medlemsmøde, hvor 
det blev vedtaget at opføre en tids
svarende brugsforeningsbygning. Til 
at stå for byggeriet blev der nedsat et 
udvalg på tre medlemmer, hvoraf de 
to var uden for bestyrelsen for at give 
denne ro til at videreføre foreningens 
virke. Uddeler J. Sønderby, 0 . Jølby 
brugs, fik til opgave at udarbejde 
tegninger og arbejdsbeskrivelser til 
den nye bygning, hvoraf betingelser
ne for håndværkerne havde følgende 
ordlyd: »Bygherren forpligter sig til 
at levere alle materialer med undta
gelse af de, som er nævnt under 
snedkerarbejdet, på byggepladsen i 
rette tid. Dog skal håndværkerne 
mindst to dage forud tilsige gårdejer 
Morten Mikkelsen, hvilke materia
ler, der vil være at fremskaffe.

Håndværkerne er forpligtede at 
benytte materialerne med økonomi. 
Ødelægges materialer ved sløseri el
ler fejltagelser er bygherren (brugs
foreningen) i sin ret, når han af den 
akkorderede sum tilbageholder så 
stort et beløb, som han mener er be
rettiget, som dækning.

Tilsynet med arbejdet udføres af 
gårdejer N. E. Krogh.

Håndværkerne er pligtige at udfø
re alle enkeltheder vedrørende byg
ningernes udførelse, som tilsynet for
langer. Mindre ændringer skal udfø
res uden særligt vederlag, når de for
langes så tidligt, at de ikke forstyrrer 
arbejdets plan, og skal i alle tilfælde 
udføres på tilsynets forlangende, 
eventuel efter særlig akkord eller på 
dagløn.

Når forhus er under tag, kan 
håndværkerne få udbetalt indtil tre- 
dieparten af de akkorderede sum
mer. Når samtlige arbejder er udført 
og godkendte udbetales de resterende 
summer, evt. med fradrag for beska
digede materialer og dagmulkter.

For alt arbejdet gælder, at det skal 
udføres smukt og solidt og i overens
stemmelse med tegninger og beskri
velse, når ikke andet forlanges. Alt 
arbejde, som hører med til bygnin
gernes fuldstændige færdiggørelse 
hører ind under akkorden, selv om 
det ikke fremgår af tegninger og be
skrivelse. Brugsforeningens bestyrel
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se forbeholder sig ret til at vælge mel
lem de indkomne tilbud.

Arbejdet kan påbegyndes 15. juni 
1915, og følgende tidsfrister forlan
ges overholdte: Når murerne er fær
dig til kælderbjælkelaget, skal tøm
reren straks nedlægge dette. Murene 
skal være færdig til tagrejsning den 
13. juli. Taget skal være rejst og fær
dig til tagoplægning den 20. juli. Ta
get oplagt den 30. juli, til samme tid 
skal loftet være lagt og forskallingen 
opslået. Alt pudsearbejdet udføres 
inden 10. august, og gulvene skal 
være lagte inden 18. august. Hele 
forhuset skal være komplet færdig 1. 
september, alt i dette år.

Baghuset opføres i den første halv
del af september. Fugearbejdet udfø
res i oktober måned.

For overskridelse af ovenanførte 
tidsfrister fastsættes en dagmulkt på 
10 kr. Eventuelle dagmulkter kan til
bageholdes af de akkorderede sum
mer.

Kristian Eriksen.
Peder Søndergaard.
Kristian Dahlgaard.
Andreas Maigaard«.

Af beskrivelse af butiksinventar 
fremgår det, at det skulle være fær
digt 18. september 1915.

Bygningerne var færdige til tiden 
og kom til at koste 15.000 kr.

Ved 25 års jubilæet 1. april 1919 
blev det oplyst, at foreningen havde 
egen ejendom, eget varelager og egen 
kapital at drive forretningen med. Si
den 1902 havde foreningen af over
skuddet hvert år kunnet udbetale 2 à 
3 °7o til medlemmerne af de i kontra
bøgerne indførte beløb. Konsulent 
Voigt fra FDB holdt festtalen og sag
de bl.a.:

»Andelsbevægelsens ældste form 
er brugsforeningsarbejdet. Brugsfor
eningerne er banebrydende for det 
folkelige lighedsprincip. Det er opga
ven at slette skellene og gøre ligheden 
større. Det er grundideen i al andels
bevægelse.

Man gavner sig selv, man gavner 
andre, men mest dem, der trænger 
mest. Dette er demokrati. Selv om 
den velstående andelsmand ikke 
vandt andet, vandt han dog det, at 
han var med til at gavne andre. Det 
betyder ikke blot noget økonomisk, 
men noget, som slet ikke kan måles

Joseph Josephsens ejendom i Erslev ca. 1900. Fra venstre: Jens Hansen, Else
beth Hansen, Maren og Joseph Josephsen og Søren ?

med penge. Man hjælper hinanden at 
bygge op og lærer at holde sammen. 
Det folkelige hjemmestyre i andels
foreningerne har også underbygget 
vort folkelige selvstyre, der giver vort 
land en rolig udvikling, uden revolu
tion. Det betyder, at det er de tusind 
hjem, der bygger landet op«.

Voigts omtale af landets rolige ud
vikling skal ses på baggrund af første 
verdenskrigs ragnarok.

Også foreningens 50 års jubilæum 
kom til at foregå, mens verden var i 
krig. Det var under besættelsestidens 
værste tid, 1. april 1944. Festen sam
lede mere end 200 mennesker i Erslev 
forsamlingshus, der var dekoreret 
med danske, norske og svenske flag. 
I grankviste og guirlander var bundet 
dannebrogsfarvede bånd.

Det blev oplyst, at omsætningen i 
de 50 år havde været 5,3 mill kr., og 
at medlemmerne havde modtaget 
300.000 kr. i overskud. Lærer A. C. 
Skyum, der havde været foreningens 
regnskabsfører i 25 år, udtalte:

Andelsbevægelsen er nu i sit tredie 
slægtsled, det er altid noget farligt. 
De mænd, der stod i spidsen og som 
klart så idealerne og arbejde hen der
imod, er nu ikke mere. Nu skal der 
ikke mere kæmpes en kamp for at nå 
noget, nu er det en økonomisk vin
ding for mange. Det er en side, vi

ikke må glemme. Brugsforeningen 
har været med til at knytte Erslev- 
boerne sammen. Herude er vi alle 
lige, og det er af stor betydning for en 
befolkning i et lille samfund«.

Skyum sluttede med at sige: »Men 
det eneste, vi ved med sikkerhed, er, 
at fremtiden er usikker«.

Han fik ret. Den lille landsbybrugs 
kom i klemme nogle år efter. Det 
gamle sammenhold, i landsbyen var 
ikke mere så stærkt, og hvad der må
ske betød mere var, at mange af be
boerne fik arbejde i Nykøbing. Efter 
fyraften var det fristende at handle i 
byens store supermarkeder, der bug
nede af varer og havde mange fri
stende tilbud.

For den lille landsbybrugs var det 
en selvforstærkende udvikling i ned
adgående retning: Jo mindre handel, 
des mindre varelager - jo mindre va
relager, des mindre handel. Erslev 
brugs bukkede under i 1980. Døren 
blev dog ikke helt lukket, idet nabo
brugsen i 0 . Jølby gennem et år for
søgte at hjælpe ved at udlevere varer 
fra butikken i Erslev. Den sidste rest 
af andelstanken slog ikke til. Den 
gamle bygning, der i 1915 var blevet 
opført solidt og indrettet til brugsfor
ening, blev solgt til et ægtepar, hvor 
hustruen kunne drive kolonial
handel.
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Fire veninder fotograferet a f Damgaard, Øster Jølby, år? Fra venstre Kirstine Møller, Mette Nørgaard, Karen Sønder- 
gaard og Karla Blaaberg.

Moden i 1931 var, at pigerne havde fletninger og drengene matrostøj. Det ses a f billedet a f Frøslevs konfirmander. 
Arkivet har ingen navneoplysninger.
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Gymnasiets realklasser 1947. Navneoplysninger findes på arkivet.

Familiehygge hos gårdejer Jens Mikkelsen, Emb, 1918.
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Brøndgraver Lauersen, Øster Assets, 1916. 
Arkivet har ingen oplysninger om brøndgravning.

Johanne Kibsgaard, Øster Jølby. Den eneste oplysning, ar
kivet har, er, at hun døde ca. 1923.

Der ligge mange timers arbejde i den flotte, hæklede eller 
kniplede krave, Marie Søndergaard har på skulderen. Ma
rie Søndergaard var født Pedersen og boede på »Ny Jølby- 
gaard«. Arkivet ønsker yderligere oplysninger.

Familien Østergaard, »Trælhøjgaard«, Tødsø, ca. 1899. 
Mads og Johanne Østergaard. Børnene, stående fra ven
stre: Andreas, Jens, Agnes Elisabeth og Poul. Siddende 
fra venstre: Ingvard og Dagmar.
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Fotograf Pedersen, Øster Assets, besøgte i 1925 Sejerslev skole og tog disse billeder. Arkivet vil gerne have oplysninger 
om børnenes navne samt beretning om den tids skolegang.
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Om forlovelser og bryllupper 
i gamle dage
A f  Kirstine Kristensen

»En pige skal kendes ved sin dejgtrug 
og sin spinderok og ikke i en spring
dans« var ord til eftertanke, mødre i 
gamle dage gav deres sønner, når dis
se begyndte at »si sæ aam« efter en 
kone. Og at sønnerne tog sig mødre
nes ord »til indtægt«, men dog ikke 
blindt fulgte dem, tyder to stedlige 
gamle fortællinger på.

En »ongkaal« var et steds sat til 
bords for at »nyed en be brø«. Det 
brød »bekam ham saa wal«, så han 
ved sig selv ønskede adgang til at 
mætte sig med sådant brød til daglig. 
Han ledte derfor brødet på tale, og 
ved at dreje fra og til kom han 
»knaphænne« til klaring over, at 
datteren i huset var mester for det. 
Med det i sinde trak han besøget ud. 
Og hvordan det nu gik til eller ikke 
gik til, ud på aftenen sad han med 
datteren i huset overfor sig ved bor
det i færd med at få sig et spil »Drow 
kryel« om en skjelling. Datteren trak 
med et stykke kridt »æ drov kryel« 
op på bordpladen, derved kom hen
des hænder ind på skæret fra lyset og 
dette gav sig til kende dejgrester om
kring pigens negle. -  Karlen gik, da 
spillet havde ende. For selv om han 
godt kunne lide »walsmaagen« brød, 
brød han sig dog ikke om det, når det 
var »lætted« (hævet) med surdejg fra 
albuer og negle.

Tre piger sad hver ved sin spinde
rok og spandt. En bejler og pigernes 
mor sad oppe ved bordet i samme 
stue. Moderen, der var noget af »en 
henengel aa en hjemdæwel«, sad og 
snakkede med bejleren »saa skrej, at 
hun næsten kunne skride indeni 
ham«. I sig selv var han »saa gal som 
jidder aa fogift«, fordi han ikke kun
ne »sæed« at »fo ed aa æ kjærre« at 
tage lovning på en af døtrene. Da til 
al uheld slap garnenden for en af pi
gerne ind på tenen i rokkehovedet, 
hvorfor hun udbrød : Mi ændd sap ! -

Køt kue på, rådede en af søstrene. - 
Al di ajjer sakked, men a sakked et’, 
lød det triumferende henvendt til 
moderen fra den tredie. -  Bejleren 
rejste sig ret snart, ønsked »Gud i 
Wold og gik.

Enkelte karle kendte »raamerier«, 
hvorved de kunne få pigerne »gjow 
gal ætter sæ«. De sneg sig til, som når 
de var til »lieg«, at lade en sveddråbe 
dryppe ned i en kop kaffe en pige 
derefter drak. Efter det ville pigen 
»væ po æ tæer« for karlen. Æbler 
holdt en tid i armhulerne hos en karl, 
der svedte, og siden fortæret af en pi
ge bevirkede, at pigen ikke kunne la
de være at »rændd ætter« den karl, 
hvis sved havde været på æblerne. 
Kom en pige til at drikke af samme 
»spølkum« og på samme sted på 
spølkummens rand, som en karl lige 
havde drukket, fik de to »kik po hin- 
ajen«.

Også kvindfolk kunne »law kon
ster«, hvorved de tilvendte sig karl
folks hu. Et nylagt æg med den øn
skede mands navn påskrevet gravet 
ned i fårestien bevirkede at i følge, 
som ægget rådnede, ville den attrå- 
edes sind vende sig til pigen. Enkelte, 
men det var kun særligt drevne, 
bryggede elskovsdrikke, og for dem 
kunne ingen stå. Længe levede det i 
minde, hvad det krus drikke bevir
kede, som en af »æ taterkvendfolk« i 
Dråby kom ud og gav Rasmus med 
stjernen hans far, da han engang på 
sin vandring fra Nykøbing til hans 
hjem i Sejerslev var drejet af fra 
vejen og om til kvindfolkenes brønd 
for at slukke sin tørst ved »en slerp« 
vand af deres »kjeldspand«. -  Et an
det sted havde, også ved hjælp af en 
drik, en kvinde »fogjow« en mand, 
men der løstes manden fra drikkens 
virkning, da to levende killinger blev 
gravet ned under »æ darreng« ind til 
kvindens stue.

Hvem ens tilkommende skulle 
blive prøvede mangen ung i løndom 
at få indblik i. Børnene ved deres 
»baerlieg« med kortene spurgte ud 
om fremtiden for to, hvis navne de 
havde hørt »så sammen«. -  Om det 
blev til noget: Ja, nej, ja, nej, indtil 
hjerter es kom. Der, hvor den traf, 
var det afgørende. -  Hvem der havde 
gjort »æ belejring«: Han goer, hon 
goer. -  Om elskovens styrke: Af 
hjerte med smerte, overmåde, gan
ske venlig, lille bitte krumme, lidt 
nok, slet ikke. -  Om beboelse: Slot, 
herregård, præstegård, bondegård, 
boelsted, husmandssted, fattig
mandshus, hytte. -  Befordring: Ka
ret, lukketvogn, halvlukketvogn, fje
dervogn, moegvogn, hjuelboer, 
asketrug, træsko.

For at blive klar hvad udfald det 
ville komme til med en karl og en pi
ge, som det kunne se ud til, det kunne 
»blyw te hwa de skuld væer« med, 
hængtes to »sehanskoel« side om si
de op på et søm i en bjælke ved lof
tet. Groede kålene mod hinanden, 
fandt de to omspurgte sammen. 
Drejede kålene sig fra hinanden, ville 
karlen og pigen gå hver sin vej.

Enkeltvis gik unge til nytårsny, der 
»spee« men dog så »nyster« sad 
halvt op og kiggede ind i det, andre 
ikke kunne se, og bad dem vise dem 
deres tilkommende.

A k du skønne nytårsny 
du skinner fo r mig så gerne.
Og er der en i verden til, 
som Gud har mig beskåren, 
så lad ham komme til mig i nat i 
drømme og lad ham ikke blive

forhindret.

De spurgte de Helligtrekonger, som 
ved stjernens lys fandt den, de søgte, 
om deres hjælp til at kunne se den 
rette:
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i Helligtrekonger mea ære
én ting vil jeg begære,
at I  mig i drømme vil vise,
hvis dug jeg skal brede,
hvis seng jeg skal rede,
hvis navn jeg skal bære med ære.

Efter sådanne ønsker blev der gjort, 
hvad man var vidende om at kunne 
gøre for at holde det borte, der sik
kert ville komme for at forhindre øn- 
skernes opfyldelse. Marekorset oppe 
på loftsbjælken foran alkovens åb
ning blev trukket op med en frisk, 
klar kridtstreg. Den ønskende satte 
sine træsko med hælene vendt ind 
mod sengestedet og gik baglæns i 
seng. En kniv blev med eggen udad 
mod stuen stukket ned i sengestok
ken. Alle indgange til sengen skulle 
være spærrede for »æ måer«, den 
onde hemmelige elsker med de sorte 
sammenvoksede bryn. Og at den 
spærring var nødvendig, for at den 
sovendes lyse drømme ikke skulle 
blive forstyrrede af den onde elskers 
hæslige mareridt, derom vidnede de 
blodstænk, der enkelte gange kunne 
spores på knivseggen morgenen ef
ter. - »Det blev sagt for gammen og 
gant, men der blev alvor iblandt«, 
sagde en ældre enke om sig selv og 
den ungkarl hun blev gift med. - Og 
en ung pige, som giftede sig med en 
ældre enkemand, svarede, da hun

blev spurgt om, hvortor hun ville 
have ham: En enkemand håer bodde 
kiel og kåer -  kolemejå - Den ung- 
kåel håer kun en ændd så håer - pole- 
mejå. Da en enkemand var på bejler
færd et sted, hvor han blandt gårdens 
mange døtre havde udset sig en til 
kone, blev han af pigens forældre an
modet om pænt at tage fra ældste en
de og gjorde det også, endda det var 
en af de yngste, han havde udset sig.

Men »enten det gik søen eller ajle- 
dens til«, om »forsvoren først gik for 
sig«, eller om en og anden »kom til at 
søbe af den kål, de selv havde spyttet 
i«, så var det dog altid sådan, at de 
to, som fandt sammen, var »de to, 
som var bestemt for hinanden«. Som 
elskovspant fra sin kæreste hang på 
hendes bryst et hjerte af guld, eller 
sad på hendes finger en ring af sølv 
med en plade af guld som to hænder i 
håndtryk. Han »bundet« i en hårlok 
af hendes, der forarbejdet til en kæde 
hang om hans hals og ned på hans 
bryst, hvor det var fæstet til et ur
værk, der sad fangen i øverste veste
lomme.

Og folk ønskede: »Gid de mo 
windd å wåer«, men de sagde også: 
»Elsk mig lidt, men elsk mig længe«.

Var det to gårdmandsbørn fra vel
havende hjem, som skulle giftes, blev 
der holdt stort bryllup med tre dages 
»bojl«. Og selv om manden i gården,

hvor brylluppet blev holdt, godt kun
ne slumpe til at sige, at der var »ikke 
andet end hovedbrud og bekostning 
ved det«, var det alligevel med en 
egen fest og glæde, der blev taget fat 
på forberedelserne til begivenheden. 
Den, der blev talt meget om både før 
og efter brylluppet.

Om fredag hen mod aften før der 
skulle lyses om søndagen stillede i ki
steklæder og »po lejer« tre mænd, en 
ung og to ældre, op til »æ stuerdaer« 
i præstegården. De kom for at melde 
lysningen. Og da der her var udsigt til 
et godt offer, blev de tre taget vel 
imod af præsten. Præstefruen bød 
for det meste på kager og vin, og for
sømte hun det, var der noget af rin
geagt i stemmen, når de tre efter at 
være hjemkommen sagde: Vi nød in
gen ting. Fra præsten gik turen til 
degnen også for at melde tillysning 
og derfra til brudens hjem, hvor tro
lovelsen blev fejret. De tre første søn
dage lystes der så fra prædikestolen. 
Den vordende brud gik ikke i kirke, 
mens lysningen stod på. Det ansås 
som frækt af hende at komme i kirke 
og høre sit eget navn blive nævnet.

I bryllupsgården - brudens hjem - 
var der »en ske at to og to at tørre« i 
lang tid før bryllupsdagen. Der skul
le »gyeres sand« alle vegne både ude 
og inde. Så skulle der slagtes. Og der 
skulle bages og brygges. Karlfolkene

15



ket for ham, og han fik sig en pibe to
bak, hvor der til tænding blev sat »en 
giøj fad« med gløder ind på bordet. 
Inden han gik, sagde han: »Så vil I 
nok stå mæ æ buij til«.

Nogle dage før bryllupsdagen 
skulle tjenestepiger fra de hjem, hvor 
»dem siel« var indbudt til bojl, af 
sted til gildesgården med »foæring«: 
En krukke smør, et par høns, et fåre- 
lår eller en fårebov, en rullepølse og 
nogle æg. Pigen blev beværtet med 
mad og drikke og fik med hjem i den 
tømte kurv nogle »ægkager« eller 
»kowringer«. -  Bryllupsdagen var så 
at sige altid en fredag. Tirsdag kunne 
»i betrøk« bruges også uden helt at 
ødelægge de nygiftes familieliv. 
Mandag var helt uduelig, hvad der 
begyndtes på den blev snart fortrudt. 
Onsdag ville medføer »gråt i gråt«. 
Torsdag var især uskikket som bryl
lupsdag. Kiv og ufred ville med den 
gå ind i ægteskabet. »Lørdags sleg
fred« var alt for upålidelig. Nej, fre
dag var den rette dag, den dag da 
kærlighed ville drage med de nygifte 
ind i deres samliv.

Så oprandt dagen for brylluppet, 
og med den kom det an på, hvordan 
vejret stillede sig. Var det regnvejr 
med solglimt ind iblandt, »regnede 
det guld i brudens skød«. Stod vin
den i syd, ville der i ægteskabet kom
me sygdom. Var den i vest sorg, i

men og bød indenfor. Lige indenfor 
yderdøren stod et bord med flasker 
og glas samt et kagefad med »brænd- 
winsbrø« (småkager) på. Hver gæst 
blev »skjænket ind«. Kvinderne med 
et glas vin, karlfolkene med rom eller 
brændevin.

Efter frokosten kom forridderne 
for brudgomstoget farende på deres 
fyrige heste ind i gården. Det gav rø
re blandt de forsamlede. Blikkene 
gik i forventning gennem vinduesru
derne ud af den vej, brudgommen 
kunne ventes ad. Alle vidste, at nu 
var han »i komm«. Forridderne drej
ede raskt omkring og satte i fart ud af 
gården tilbage mod brudgomstoget. 
Tre gange skulle forridderne helst gø
re turen mellem brudgommen og 
bryllupsgården, sidste gang nåedes 
gerne ikke til mere end lige at få he
stene drejet omkring, før brudgoms
toget med musik forrest raskt kørte 
ind i bryllupsgården, hvor det blev 
taget imod med musik. Også disse 
gæster blev »skænket ind«, hvor der i 
hast blev drukket kaffe med tilbehør. 
-  Så kom turen til kirken. Vognene 
blev forspændte. Øg vrinskede til øg, 
urolige hestehove skrabte mod den 
»pekkede« stenbro, så det slog gni
ster derved, der var en »torren« og et 
liv. Alle gæsterne kom ud i gården, 
hvor skafferen stod med en lang 
skrevet liste og råbte op, hvem der

på kirkegulvet bag brudefolkene. 
Brudekonerne stod op inde i kirke
stolene. Det var almindeligt, at en del 
af byens folk, især kvinder og børn, 
gik op til kirken for at »sku bruj- 
folk«. -  Det vigtigste i kirken var næ
sten, om brudeparret under højtide
ligheden og alle under ofringen »kam 
ræt fræ ed«. Kom en eller anden 
»awwed åm we ed«, enten ofred 
»faer han kam te æ ålter« (tabte of
ferpengene) eller glemte at lægge 
degnens offer, blev der snakket me
get om det, og vedkommende skulle 
høre for det i lange tider. - Kvin
derne nejede, idet de lagde offer for 
præst og degn.

Hjemturen fra kirken foregik med 
forriddere og med musik som hentu
ren.

I bryllupsgården blev alle igen 
skænket ind og derefter budt til 
bords. Skafferen og de kvindfolk, 
som »gik indd«, havde et besvær 
med at få dem sat til bords, der skulle 
sidde »we den stuer ændd«, som 
de efter rang og stand kunne til
komme. Der var en nøden, ja, næ
sten slæben af sted til de øverste 
pladser. Først opvartedes med kød
suppe, som blev søbt fælles af pæne 
suppefade. »Komper« svømmede 
omkring på suppen mellem »kreng- 
ler« og »æwter«, der var »snorred«. 
En tog med sin ske lidt af en kompe,
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som derefter svømmede videre, indtil 
en anden fik tag i den. Ja »fornyw I 
jer bare de støed I er we æ faed« blev 
der sagt. Ude i »æ båegstow« sad 
Kræn Bossen og skjævhvodde pier 
ved et fad suppe. Pier var vred, han 
ville ikke sidde til bords sammen med 
Kræn Bossen, for han åd alle kom- 
perne. Når de to, Kræn Bossen og 
skjævhvodde Pier, spurgte, der skul
le være bojl, satte de af sted mod gil
desgården, om der så var »syw 
sown« mellem den og deres opholds
sted. Pier ringede med kirkeklokken, 
når han kom til by. Folk vidste, at 
når der ringedes med kirkeklokken 
til uregelmæssig tid, var det enten for 
ildebrand, eller det var Pier, som var 
ankommen. -  Efter suppen kom 
fisk. Så steg med brød til. Stegen blev 
af nogle af »de wiliest kwonner« skå
ret i stykker inde ved bordet. -  En 
kone stod engang og »skar for«, da 
en lyd smuttede fra hende. Resolut 
lagde hun den store forskærerkniv, 
gav sig med den flade hånd en dask 
på enden, imens hun sagde: »Kan du 
tie stille, ellers skal du få lov at blive 
hjemme en anden gang«. - Efter 
stegen kom risengrød med godt øl i 
fade at søbe til. Sidst gik der kage - 
søsterkage eller lagkage - omkring. 
Kagen blev ikke fortæret, men pænt 
pakket ind i et lommetørklæde for at 
tages med hjem. Manden rakte sin 
part af kage til sin kone, og de ugifte 
gav deres til mødre med mange børn. 
Når så ud på morgenstunden foræl
dre oplivede og glade kom hjem fra 
bojl og kiggede ind i alkoverne til 
børnene om de sov, spurgte søvnige 
stemmer: Har I noget »godt« til os. 
Moderen »lætt« da på kanten af sin 
kjole og en stor løsthængende lomme 
kom til syne. Deraf fremtog hun 
lommetørklædet med kagen, løsnede 
knuderne, og de dejlige, om end no
get forklemte gule kagestykker kom 
frem og blev ligeligt fordelt mellem 
børnene. Til sidst rystedes forsigtigt 
krummerne fra brødstykkerne ud i 
moderens hule hånd: Kom så her 
»mæ di bette mond«, du fik mindst, 
sagde moderen til den af børnene, 
hun ville unde krummerne. - Mod 
slutningen af måltidet gik en lugte
dåse: »huewonseg« omkring, og da 
kom også en af »æ gångkwonner« 
med »æ kokkekwonsfaed«, det var 
en tallerken med en itubrækket ske 
på, som hun rakte præsten med de 
ord: Vor kokkekone har været så

uheldig at brække sin ske, vil I ikke 
nok hjælpe hende til en ny. Under liv 
og skæmt gik tallerkenen så rundt, 
og hver lagde sin skærv. Også »æ 
spelmandsfaed« gik rundt ved bor
det, det samlede »spelmands- 
pængg«. Spillemændene gav under 
måltidet af og til et stykke på klari
netterne, de »spelt owwer bower«. 
Efter måltidet blev storstuen ryddet 
for borde og bænke og spillemæn
dene stillede sig op i et hjørne, nu 
skulle bruden »danses ud af pigernes 
lag og det var degnens sag«. En sagte 
vals spilledes, og degnen dansede 
nogle omgange med bruden, hvoref
ter han afleverede hende til brud
gommen, der også dansede nogle 
omgange med hende, mens alle så til. 
Så var dansen åben for alle. Men en 
del af mændene spillede gerne kort. 
Ud på aftenen blev der budt kaffe. 
To koner anbragtes for midten af et 
langt bord. Foran dem stod en mes
sing- eller kobberkaffekande samt 
kaffekopper. Den ene kone skænke
de kaffen, den anden sendte den om
kring. Kvindernedrak først. Karlfol
kene kom til bordet bag efter, de fik 
rom eller brændevin til. De samme 
kopper uden afvaskning blev brugt 
til al kaffedrikning. Blev der alt for 
tykt et lag kaffegrums i bunden af 
dem, skylledes den væk i »skyl
skoel«, som til det brug stod på bor
dene. - Efter kaffen og især efter »æ 
halkopp« steg humøret. Talen blev 
højrøstet, og dansen kom der »skop« 
i. Karlfolkenes »senkerbeslåede« 
støvlehæle stampede i gulvet i takt 
med musikken eller blev »slået op 
mod æ ændd«. -  Om en mand, som 
var særlig »giswasi« i dans, sagde en 
anden mand, at de ben, han brugte, 
når han dansede, var et par ben, han 
til daglig havde stående i sydvest
hjørnet af sin lade. Det var ikke de 
samme, som han ellers gik og vrik
kede på. Endnu højere steg stemnin
gen efter bollepunchen, der kom ind i 
fade. Ved den blev der drukket skåler 
for brudefolk og for vært og vært
inde. Man rejste sig og sang:

Den skål skal være vor brudepar 
til ære - hurra!

Og skam få  den som ikke vor
brudepars skål vil

drikke. Hurra, hurra, den skål
var bra.

drik den a.

Henimod morgen dækkedes frokost

bordet, og efter frokosten med godt 
øl og dramme til var gildet slut for 
den dag, og hver tog til sit for at få 
nogle timers søvn. Udenbys gæster 
indkvarteredes omkring i byen.

Næste dag sidst på formiddagen 
strømmede folk til gildesgården igen. 
Da skulle der være anden dags bojl. 
Der begyndtes med kaffedrikning, 
hvorefter spillemændene spillede op 
til dans, som fortsattes hele dagen, 
ja, til ud på natten kun afbrudt af 
spisen og drikken.

Dagen efter, om søndagen, fulgtes 
»de ongg folk« ad i kirke. Den dag 
var der tredie dags bojl, der »gik fu 
sæ« som anden dags med »teføl og 
drikkewårer« med kortspil og dans 
så længe folk lystede.

»Nu kommer der nok søgne dage 
for dem«, da »de skal til at lære livets 
alvor at kende« for nu er de »gift 
hen«. Men det »tejnt jo godt hwæer 
kromm«. Vejret var »så gue som de 
kund folånges«, »æ kyren« var der 
ingen forhindring med, ofringen in
gen kludder i og »æ føe vå gue å dæ 
va nok å ed«.

Morslands
historiske
Museum

Åbent:
Daglig fra kl. 10 til 16

Morsø lokal
historiske 

Arkiv
Åbent:

Tirsdag og torsdag 
fra kl. 14 til 17
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Skolelovens gennemførelse i 
Karby- Hvidbjerg- Redsted
A f  J. M olbæ k

Den lov, der her er tale om, er ikke 
skoleloven af 1937, men Kristian den 
Sjettes skolelov af 1739, den første 
og egentlige folkeskolelov i Dan
mark.

Det var en lov, der for sin tid var 
lige så revolutionær, som den lov, 
der i dag venter på sin gennemførel
se, idet den fordrede skolebyggeri i 
samtlige Morsøs sogne.

Lovens resultater svarede vel 
langtfra til kongens håb og forvent
ninger; men det tjener de gamle mor- 
singboer til ære, at loven gennemfør
tes hurtigt. I 1742 -  tre år efter lovens 
udstedelse, var det af myndighederne 
fordrede skolebyggeri fuldført over
alt på øen.

Det kan jo også tænkes, at den 
enevældige konge og hans embeds- 
mænd bedre var i stand til at gen
nemføre tiltrængte kulturelle refor
mer - trods strid modvind - end de
res efterfølgere i nutidens demokrati
ske Danmark.

Forud for lovens udstedelse lå na
turligvis et stort forarbejde. Den af 
kongen nedsatte skolekommission i 
København indhentede hos de lokale 
præster oplysninger om forholdene i 
hvert eneste sogn i Danmark. Præ
sten måtte bl.a. oplyse, om der i hans 
sogn var eller havde været nogen 
form for skole, og om den stedlige 
degn var kvalificeret til eventuelt at 
overtage undervisningen i den på
tænkte skole (degne var der nemlig i 
de fleste pastorater, men de var først 
og fremmest kirkens tjenere og ikke 
lærere i moderne forstand, selv om 
de gav lidt mundtlig katekismusun
dervisning. De elementære fag: læs
ning, skrivning og regning underviste 
de i almindelighed ikke i).

Mange af disse præsteindberetnin- 
ger opbevares endnu og giver interes
sante øjebliksbilleder af kulturelle og 
økonomiske forhold i tiden 1735-39.

Langt den udførligste af disse ind

beretninger fra Mors, var den, der 
indsendtes af pastor, senere provst, 
Brøchner, Karby, om forholdene i 
Karby-Hvidbjerg-Redsted sogne. - 
Den gengives derfor her i sammen
drag.

Egentlig var der hele 3 indberet
ninger, dateret henholdsvis 1735, 
1737 og 1739. Men da de 3 dokumen
ter dels indeholder de samme oplys
ninger, dels supplerer hinanden, vil 
det være naturligt her -  for at undgå 
gentagelser -  at samarbejde dem til 
een helhed.

Om undervisningsforholdene før 
1735 hedder det:

»Udi Karby-Hvidbjerg og Redsted 
sogne har der hverken været eller er 
endnu skolehus; men det var vel at 
ønske, at det kunne udi i hvert sogn 
blive indrettet, at børnene kunne 
blive undervist både sommer og vin
ter, eller i det mindste den ganske 
vinter. Thi endskønt der holdes me
stendels i hvert sogn - siden det ikke 
kan ske ved degnen - en skoleholder 
af bønderne til at læse for deres 
børn, så sker det kun et par måneder; 
thi de trykke sig ved de 2 skilling, de 
skal give til skolemesteren om ugen, 
som om tilstanden er slet for de fle
ste«.

Skolemesteren, der her er tale om, 
er en af de sædvanlige omgangssko
leholdere. Han gik fra gård til gård, 
f.eks. en uge hvert sted. Han fik så 
kost og ophold i gården, hvor han 
underviste, desuden i kontanter et 
par rigsdaler for en vinter (til sam
menligning tjener, at en tønde byg 
kostede 2-3 rigsdaler).

Var lønnen ringe, så var de for
dringer, der stilledes til ham, tilsva
rende små. En stor dreng eller vinter
ledig håndværkssvend, der kunne læ
se en smule og med besvær skrive et 
brev, kunne bestride pladsen.

Om de enkelte skoleholdere hed
der det:

»Udi Hvidbjerg bor en mand ved 
navn Chresten Chrestensen, som i 
mange år har holdt skole for bønder
nes børn. Han kan og nok lære dem 
deres Christendom og nogenlunde at 
skrive, men regning forstår han intet 
af.

Samme beskaffenhed er og en per
son af det navn Peder Pedersøn, som 
i nogle vintre har holdt skole for os (i 
præstegården), men nu tjener i Jølby 
præstegård«.

For Redsted sogn nævnes »en 
ustuderet person ved navn Michel 
Andersen, som informerer Chr. Ni
elsens børn på Sindbjerggård i at læ
se, skrive og regne og er en skikkelig 
person.

Men udi Nees og andre steder i 
mine sogne har i mange år en mand 
ved navn Lars Nielsen Hørdum holdt 
skole og gjort god fremgang med de 
unge. Han er vel øvet både i christen- 
domskundskab og regning og skriv
ning, så han i den henseende nok kan 
betjene en skole, men hvad hans lev
ned angår, da kan det ikke for den 
forbigangne tid meget berømmes.

Han har lært glarmesterhåndvær- 
ket, men været så genegen (hengiven) 
til drukkenskab, at han end ikke har 
sparet at drikke sine redskaber op.

I mange år har han derfor lidet el
ler intet tjent ved sit håndværk, men 
om vinteren har han med god frugt 
holdt skole; thi bønderne har selv 
passet på ham og holdt ham fra lider
lighed.

I det sidste halve år har han været 
skikkelig og givet mig gode løfter om 
at continuere (fortsætte), men jeg tør 
dog ikke aldeles cavere (stå inde) for 
ham; thi det er ikke den første eller 
anden gang, han har givet mig gode 
løfter og er dog falden tilbage til sin 
forrige vane igen.

Vilde han herefter - som han har 
lovet -  ganske afsondre sig fra sådan
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liderlighed, kunne ikke en bedre for
langes til at betro en sådan skole.

Her er vel også nogle i de andre by
er, som bønderne ikke uden nytte har 
ladet deres børn informere af i deres 
Christendom; men i regning og skriv
ning er de ikke så vel øvede«.

Denne omgangsskole havde jo - 
set med nutidens øjne - visse iøjne
faldende mangler; men datidens 
bønder fandt den god og praktisk:

1) Først og fremmest var den bil
lig, og som følge heraf kunne der 
holdes skole i hver lille lokalitet, så 
børnene ikke fik en lang skolevej.

2) Den tog kun et par måneder af 
børnenes tid i den hule vinter. Resten 
af året kunne man drage nytte af dem 
i mark og stald.

3) Bønderne antog selv læreren og 
bestemte farten. En god ting var det, 
at de kunne hindre, at børnene fyld
tes med unyttige kundskaber. De 
lærte det, de havde brug for, d.v.s. 
lidt katekismus og nødtørftigt at læ
se. Resten - som skrivning og regning 
- var luksusfag, som det var unyttigt 
at spilde tiden på.

Karby-Hvidbjerg-Redsted sogne 
havde naturligvis sin degn. Reglen 
var: Een degn for hvert pastorat.

I 1737 hedder han Lyddert Kjær- 
gaard, er studeret og får den bedste 
omtale. Der nævnes dog ikke noget 
om, at han har givet sig af med at 
holde skole. Antagelig har de gejst
lige forretninger i det udstrakte pa
storat lagt fuldt beslag på hans ar
bejdskraft.

Kristian den Sjette var ikke nær så 
tilfreds med omgangsskolerne som 
bønderne.

Han ønskede følgende ændringer 
gennemført:

1) Hvert sogn skal have sit skole
hus eller i det mindste en skolestue, et 
fast midtpunkt.

2) Skoleholderen skal være vel 
funderet, såvel i kristendomskund
skab som i læsning, regning og skriv
ning.

3) Børnene bør gå i skole både 
sommer og vinter.

Ændringen betød altså, at der i 
Brøchners pastorat skulle bygges tre 
skoler.

Disse strenge krav vakte naturlig
vis forfærdelse i Karby-Hvidbjerg- 
Redsted som andre steder - d.v.s. 
præsterne var i almindelighed ivrige 
for reformen, om end de var lidt be

Provsten: Véd du da slet ikke noget, min lille ven?
Drengen: Jou, je  ve'ed nok noued. -  Provsten: Men hvad er da det? 
Drengen: Jammen han moe itte sied. -  Provsten: Nej da?
Drengen (hvisker): Je ve’ed vo dæræ in fuvlere'e.
Skolemester: Hvad er det, drengen siger?
Provsten: Han siger, han ved, hvor der er en fuglerede!
Drengen: Ja, sa je 'ed itte nok, han ku ' itte tie mæed!!!

tænkelige ved de økonomiske konse
kvenser.

Pastor Brøchner, der, som vi har 
set, i 1735 var ret velvillig over for det 
nye, synes i 1737 - efter i 2 år at have 
gennemtænkt sagen -  at have skiftet 
sind.

Han begyndte ganske vist med i 
1737 at prise kongens »christelige 
sind og gode intentioner (hensigter)« 
og ønsker at »de mange difficulteter 
(vanskeligheder), der vil møde dette 
gudelige værk måtte kunne overvin
des« .

Efter dette skrabud for enevolds
herskeren går pastoren over til reali
tetsdrøftelsen, og det tør nok siges, 
at han ikke lægger skjul på difficulte- 
terne.

»Bønderne i mine sogne har me
stendels altid om vinteren holdt sko
lemester i hver by til deres børn, og 
de havde gerne set, at det vedbli
vende måtte blive dem tilladt, da det 
ville være mageligere for de små.

Hvor vanskeligt vil det ikke blive 
for et 6 års barn at gå til en udenbys 
skole om vinteren, selv om de om 
vinteren bedst kan få gelejde (følge
skab) af de større. Thi at de store 
børn skulle så idelig om sommeren 
komme i skole, som man gerne ville, 
det er mere at ønske end at vente.

De, der kender dette lands (Mors
lands) beskaffenhed ved vel, at bøn
derne behøver deres store børn til at 
vogte deres kreaturer, der ikke her 
som på en del andre steder har ind-
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hegnede vange at gå udi. Her må 
hver mand vogte sit«.

Han er ligeledes noget betænkelig 
ved udgiften.

»Man kunne vel og efter hvert 
steds beskaffenhed have fundet en 
tåleligere måde at underholde en sko
lemester, der kunne lære deres børn 
at læse og nogenlunde at skrive; men 
en anden beskaffenhed er det, om 
skolemesteren skal anvende stor flid 
på at lære børnene at skrive og regne 
accurat«.

Præsten nærer frygt for, at en så
dan kundskab skal undergrave 
stavnsbåndet og militærtjenesten. 
Han føler sig her åbenbart solidarisk 
med godsejerne, hvad han da også 
havde nogen grund til, såsom Karby 
præstegård var på over 16 tønder 
hartkorn.

»Jeg ved ikke, om det enten er 
nødvendigt eller med tiden ville blive 
landet nyttigt, at de, der alene appli
kere sig til bondestanden, lærer mere 
at regne eller skrive end de nogen
lunde kan behjælpe sig med.

Det kunne måske drage den conse
quence efter sig, at mange af de unge 
mænd ville skrive sig selv falske papi
rer at gå ud af landet med.

Skulle ellers en bonde have råd til 
eller finde sit barn habil til at holde 
ham til noget videre, får han vel lej
lighed til ved en eller anden skoleme
ster at få ham informeret«.

Som man ser, er der nu ikke meget 
tilbage af den oprindelige velvilje fra 
1735. Nu hedder det: Lad alt blive 
ved det gamle.

Heldigvis er hans embedsbrødre 
på Mors mere oplysningsvenlige. 
Flere af dem går med varme ind for 
kongens tanke og taler skolens sag 
over for bønderne. Ivrigst er præsten 
i Vejerslev, Friederik Ermandinger.

Kongen stillede visse fordringer m. 
h. t. de nye skolehuse: De skulle være 
8 a 10 fag af god bondebygning og 
være forsynet med egestolper og fod
stykke, ligesom skorstenen skulle 
være opmuret af sten.

Det er dog for groft ! mener Brøch
ner. Et sådant hus kan ikke bygges 
under 80 rigsdaler, d.v.s. prisen på 
30 tønder korn eller ca. % af præ
stens årsløn.

Indberetningen siger herom: »Om 
end et hus kunne bekommes til købs 
af en eller anden proprietær, så fin
des dog ingen således indrettede, at 
de kan opfylde de fordringer, der

stilles til et sådant skolehus. Husene 
her er nemlig overalt bygget af ringe 
grantømmer, der er vores meste byg
ningsmateriale i dette indknebne 
land (Mors).

At få skolehuse opbygt af egetøm
mer ses ikke, hvorledes vil lade sig 
gøre i dette omflydte land, der og lig
ger så mange mile fra skovegne. Bøn
derne må dyre købe og kan ikke an- 
gang få det egetømmer, de nødven
digt behøver til vogne og plovredska
ber.

Et sådant skolehus vil næppe koste 
under 80 rigsdaler. Dog kan man 
ikke gøre regningen så accurat; thi 
tømmer er ikke altid ved een pris her i 
landet, men lige som de har forråd 
deraf i den ene lille købstad, Nyekiø- 
bing.

Det tækkehalm, som landmæn
dene behøver til tag, er heller ikke al
tid lige dyrt, men som der avles til, og 
således synes det ikke at ville blive 
muligt at få tag i dette år, da de fleste 
behøver det, de har, og mange fattes 
til deres egne huse, der af den store 
blæst så meget blev beskadigede.

Til skorsten behøves ikke flere 
mursten end til piben, der skal gå 
gennem huset; thi både kan den med 
liden bekostning opbygges af 1er og 
med mer bestandighed end af mur
sten opsat«.

Et kardinalpunkt var det naturlig
vis, hvem der skulle betale gildet : Det 
nye skolepalads og skoleholderens 
urimelige salær. Kongen fandt en 
årslån på en snes daler passende, 
d.v.s. en almindelig karleløn på lan
det, når kost og ophold sattes til pris. 
Karby-præstens løn lå sandsynligvis 
mellem 300 og 400 daler, da Karby 
præstekald var det bedste på øen.

Brøchner ser dog ingen udvej: 
Bønderne kan ikke betale, da de er i 
armod. Proprietærerne ikke heller, 
da de må hjælpe bønderne, og præ
sten da slet ikke, selv om det ikke 
skorter ham på vilje.

Alle sunde synes lukkede.
Tilstanden skildres -  vel ikke helt 

uden grund - med mørke farver 
(1737):

»Jeg ser ikke, hvorledes bekost
ningen kan udredes, da her overalt er 
slet tilstand. Meget er øde, og en an
selig del allerede hjemfalden til kon
gen (for skatterestancer). Både bøn
dergods og tiende står ulige højere 
her end så mange andre steder.

Alle tre sogne består -  som den

største del af Mors Land -  af fattige 
folk, hvilket proprietærerne (d.v.s. 
ejerne) får at kende. De får lidet og 
af de fleste intet i landgilde, og det 
hoveri, de får, betaler de dyre nok 
for mange ved at udlægge skatterne 
for dem og fly dem æde-korn og 
sæde-korn og får intet igen.

Og skal prisen blive så slet på heste 
og stude, som den nu i nogle år har 
været, vil det blive endnu vanskeli
gere at udrede de ordinære udgifter.

Karby-Nees og Agger, som har 
den bedste kornmuld, er højt skyl- 
dede i henseende til, at de har alsæde
jord. Men som denne slags jord nu 
ikke nær bærer så tit som i forrige ti
der, kan tilstanden ikke blive andet 
end siettere og siettere.

De andre byer har slette kornmar
ker, og med ilding og græsning er det 
næsten for alle byerne slet beskaffen.

I Redsted og Agger har de endelig 
nogen fiskeri, men af så liden impor
tance (vigtighed), at det ofte nap kan 
betale omkostningen.

Til præstekaldet hører en gård i 
Redsted på 5 tønder hartkorn. Af 
denne gård har præsten siden hans 
ankomst hertil stedse måttet udlægge 
mange skatter og derimod slet intet 
fået i landgilde og arbejde indtil for 5 
år siden, da han med stor bekostning 
måtte lade ombygge og besætte. Nu 
er den bortfæst for årlig afgift i pen
ge: 5 sletdaler, som dog endnu ikke 
rigtig kan bekommes«.

Kristian den Sjette blev jo nok ef
terhånden klar over, at det kunne 
knibe med at skaffe de fornødne 
penge. Han fik da - personlig -  en 
genial idé: nemlig, at de penge, som 
hver kirke hidtil havde anvendt til 
kirkelys på alteret, måtte henlægges 
til sognets skolevæsen for at lette un
dersåtternes byrde.

Anvendelsen af alterlys var -  ud
talte han - vel en uskyldig, men dog 
unyttig ceremoni, og det var Gud 
tækkeligere, at pengene anvendtes til 
uomgængeligen fornøden brug, altså 
her til skoleplanens gennemførelse. 
Skolesagen var ham virkelig en hjer
tesag.

Denne kongetanke - at kirken 
skulle betale -  tiltaler nu slet ikke 
Brøchner, der herom udtaler:

»Kirkelysene her i disse kirker kan 
ikke aldeles blive afskaffede, såsom 
de nødvendig behøves i en af kir
kerne om vinteren«. (Han havde jo 3 
kirker). » Ved kirkelysenes afskaf
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felse kunne måske menageres (spa
res) et par rigsdaler om året. Men da 
mine sognefolk nødig ville, at denne 
gamle, uskyldige skik skulle vorde 
afskaffet, vil jeg hellere selv give årlig 
de 2 rigsdaler, omendskønt det er 
Gud og mig selv bedst bekendt, at 
min evne ikke strækker så langt som 
min vilje«.

Selv om skolebyggeriet ikke var 
populært, måtte der jo tages stilling 
til, hvor de 3 skoler skulle ligge, og 
dengang som nu gav placeringen an
ledning til diskussioner byerne imel
lem.

Der gives følgende oplysninger:
Karby-Torp og Nees har 45 fami

lier og lige så mange børn til skole
gang. Skolen kan bygges på fælles 
grund mellem Karby og præstegår
den.

Agger by har 13 familier. »Hele 
øen til hobe tilhører kaptajn Ring til 
Damsgård«.

»Da Agger er et omflydt land på 
de 3 kanter og skilt fra det faste land 
på den 4de ved en bred og dyb vejle, 
som de ofte med stor besværlighed 
må køre over og ofte slet ikke kan 
komme over, kan man der ingenlun
de profitere af det påtænkte skolehus 
i Karby.

Der er og for få børn nu, som kan 
gå i skole, såsom hele byen har været 
beboet af gamle folk til nu for nogle 
år siden«.

Hvidbjerg har 48 familier og 50 
børn til skolegang.

»Ved kirken kan der blive plads 
nok til et skolehus, men de af Vester 
Hvidbjerg synes, at det skulle sættes 
på fælles grund i markskilningen 
mellem Øster og Vester Hvidbjerg, 
da det kan blive lige mageligt for beg
ge byerne og ikke for langt for nogen 
af dem«.

Redsted og Sindbjerg har 35 fami
lier med 30 børn til skolegang.

»Til skolehus kan der blive plads 
østen og sønden for kirken, men de 
af Sindbjerg synes, at de ville have 
det i deres markskilning, da det kan 
blive lige nær og nær nok for begge 
byer«.

Såvidt pastor Brøchner. Han var 
måske nok i kontakt med sin tid, 
men ikke med fremtiden. Han for
stod ikke den nye tid, forstod ikke, at 
tidens oplysningstanker, der jo gan
ske vist kom udefra, ikke lod sig 
standse.

Hans hovedfejl synes at have væ

Ljørslev skole, opført ca. 1840 og i brug til 1870, hvor det blev 
omdannet til fattighus.

ret, at han mere så på godsejernes 
tarv end på bøndernes.

Indberetningen 1737 slutter med 
følgende bemærkelsesværdige efter
skrift:

»Foranstående er således forfattet
1 overværelse af Chresten Hansen og 
Niels Bach af Karby, Peter Albertsen 
af Torp, Jens Damgaard af Agger, 
Søren Kibsgaard og Niels Pedersen 
af Nees, Michael Boebjerg og Peder 
Højgaard af Øster Hvidbjerg, Peder 
Nielsen og Søren Nielsen af Vester 
Hvidbjerg, Chr. Søndergaard og 
Jens Povlsen af Sindbjerg«.

Efterskriften er bemærkelsesvær
dig, fordi den viser, at præsten har 
taget repræsentanter for bønderne 
med på råd i denne vigtige sag. Dette 
var ikke almindeligt i Danmark på 
den tid, men forekommer kun -  efter 
hvad skolehistorikeren Joakim Lar
sen oplyser - enkelte steder i Ålborg 
stift, bl.a. altså her i Karby.

Det tyder på, at bønderne på disse 
egne - trods stavnsbånd og hoveri - 
ikke havde mistet al selvstændighed 
og medindflydelse i offentlige sager.

Det er præsten, der her skriver 
bøndernes navne, antagelig fordi de 
ikke, eller ikke alle, selv har været i 
stand til det.

Andre steder på Mors, f.eks. i Tæ- 
bring, underskriver 5 bønder med 
egen hånd. De 3 skriver navnet fuldt 
ud, om end meget ubehjælpsomt. De
2 nøjes med forbogstaverne P.J.S. 
og J.M.S., ganske sikkert fordi de 
ikke på skrivekunstens område har 
været i stand til at præstere mere.

En anden ting man studser over er 
bøndernes navne. De svarer nøje til 
de navne, der anvendes i sognene den 
dag i dag og kunne for så vidt være

taget lige ud af Karby kommunes fol
keregister 1949.

Af pastor Brøchners indberetning 
fremgår, at sognenes eneste degn, 
Lyddert Kjærgaard, ikke gav sig af 
med almindeligt skolehold. Han 
holdt sig til de pligter, hans kaldsbrev 
pålagde ham, d.v.s. passede sine om
fattende gejstlige forretninger i de tre 
udstrakte sogne og katekiserede en 
gang imellem med ungdommen i kir
ken eller på en eller anden gård.

Børnenes eventuelle oplæring i 
grundfagene læsning, skrivning og 
regning var ham derimod ganske 
uvedkommende. Desuden - selv om 
han havde haft tid og lyst til at påtage 
sig en sådan undervisning, så var ar
bejdet uoverkommeligt for een 
mand.

Der var ca. 160 børn fordelt på 44 
km2. Afstanden fra Næs Øre til det 
østligste Sindbjerg er ca. 15 km, og 
skolestuer -  for slet ikke at tale om 
skoler -  manglede ganske.

Ikke engang en degnebolig var der 
bleven råd til i det fede Karby sogn. 
Lyddert Kjærgaard måtte logere hos 
præsten.

Religionsoplæring var der altså 
sørget nødtørftigt for, men hvis bøn
derne ønskede deres børn oplært i 
noget for deres erhverv og salighed så 
unødvendigt som læsning og skriv
ning, så måtte de selv sørge for det. 
Og det gjorde de faktisk.

Mindst fem omvandrende skole
holdere, ansatte og lønnede af bøn
derne, tog sig af disse elementære 
fag. De var uden egentlig teoretisk 
uddannelse, dårligt lønnede og lidet 
ansete. I det almindelige omdømme 
rangerede de langt under degnen; 
men det var trods alt dem, der udfør
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te det nødvendige folkeoplysende 
pionerarbejde.

I de fleste sogne på disse egne var 
forholdene omtrent som i Karby, 
omend energiske yngre degne hist og 
her tog et tag med og optrådte i gæ
sterollen som skoleholder for de nær- 
mestboende børn.

Med andre ord: Al egentlig skole
undervisning i Morsø’s landsogne 
var før 1739 privatundervisning.

Når vore udmærkede lokalhistori
kere lejlighedsvis beskæftiger sig 
med svundne tiders skoleforhold, er 
det almindeligvis degnenes og degne
embedernes historie, der behandles. 
Degnerækken føres tilbage -  om mu
ligt helt til reformationen - og der 
gives oplysning om degneembedets 
skiftende indtægter.

Det er naturligvis med fuld ret, at 
disse ting fremdrages. Degnen indta
ger en central plads i ethvert sogns 
kulturhistorie. Det er bare en misfor
ståelse at opfatte en sådan degnehi
storie som egentlig skolehistorie, for 
- som skolehistorikeren Joakim Lar
sen udtrykker det i sit grundlæggen
de arbejde: Med læsning er skolen 
skabt. -  Og det var som nævnt de be
skedne og oftest anonyme skolehol
dere, der på dette område gjorde ar
bejdet, når det da i det hele taget blev 
gjort; for en stor part lærte aldrig at 
tyde bogstaverne.

Degnene er imidlertid som gejst
lige embedsmænd forholdsvis lette at 
efterspore i arkiverne.

De stadig skiftende, privat ansatte 
og foragtede skoleholdere omtales 
derimod i almindelighed slet ikke. 
Kun i enkelte perioder, når folkeop
lysning og skolespørgsmål var under 
debat, f.eks. i 1730’erne, nævnes de i 
forbigående.

Det var jo Kristian den Sjettes al
vorlige ønske at skabe en ordnet 
landsbyskole i sit rige, der frem
kaldte denne skoledebat.

Baggrunden for kongens iver var 
som bekendt hans grebethed af pie
tismen. Erfaringer gennem århun
dreder havde vist, at degnenes 
mundtlige religionsundervisning var 
utilstrækkelig. Hvis børnene virkelig 
skulle fastholde det lærte, var læse
færdighed en nødvendighed.

Derfor stilledes krav om faste læ
seskoler i alle sogne (med skrivning 
og regning som mindre væsentlige bi
fag), og derfor fastsattes en bestemt 
minimumsløn, stor nok til at kvalifi

cerede folk kunne ansættes og fast
holdes.

Da det måtte forudses, at besættel
sen af alle de nye embeder med virke
lig duelige folk ville volde store van
skeligheder, var det nødvendigt at 
udnytte det forhåndenværende mate
riale til det yderste.

Under denne søgen efter egnede 
folk var det, at kongen fik øje på 
degnene. De var jo på pladsen, jævnt 
fordelt over hele landet, og de måtte 
nok kunne bestille noget mere, for
udsat naturligvis, at der byggedes en 
skolestue til degneboligen. Var der 
ingen degnebolig, skulle en sådan 
snarest bygges af kirkeejeren. Største 
lodsejer i sognet skulle være ansvar
lig for skolehusenes eller skolestuer
nes bygning.

De kongelige krav var i og for sig 
ikke urimelige. Sammenlignings
grundlaget var naturligvis de møn
sterskoler, der rundt om i landet var 
bygget af Frederik den Fjerde og 
hans søskende. Disse skoler havde 
kostet ca. 540 rigsdaler pr. styk. Sko
leholderens løn var her 24 rdl. i penge 
+ frit brændsel samt foder til 2 køer 
og 6 får, og det var kongen, der af
holdt de fleste af udgifterne.

Så store krav stillede han dog ikke 
til andre. I 1737 budgetteredes de tre 
påtænkte skoler i Karby-Hvidbjerg- 
Redsted til 80-100 rdl stykket.

Det ser dog ud til, at kongen i no
gen grad har undervurderet vanske
lighederne og navnlig modstanden 
mod det nye.

Den 23. januar 1739 udstedtes 
ganske vist en forordning om skole
væsenet på landet, hvori kravene no
genlunde svarer til det ovenfor an
førte.

Men denne forordning fremkaldte 
en sådan syndflod af protester fra 
hartkornsejerne, der skulle betale, at 
kongen den 29. april 1740 så sig nød
saget til at slække kravene på væsent
lige punkter.

De vigtigste ændringer er føl
gende:

Det overlodes til proprietærernes 
skøn, hvor mange skoler, der skulle 
bygges. Lønnen overlodes det ligele
des til lodsejerne at fastsætte, »da 
kongen formoder, at de vil behandle 
skoleholderne således, at disse ikke 
skulle gøre deres arbejde sukken
des«.

Den gamle omgangsskole skulle

fremdeles være tilladt i udstrakte 
sogne.

Som man ser, er der ikke meget til
bage af de kategoriske krav i den op
rindelige januarforordning.

Dog holdt kongen fast på, at alle 
børn på en eller anden måde skulle 
undervises i læsning, at degnene 
skulle holde skole, og at hver degn 
skulle have selvstændig bolig med til
hørende skolestue. Den nye ordning 
skulle være gennemført inden udgan
gen af 1741 og en skoleplan indsen
des til stiftsøvrighedens approbation. 
Var de nødvendige nybygninger ikke 
færdige til tiden, vankede der dag
bøder.

Den fastsatte frist var jo ret kort, 
og overalt i landet fik man travlt med 
at forberede nyordningen - også her 
på Mors.

Den 4. og 6. november 1740 af
holdtes i Nykøbing to møder, der 
med fuld ret kan betegnes som histo
riske. Her fastlagdes nemlig rammer
ne for øens fremtidige skolevæsen, 
og de på mødet trufne beslutninger 
blev virkelig i løbet af et par år ført 
ud i livet.

Hvem var de da, de mænd, man 
betroede afgørelsen i denne vigtige 
sag?

Ja - til stede var naturligvis kon
gens repræsentant, »kongelige maje
stæts etatsråd og amtmand over Due
holm, Ørum og Vestervig ambter, 
Claus Christian Schenkel«. Gejstlig
heden, der skulle føre tilsyn med de 
nye skoler, var selvfølgelig også re
præsenteret.

Øen havde dengang to provster, 
een for hvert herred - derfor to mø
der - og det var provsten for Sønder 
Herred, der efter højeste ordre havde 
indkaldt til mødet den 4. -  Han skri
ver myndigt i protokollen: »Ved for
hen omsendte brev har jeg til i dag 
indkaldt samtlige kirkeejere og stør
ste lodsejere samt præsteskabet udi 
samme herred at møde her i Nykø
bing for mig, Marius Gjøl, på det at 
vi heraf kunne erfare, hvor mange 
nye skoler, der i sognene nødvendig 
behøves«.

Største lodsejer i hvert sogn var 
med, fordi det var ham, der havde 
det økonomiske ansvar for skolepla
nens gennemførelse, omend der åb
nedes ham adgang til delvis at vælte 
byrden over på almuen.

Største lodsejer i Redsted og egent
lig også i Hvidbjerg sogn, når hoved-
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gården Glomstrup medregnedes, var 
kammerjunker F. C. Klingenberg, en 
sønnesøn af den bekendte general
postmester Poul Klingenberg, Høj
ris.

F. C. Klingenberg besad udstrakt 
jordegods på Syd- og Vestmors, bl.a. 
Lund, Blidstrup og Glomstrup, sam
tidig med at hans moder, Ulrika Au
gusta von Spechan, ejede Højris og 
Dueholm. Slægten, der stammede 
fra Tyskland, var altså en betydelig 
magtfaktor i en stor del af Sønder 
Herreds sogne.

Samme F. C. Klingenberg var iøv- 
rigt slet ikke uinteresseret i sine bøn
derbørns oplysning. Det var således 
ham, der i 1733 - af egen fri vilje -  
lod opføre øens første egentlige sko
lehus i Øster Assels og der ansatte og 
lønnede en anerkendt dygtig skole
holder. Men han ville rigtignok helst 
ordne den slags sager efter sit eget 
hoved. Kongens og stiftsøvrighedens 
krav og indblanding gjorde ham stæ
dig.

I Karby sogn var største lodsejer 
proprietær Stjernholm til Ørndrup.

Kirkeejeren var med, bl.a. fordi de 
nye skolestuer skulle sættes på kir
kens grund. Desuden manglede der 
enkelte steder, f.eks. i Karby, en deg
nebolig.

Største lodsejer og kirkeejeren var 
i mange tilfælde samme person, nem
lig stedets herremand. Enkelte kirke
ejere boede dog langt borte, hvilket 
netop var tilfældet med ejeren af 
Karby, Hvidbjerg og Redsted kirker, 
cancellirådinde Lassen til Rødsiet i 
Vendsyssel. Hun har antagelig - som 
Ulrika von Spechan - ladet sig re
præsentere på mødet ved en fuld
mægtig.

Man lægger med nogen undren 
mærke til, at Morsø’s degne helt 
mangler. På de tilsvarende møder i 
Viborg stift mødte hver præst frem 
med sin degn, vel sagtens ud fra den 
betragtning, at mødet på afgørende 
måde ville gribe ind i degnens tilvæ
relse.

Skoleholdernes fraværelse kan 
derimod ikke undre. Ganske vist 
havde de hidtil været temmelig ene 
om at udføre det folkeoplysende ar
bejde, men de var så fattige og lidet 
estimerede, at ingen fandt på at høre 
deres mening. De ville jo heller ikke 
have pyntet i det fine selskab.

Bønderne, der dog i 1737 blev råd
spurgt, var heller ikke repræsenteret

på det afgørende møde i Nykøbing, 
og de udgjorde jo dog den langt over
vejende del af befolkningen.

Sognene blev nu gennemgået eet 
for eet, og de trufne beslutninger ført 
til protokols.

Om Karby - Hvidbjerg - Redsted 
hedder det: »I Karby er ingen degne
bolig, hvorfor cancellirådinde Las
sen til Rødsiet tilkommer samme at 
anskaffe, og proprietær Stjernholm 
til Ørndrup besørger ligeledes til deg
neboligen opført en skolestue på tre 
fag med skorsten.

Foruden degnen, som skal holde 
skole i hovedsognet, vil behøves 
tvende omgangsskoler i annexerne 
(Hvidbjerg og Redsted).

Beboerne på Agger holder selv en 
omgangsskoleholder til ungdom
mens undervisning«.

Som man ser, slipper Klingenberg 
forbavsende billigt. Det er fru Lassen 
og Stjernholm, der må betale hele gil
det. Resultatet af kongens tilbagetog 
fra januar 1739 til april 1740 er altså, 
at de tre oprindelige skolehuse nu er 
reduceret til een skolestue + en deg
nebolig, der skulle have været bygget 
alligevel før eller senere.

Dengang som nu var det alminde
ligt, at der fra højeste sted udstedtes 
påbud, der ganske stille saboteredes 
af de lokale myndigheder og senere 
glemtes. Således gik det dog ikke 
denne gang. Nu var det alvor.

At planen virkelig blev realiseret 
efter bogstaven, og at cancellirådin- 
den ikke har fedtet sig fra sin del af 
opgaven, fremgår af en indberetning 
fra 1744, underskrevet af degnen i 
Karby, der nu hedder Vogelius. Han 
er yderst tilfreds med det opnåede:

»For nogle år siden har velbårne 
cancellirådinde Lassen opbygt et hus 
i Karby ikke langt fra kirken til deg
nebolig. Huset er i god stand og be
står af 9 bindinger, hvorudi er en stue 
af 3 gulve, en mindre af 2 gulve, et 
kammer i udskuddet i stuen, et kjøk
ken med skorsten og et bryggers af 2 
gulve. Til samme bolig er en skikke
lig kålhave, og skolestuen er lagt til 
boligen.

At degnen og kunne have noget at 
føde et par køer og nogle får med, 
har fruen været så gunstig, at hun 
har perpetueret til ham et sted i Kar
by, står i matrikel til 1 tønde, 1 skp., 
3 fjk. hartkorn. Her er lade og lo 4 
bindinger og fæhus 3 bindinger i for
svarlig stand.

Ilding fås, som det her på egnen er, 
på marken lige med andre«.

Det lyder jo ret godt. Dog må det 
erindres, at det væsentlig er som 
degn, ikke som skoleholder, at Voge
lius nyder alle disse goder, og det er 
kun i Karby, der er tale om virkelige 
forbedringer og ordnede forhold. I 
Hvidbjerg og Redsted fortsætter 
man med det gamle omgangsskole
hold til nogenlunde samme pris som 
hidtil.

En »repartation«, dateret Glom
strup den 9. august 1742 giver oplys
ning om Redsted skoleholders løn
ningsforhold:

»Udi dette sogn antages om vinte
ren en omgangsskoleholder, som 
bliver tillagt følgende:

1) Redsted kirkes lysepenge, som 
er 3 rgd. 2 mark.

2) For hvert barn han lærer at læ
se, skrive og regne 2 skilling ugentlig, 
mens de fattige børn får fri undervis
ning.

3) Der gives hannem fri kost af 
samtlige sognemænd, enten de have 
børn eller ikke.

4) Hvad mulkter, tavle og bæk
kenpenge, der måtte indkomme, 
bliver anvendt til bøgers indkøb for 
fattige børn«.

Tilsvarende indberetninger fra 
1742-43 foreligger fra de fleste af 
øens sogne. De synes alle affattede 
efter samme retningslinier. Det gæl
der iøvrigt for hele landet, at skole
forholdene egnsvis var nogenlunde 
ensartede, mens der kan påvises store 
forskelligheder fra landsdel til lands
del, f.eks. fra Mors til Vendsyssel.

For Redsted sogn nævnes det ud
trykkelig, at skoleholderen kun anta
ges for vinteren. Kongens drøm om 
helårsskolegang blev altså ikke reali
seret i denne omgang.

De omtalte tavle- og bækkenpenge 
var frivillige gaver, indsamlet f.eks. 
ved trolovelser, brudevielser og bar
nedåb. Hvad de har indbragt, vides 
ikke; men man kan roligt -  efter erfa
ringer andetsteds fra - regne med, at 
det har været meget lidt.

Pastor Brøchner nærer ikke store 
forventninger til denne indtægtskil
de. I 1737 udtaler han: Det var vel at 
ønske, at den frivillige gave ved 
tavle- og bøssepenge kunne indbrin
ge noget raisonabelt; men hvad deraf 
kan ventes, kan ungefær sluttes af 
det, der hidtil er indkommen til Hel
singør skole«.
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Det er bemærkelsesværdigt, at 
herremændene her på øen tilsynela
dende helt slipper for at betale noget 
til skoleholderens løn. Lysepengene, 
der fra nu af skulle anvendes til sko
len, var jo ikke en egentlig merud
gift, idet et tilsvarende beløb antage
lig før har været anvendt til kirkens 
belysning.

Om lysene så virkelig er bleven 
slukket, om de tre skoleholdere vir
kelig har formået at mørkelægge 
Brøchners kirker, er et andet interes
sant spørgsmål, som en nøje under
søgelse af gamle kirkeregnskaber 
måske kunne besvare.

Der er jo den mulighed, at det 
nødvendige beløb på anden måde er 
skaffet til veje. Præsten antyder i 
1739, at han i givet fald kunne tænke 
sig selv at afholde udgiften.

Den eneste virkelige nydannelse i 
sognene, skolestuen i Karby, som 
proprietær Stjernholm altså har an
svaret for, synes der ikke at være 
ofret unødvendig luksus på. Og dog 
er det den tarvelige skolestue, mer 
end den relativt vel udstyrede degne
bolig, der i denne forbindelse har in
teresse.

Skolestuen indleder nemlig et helt 
nyt afsnit i sognets kulturhistorie. 
Degneboligen afslutter en epoke.

En inventarliste fra 1755 giver os et 
billede af skolestuens spartanske ud
styr.

Der findes: En bilæggerovn af 
jern, 2 borde, 2 faste og 2 løse bænke 
samt en bibel. -  Det er alt.

Der nævnes ikke noget om 
ABC’er, salmebøger, testamenter, 
religiøse læsebøger o.s.v., ting, der 
fandtes i en del af de andre skolestuer 
på Mors til brug for fattige børns un
dervisning.

De før omtalte tavle- og bækken
penge skulle jo anvendes til disse 
ting. Det ser således ud til, at Brøch
ners skepsis m.h.t. udbyttet af disse 
frivillige gaver har været fuldt beret
tiget.

De opnåede resultater kan synes 
små. Kristian den Sjette opnåede hel
ler ikke her i sognene det, han oprin
delig havde tænkt sig; men der var 
dog håndgribelige resultater at pege 
på, i Karby som ud over øen. I Mors
lands 15 pastorater byggedes ialt 13 
skolestuer (0. Assels og Ljørslev var 
allerede forsynede). Der var lagt en 
grundvold, hvorpå den egentlige fol
keskole senere kunne bygges.

Houmøllerslægtens
våbenskjold A f  Else Bak

Når man ser et våbenskjold, tænker 
man uvilkårligt, at det må tilhøre en 
gammel adelsslægt, men det behøver 
altså ikke at være tilfældet. Hosstå
ende våbenskjold er så nyt som fra 
1943 og tegnet af Th. Wohler. Det 
forestiller et vandmøllehjul tegnet i 
sølv på blå bund og symboliserer 
Houmøllerslægtens oprindelse fra 
gården »Houmølle« i Outrup sogn 
på Mors. -  Og lige meget hvor i ver
den vi møder en m/k med navnet 
Houmøller, så kan vi være sikker på, 
at hans aner går tilbage til »Hou
mølle« i Outrup.

Navnet blev efter begæring af 
snedkermester Ludvig Christian 
Houmøller, og iflg. Justitsministeri
ets skrivelse af 29. august 1904 be
skyttet. At det er et beskyttet navn vil 
sige, at ingen uden for slægten kan 
købe eller tilegne sig navnet.

Slægten stammer som sagt fra går
den »Houmølle« i Outrup; den lå 
helt nede ved fjorden, ved Dragstrup 
Vig, og havde en stampemølle. I dag 
er gården trukket længere ind på 
marken, så Limfjordens vande ikke 
kan nå den. Tæt ved gården løb en å, 
og her lå vandmøllen, som trak stam- 
peværket; derfor er der et vandmøl
lehjul i våbenskjoldet.

Den første af slægten, som boede i 
»Houmølle«, hed Johan Jensen 
Åbo, født i 1704 på herregården 
»Vennergård« ved Ringkøbing og 
død i »Houmølle« i 1780. Han fæ
stede gården i 1739, da den var en fæ
stegård under »Damsgård« i Outrup 
sogn; samtidig giftede han sig med 
enken i gården, hun hed Anne Sø
rensdatter og var enke efter feldbere- 
der Søren Jensen, der døde i 1738. 
Anne Sørensdatter døde i 1751, 76 år 
gammel, og i 1752 gifter Johan Jen
sen Åbo sig igen med den unge pige, 
Anne Pedersdatter, fra Fjallerslev, 
med hvem han fik 7 børn. Nr. 4 af 
disse børn, Peder Johansen Åbo, 
bliver født i »Houmølle« den 14. 
marts 1763 og døde samme sted 27. 
september 1796 ved et ulykkestilfæl
de. Idet han kom kørende med et læs 
lyng, knækkede den ene vognaksel,

og læsset væltede ned over ham og 
dræbte ham. Han efterlod sig enken 
og 4 sønner; en af sønnerne, Anders 
Pedersen Houmølle, blev døbt den 
20. juli 1791 og var den første, der 
blev døbt med familienavnet Hou
møller. Han blev også feldbereder li
gesom sin far og farfar, men han 
flyttede til Skyum i Thy, og iflg. fol
ketællingslisten 1834 ejede han en 
stampemølle i Sønderhå, og herfra 
kommer en gren af slægten til Vend
syssel, som Sven Houmøller skriver 
om i sin bog »Den vendsysselske 
slægt Houmøller« fra 1947 -  heri fin
des våbenskjoldet afbildet.

En anden søn af stamfaderen, Jo
han Jensen Åbo, hed Anders Johan
sen Åbo; han giftede sig med nabo
datteren Anne Andersdatter fra 
»Odgård« i Fjallerslev, og de køber 
et lille stykke jord i Rakkeby, hvor 
igennem der løb en å. Ved stort slid 
og dygtighed får de dæmmet op for 
vandet og laver en stampemølle. De 
køber efterhånden mere jord og 
grundlægger gården »Houmølle« i 
Rakkeby. Herfra udgår også en stor 
slægt, hvad man kan læse om i Hou- 
mølle-slægtsbogen af Hans Chr. 
Houmøller fra Outrup.

Den gamle Johan Jensen Åbo blev 
i folkemunde kaldt »Svenske 
Johan«, hvorfor mange troede, at 
han var svensker, men det var han ik
ke. Det er i de seneste år fundet og 
godtgjort af genealog Anton Blaa- 
bjerg i Viborg, at han er født på her
regården »Vennergård« ved Ringkø
bing; hans far hed Jens Pedersen 
Åbo og stammede formentlig fra 
Åbogård i Ormslev sogn ved Århus; 
han blev gift i 1703 med Marie Ro- 
num, der stammer fra de køben
havnske slægter Fuiren og Trøner.

Kilder: Slægtsbøgerne af Hans Christian 
Houmøller fra Outrup og Svend 
Houmøller, som er ud af den vend
sysselske familie.
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Folkeholdet på »Moutrup« i Blidstrup 1944. Arkivet vil gerne have oplysninger og beretninger om livet og arbejdet på de 
store gårde i første halvdel a f dette århundrede.

Efter billedet at dømme havde personalet det godt hos planteskoleejer Oscar Bang, Vesterbro. Nr. 2 fra højre er Oscar 
Bang, nr. 3 Aage Jensen. Billedet er taget i 1925.
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Frelsens Hærs børneorkester i Øster Assels -  hvornår? Var det drenge fra Øster Assels? Arkivet vil gerne have oplys
ninger herom.

Sangerstævne i Præstbro 1935. Lærer Dinsen, Ørding, dirigerer koret.
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Familie og naboer samlet hos Johanne og Jens Nøhr, »Mosbjerggaard«, Sundby, 1903. Siddende fra venstre: Thora 
Nøhr, Kathrine Nøhr, Peder Tøf ting, Marie Tøfting Klavsen, Karen Bækhøj, Worm, Dam, Maren Klavsen, Johanne 
Kjeldbjerg, Kresten Klavsen, Kirsten Josefsen, Karen Nøhr, Trine Thorsen, Signe Jensen, Kresten Jensen, »Madam« 
Hausgaards, Ane Villadsen og Maren Nøhr. -  Siddende i græsset: Peder Klavsen, Viggo Nøhr, Jens Klavsen og Kristine 
Knudsen. -  Stående fra venstre: Peder Kortbæk Nøhr, Peder Nøhr, Kresten Tøfting, Jørgen Overgaard, Martin Klavsen, 
Thorvald Jensen, Søren Overgaard, Worm, Jens Kristian Nøhr, Annine Kortbæk Nøhr, Kresten Kortbæk Nøhr, Sonne, 
pastor Sonne, Maren Nøhr, Karen Frøslev, Else Marie Overgaard, Ane Vester, Mikkel Frøslev, Povl Nøhr, Marie Mari
ager, Ole Peter Overgaard, Kirsten Overgaard, Kresten Villadsen og Kresten Hangaard.

Grundlovsmøde ved Præstbro 1920. Den første gang, der omtales grundlovsmøde her, var 1874. Højskoleforstander 
Poulsen Dahl, pastor Lund, pastor Lillelund og gårdejer Peder Krogh talte. Referatet fra festen sluttede med: »Den 
yngre del a f forsamlingen sluttede festefrmed dans«.
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Hvem er denne famile og hvor boede de?

Selv om der var lidt plads i kælderen under Øster Assets forsamlingshus blev der arbejdet med liv og lyst i 1925.
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Per Brun og Knud Pære
A f  Steen Busck

I sommeren 1889 var folkeminde
samleren Evald Tang Kristensen på 
Mors. Han gik rundt til folk, som var 
gode til at fortælle, og skrev ned på 
stedet, hvad de fortalte. Hos Johan
ne Jensdatter i Bjergby fik han føl
gende historie:

Manden i Overgaard, Faartoft, 
Sundby sogn, hed Knud og var 
lidt fornem. Lidt nordvestfra bo
ede i en gård en mand, der hed Per 
Brun. Han gav engang den anden 
øgenavnet Knud Pære, og det vil
le denne jo  ikke finde sig i. Så ri
der han en dag ned til Per Brun og 
træffer ham uden fo r  gården, 
hvor han var ved at plove. Så siger 
han: »Hvad kalder du det øg og 
det øg?« Ja, det var da det sorte 
og det røde. »Nå, og mig kalder 
du jo  Knud Pære«. Dermed tager 
han ridepisken og giver Per en a f  
den. Men det ville Per Brun ikke 
tage fo r  gode varer, han tager 
plovstangen og hugger den i hove
det a f ham, så han falder død om.
(Evald Tang Kristensen: Jysk Almueliv, 
6. afd. s. 205).

Sådan plejer morsingboer jo ikke at 
opføre sig. De fleste vil nok stille sig 
skeptisk til den historie. Det gælder 
også historikerne. I en artikel med 
titlen »Af usikkert kan ikke komme 
sikkert« beskæftiger historikeren 
Henrik Stevnsborg sig med de så
kaldte hoverisagn, d.v.s. de fortæl
linger fra den folkelige overlevering, 
der drejer sig om forholdet mellem 
bønder og herremænd. Historien om 
Per Brun og Knud Pære kan henreg
nes til denne type, eftersom Over
gaard før i tiden var en herregård. 
Henrik Stevnsborg mener, at disse 
sagn er aldeles utroværdige. »Herfra 
vil der aldrig kunne hentes sikre be
læg, når historien om konflikten 
mellem herremand og bonde i det 
førindustrielle Danmark skal skri
ves«, hedder det i artiklen; sagnene 
kan alene bruges som kilder til de

holdninger og forestillinger, der var 
gældende i slutningen af 1800-tallet, 
da de blev fortalt. Vores historie kan 
med andre ord kun fortælle os noget 
om Johanne Jensdatter og hendes 
tid, ikke om stavnsbåndstidens Mors 
(Fortid og Nutid bd. 29, 1982).

Meget taler for, at Henrik Stevns
borg har ret. Historien om Per Brun 
og Knud Pære blev fortalt året efter, 
at de danske bønder havde fejret 
100-året for stavnsbåndets ophævel
se. De politiske modsætninger mel
lem Venstre og Estrups godsejerrege
ring var skarpe, og fortællinger om 
bønders modstand mod godsejerne 
og deres fogeder har næppe været 
upopulære. Ydermere fortæller 
Evald Tang Kristensen i sine erin
dringer om Johanne Jensdatter, at 
hun hørte til de oplyste grundtvigske 
kredse på Mors og »gerne ville tale 
om de stridsspørgsmål, der dengang 
var oppe i tiden« (E. T. Kristensen: 
Minder og oplevelser III s. 268,f). 
Den, der som jeg er på jagt efter op
lysninger om 1700-tallets morsing
boer, har altså al mulig grund til at 
lægge historien om Per Brun og 
Knud Pære til side. Hvad jeg da også 
gjorde.

Så skete der imidlertid det, at jeg i 
en pakke med kirke-, skole- og fattig
sager fra Solbjerg sogn, som opbeva
res i Aalborg bispearkiv i Landsar
kivet i Viborg, stødte på et brev fra 
præsten i Solbjerg-Sundby til biskop
pen. Det var dateret 17. august 1761 
og lød med præsten Matthias Steen- 
bergs egen stavemåde således:

Elskeligste Hr. Fader i Christo!
Dend Mand, som haf de slaget Be
boeren i Overgaard, hvorom ieg 
haf de dend Ære at tale med Deres 
Højærværdighed, da ieg sidst var 
i Aalborg, haver ieg strax efter 
min Hiemkomst talt med, men 
fandt ham saa gienstridig, at ieg 
fo r  hans fremfarenhed til sidst 
maatte gaae ud fra ham, og gav 
ieg ham til sidst Advarsel, at hvis

hand ikke afstoed fra saadan sin 
Haardnakkenhed, blev hand i 
saadan Tilstand ikke admittered 
til Sacramentet. Da hand nogen 
Tiid derefter tilligemed hans Kone 
kom til Skrifte, kaldte ieg ham al
leene indtil mig i Skriftestolen fo r  
paa det Stæd (h vor ellers andre, ja  
de skrækkeligste Gemytter pleje 
dog at være bøjelige) at handle 
med ham i Eenrum, og søge at 
bringe ham til Erkiendelse a f dend 
Synd tillige med alle hans andre 
begangne Synder, og a f et anger
given Hierte at søge Forladelse 
derfor hos Gud og Frelseren: 
hvorpaa hand svarede, at hand 
haf de slet intet ondt giort, det var 
Nødværge, og hand haf de slet in
gen Nag i sin Samvittighed derfor. 
Ieg sagde, det kunde slet ikke 
undskylde ham for Gud; thi om- 
endskiøndt hand ikke agtede eller 
følede det fo r  Gud, saa var det 
dog alligevel Synd; og i saadan 
Tilstand ikke kunde antages til 
Sacramentet; hvorpaa hand med 
Bitterhed svarede, at ieg haf de in
gen gode a f at tale til ham om 
dend Sag, hand vilde slet intet 
høre derom; hvorpaa ieg til Slut
ning sagde: at siden hand viiste 
saadan forsætlig, kiendelig og be
standig Gienstridighed, og vilde 
ikke lade sig undervise a f mig, 
som hans Siæle-Sørger, til hans 
Siæls bedste, saa kom hand heller 
ikke til Herrens Bord i saadan Til
stand, og førend hand lod sig rette 
og bedre. Derpaa gik hand tillige 
med hans Kone, som stoed uden
for, bort, og paa Kirkegulvet 
raabte det tilstæde-værende Folk 
(som intet haf de hørt) til vidne, at 
ieg viiste ham fra Skrifte, fordi 
hand hafde slaget Manden paa 
Overgaard...

Pastor Steenberg fortæller videre, at 
Peder Jensen -  sådan hed synderen - 
nogle dage derefter kom til ham med 
to vidner og forlangte en begrundelse
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Dalgård i Fårtoft, fotograferet ca. 1900. »Per Brun«s gamle råling med udskud var da forlængst væk. Den nye tids gård
mand, Kristian Overgaard, der ses til venstre fo r hestene, har næppe kunnet finde på at opføre sig som sin forgænger.

af præstens egen mund for, at han 
havde nægtet ham adgang til nadve
ren. Da Steenberg afslog det, sagde 
Peder Jensen, » ... at saa skulde hans 
Hosbond, Major Klingenberg, lade 
forbyde, at hverken ieg eller min 
Kone maatte komme til Herrens 
Bord«. Dette var ikke tomme ord. 
Kort tid efter havde pastor Steenberg 
modtaget et brev fra ejeren af Peder 
Jensens fæstegård med krav om en 
forklaring. Hårdt presset bad nu 
Steenberg sin biskop om hjælp.

Af andre kilder fremgår det, at Pe
der Jensen var fæster af en gård på 
mere end 9 tdr. hartkorn i Faartoft, 
og at hans søns enke giftede sig med 
en mand ved navn Peder Brun, der 
hermed fik den samme gård. Meget 
tyder på, at vi står overfor sagnets 
Per Brun og dermed den historiske 
kerne i Johanne Jensdatters fortæl
ling.

De øvrige detaljer kniber det med. 
Beboeren i Overgaard hed næppe 
Knud. Sundby kirkebog anfører 
blandt de døde en forpagter på Over
gaard, men han døde først 1771, og 
hans navn var Christen Pedersen. In
gen af de døde under året 1761 eller 
de nærmeste foregående år kan være 
manden bag Knud Pære. Ej heller 
tingbogen omtaler nogen drabssag i 
Faartoft i disse år. Så beboeren i 
Overgaard kan næppe være død af

de slag, han fik. Endelig melder pa
stor Steenbergs brev jo intet om selve 
hændelsen og dens årsag ud over Pe
der Jensens bemærkning om, at han 
havde handlet i nødværge. Johanne 
Jensdatters fortælling er blevet bedre 
med årene, som de fleste historier 
gør.

Men det pure opspind var den alt
så ikke, ej heller et vandresagn, som 
en eller anden i den lange række af 
fortællere har givet en lokal tilknyt
ning. Og fortællingens centrale bud
skab: bondens modstand mod »de 
fine«, der passede Johanne Jensdat
ter og hendes samtid så godt, finder 
vi jo til overmål bekræftet i Peder 
Jensens optræden. Ganske vist var 
han ikke oppe imod sin herremand, 
som han tværtimod kaldte til hjælp, 
men han var oppe imod en herre
gårdsforpagter og siden præsten, og 
det var fine folk. De tilhørte sammen 
med fogeder, Nykøbing-købmænd 
og andre den morsingske overklasse, 
som stod højt hævet over de menige 
bønder, herunder selv store gård- 
mænd som Peder Jensen. Tingbogen 
og flere andre kilder, navnlig bispe- 
arkivets dokumenter, giver et leven
de billede af klasseforskellene.

Præsten var en aldeles central per
son i dette samfund. Han var ikke 
blot den lokale specialist i religiøse 
sager, han var kongens repræsentant

over for menigheden også i mange 
verdslige anliggender. Præsten var 
måske overhovedet det vigtigste led i 
den enevældige stats forsøg på at fø
re sin indflydelde til bunds i samfun
det med en stadig mere effektiv ad
ministration og kontrol. Han op
trådte over for sine sognebørn næ
sten på samme måde som kongen 
over for sine undersåtter, som en fa
der for sine børn. Præsten var den, 
der skulle indskærpe landsbybefolk
ningen Guds lov, koncentreret i de ti 
bud, og kongens lov og forordninger 
og kalde de ulydige til orden. Blandt 
hans sanktioner var dette, at han 
kunne udelukke sine sognebørn fra 
altergangen, og det var en alvorlig 
sag. Enhver der ikke kunne godt
gøre, at han havde været til alters 
mindst én gang om året, var stemplet 
som ulydig og stod i fare for at miste 
Herrens nødvendige veldignelse i sin 
bedrift, sit arbejde og sit liv overho
vedet; for ikke at tale om saligheden, 
der betød alverden for den tids men
nesker.

Matthias Steenberg havde netop i 
1761 overtaget embedet i Solbjerg- 
Sundby, et af øens fedeste kald. Han 
kom fra et mindre embede i Norge, 
som jo dengang hørte under den dan
ske konge. Af hans mange breve til 
biskoppen fremstår et næsten tragisk 
billede af en ung, nidkær, pietistisk
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præst, som aldrig nåede sine mål. 
Med utrættelig energi forsøgte han 
de første år at indpode den rette kri
stendom og selvkontrol i sine sogne
børn, men det lykkedes kun dårligt. 
Efter en lang række konflikter især 
med folk i annekssognet Sundby be
gyndte han at søge andre embeder. 
Som grund angav han de usunde for
hold i Solbjerg præstegård. Men bi
spen lod ham blive. Steenbergs sidste 
brev har nærmest karakter af et nød
råb. Det er skrevet på hans dødsleje i 
året 1774 midt under den store sag 
mod de vakte, den såkaldte kyssesekt 
i Sundby, Jørsby og Ørding, som jeg 
har skrevet om andetsteds (Den jyske 
historiker nr. 25, 1983).

Peder Jensen-sagen var Mathias 
Steenbergs første sammenstød med 
de genstridige morsingboer. Peder 
Jensen skulle lære, at det var synd at 
slå et andet menneske selv i nød
værge. Vi må forstå, at vold var no
get anderledes naturligt for den tids 
mennesker end for os. Tingbogen 
bringer mange glimt af voldsomhe
derne, flere og flere jo længere vi 
kommer tilbage i tiden. F.eks. blev 
gårdmand Christen Poulsen i Sund
by i året 1682 synet af fire andre 
gårdmænd i byen, som befandt, at 
han havde »it Slag og hul i den ven
stre side af hans hofved«. Det var 
manden i Sundbygaard, der havde 
givet ham det. De to mænd kom si
den overens og gav hinanden hånd
slag derpå i herredsretten. Sådanne 
voldsomheder var det en af enevæl
dens vigtigste bestræbelser at komme 
til livs, og bestræbelserne kronedes 
efterhånden med held. Historikeren 
Georg Hansen har sandsynliggjort, 
at der i løbet af 1700-tallet skete en 
omfattende fredeliggørelse af sam
fundet. Præster og degne kom ikke 
længere op at slås foran alteret, og 
selv bønderne holdt sig mere og mere 
i skindet. Slagsmålene begrænsedes 
langsomt til karlenes og drengenes 
verden.

Men Peder Jensen hørte endnu ik
ke til dem, der havde forstået, at 
slagsmål er synd. Det kneb også for 
en anden af sognets store gårdmænd, 
Jørgen Pedersen, der nogle år senere 
overfaldt sin tidligere tjenestekarl 
Peder Lassen på gaden i Nykøbing 
»med hug og slag«, fordi han havde 
ført hans søster i ulykke. Naturligvis 
skal man være forsigtig med at slutte 
fra sådanne enkeltstående eksemp

Overgård i Sundby lå fo r sig selv på en høj bakke uden fo r  sognets to byer, 
Sundby og Fårtoft. Gården er ikke handlet siden 1799, men ved giftermål og 
arv forblevet i samme slægt, som har taget navn efter gården.

ler. Der kan jo være tale om særligt 
voldelige typer, som vi også har dem 
i dag. Men Jørgen Pedersen var ellers 
et fredeligt gemyt. Tingbogen giver 
et fyldigt portræt af ham. Og det la
der til, at Peder Jensen appellerede til 
en almindelig accept af sin handling, 
da han stod i Sundby kirke og råbte 
sin forbitrelse ud for den samlede 
menighed. Hvem ville iøvrigt have
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Samfund

Foredrag . Studiekredse . Ekskursioner 
Medlemsblad . Årsskrift (Jul på Mors)
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Henvendelse kan ske til bestyrelsen:
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opført sig sådan i dag - i kirken eller i 
nogen anden forsamling?

Nej, den tids morsingboer var ikke 
som dem, vi kender. Der er stadig 
grund til at lytte til historier som den 
om Per Brun og Knud Pære. Selv om 
Henrik Stevnsborg selvfølgelig har 
ret i, at vi ikke uden videre kan stole 
på dem. Vi må tilbage til de samti
dige kilder.
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Min oldefar
Søren Poulsen Smed i Elsø
A f  Chr. Tage Jensen

Livets aldre -  død og begravelse. Så
ledes lød titlen på en udstilling på 
Morslands historiske Museum, som 
var lavet i samarbejde med Morsø lo
kalhistoriske Arkiv.

Denne udstilling fik mig til at tæn
ke på min oldefars begravelse i 1880.

Af forskellige gamle papirer får 
man et ret godt indblik i, hvordan 
folk levede og døde i forrige århun
drede.

Søren Poulsen var født i Tofte
gård, matr. nr. 14 i Elsø i 1795, hans 
forældre var Poul Sørensen Smed og 
Johanne Poulsdatter.

Da Søren Poulsen var ca. 10 år 
gammel fik han fra sin lærer, J.M.S. 
i Elsø, et fint håndskrevet vers eller 
en formaning med en skriveprøve på 
gamle og nye bogstaver. Formanin
gen lyder således:

Hør min Søn vær stærk i den Naa- 
de som er i Christo Jesu, og Hvad du 
haver hørt af mig dit befall troe Men
nesker som kand være dygtige ogsaa 
til at lære andre. Bevar det gode som 
er nedlagt hos dig, formedelst den 
Hellig Aand, som boer i dig. Derfor 
liid du ondt, som en god Jesu Strids
mand, Ingen som strider, indvikler 
sig i dete Livsbestillinger, at Hand 
kand behage den som ham anam- 
mede! Men derson nogen strider ef
ter Loven: forstaae hvad jeg siger, 
thi Herren skal give dig forstand i alle 
Ting, Kom Jesum Christum ihu, som 
er opreist fra de Døde, af Davids 
Sæd, for hvilken jeg liider ondt som 
en Misdædere, men Guds ord er icke 
bundet, Derfor taaler jeg alle Ting 
for de udvaldes skyld, at de og skulde 
faae den Salliggiørelse som er i Chri
sto Jesu, med evig Herlighed. Det er 
en troeværdig tale, og aldeeles værd 
at anamme.

Frygt mit barn den store Gud, /  ær 
hans Navn og lyd hans Bud, /  hellig 
hold din Hvile Dag, /  ær Forældre 
uden Nag, /  Dræb ei Nogen, Driv ei

Hoer, stiæl ei, vær ei falsk i ord, /  
skye begierlighed paa jord.
Det ønskes af JMS.- Elsø skole den 
29. Marts 1805.

Guds frygt er nyttig til alle Ting.
Året 1824 overtog han gården efter 

sin far, og han måtte svare en aftægt 
af værdi 200 rigsdaler.

30 år gammel blev han gift med pi
gen Johanne Christensdatter fra 
Flade, de fik 10 børn, men kun de 4 
levede.

I 1862 afstod han gården til sin søn 
Kresten Sørensen Smed, og han måt
te svare en meget stor aftægt, som så 
således ud:

Da jeg Søren Poulsen ved skøde af 
dags dato har afstået min gård, matr. 
nr. 14 i Elsø med underlagte ejendom 
til min søn Christen Sørensen, så har 
jeg for min og hustru Johanne Chri- 
stensdatters livstid betinget mig føl
gende aftægt, således som i efter- 
skrevne poster hermed er bestemt:
1. Til min og hustrus beboelse og af
benyttelse indrettes i den nordre ende 
af det østre hus 20 alen i længde og 10 
alen i vidde eller bredde en forsvarlig 
og god beboelseslejlighed, som i det 
hele indrettes og ligger efter aftægts
folkenes ønske. Denne beboelseslej
lighed er gårdens ejer pligtig til årlig 
forsvarlig at holde vedlige.

Når aftægtsfolkene har flyttet i af
tægtslejligheden, er de berettiget til 
at udtage af gårdens ind- og udbo, 
hvad de har fornødent til aftægtslej
lighedens møblement og dens behov.
2. Sålænge jeg og hustru lever er 
gårdens ejer pligtig til årligt at levere 
os:

4 tdr. rug af vægt 12 Ipd. pr. td. (1 
Ipd. = 8 kg), 6 tdr. byg af 10 lpd., 16 
pd. talg, 3 lpd. flæsk af forkroppen 
med undtagelse af hovede, 3 lpd. 
smør, 2 lpd. ost, 12 snes æg, 8 snes 
røgte ål, som skulle veje mindst 4 
lpd., 18 potter kornbrændevin (1 pot 
ca. 1 liter), 12 pd. Obels halvt røgto

bak og halvt skrå, 2 pd. humle, 2 
skp. salt, 12 pd. hør, 2 tdr. kartofler, 
2 fede levende gjæs a 12 pd., 2 fede 
får eller beder med uld, som hver 
skulle indeholde 8 pd. talg ved slagt
ningen om efteråret, 1 pd. tør torsk, 
2 snese røgte tørflynder, 16 pd. kaf
febønner, 4 pd. cikorie, 8 pd. candis- 
sukker, 4 pd. melis, 2 pd. puddersuk
ker, 8 lod the, 2 potter rom, 4 flasker 
vin.

12 læs skudtørv a 60 snese, de leve
res af forsvarlig godhed og størrelse 
og frit hjemdragen og sætte i hus i 
rette ildbjergningstid. -  2 får fødes 
om vinteren og græsser med yngel 
om sommer, tøjrer leverer gårdens 
ejer frit til disse får. -  4 kjørsler til 
hvilket sted hvorpå Mors aftægtsfol
kene måtte forlange tur og retur. -  1 
læs strøsand samt daglig 6 potter ny- 
malket mælk eller tilladelse til at mal
ke en ko daglig af gårdens køer på 
omgang om aftægtsfolkene hellere 
måtte ønske sådant.
3. Denne præstation ydes til følgen
de tider: kornet, smørret, osten, æg
gene, brændevin, tobakker, kaffe
bønner, sukkeret, theen, rom og vin 
leveres kvartalsvis hvert års 1. ja
nuar, 1. april, 1. juli og 1. oktober, 
hver gang med en fjerdedel.

Talg, slagtet, saltet, humle, hør, 
kartofler, gjæssene, fårene eller be
der leveres hvert efterår 11. novem
ber.

Ålen og de tørre torsk til hvert års 
St. Hansdag. Alle varer leveres med 
gode sunde og friske varer.
4. Til kjøkkenurter må aftægtsfol
kene afbenytte 48 kvadratalen af ha
ven, hvor de helst ønske, ligesom de 
er berettiget til at plukke æbler af 
hvilket træ, de finder for godt.
5. Skulle jeg og min hustru blive sva-

Lærerens formaning 
til Søren Poulsen.
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gelige eller sengeliggende, er gårdens 
ejer pligtig til, så snart vi fordrer det
te, at betale lønnen til de piger, som 
vi antager til som plejer eller opvart
ning.
6. Samtlige disse aftægtspræstatio
ner ydes ligefuldt ved den ene af af
tægtsfolkene, som til den længstle
vende med det fulde beløb.
7. I sygdomstilfælde er gårdens ejer 
pligtig til at afgive sin befordring ef
ter doktor og læge tur retur til mig og 
hustru.
8. Gårdens ejer er pligtig til at over
lade til mig og hustru til sin brug og 
afbenyttelse bagerovn og bryggekje- 
del om de ønsker sådant.
9. Til gårdens brønd og gårdynder 
(toilet) er jeg og hustru berettiget til 
at have min brug og afbenyttelse.
10. Når jeg og min hustru afgår ved 
døden er gårdens ejer pligtig til at be
sørge og tilstede os hæderlig begra
velse efter sognets sæd og brug mod 
at han som vederlag herfor ved de 
længstlevendes dødelige afgang be
holder alt, hvad vi efterlader os med 
undtagelse af alt, hvad vi forinden 
sin død har bortgivet eller truffet vid
nefast bestemmelse om.

Sønnen Christen Sørensen erken
der herefter at have indgået indvæ
rende aftægtskontrakt, som han for
pligter sig til prompte at opfylde.

Til sikkerhed pantsætter han: en 
gård i Elsø by, matr. nr. 14, et hus i 
Elsø by matr. nr. 25, al sin besæt
ning, ind- og udbo, samt parsel matr. 
nr. 9c i Elsø, således at de årlige præ
stationer står til 125 rdl., der som 5 år 
udgør 625 rdl. Aftægtsboligen 
istandsættes for 35 rdl. og begravel
sesomkostninger udgør 40 rdl., ialt 
700 rigsdaler.

I året 1867 døde Johanne Chri- 
stensdatter, og der blev skrevet et 
mindevers over hende, hun havde 
været en god kone og mor og var 
hjælpsom over for alle.

I 1875 byggede Christen Sørensen, 
min bedstefar, nyt stuehus, så det må 
have været en stor forandring for 
min oldefar at flytte derind. Det var 
lavet solidt af brændte sten, højt til 
loftet og fjælegulv, en modsætning 
til det gamle lave af ubrændte ler
sten, lergulv og åbent ildsted.

Mæt af dage, 85 år gammel, døde 
han den 20. juni 1880 efter at have 
ligget i sengen i flere år.

Allerede dagen efter, den 21. juni, 
var man på indkøb i den gamle køb

mandsgård på Kirketorvet i Nykø
bing. Vi har den godt hundredårige 
købmandsbog, så man kan se, hvad 
der blev købt til begravelsen, og det 
var ikke så lidt.

Der skulle holdes et stort gilde, det 
var jo mere en mindefest end en sør
gefest. Der ville komme mange men
nesker, de fleste fra Elsø, som næ

Kontrabogen fra købmand Baadsgaard, Kirketorvet, over indkøb til begravel
sesgildet fo r Christen Sørensen.

sten alle var een stor familie, men 
også familie fra Sdr. Herred, fra 
Lødderup og fra Sundby, hvor bed
stemor stammede fra.

Gæsterne kom jo allerede til fro
kost om formiddagen, mange kom 
kørende langvejs fra i deres vogne.

Om eftermiddagen foregik så be
gravelsen på den måde, at kisten blev
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Kontrabogen viser, at der er tilbageleveret varer, og at gildet blev betalt med 
7 tdr. rug.

sat på en fjedervogn med et par heste 
for og hele følget gik så bagefter op 
til kirken. Det hele gik sikkert agt- 
værdigt til, det var jo sindige og be
vidste bønderfolk.

Efter begravelsen gik de hjem til 
gården og fik kaffe, hvor der nok og
så gik et par kaffepunser ned.

Efter kaffen var man ude at se på 
gårdens besætning og avlingen, og 
man gik det hele grundigt efter, der 
var jo nok at snakke om. Konerne 
har jo nok set det nye stuehus godt 
efter.

Så blev det spisetid, og der var sik
kert rigeligt af alt. I følge købmands
bogen var der købt stort ind til bag
ning, og af drikkevarer var der også 
rigeligt, bl.a. 39 potter brændevin, 
rom, vin og 100 cigarer samt røgto
bak og 6 nye spil kort.

Efter spisningen gik man igang 
med kortspillet, og her var der jo ind
købt 6 nye spil, og der foruden havde 
man jo nok nogle gamle spil.

Klokken var nok henad midnat, 
før man steg til vogns og rullede 
hjemad i den lyse nat.

Bagefter kan man så se i kontrabo
gen den 7. juli, at der er betalt med 7 
tdr. rug, værdi 98,14 kr., og tilbage
leveret rom, vin og 75 cigarer, så der 
er altså kun røget 25 cigarer ialt, så 
det er nok gået mest ud over pibeto
bakken. Der er heller ikke tilbagele
veret noget brændevin, men det skyl
des nok, at det havde man altid i hu
set dengang.

Gravstenen over Johanne og Sø
ren Poulsen står endnu på Elsø kir
kegård, og det bemærkes, at der står 
Else i stedet for Elsø.

Morsø lokal
historiske Forlag

har udgivet et væld a f  
lokalhistoriske bøger 

(se annoncen næstsidste side)

Brug disse bøger 
som gaver !

Bøgerne kan købes i bog
handelen og hos 

Morsingboforeningen 
i København
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Arbejdernes Forsamlings- 
bygning i Nørregade
A f  Børge Jensen

I årene omkring 1890 tog den indu
strielle udvikling i Nykøbing et stort 
spring fremad. Det skyldtes ikke nye 
industrier, men de virksomheder, der 
var anlagt allerede i 1850’erne, udvi
dede produktion og bygninger og 
følgelig også antallet af arbejdere. 
Opførelsen af den nye kirke, skolen i 
Grønnegade og en omfattende byg
geaktivitet i Algade bidrog ligeledes 
til en kraftig tilstrømning af arbej
dere, som ofte havde indhøstet fag
lige og politiske erfaringer fra større 
byer som Århus og Ålborg. Hvordan 
stillede man sig i Nykøbing til denne 
udvikling, som jo måtte medføre æn
dringer i bysamfundet?

Meget tyder på, at især Th. Dam
borgs tobaksfabrik trak udenøs folk 
til byen. I 1890 udvidedes fabrikken i 
Vestergade med nye bygninger, nye 
tidssvarende maskiner og en ny vare: 
cigarer. Her var faglærte arbejdere 
en nødvendighed. Højreavisen Mor
sø Avis vurderede situationen såle
des: »Denne arbejdsstyrke, som her
ved er tilført byen, har haft til følge, 
at den socialdemokratiske bevægelse 
er rykket hurtigere ind i vor rolige og 
fredelige by, end det ellers ville have 
været tilfældet, og navnlig har cigar
arbejderne ved dannelse af fagfor
ening, afholdelse af møder osv. væ
ret de toneangivende i den retning. 
Men det er jo en bevægelse, som 
overalt følger større fabriksvirksom
hed, og så bliver det et spørgsmål, 
om man dog ikke må foretrække at 
komme med i denne nutidsbrydning 
frem for at risikere for fredens skyld 
at føre et stagnerende forretningsliv, 
medens man udenom os hver dag 
kæmper for at følge skridt med ud
viklingen«.

Avisen gjorde rigtigt i at pege på 
cigarmagerne. Den nævnte fagfor
ening var blevet stiftet i 1889, samme 
år dannede smedene deres forening, 
og i 1890 kom formerne, murerne og

snedkerne med. Som på det faglige 
samlede arbejderne sig også på det 
politiske område, idet Socialdemo
kratisk Forening for Nykøbing og 
Omegn (SDF) blev stiftet den 6. maj 
1890 med 28 medlemmer, ved stiftel
sesfesten 10 år senere var tallet steget 
til 190. Det var, man kunne næsten 
sige naturligvis, cigarmagernes fag
forening, der havde taget initiativet 
under ledelse af J. N. Felsted, der 
blev foreningens første formand. 
SDF holdt mange medlemsmøder i 
den første tid i Afholdshjemmet i 
Toftegade samt et stort offentligt 
møde den 19. juli med den store soci
aldemokratiske agitator, journalist 
Peter Sabroe fra Århus som taler. 
Sabroe var i de følgende år en meget 
hyppig gæst på Mors, han kom altid, 
når der kaldtes på ham fra Mors. 
Mødet havde samlet fuldt hus i 
værtshuset »Kjæden« i Havnegade (i 
dag nr. 4). Morsø Folkeblads davæ
rende redaktør Henrik Fog fulgte 
den nye bevægelse med stor interesse 
og sympati, ofte deltog han selv i de
batten efter talerne og skrev fyldige 
referater i bladet. Også på landet af
holdtes socialdemokratiske møder, 
mest i forsamlingshuse eller hos pri
vate. Det var ikke altid let at arran
gere møder, især kunne lokale
spørgsmålet være svært at løse. I 
Galtrup var der dog aldrig vanskelig
heder. Da en anden agitator, væver 
Madsen fra Silkeborg, besøgte Mors 
i 1892, talte han først i Galtrup for 
omkring 200 tilhørere, to dage efter 
var han i Hvidbjerg om eftermidda
gen og i »Kjæden« om aftenen. I 
Hvidbjerg foregik mødet privat, idet 
forsamlingshusets bestyrelse havde 
nægtet at udleje lokalet til et socialis
tisk møde. Morsø Avis havde denne 
kommentar: »Der turde have været 
anledning for bestyrelsen af Galtrup 
forsamlingshus til at have handlet på 
samme måde, da forsamlingshuset

næppe er tjent med at åbne sine døre 
for folk, der råber: »Ned med fædre
landet« (der hentydes til en episode i 
Galtrup).

Til et møde med A. C. Meyer i 
1893 var der samlet 300-400 i Af- 
holdshjemmets sal. Meyer, der var 
en meget populær taler, holdt en tale 
på 1 Vi time. Et fast indslag i møder
ne var afsyngelse af socialistiske san
ge, bl.a. af A. C. Meyer, samt dis
kussion. Den politiske interesse må 
have været enorm - tænk blot på den 
trange plads, hårde stole, bænke 
uden ryglæn og den dårlige ventila
tion. Desuden havde de fleste tilhø
rere 10-11 timers arbejdsdag bag sig. 
Alligevel varede mødet med Meyer 
3Vi time! Vanskelighederne ved at 
leje og omkostningerne, der var for
bundet dermed, samt det måske 
uheldige i at samle arbejderne på 
værtshuse og kroer lå bag overvejel
serne om at anskaffe eget hus. Det 
må også huskes, at afholdsbevægel- 
sen havde stor tilslutning på denne 
tid. Mange arbejdere var afholds- 
mænd, også A. C. Meyer var det, 
derfor var det naturligt at holde mø
der i Afholdshjemmet.

Også med friluftsmøder var der 
vanskeligheder i de første år. Fra 
1892 holdt arbejderpartiet -  således 
kaldtes socialdemokratiet -  grund
lovsmøder i forlystelsesstedet »Kær
have« på Nørrebro, men i 1895 fik 
det tilladelse til at holde grundlovs
fest i Nykøbing plantage. Der gik et 
optog fra Afholdshjemmets gård til 
plantagen, hvor Sabroe talte for op 
mod 1000 tilhørere. Bag arrange
menterne af de nævnte møder og af 
utallige andre i 90’erne stod tobaks
arbejder J. C. Petersen, der kom fra 
Ålborg, og som i slutningen af 1890 
blev formand for SDF. Hidtil havde 
den faglige organisering kun omfat
tet de faglærte arbejdere, i juni 1895 
fik J. C. Petersen dannet Arbejds-
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mændenes Fagforening. Fagforenin
gerne havde selvfølgelig deres egne 
særlige forhold at tage hensyn til, 
fællesinteresserne var dog så store, at 
der hurtigt dannedes fællesorganisa
tioner (FO). Oprindeligt kaldtes de 
»de samvirkende fagforeninger«, og 
et hovedmål for dem blev at oprette 
forsamlingsbygninger til at huse ar
bejdernes forskellige foreninger. 
»De samvirkende fagforeninger for 
Nykøbing« stiftedes den 15. marts 
1896, og allerede i maj, da der ud
brød en stor arbejdskamp på jernstø
beriet, fik den nye organisation un
der ledelse af smed Oluf Andersen 
væsentlige opgaver at løse. Næppe 
var arbejdskampen til ende, før tan
kerne om en arbejdernes forsam
lingsbygning blev bragt til udførelse.

Eget hus i 1896
Den 24. juni samledes en kreds af 
partimedlemmer og stiftede »Aktie
selskabet Arbejderpartiets Byggesel
skab«. Som navnet viser, ville man 
skaffe den fornødne kapital ved ak
tietegning, aktierne kostede 5 kr. 
stykket. Der valgtes en bestyrelse, 
som fik fuldmagt til at købe den så
kaldte brænderigård i Nørregade. 
Købmand A. B. Wøllers brændevins
brænderi var nogle år tidligere blevet 
overtaget af Morsø Bank, som af den 
grund fik nogle dårlige regnskabsår, 
så banken solgte sikkert med største 
glæde brænderigården med et areal 
på 10.000 kvadratalen for 10.000 kr. 
Efter overtagelsen 1. september fik 
de nye ejere travlt med at indrette 
forsamlingssal og restaurationsloka
ler. Det var en stor oplevelse for 
mange nykøbingensere at se den 
store dampskorsten blive væltet. Den 
teknisk perfekte væltning vakte al
mindelig beundring. Lørdag den 7. 
november indviede 400 mennesker 
fra by og land arbejdernes nye hjem, 
som omfattede »flere lyse og hygge
lige beværtningslokaler og en rum
melig sal til møder«. I sin tale næv
nede tobaksarbejder Petersen, at 
man havde ønsket Sabroe som taler, 
»da det var ham, der havde givet stø
det til, at Socialdemokratiet var ble
vet rejst på Mors«. Sabroe havde 
sendt afbud, så J. C. Petersen måtte 
selv foretage indvielsen. Han sagde 
bl.a.: »Vil bevægelsen vedblive at 
vokse, bliver bygningerne snart for 
små, men vi har plads nok at bygge 
på. Ejendommen har tidligere hed

Fotograf Thordal har taget dette billede a f forsamlingsbygningen. Navnet over 
indgangsdøren blev malet i 1903. Til venstre fo r  indgangen lå restaurationen, til 
højre køkkenet, derefter fulgte den store sal. Fotoet er udateret, men er sand
synligvis fra 1921.

det Brænderigården, fra i dag skal 
den hedde Arbejdernes Forsamlings
bygning«. Efter afsyngelsen af flere 
sange, bl.a. »Nu dages det brødre«, 
dækkedes lange borde til kaffe. »Her 
gik det med livlig samtale. Enkelte 
prøvede at få ordet, men det var van
skeligt at få stilhed«. Derefter danse
des der til kl. 4. Jeg har benyttet Fol
kebladets sobre referat, Morsø Avis 
omtalte derimod ikke festen før en 
ugestid senere og da på denne måde: 
»Indvielsen af socialdemokraternes 
nye hjem i Nørregade forrige lørdag 
aften har desværre efterladt en trist 
erindring i et enkelt hjem. En af del
tagerne har, meddeles det os, efter 
sin hjemkomst begivet sig ud i gården 
på retiraden, hvor han i en omtåget 
tilstand har klædt sig a f  og efter lang 
tids ophold dér pådraget sig en for
kølelse, der er endt med en stærk lun
gebetændelse«.

Til bygningens vært var valgt J. C. 
Petersen, som havde været bestyrel
sens første formand. Som vært kun
ne han ikke mere sidde i bestyrelsen, 
og han blev som formand afløst af 
bager N. K. Nielsen, en af de andre 
pionerer i det lokale socialdemo
krati. Bygningen blev brugt til møder 
og fester af forskellig art. Allerede 
fra starten holdtes juletræsfester, og i 
januar 1897 indbød man til »stor 
koncert under ledelse af hr. Christian

Jensen«. Musikdirektør Chr. Jensen 
spillede adskillige gange med sit or
kester, der kunne tælle helt op til 12 
musikere. Til en sådan koncert med 
bal opkrævedes 50 øre, et ganske 
pænt beløb.

Kampåret 1899
Fra 1899 fik Nykøbings arbejdere en 
ny anledning til at vise deres styrke. 
Ti år tidligere var det på internatio
nalt plan blevet vedtaget at demon
strere den 1. maj for 8 timers ar
bejdsdag. I 1890 afholdtes 1. maj de
monstration i København, og i løbet 
af de følgende år fulgte de større byer 
efter. I slutningen af april 1899 fik 
alle mestre og fabrikanter i Nykø
bing en hektograferet meddelelse 
om, at der ikke ville blive arbejdet 
om eftermiddagen den 1. maj. Ar
rangørerne havde anskaffet 300 fest
tegn à 15 øre, men tilslutningen var 
så stor, at man yderligere solgte over 
100 balbånd som festtegn. Ialt 411 
betalte for at kunne deltage. Den ind
budte københavnske taler havde ikke 
ventet at opleve en så stor procession 
i en så lille by.

I de følgende uger udviklede den 
store lockout sig, og de samvirkende 
fagforeninger afholdt medlemsmø
der mandag og torsdag i hver uge. 
Lockouten bevirkede utvivlsomt, at 
grundlovsdagen sprængte alle ram
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mer. Her var der lejlighed til endnu 
en magtfuld demonstration gennem 
byens gader. Fra havnepladsen gik 
400 arbejdere med musik i spidsen til 
Nørregade, et mere imponerende op
tog er næppe set i Nykøbing, skrev 
redaktør Fog. Nu havde man også 
fået bedre forhold til friluftsarrange- 
menter. I 1898 var der blevet truffet 
beslutning om at beplante den store 
grund. Gartner Niels Riis lavede en 
tegning og fik overdraget arbejdet 
for 250 kr. I løbet af foråret 1899 an
lagdes også en keglebane, og gårds
pladsen blev brolagt. Ved grundlovs
festen rejstes talerstolen »i den nyan
lagte have, der sikkert med tiden, når 
træerne vokser til, vil afgive et både 
kært og smukt tilflugts- og samlings
sted for byens arbejdere med fami
lier« (Fog). Forsamlingsbygningen 
havde da lige valgt sin tredje for
mand, smed Carsten Jensen, som var 
formand i 10 år. Flere andre møder 
samlede vældig tilslutning, men der 
skete også andet interessant under 
lockouten, som i Nykøbing omfat
tede godt 200 arbejdere. Flere af by
ens lærere holdt således foredrag for 
de arbejdsløse, som mødte så flittigt 
op, at foredragene startede igen om 
efteråret.

Umiddelbart før arbejdskampens 
ophør ved Septemberforliget besøgte 
Peter Sabroe igen Mors og talte den 
2. og 3. september i henholdsvis Ou- 
trup og Bjergby, efter at han den 1. 
september havde talt i Arbejdernes 
Forsamlingsbygning. Det kan ikke 
undre, at Sabroe blev mødt med 
kraftige hurraråb fra de 400, der var 
mødt op i Nørregade. Fog kritiserede 
i Folkebladet arbejdsgiverne for at 
holde lukkede møder, medens arbej
derne altid gav adgang for alle, og 
han fortsatte: »Der var fuldt hus, alt 
hvad der kunne pakkes ind i salen, 
både siddende og stående; oppe på 
scenen, bag ved og mellem kulisserne 
var der folk. Folk stillede sig op uden 
for vinduerne«. Med de talegaver Sa
broe havde, er der næppe tvivl om, at 
alle kunne høre ham, hvad enten de 
var inde eller ude. Man får helt klart 
det indtryk, at den store lockout for
enede Nykøbings arbejderstand, og 
1899 har nok været det mest bevæ
gede år i Arbejdernes Forsamlings
bygnings historie.

Endnu to store arrangementer fra 
henholdsvis 1903 og 1913 skal omta
les her. I 1903 holdtes en stor arbej

derfest med mange udenøs deltagere. 
Færgen kom med deltagere fra Skive 
og Viborg, og en damper kom med 
folk fra Thisted. Efter nogle faglige 
drøftelser gik det hidtil største optog 
på op mod 1000 mennesker gennem 
byens gader til forsamlingsbygnin
gen. Efter talerne »spredte folk sig i 
den store have. Musikkorpset og Ar
bejdernes Sangforening skiftedes til 
at underholde publikum, indtil dan
sen kl. 8 tog sin begyndelse«.

10 år senere blev en planlagt som
merfest ændret til en sørge- og min
defest. Årsagen hertil var den store 
jernbaneulykke ved Bramminge, 
hvor bl.a. Peter Sabroe omkom. Blot 
et par måneder tidligere havde Sa
broe igen været i Nykøbing, hans po
pularitet i de brede kredse var usvæk
ket, og parti og fagbevægelse opfor
drede kraftigt til at slutte op om min
defesten. Da Sabroe i de foregående 
år havde nærmet sig afholdsbevægel- 
sen, mødte også en del afholdsfolk 
op i sørgetoget. Som sædvanlig ud
gik toget fra havnepladsen, og med 
samtlige fagforenings- og partifaner i 
spidsen gik den store procession gen
nem Algade til forsamlingsbygnin
gens have, »hvor flag med sørgeflor 
smeldede for vinden«. Redaktør 
Haurum fra Morsø Social Demokrat 
holdt mindetalen og skrev også refe
ratet i bladet med overskriften: 
»2000 arbejdere fra land og by hæd- 
rer og mindes vor dræbte kamp
fælle«.

Lad os vende os fra de store begi
venheder til større og mindre ting i 
hverdagen. I 1899 anskaffedes en 
lygte uden for bygningen samt et 
skab til pengekasse og værdipapirer. 
I 1901 fratrådte J. C. Petersen som 
vært og blev brødkusk. Fra 500 kr. 
var hans leje efterhånden nået op på 
800 kr. om året, men intet tyder på 
disharmoni mellem bestyrelse og 
vært. I de næste mange år var der 
derimod jævnligt problemer med 
flere værter. Allerede efter et halvt 
års forløb måtte bestyrelsen henstille 
til den nye vært »at drive forretnin
gen på en mere sømmelig måde, end 
som sket er«. Manglende betaling af 
husleje gjorde det ikke lettere, og be
styrelsen måtte bede fagforeningerne 
om at lade deres medlemmer betale 9 
øre pr. uge til bygningen, og endda 
måtte man optage lån. I 1903 solgte 
selskabet 900 kvadratalen til kom
munen for 2 kr. pr. alen og købte

havemøbler til 4 lysthuse samt fik 
malet navn på bygningens gavl. I
1906 solgtes 4350 kvadratalen, stadig 
til 2 kr. pr. alen til udstykning (Skov
vej-kvarteret). Grunden var som 
nævnt oprindelig på 10.000 alen, de 
to salg havde altså godt og vel halve
ret arealet, men til gengæld var A/S 
Arbejdernes Byggeselskabs financi
elle stilling nu så god, at bestyrelsen 
foreslog at forære forsamlingsbyg
ningen væk!

Nyt selskab i 1908
På generalforsamlingen 22. oktober
1907 forelå 2 forslag fra bestyrelsen. 
Det ene gik ud på at overdrage for
samlingsbygningen til Arbejderpar
tiet, det andet på at holde 10 års stif
telsesfest den 7. november. Aktionæ
rerne vedtog det første forslag, men 
forkastede det andet ! Den indbetalte 
aktiekapital på ca. 2300 kr. skulle 
selvfølgelig udbetales til aktionæ
rerne. Bygningen var gældfri, og der 
medfulgte endda 1000 kr. som kasse
beholdning! 1 de følgende uger må 
der have været nogle drøftelser, idet 
fagforeningerne kom ind i billedet. 
En så vigtig afgørelse måtte naturlig
vis behandles på en ekstra general
forsamling. Den 12. november ved
tog denne enstemmigt »at overdrage 
forsamlingsbygningen, og hvad der 
hører den til af inventar, til de social
demokratiske foreninger og samtlige 
fagforeninger i Nykøbing Mors«. 
Den nye ledelse bestod af et repræ
sentantskab og et forretningsudvalg 
(bestyrelse) til at ordne de løbende 
forretninger. Det første repræsen
tantskab mødtes i februar 1908 og 
omfattede 35 personer, der repræ
senterede 15 fagforeninger. Carsten 
Jensen blev også formand i det nye 
selskab. I forbindelse med nogle re
parationsarbejder indløb en klage fra 
murerne over, at ikke-fagforenings- 
medlemmer havde været beskæftiget 
på bygningen. Repræsentantskabet 
vedtog, at bestyrelsen i fremtiden 
»burde iagttage den forholdsregel at 
betinge sig, at arbejdet kun udføres 
af fagforeningsmedlemmer«. I 1909 
kom en ny generation til i ledelsen: 
former Frits Wingaard blev formand 
og cicelør C. W. Sørensen kasserer.

1910 blev et travlt år, idet man be
sluttede at opføre en tilbygning og at 
modernisere den ældre del. Måske var 
det i forbindelse med optagelse af lån 
til denne til- og ombygning, at man
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Socialdemokratisk parti- og bladjubilæum i Nykøbing 16. maj 1915. Billedet er fotograferet fra syd og viser tilbygningen 
fra 1910. Facaden er uændret i dag. Gæsterne sidder i første række, nr. 4 og 5 fra venstre er Harald Jensen og Stauning. 
I  anden række ses som nr. 2 fra venstre J. C. Petersen. Bag Harald Jensen og Stauning står N. Chr. Haurum. I bageste 
række står som nr. 11 Georg Nielsen, der trykkede Morsø Social Demokrat i samarbejde med Demokraten og var fo r
mand fo r  Arbejdernes Forsamlingsbygning 1914-1916.

opdagede, at der ikke fandtes love for 
foreningen. I hvert fald blev de i prak
sis fulgte regler vedtaget som love den 
15. december 1910. § 1 er bemærkel
sesværdig: »Aktieselskabets navn er 
som hidtil Arbejdernes Forsamlings
bygning i Nykøbing på Mors«. Det er 
mærkeligt, ingen tog anstød af ordet 
»aktieselskab«, for det var jo blevet 
ophævet i 1907-08. Da planerne om 
en ny bygning blev aktuelle i slutnin
gen af 20’erne, opdagede man, at der 
ikke forelå noget som helst skriftligt i 
forbindelse med gaven i 1907-08. Ak
tieselskabet var naturligvis forlængst 
slettet af aktieselskabsregisteret, først 
i 1928 fik man efter store besværlighe
der formaliteterne i orden. Fejlen lig
ger vist hos sagfører Sørensen, for
eningens juridiske hjælp i 1907.

Efter byggeriets afslutning blev 
anlagt en lille blomsterhave, og der 
plantedes hyldetræer langs Skovvej. 
Nyt inventar og musiktribune blev 
anskaffet, formerne gav 25 kr. til 
»skilderier«, og der blev indlagt elek
trisk lys. I 1912 fik de forskellige fag 
formedelst 10 kr. til hver malet deres 
fagmærker i dertil indrettede firkan
ter. Vi skal dog ikke forestille os al 
for megen luksus. Nok havde besty
relsen imødekommet en kritik over 
manglende spyttebakker og havde 
købt 2 elektriske ventilatorer, men

trods den sidstnævnte anskaffelse 
klagede folk over, at vandet løb fra 
væggene ned på sæderne. Forman
den mente dog ikke, at der var andet 
at gøre end at flytte bænkene ud. Al
vorligere var det, at der allerede i 
1914 konstateredes svamp i gulvene i 
tilbygningen, samme år rejstes da 
også for første gang spørgsmålet om 
en helt ny forsamlingsbygning.

To jubilæer
Som nævnt tidligere var den social
demokratiske partiforening blevet 
dannet i 1890, og i 1905 udsendtes 
første nummer af Morsø Social De
mokrat. I 1915 blev 25 og lOårs jubi
læerne slået sammen, og de fejredes 
med manér den 16. maj. Den store 
dag begyndte med festligt samvær i 
forsamlingsbygningen, hvor besty
relsen og bladets kontrolkomité 
mødte de tilrejsende gæster. Kl. 2 
kom »50 venner og partifæller« fra 
landkommunerne. Det har nok væ
ret en stor oplevelse for mange at 
være sammen med partiets formand 
Thorvald Stauning, landstingsmand 
Harald Jensen, Århus, redaktør Si
monsen fra »Demokraten« i Århus 
med flere. Partiforeningens formand 
var da redaktør N. Chr. Haurum, og 
i sit referat nævner han, at både 
Stauning og Harald Jensen deltog i

diskussionen. For medlemmerne 
med ægtefæller var der fest om afte
nen i Håndværkerforeningen, som 
havde mere plads end forsamlings
bygningen. Til Staunings og Harald 
Jensens taler var der 500 tilhørere 
(»de talte begejstrede og manende 
ord til partifællerne«). Godt 300 del
tog i det efterfølgende kaffebord, 
hvor mange havde ordet. Det bør her 
erindres, at man stod umiddelbart 
foran den nye grundlovs ikrafttræ
den, den grundlov der bl.a. gav kvin
derne valgret. Stauning talte da også 
meget herom i sin tale. »Demokra
ten« havde naturligvis gode mulighe
der for at skildre jubilæerne, da red
aktøren selv deltog i festen, men også 
læserne af Danmarks dengang stør
ste avis »Social Demokraten« kunne 
læse om Nykøbing Mors, idet Stau
ning skrev »en spaltelang artikel i 
vort partis hovedorgan« (Haurum). 
Stauning sluttede sin artikel med dis
se ord: »Alle forlod jubilæumsfesten 
med bevidstheden om, at Mors snart 
vil høre til landets rødeste pletter«. 
Mon ikke Stauning har haft en god 
dag i Nykøbing?

Efterkrigsår
I perioden 1896-1907 havde værtens 
husleje, vi ville kalde det en forpagt
ningsafgift, været den største ind
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tægtskilde. I den anden fase fra 1908 
til 1930 var værtens leje i flere perio
der lavere end J. C. Petersens i 
90’erne, ja nogle gange måtte man 
kvitte op til et halvt års leje. Det var 
f.eks. tilfældet i 1917-18, hvor tyfus
epidemien og indførelse af lukning 
kl. 10 i stedet for kl. 11 næsten havde 
ødelagt forretningen. Den tidlige 
lukketid var skabt lokalt, mere præ
cist: Flere af de socialdemokratiske 
byrådsmedlemmer havde ved af
stemningen i byrådssalen taget større 
hensyn til afholdsfolkene end til for
samlingsbygningens tarv. Et andet 
problem var, at de skodder, der blev 
brugt for vinduerne i salen for at 
hindre folk i at kigge ind fra gaden, 
ikke gik højt nok op. Resultatet var 
udgifter til reparationer af især vin
duesruderne, idet folk kravlede op 
på sålbænkene og kiggede ind i salen, 
når der var bal eller møder. Fagfor
eningerne betalte fra 1908 til 1922 ef
ter deres størrelse 5, 10 eller 20 kr. 
om året i leje, andre faste lejere var 
den socialdemokratiske afholdsfor
ening, socialdemokratisk ungdoms
forening og de kooperative virksom
heder. Fra 1922 betalte fagforenin
gerne 1,50 kr. årligt i husleje pr. 
medlem.

Ikke-medlemmer kunne leje salen 
for 10 kr., f.eks. afholdtes der i disse 
år en hel del missionsmøder i salen. 
Efter fremført kritik vedtog repræ
sentantskabet i 1926, at missionsfol
kene skulle give afkald på salen, hvis 
et fag skulle bruge den. Adskillige 
gange måtte bestyrelse og repræsen
tantskab behandle klager fra musi
kerforbundet over, at uorganiserede 
spillede i bygningen, det var særlig 
galt med harmonikaspillere. I 1917 
truede forbundet endda med blokade 
mod Arbejdernes Forsamlingsbyg
ning, og i 1927 vedtoges endelig en 
resolution om, at »enhver forening, 
som afholder bal og lign. med betalt 
musik i forsamlingsbygningen, skal 
benytte medlemmer af Nykøbings 
orkesterforening«. Til de ofte gen
tagne klager over dårlig betjening, 
manglende duge på bordene o.l. kom 
også irritation over drikkepengesy
stemet, der var blevet indført i 1918, 
og som efter nogles opfattelse bevir
kede, at »kelnerne lod uvedkommen
de komme ind, da sådanne gav gode 
drikkepenge«. Drikkepengene lod 
sig dog ikke afskaffe, lige så lidt som

spiritussen forsvandt. Den socialde
mokratiske afholdsforening gjorde 
flere forsøg på at ændre forsamlings
bygningen til en afholdsrestauration, 
første gang var i 1908. Forslaget afvi
stes, men det henstilledes til værten 
ikke at skænke spiritus til unge under 
18 år. I 1921 mente afholdsfolkene, 
»at det store flertal af arbejdere her i 
byen ønsker spiritussen ud af for
samlingsbygningen«, men repræsen
tantskabet afviste en afstemning om 
sagen. At afholdsfolkene var på et 
vildspor ses af, at foreningen allerede 
året efter måtte søge om nedsættelse 
af huslejen »grundet på frafald i 
medlemsantallet«. Huslejen blev 
nedsat fra 70 til 40 kr. !

I oktober 1916 behandlede forret
ningsudvalget en forespørgsel fra 
syndikalisterne om leje af lokale. 
Syndikalisterne arbejdede særligt på 
det faglige plan og kritiserede skarpt 
den socialdemokratiske ledelse af 
fagforeningerne. På forslag af Stau- 
ning havde den socialdemokratiske 
partikongres i 1913 vedtaget, at »til
slutningen til de syndikalistiske orga
nisationer er uforeneligt med med
lemsskabet i det socialdemokratiske 
parti«. Man forstår, at udvalget hen
viste sagen til repræsentantskabet, 
men man vedtog dog, at »overlade 
nævnte forening lokaler indtil afgø
relsen«. Syndikalisternes storhedstid 
var i 1918 (grønttorvsspektaklerne i 
København), men i 1921 måtte besty
relsen igen tage stilling. Venstresocia
listerne, det senere DKP, ønskede at 
leje lokale, hvilket bevilgedes. Som 
andre, der stod uden for fællesorga
nisationen, skulle de betale 10 kr., 
det samme som syndikalisterne ved 2 
møder samme sommer. Bestyrelsens 
imødekommenhed i 1916 og 1921 er 
interessant, når man sammenligner 
med den tidligere citerede kongresbe
slutning.

Byggeri eller ej ?
Som nævnt var spørgsmålet om ny
byggeri blevet rejst allerede i 1914, 
men en ny udvikling begyndte først 
fra 1919, da der oprettedes en bygge
fond, hvis formue støt øgedes i de 
næste 10 år. 1 1922 købtes hjørne
grunden Nørregade-M. C. Holms
gade, men kun 2 år senere solgtes 
grunden igen. Det var trange tider, 
men der var også uenighed i fagbe
vægelsen om rimeligheden i at bygge, 
især var »tobakken« udholdende i

sin modstand. Ved en ændring af ha
ven i 1925 »plantedes en eg, der en
gang om 100 år skulle kunne dække 
hele midterpartiet i haven« ! Bygnin
gens drift var forholdsvis billig, flere 
fag udførte billigt eller gratis arbej
de, f.eks. veg murerne ikke tilbage 
for at kalke hovedbygningen helt 
gratis, jo, offerviljen var stadig til 
stede. Den endelige afgørelse om ny
byggeri blev reelt truffet, da forsam
lingsbygningen i 1929 af Kroghs to
baksfabrik købte grunden på hjørnet 
af Østergade og Nørregade. 1930 
stod Centralhotellet færdigt, og først 
efter megen besvær fik man solgt den 
gamle bygning i 1933 for 17.500 kr.

Bygningen, der officielt hed Ar
bejdernes Forsamlingsbygning, i 
daglig tale Kammeraten, hos Aksel 
Sandemose Folkets Hus, havde væ
ret det selvfølgelige midtpunkt for 
den socialdemokratiske bevægelse, 
for fagbevægelsen og for de koope
rative virksomheder i Nykøbing i 34 
år. Her var blevet stiftet en lang ræk
ke fagforeninger, opstillet de første 
kandidater til valg til ligningskom
mission, byråd m.m. Allerede i 1915 
opfattedes Arbejdernes Forsam
lingsbygning som et symbol på arbej
derbevægelsens fremgang og sejre, 
redaktør Haurum skrev: »Intet un
der, at gamle partifæller, og for den 
sags skyld mange af vi yngre med, 
nærer så megen pietetsfølelse, at de 
ikke vel forstår de krav, som rejses 
om større og flottere lokaler - -«. I 
1906 var de første 2 socialdemokra
ter blevet valgt ind i byrådet, ved by
rådsvalget i 1921 gjaldt det om at vin
de flertallet, hvilket også lykkedes. 
Ved opstillingsmødet i slutningen af 
februar måned var ikke færre end 
400 mødt op i Nørregade! Mon dette 
tal nogensinde er blevet overgået på 
Centralhotellet?

I 1984 sluttede andet kapitel i Ar
bejdernes Forsamlingsbygnings hi
storie med det endelige salg af Cen
tralhotellet. En tredje borg for arbej
derbevægelsen i Nykøbing vil være 
utænkelig.

Nole:
De benyttede kilder er Morsø Avis, Morsø 
Folkeblad og Morsø Social Demokrat samt 
forhandlingsprotokoller (1896-1930) og regn
skabsprotokol (1908-1929) for Arbejdernes 
Forsamlingsbygning. Hele dette materiale og 
billedmaterialet findes i Morsø lokalhistori
ske Arkiv.
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To bultlåsnøgler fra Nykøbing
A f  Per Bugge Vegger

Mange morsingboer har fulgt de ar
kæologiske udgravninger, som 
Morslands Historiske Museum har 
foretaget ved og under de nu ned
revne boligblokke i Ringsgade. Disse 
udgravninger har givet meget fine re
sultater med hensyn til belysning af 
byens tidlige historie i 1200-tallet. Li
geledes fortæller flere hundrede 
fundne genstande om borgernes dag
ligdag i middelalderen. Blandt gen
standene er der to meget velbevarede 
jernnøgler, der både i sig selv - men 
også på grund af deres fundom
stændigheder, gør, at de specielt for
tjener at fremhæves.

De to nøgler fra 1200-tallet tilhø
rer en gruppe af nøgler, der kaldes 
for bultlåsnøgler. Typen kendes fra 
germansk jernalder (ca. 400-1060) og 
bliver i løbet af middelalderen tem
melig almindelig. I 1500-tallet og se
nere kendes den ikke i Danmark, 
men i Norge kan man være heldig at 
se den i brug endnu.

Bultlåsen er en hængelås. Låsehu
set kan være trapezformet, men de 
fleste låsehuse har set ud, som de 
manglende låse til vore to nøgler, 
nemlig cylinderformede. Når låsen er 
låst, sidder rigelen i låsehuset. På ri
gelen sidder flere bladfjedre, hvis en
der støtter mod låsehusets ene gavl, 
hvorfor låsen ikke kan åbnes. Skal 
låsen åbnes, må bladfjedrene presses 
sammen. Dette sker ved at føre nøg
len ind i låsehusets ene gavl og føre 
nøglen frem. Herved presses fjedrene 
sammen, og rigelen kan presses ud.

Begge nøgler fra Nykøbing har tre 
indskæringer i nøglekammen, og de 
låse, der har hørt til nøglerne, må 
derfor have haft tre sæt bladfjedre. 
Da alle tre sæt skulle presses sammen 
samtidigt for at låsen kunne åbnes, 
forstår man, at låsen har været van
skelig at dirke op.

Begge nøglers skafter afsluttes 
med en øsken. Det viser, at nøglerne 
var beregnet til at bære i en kæde, 
evt. fæstnet på ejerens tøj. I middel
alderen var det at bære nøgler et tegn

på anseelse og magt, nøgler blev der
for ofte båret åbenlyst.

Eksempler på en nøglebærers an
seelse kan vi finde i Jyske Lov fra ca. 
1240. En paragraf i denne lov siger, 
at en nøglepige, der var sin husbonds 
frille, skulle efter i tre år at have båret 
hans nøgler være at betragte som 
hans ægtehustru. Der var dog ikke 
blot fordele ved at bære nøgler. Blev 
der fundet tyvegods i et rum, blev

Rekonstruktionstegning a f bultlås i 
oplåst og låst stilling.

De to ca. 8 cm lange bultlåsnøgler (Foto: Ove Madsen).

ikke ejeren af rummet gjort ansvarlig 
for godset, det gjorde derimod den, 
der bar nøglen til rummet.

Bultlåsnøglerne fra Nykøbing er 
fundet i det første og ældste affalds
lag aflejret på hjørnet af Algade-Ny- 
gade. Et affaldslag, der ud fra de 
potteskår, der var i laget, må dateres 
til anden halvdel af 1200-tallet. I la
get blev der også fundet mange sme
deslagge og flere stykker jernblik. 
Der kan derfor ikke herske tvivl om, 
at vi står over for affaldet fra et 
kleinsmedeværksted.

Fundet er dermed det ældste styk
ke dokumenterede byhåndværk i Ny
købing. Byhåndværk fordi en klein
smed måtte bosætte sig i en by, hvor 
han kunne komme i kontakt med de 
mange mennesker, der søgte til byen 
for at handle. I en landsby ville der 
ikke være et marked, der var stort 
nok til, at han kunne leve af at sælge 
sine specialiserede produkter.

Værkstedsfundet bliver dermed et 
bevis for, at Nykøbing var en by, før 
den kendes som en sådan fra skrift
lige kilder i 1299.
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Nykøbing set fra luften ca. 1934.

42



MORSØ LOKALHISTORISKE ARKIV • DUEHOLMGADE 7 • TELEFON (07) 72 02 82 • ÅBEN: TIRSDAG OG TORSDAG KL. 14-17

Nykøbing set fra luften ca. 1945.
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Algade 5 ca. 1920. Algade 20 ca. 1910.

Arkivet har ingen oplysninger om disse vaskepiger. Billedet har tilhørt Ejner Larsen, »Rosenholm«. Hvem kan beskrive 
eller fortælle, hvorledes en vaskedag foregik fø r  vaskemaskinernes tid?

44



MORSØ LOKALHISTORISKE ARKIV • DUEHOLMGADE 7 • TELEFON (07) 72 02 82 • ÅBEN: TIRSDAG OG TORSDAG KL 14-17

Gutheil sælger is på Øster Assels sportsplads i 1922. Mon ikke de fleste ældre morsingboer mindes Gut heil og hans hjem
melavede is, som han solgte til dyrskuer og på festpladser overalt på øen.

Læge Jessing Lund og hustru, Charlotte, samt børnene Egil og Gyrit præsenterer deres nye bil foran lægeboligen i Øster 
Jølbyca. 1917.
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Aftægtskontrakt 1872
A f  Karl Thøgersen Aackmann

Imellem underskrevne gårdejer Carl 
Thøgersen Aachmann og Jens Niel
sen Nørgaards enke, Ane Thommas- 
datter Vangsgaard, begge af Erslev, 
oprettes herved følgende:

AFTÆGTSKONTRAKT
1. Jeg Carl Thøgersen Aachmann 
forpligter mig herved til, sålænge 
Ane Thommasdatter Vangsgaard, 
som er min svigermoder, haver at le
vere hende følgende aftægt, nemlig:

Jeg er forpligtet til efter et halvt 
års varsel at indrette for min sviger
moder en beboelseslejlighed bestå
ende af en stue, mindst 26 kvadrat
alen stor, og fornøden ildebrænd- 
selsplads. Bemeldte lejlighed, som 
overlades min svigermoder til af
tægtsbolig, skal indrettes forsvarlig 
og godt og forsynes med de fornød
ne bekvemmeligheder og indretnin
ger, nemlig også et dobbelt senge
sted og en bilægger kakkelovn med 
kogeindretning. Aftægtsboligens 
vedligeholdelse påhviler mig, såvel 
indvendig som udvendig. Ved af
tægtsboligen er jeg forpligtet til at 
(indrette) indhegne et stykke jord af 
81 kvadratalens størrelse, som lige
ledes overlades min svigermoder til 
afbenyttelse for livstid. Når aftægts
konen flytter ind i denne lejlighed, 
må hun af mit bohave medtage de 
genstande, hun har brug for, men 
disse såvel som aftægtsboligen som 
have, samt hvad hun efterlader sig, 
tilhører mig ved hendes død, dog må 
hun bortgive sin dragkiste til hvem 
hun vil. Desuden er jeg forpligtet til 
at give hende følgende naturalpræ- 
stationer, nemlig:
1. Årligt leverer jeg hende, en fjer
dedel den første dag i hvert fjerding
år: 3 td. rug à 12 lispd., 3 td. byg à 
10 lispd., 8 pund kaffe, 8 pund kan
dis, 4 pund cikorie, 12 potter korn
brændevin, 4 kardusser tobak, 6 rul
ler stangskrå.
2. Hvert efterår mellem mikkelsdag 
og jul leverer jeg hende på forlan
gende: 1 fedet slagtet får uden uld

med indeholdende 3 lispd. kød og 8 
pund talg, 1 lispd. færsk flæsk, hvert 
andet år af forfjerding og hvert andet 
år af bagfjerding, som skal holde en 
vægt mindst 10 pund hver i slagtet til
stand, 2 td. kartofler, 1 Vi skæp salt, 
1 lispd. tør fisk, 1 lispd. sommerost, 
5 pund uld, 4 pund talg, 1 snes æg, 1 
pund humle.
3. Hvert år leverer jeg hende 1 snes 
æg, og årligt leverer jeg hende på for

Carl Thøgersen Aachmann og Elisabeth Aachmann.

langende 1 lispd. ål à 42 stk. pr. 
lispd., 2 ol flynder, 10 ol sild og 2 læs 
strøsand fra fjorden. I hvert års rette 
bjergningstid leverer jeg hende fra 
min mose 6 læs skudtørv à 60 snese 
frit opstablet i aftægtsboligen.
4. Ugentligt leverer jeg hende 1 pund 
nykærnet smør.
5. Dagligt leverer jeg hende fra 1. 
maj til 1. november 1 Vi pot nymal- 
ket mælk daglig.
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Aachmanns ejendom i Erslev, »Baarup«, ca. 1880.

Samtlige i denne pagt nævnte præ
stationer skal leveres i gode og sunde 
varer, frit på min aftægtsbolig, dog 
bemærkes, at såfremt min hustru 
dør, da er aftægtskonen berettiget til 
at fraflytte aftægtsboligen og til at 
fordre sig aftægten leveret, som hun 
ønsker det, inden 1 mils afstand fra 
gård, men i så tilfælde skal jeg i ste
det for mælkepræstationerne årligt 
betale hende 12 rigsdaler, der erlæg
ges med en fjerdedel den første dag i 
hvert fjerding år. Jeg er forpligtet til 
at besørge aftægtskonen korn ført til 
og fra mølle, og til at besørge hende 
brød bagt og øl brygget med mit eget 
ildebrændsel, derfor er jeg forpligtet 
til i sygdoms- og alderdomstilfælde 
at hente og hjemkøre præst og læge 
til hende så ofte hun ønsker, samt at 
betale såvel betaling til præst og læge 
samt at betale den fornødne medicin. 
Desuden skal jeg på forlangende be
fordre hende til og fra kirke og lige
ledes årligt give hende 6 køreture 
frem og tilbage, hvorhen hun ønsker 
det her på øen. Endelig overlades af
tægtskonen frit og uhindret adgang 
til afbenyttelse af gårdens brønd. Så
fremt aftægtskonen flytter bort fra 
aftægtsboligen, falder de i nærvæ
rende post nævnte forpligtelser bort, 
ligesom jeg også i dette tilfælde er be
rettiget til straks at råde over aftægts

boligen og haven, men hun er beretti
get til at føre sit løsøre med sig, når 
hun flytter bort.

Endelig er jeg forpligtet til, når 
min svigermoder ønsker det, at be
tale løn til en pige, som hun selv må 
fæste, og som hun selv må give kost. 
Lønnen må ikke overstige 20 rigsda
ler årlig. Jeg er sluttelig forpligtet til 
at bekoste min svigermoder en hæ
derlig og anstændig begravelse efter 
egnens skik og brug. Foranstående 
aftægtspræstationer anslåes dels ef
ter kapitelstakst, dels efter gangbare 
priser til en værdi af 160 rigsdaler der 
5 gange udgør 800 rigsdaler. Af
tægtsboligens indretning og begra
velse 100 rigsdaler. Ialt 900 rigsdaler.

Såfremt min ovenfor anførte gård 
enten ved salg eller på anden måde 
skulle gå over i fremmed eje, altså til 
en ejer, som ikke er i slægt med af
tægtskonen, da ophæves nærværen
de kontrakt i det hele mod, at jeg 
straks udbetaler aftægtskonen 1000, 
skriver ettusinde rigsdaler, og des
uden betaler jeg hende årligt 40 rigs
daler så længe hun lever, for disse 
fyrretyve rigsdaler er jeg forpligtet til 
at stille hende lige så god sikkerhed, 
som der ifølge lovgivningen udkræ
ves.........midler. En følge af en så
dan opsigelse af nærværende kon
trakt er, at såvel de løsøregenstande,

som jeg leverer aftægtskonen, som 
hendes øvrige efterladenskaber, der
under indbefattet rede penge, deles 
lige mellem hendes arvinger efter lov
en. Til sikkerhed for skadesløs opfyl
delse af samtlige mig i følge nærvæ
rende kontrakt påhvilende forpligtel
ser meddeler jeg herved panteret, ud
stifter 3000 rigsdaler i min oven
nævnte mig i følge adkomst af dags 
dato tilhørende gård i Erslev by og 
sogn med påstående bygninger og til
liggende jorde og hartkorn under: 
matr. no. 20a 2 td. skp. frdk. 23/4 
alb. Matr. no. 20f 2 td. skp. 3 frdk. 
2% alb. i denne ejendoms avl og af
grøder, i min besætning og samt i 
ildsvådetilfælde i det pantsatte 
brandforsikringsbeløb.
B. Jeg Ane Thommasdatter Vangs- 
gaard erklærer mig tilfreds med nær
værende kontrakt og frafalder en
hver retsanmærkning.

P.t. Nykjøbing d. 16. august 1872.

Carl Thøgersen Aachmann.
Ane Thommasdatter Vangsgaard.

Til vitterlighed 
H. Christoffersen.

M.f.p.
Skibsby.
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Barneoplevelser i 1870’erne
A f  Svenning Svenningsen

Svenningsen, født 1867, skrev som ældre sine 
erindringer om slægten og barndomstiden. 
For at bevare den varme, der er i beskrivel
sen, gengives beretningen med hans egen skri
vemåde.

Naar jeg har besluttet mig til at skrive 
lidt om min Slægt, saa er det med den 
Tanke, om der med Tiden kunde 
blive en Slægtsbog om Familien 
Svenningsen. Men jeg kender des
værre for lidt til min Slægt tilbage i 
Tiden, da jeg først i de senere Aar 
har faaet Interesse derfor, og nu er 
de døde, som jeg skulde have Oplys
ninger af derom. Lidt Oplysninger 
har jeg faaet fra Kirkebøgerne og 
desuden lidt af en enkelt mand, der
ud intet. Jeg kunde jo faa yderligere 
Oplysninger i Viborg Arkiv, men 
dels har jeg ikke Raad dertil, og dels 
mangler jeg vel ogsaa Evner til at fin
de ud af de gamle Skrifter.

Efter sigende skulde min Oldefar 
paa Fædrenes Side hedde Morten Sø
rensen, hans Hustru kender ingen 
Navnet paa. Han boede i en Gaard 
her i Bjergby By, hvor den Gang alle 
Gaarde laa rundt om Bjergby Kirke, 
men er nu alle udflyttede. Morten 
Sørensens Jorder laa Syd i Bjergby, 
og det skal være ham, der har flyttet 
Gaarden derud, hvor den endnu lig
ger, paa Bakken som kaldes Vind- 
bjerg, og Gaarden kaldes derfor 
Vindbjerg.

Efter Oldefar fik hans Datter og 
Svigersøn Gaarden, altsaa min Bed
stefar Svenning Pedersen og Hustru 
Johanne Mortensdatter. Far har for
talt mig, at Bedstefar var med i 
Frankrig sammen med saa mange 
andre Mænd fra Danmark for at 
kæmpe under Napoleon, det var vist
nok i Aarene 1808-14. Bedstefar 
døde omkring 1830, Far var da 10 
Aar. Der var 3 Børn: Peder Sven
ningsen, 14 Aar, Ane Svenningsen, 
12 Aar, og Morten Svenningsen, 10 
Aar, da Bedstefar døde.

Efter Fars Udtalelser mente hans 
Mor ikke at kunde drive Gaarden, da 
Børnene var saa unge, og derfor af
stod den til en Povl Vindbjerg mod

Aftægt, boede saa i et lille Hus i 
Bjergby By. Hvornaar hun døde, 
kender jeg ikke. Børnene kom saa ud 
at tjene saa snart de kunde.

Morten Svenningsen, altsaa min 
Far, er født den 28. September 1820, 
død i November 1896, 76 Aar gam
mel. Blev gift 1864 med Sidsel Sø
rensdatter, født den 19. December 
1820, død 1890, fra Flade. Da de blev 
gift, var de henholdsvis 44 og 34 Aar 
gamle.

Mine Bedsteforældre paa Mors 
Side: Søren Mikkelsen, gift med Bo
dil Povlsdatter, som døde efter faa 
Aars Ægteskab, dog havde de 3 
Børn, Ane Sørensdatter, døde ugift i 
Flade, Mikkel Sørensen, boede i 
Hesselbjerg, og Mor, Sidsel Sørens
datter. Mine Bedsteforældre boede i 
en Gaard i Vestflade, Højgaard. 
Bedstefar blev 89 Vi Aar gammel, jeg 
kan lige huske ham, engang han be
søgte os hjemme var han i den den
gang brugte Nationaldragt: Knæben
klæder med Knapper ved Knæene og 
lange hvide Strømper, Vest og Frak
ke var jo nok tilsvarende, det husker 
jeg ikke, men hans røde, strikkede 
Tophue med Dusk husker jeg tyde
ligt. Efter Bedstemors Død kom Mor 
i Pleje hos en Slegtning i Sundby, vis
nok som Plejebarn der. Jeg kan hu
ske, at mine Forældre engang arvede 
nogle hundrede Kroner efter dem.

Mor fortalte, da hun som ung Pige 
var i Sundby, var hun med til at syn
ge for Kongen, da han dengang kom 
der igennem.

Bjergby ca. 1906.

Vi var kuns 2 Børn: Sv. Svenning
sen, født 17. August 1867, Søren 
Mikkelsen Svenningsen, født 14. 
April 1870.

Lidt om mine Forældre og hvorle
des de arbejdede og slog sig igennem. 
De sad vistnok til Leje et Aar eller to, 
men købte saa et Hus, det vestligste 
Hus i Bjergby op mod Solbjerg, af 
Ole Drejer. 7 Td. Bygsæde. Saa vidt 
jeg har kunnet forstaa, var der store 
Priser paa Ejendomme dengang, det 
var jo lige efter Krigen 64, men da de 
var ældre Folk, da de giftede sig, 
havde de samlet sig en Del Penge, saa 
de kom til at forrente 1400 Kr., og 
den Sum blev de ved med til deres 
Død, hverken mer eller mindre.

Det var gamle Bygninger, dengang 
de købte Ejendommen, men med Ti
den fik de tildels Stuehuset og Stald 
bygget op, det vil sige Spærene blev 
fremdeles de samme, det var Loft, 
Bjælker, Gulv, Vinduer og Døre, 
som blev fornyede, og samtidig byg
gede de en Kvist til, saaledes at Sove
kammeret blev større.

Jorden er stærk Lermuld og var i 
god Gødningskraft dengang, de fik 
den, og blev ved at være det og er det 
den Dag i Dag. Der var det mærke
lige ved den Ejendom, at der midt i 
Ejendommen var Mergelgrav og Tør
vejord Side om Side, og som blev 
brugt til henholdsvis at kalke Jorden 
og Tørv til Brændsel.

Jeg synes, det skal siges, at mine 
Forældre var dygtige Husmandsfolk, 
ikke alene at de kunde arbejde, men
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Familien Svenningsen ca. 1915. Siddende fra venstre Johanne, Jens, Svenning og Rigmor. Stående fra venstre: Anna, 
Sigrid, Martin, Laurits og Aksel.

endnu mere at kunde faa meget ud af 
saadan et lille Brug, da andre i deres 
Tid, der havde en saadan lille Ejen
dom, maatte saa godt som alle paa 
Dagleje Aaret rundt. Det gjorde Far 
ikke, saa godt som. Jeg kan huske, at 
han hjalp en Nabo om Høst, naar de 
kørte Korn ind, og om Vinteren gik 
til Stang, naar Fjorden var tillagt 
med Is for at stange Aal, det var mest 
til Husholdningen. De havde gerne 2 
kraftige Køer og 2 Svin, 1 Faar eller
2. Som Trækkraft brugte de Køerne 
til at gøre alt Markarbejdet, køre 
Tørv og Korn hjem, ja, ogsaa Mergel 
kørte de ud med dem. Jeg kan huske, 
naar Far pløjede, var det en Regel, at 
10 Omgange det var en »Bed« hver 
halve Dag. Arbejdet i Marken skulde 
gerne være først paa Formiddagen 
og sidst paa Eftermiddagen, fordi 
var det varmt Vejr og stærk Solskin, 
vilde Køerne bisse, og det var jo ikke 
heldig, det passerede flere Gange. 
Jeg kan da særlig huske engang at de 
bissede med Vognen. Naar det tog 
dem, var de ren ustyrlige, de løb med 
Vognen rundt om Mergelgraven og 
Kjæret, først tabte de Vognkassen og 
derefter Underværket, saa det laa 
rundt om, og Køerne løb Hjem. Far

var ikke op at køre, men kunde ikke 
holde dem.

I Halvfjerserne begyndte Landbo
foreningen at blive opmærksom paa 
Husmændenes Kaar. De stod jo 
langt tilbage med deres Landbrug 
imod som Gaardmændene. Der 
skulde gøres noget for dem. Landbo- 
foreningen udsatte saa nogle Penge 
Præmier til de bedst drevne Hus
mandsbrug, »Præmie for ypperlig 
Dyrkning af Jorden med Køerne som 
Trækkraft«, saadan tror jeg nok det 
hed sig. Der kom saa 2-3 Dommere 
for at bedømme deres Arbejde hos 
dem, som søgte om Præmie. Far var 
en af dem, der fik flere Præmier.

Saa længe som jeg kan huske var 
Mor halt, det var en Skade i Hoften. 
Hvorledes den var kommen, ved jeg 
ikke, men trods dette fulgte hun altid 
Far i Arbejdet, med al Høstarbejde, 
grov selv deres Tørv, kørte Mergel ud 
o.s.v. Om Vinteren kartede hun, 
spandt Garn og væved til dem selv og 
undertiden ogsaa lidt til fremmede.

Mor kom ikke meget ud til Folk. 
En Gang kan jeg huske hun og vi 
Drenge gik til Sundby for at besøge 
en Moster Stine Aggerholm, som bo
ede der, Fars Mors Moster, hvor Far

mor har været husker jeg ikke. Ellers 
tror jeg det var sjælden, hun gav sig 
paa saa lange Ture.

Et maa jeg fortælle, som jeg synes 
er noget af det herligste, jeg har væ
ret med til fra min Barndom. Mor 
havde en Søster i Flade, en Halvbror 
i Draaby og en Bror i Hesselbjerg. 
Hun havde nu faaet i sit Hoved, at 
hun vilde besøge dem engang. Hun 
talte om det saa længe, at Far gav sit 
Minde dertil, men hvorledes skulde 
det gaa til, dengang var der hverken 
Biler eller Dagvogne eller saadan. 
Men de var jo kørende, og en dejlig 
Sommerdag spændte Far Køerne for 
Arbejdsvognen, og Far og Mor og vi 
Drenge satte os paa Vognen og kørte 
af By fra tidlig Morgen. Vi kørte saa 
til Flade og gjorde et lille Ophold ved 
Moster Ane og kørte derfra til Draa
by, der et Sted spændte vi saa fra paa 
Vejen og lod Køerne faa lidt Græs 
paa Grøftekanten, spændte saa for 
igen og kørte saa til Hesselbjerg til 
Morbror Mikkel, var saa der nogle 
Timer, kørte saa derfra til Draaby 
igen, hvor vi besøgte Morbror Lavst 
Sørensen, og kørte derfra og hjem til 
Aften. For os alle var det en stor Op
levelse.
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En dag med damptærske
værket »Lynggaard« 1912
A f  N ikolaj Støvlbæk

Det var en stor begivenhed, når det 
store damptærskeværk ankom til 
min fader, Poul Støvlbæks gård i 
Hvidbjerg. Der var fire heste for lo
komobilet og to for vognen med de 
løse dele. Det skulle være stærke he
ste, for der var ofte blød jord ved de 
store kornstakke. Opstillingen af 
maskineriet kunne tage lang tid. Lo
komobilet skulle stå meget nøjagtigt 
i forhold til tærskeværket, for at 
remskiverne kunne trække rigtigt. 
Vandet til kedlen blev hentet ved et 
åløb i en ajletønde, der blev stillet 
ved siden af lokomobilet. Det læs 
kul, der var blevet hentet ved This- 
singhus, blev lagt ved siden af, så fyr
bøderen havde plads til at slå de store 
stykker itu.

Det var altid sidst på dagen, ma
skineriet og folkene ankom til den 
gård, hvor der skulle tærskes. Mand
skabet overnattede og spiste på går
den - også noget vi glædede os til. De 
mange mennesker havde noget nyt at 
fortælle fra de gårde, hvor de havde 
arbejdet.

Fyrbøderen begyndte sin dag kl. 4 
om morgenen, det tog ca. to timer at 
varme lokomobilet op. Kl. 5 blev der 
serveret davre, som bestod af opstu- 
vede kartofler med flæsketerninger, 
derefter kogt, nymalket mælk med 
rugbrød. På slaget 6 lød lokomobi
lets fløjte, og mandskabet indtog de
res pladser. Når alle var på plads, 
blev der fløjtet to gange, og ilægge- 
ren begyndte at lægge negene i. Der 
var en mand, som passede sækkene 
ved maskinen, to der bar fra. Kornet 
skulle op på stuehusets loft, så de to 
skulle have mange kræfter for at bæ
re de ca. 100 kg tunge kornsække op 
ad stigen til loftet.

Der var fire mand til at bære halm, 
der var ombundet med reb, ind i la
den, hvor to mand stakkede det op. 
Når laden var fuld, blev resten sat i

stakke på gårdspladsen. Avnerne bar 
vi børn ind i laden.

Kl. 9 fløjtede fyrbøderen, det var 
tegn på, at der skulle spises frokost. 
Den bestod af mellemmadder med 
hjemmelavet pålæg, saltet og røget 
fårelår og pølser skyllet ned med 
hjemmebrygget øl. Det var mest få
rekød, der blev brugt til pålæg; i mit 
hjem blev der slagtet fire får, to i ok
tober og to i november. Det lyder af 
meget, men det skulle slå til et helt år.

Efter frokosten arbejdede folkene 
til middag, hvor de fik gule ærter 
med flæsk. Efter et kort hvil blev ar
bejdet genoptaget til kl. I6I/2, hvor 
der atter var en spisepause - man spi
ste igen mellemmader med afskåret 
pålæg. Hvis min far mente, at folke
ne havde bestilt meget, fik de des
uden kaffe. Denne pause var kort, 
for tærskningen skulle være afsluttet 
samme dag. Når mørket faldt på, 
blev flagermuslygterne tændt, og ved 
denne sparsomme belysning blev

Tærskeværket opstillet hos Poul Støvlbæk, Hvidbjerg.

man ved at arbejde, til alt korn var 
optærsket. Derefter kom alle ind for 
at få »nætter«, som bestod af byg
gryn. Der var altid rigeligt og veltilla
vet mad til disse måltider; husmødre
ne vidste, at måltiderne blev omtalt i 
de andre gårde af folkene ved damp
tærskeværket.

Hvordan folkene blev aflønnet, 
ved jeg ikke, men mon ikke det har 
været timeløn. Det er ikke så mange 
år siden, jeg traf en kone, som for
talte, at hun havde båret avner fra 
det store tærskeværk i to dage. Da 
der skulle afregnes, var hun den sid
ste, der skulle have penge. Manden 
vendte pungen i hendes hånd -  det 
var de sidste penge, han havde, og 
det var 90 øre! Hun havde mest ondt 
af manden, for hun vidste, at han 
ikke havde flere.

I 1915 fik vi klapsejler på laden, og 
så tærskede vi selv om vinteren. Det 
var en god investering med en sådan 
mølle - vi kunne selv grutte kornet og 
meget andet.
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Ikke mange børn havde så fine cykler i 1918, som her præsenteres hos gårdejer Jens Mikkelsen i Emb.

Solbjerg 1908. Det var fø r  bilismens tidsalder.
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Øster Assets Købmandshandel. Her var alt, hvad forbrugeren i 1919 kunne ønske sig a f dagligvarer.

Sognefogeder på Mors og personalet på politikontoret samlet på trappen ved Tinghuset. A rkivet mangler oplysninger om 
personerne og årstal.
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Vejarbejde ved Mejeribakken i Øster Assels 1918. Arkivet vil gerne have oplysninger og beretninger om det hårde og lang
sommelige arbejde, det dengang var at anlægge veje.

Frøslevs ældre beboere samlet hos pastor Hansen i Frøslev præstegårdshave 1931. Arkivet har ingen oplysninger om 
personerne.
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Ved juletid på Fruergaard 
i Outrup omkring 1875
A f  Anna H øffner

Min far havde en stor gård, Fruer
gård i Outrup sogn. Mange dejlige 
minder har jeg fra min barndoms- og 
ungdomstid dér; blandt de smukke
ste er vel minderne om juletiden på 
den store gård. -  Ja, julen, hvor var 
den dejlig. Dejlig var den især for os 
børn og unge, men streng for min 
mor, for der var meget at varetage på 
en stor gård med mange folk og stort 
landareal -  ikke mindst ved juletid.

Mor begyndte juleforberedelserne 
allerede sidst i november, for så 
akulle vi til at slagte. -  Sulekarrene 
skulle fyldes.

Vi børn var ikke videre stolte den 
morgen, slagtningen skulle finde 
sted; vi havde jo været om svinene, 
såvel som om alle kreaturerne, lige 
fra de blev født, og vi holdt af dem 
alle. Vi lå derfor og vogtede på, når 
det skulle til at begynde, og krøb så 
langt ned under dynen som muligt 
for ikke at høre alt for meget til svi
nenes ynkelige skrigen, men - til 
trods for vor uhyggestemning - hvor 
var det alligevel dejligt, for nu be
gyndte julen at nærme sig, og alle de 
mange, mange forberedelser var 
altså nu i gang.

Når selve slagtningen var over
stået, tog mor og pigerne fat, og vi 
unge holdt os til for at få det hele 
med og løb naturligvis i vejen. Flæ- 
skesider og skinker blev hængt til 
røg, skinker blev nedsaltet, og der 
blev lavet spegepølser og medister
pølser ude i bryggerset. Vi unge var 
med til at rense tarmene; det var vel 
nok et væmmeligt arbejde! - Og der 
blev lavet blodpølser og risengryns
pølser. Alt arbejde gik som en leg, 
alle længtes mod den velsignede jul.

Når alle sulekar var fyldt, kom tu
ren til rugbrødsbagningen, og vi 
børn sagde til hinanden: »Oh, så er

vi så langt!« Et utal af store, grove 
rugbrød blev bagt i den store indmu
rede ovn i bryggerset, og en herlig 
duft bredte sig over hele gården.

Samtidig med rugbrødsbagningen 
blev brygningen af juleøllet forbe
redt.

Det tærskede bygkorn kom i et 
stort kar med koldt vand, og efter to 
dages forløb blev spunset lindet lidt, 
så vandet kunne løbe fra. Så blev 
kornet taget op og lagt til spiring, og 
hver dag blev det vendt og drejet, for 
at det ikke skulle brænde sammen. 
Når spiringen var endt, måtte rug
brødsbagningen også være færdig, 
for nu skulle ovnen bruges til andet 
formål.

Ilden blev slukket, men endnu me
dens ovnen var rygende hed, krøb en 
af pigerne med hoved, hænder og 
knæ indhyllet ind i ovnen, og med en 
lyngkvist blev ovnen fejet og vasket 
så ren som et nyskuret stuegulv. Det 
var meget spændende, og mine sø
skende og jeg så til med bankende 
hjerter; min bror Hans, som var en 
stor spasmager, hviskede altid til 
mig: »Skub til hende, lille Grete«. 
Når ovnen så var rede igen, blev byg
gen lagt derind, og nu skulle den ven
des, til den var knastør og havde fået 
en brunlig farve. Så kørte vi unge til 
møllen for at få den malet, og nu tog 
den egentlige brygning sin begyn
delse.

En skoldet rughalmsvisk kom på 
bunden af det store kar som filter, og 
heri blev malten hældt; derpå blev 
der hældt kogende vand over malten, 
hvori der var kogt humle, en stilk 
malurt og kandis. Øllet stod omhyg
geligt tildækket en tid, og så kom det 
store øjeblik, hvor spunsen blev 
drejet lidt om, for at øllet langsomt 
kunne løbe ned i et tilsat kar. Der

kom gær i, og alle uvedkommende 
blev gennet væk, for selvfølgelig var 
vi børn og forøvrigt de fleste på går
den ivrige tilskuere; bryggersdøren 
og vinduerne blev tildækket, for at 
begærlige og misundelige øjne ikke 
skulle skræmme de gode magter 
bort, som vågede over øllet, til gæ
ringen var fuldendt.

I den tiloversblevne mask lagde 
mor en godt indpakket, mager ost, 
for at den kunne indsuge den gode 
mask og blive dobbelt så stor og 
smage af schweizerost. Når osten 
havde nydt godt af masken, fik krea
turerne lov til at delikatere sig med 
denne.

Og nu begyndte julebagningen. - 
Mor tog en skønne morgen sit store, 
hvide ærmeforklæde på, og det var 
begyndelsen. Så dukkede hun og pi
gerne ned i »Frydenlund«, kamme
ret, hvor mor opbevarede mel, gryn, 
sukker, rosiner, kanel, svedsker og 
alle slags duftende krydderier, og da 
vidste vi: Nu står julen for døren!

Sikken travlhed i køkkenet, og sik
ken snakken, leen og støden på hin
anden. En gang imellem blev det dog 
mor for broget, og så blev køkken
døren lukket af for os børn. - Masser 
af dejg skulle lægges og bages; store 
hvedekager, tunge af rosiner og su
kat, basser med kanel og sukker og 
alle slags småkager tårnede sig op. - 
Vi børn fik lov til at skære dejgen til 
de brune kager, vi hakkede mandler 
og vanille og blandede det med groft 
sukker og dryssede vanillekransene, 
vi vred klejner og lo og sang: »Nu 
har vi jul!«

Hele gården duftede så sødt af 
friskbagte kager; vi tiggede om lidt 
mundgodt, men mor var lidt karrig 
med de gode sager før julen, kan jeg 
huske, og som oftest måtte vi sluk
ørede gå med tør mund.
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Medens julerengøringen stod på, 
havde vi børn nok at gøre med at 
lægge sidste hånd på vore småopga
ver og se julekasserne efter og forny 
pynten.

Og så kom lillejuleaftens dag, må
ske den dejligste dag og aften i hele 
året.

Om formiddagen kørte far til 
skovs med os unge for at vælge jule
træet ud. Hvor mange gange havde 
vi ikke været i skoven på det sidste, 
og hver havde valgt sit træ og kæm
pede nu for at få far til at hugge 
netop det. Valgte far så det, man 
havde udset sig, hed træet: »Karo
line« eller »Hans«, som det nu blev. I 
triumf blev træet kørt hjem, enten 
det nu var på vogn eller med kane. - 
Træet blev sat op i storstuen, midt på 
gulvet på det gamle juletæppe, som - 
hvad hvert år blev gentaget -  var la
vet af fars bedstemor. Hvert år 
mumlede gamle Lars Røgter, som 
stod for opstillingen: »Næh, i år er 
det da helt tovlig, så højt det er. Det 
må ordentlig skæres«. -  »Nej, nej, 
Lars, du må ikke«, råbte vi alle for
argede i kor, og mor holdt med os; jo 
højere des bedre. Og hele huset var 
med til at pynte det skønne træ. Vi 
klippede de sidste hjerter og for
gyldte endnu nogle grankogler, vi 
fyldte alle slags herligheder i kurve 
og sang julesalmer og følte os så lyk
kelige og forventningsfulde, og midt 
under det hele spurgte Lars Røgter: 
»Hvem vil så med Lars ud til kreatu
rerne?«

Ja, hvem ville ikke med Lars Røg
ter lillejuleaften? - Vi hang jo altid 
om ham, ingen kunne fortælle som 
Lars, ingen kunne synge en vise som 
han, og ingen kunne trøste os som 
gamle Lars Røgter, når noget gik os 
imod.

Lillejuleaften fik alle dyrene på 
gården dobbelt ration, og et par 
grangrene i staldene var også rart at 
have for dyrene. Foran stalddørene 
og laderne blev der lagt grangrene i 
kors, grangrene blev hængt over 
stuehusdøren, og vi slog kors for alle 
og alt, at vi kunne få et velsignet år.

Vi hængte neg op til fuglene og 
satte skåle med mælk til kattene, og 
lænkehunden blev heller ikke glemt. 
Til sidst kom dog det allermest spæn
dende: Vi listede bag Lars Røgter op 
på det store loft, for dér, sagde Lars, 
holdt nisserne til. - »Stille, børn,

ganske stille«. -  Desværre så vi aldrig 
nogen nisser, hvor meget vi så end 
brugte vore øjne, men Lars så altid 
en, og heldigvis smilede nissen altid 
til ham. Det var nemlig meget vigtigt, 
om han var i godt humør, for så fik 
vi en god jul, sagde Lars.

Oh, hvilken hygge, når vi kom ned 
igen efter den tur. Huset duftede af 
kaffe, og julen blev indviet ved et 
bugnende kaffebord.

Endelig oprandt den med længsel 
ventede juleaftensdag.

Om morgenen kørte vi unge om
kring til syge og gamle med kurve 
fulde af sulemad og andre gode sa
ger. Kl. 12 mødte de ikke indbudte, 
men alligevel ventede heldagsgæster; 
det var ikke alene fars egne daglejere 
med koner og børn, men også tidli
gere arbejdere, som nu havde anden 
beskæftigelse. Ifølge en uskreven lov 
blev sognets fattige den dag modta
get som husets gæster på alle de store 
gårde. Middagen bestod altid af 
suppe, flæske-, ånde- og ribbensteg, 
hjemmebrygget øl og snaps og til 
sidst æbleskiver.

Maden smagte, og humøret steg, 
tomme fade gik ud, og fyldte fade 
kom ind. Bagefter blev gårdens loer, 
lader og stalde beset og bedømt, og 
så marcherede man ind til det dejlige 
kaffebord, hvor kagerne og kaffen 
forsvandt som dug for solen.

Nu rejste far sig, så på sit ur, vi rej
ste os alle og lavede os til kirkegang. 
Kirkeklokkerne begyndte at kime, 
salmebøgerne kom frem, og tavse og 
højtidelige gik vi alle i sluttet trop til 
vor kirke. Stjernerne syntes mig al
drig at skinne så store og klare som 
den aften; fred, glæde og skønhed 
dalede ned over os. På denne van
dring, husker jeg, lovede jeg altid at 
blive så god, så god; jeg så mig om 
efter far og mor, og kunne jeg se mit 
snit til at få fat i deres hånd eller blot 
en snip af deres frakke, var jeg lyk
kelig.

Og så var juleaften kommet med 
salmesang og juleønsker. Når vi kom 
hjem fra kirke, var det store øjeblik 
kommet til at vandre ind til juletræet 
med de mange strålende lys. Efter 
salmesang og dans omkring juletræet 
kom mor og pigerne ind med kurve 
til alle gæsterne; kurvene var fyldt til 
randen med sulemad, kaffe, sukker, 
mel, gryn og bagværk.

Men nu var vi alle også sultne, og 
velfornøjede satte vi os til bords og 
spiste af hjertens lyst. Vi fik julegrød 
og havtorsk.

Efter bordet takkede gæsterne 
husbond og madmor for god be
handling og vandrede hjem. Lars 
Røgter tømte grødgryderne og gik 
med et lerfad grød ud til nisserne, vi 
børn kunne høre ham kalde: »Kom 
så, lille far -  kom så«.

Og først nu kunne trætte, men så 
gode, lille mor sætte sig sammen med 
mand, børn og folk til gaveuddeling 
og en ekstra kop kaffe.

Ingen af folkene var sure eller 
overtrætte, husets ære var deres ære.

Næste morgen var man tidlig på 
færde, kirkeklokkerne kimede, og 
alle mødte op til froprædiken - for 
derefter i præstens hjem at takke for 
juleprædikenen; kaffe og bagværk 
kom på bordet, og spise skulle man, 
enten man kunne eller ej. -  Med et 
varmfølt håndtryk og ønsket om 
fortsat god jul tog man hjem til en 
hårdt tiltrængt hvile.

Ugen mellem jul og nytår var -  i 
alle tilfælde for os unge - vidunder
lig. Fest afløste fest - måske var der 
også kaneture og skøjteløbning, og 
sommetider i faklernes skær. - 
Skulle man til fest, og vejen var lang, 
sendte man bud til dem, man vidste 
skulle samme sted, og som måske 
ikke havde køretøj; man klumpede 
sig sammen så godt, det lod sig gøre, 
det varmede altsammen. Tit kørte 
man i bidende kulde flere mil, men 
hvad gjorde det? Ens mor havde 
pakket sig selv og sine ind i så mange 
tæpper, slag og sjaler, at man mest af 
alt lignede en uformelig bylt. -  Stads
tøjet var omhyggeligt pakket i æske. 
-  Ved gildesgården blev man modta
get af de først ankomne gæster, der 
under spøg og latter skulle gætte, 
hvilken af bylterne var Marie og hvil
ken An’-Kistien.

Vild jubel blev der, når en ung 
mand langt om længe havde fået af
viklet sit formodede sværmeris man
ge plaig, og det så viste sig, at det var 
hendes mor eller bedstemor, han 
havde vist den opmærksomhed.

Når man var nået gennem det so
lide måltid, begyndte julelegene, f. 
eks. »væve vadmel« og »munken går 
i enge«, men særlig yndet var 2 sang
lege, hvoraf den første begyndte såle
des:
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Damerne gik rundt i en yderkreds, 
herrerne i en inderkreds, men man 
gik modsat hinanden. En af herrerne 
sang:

Jeg gik mig i lunden 
en sildig sommerkvæld, 
der drak jeg mig et bæger 
a f det klare kildevæld, 
der var een til, 
der var een til, 
kan du gætte, 
kan du gætte, 
hvem det var?

Så bukkede herren for en dame, 
hvorpå, hun sang, medens kredsen 
stadigvæk gik rundt:

Jeg ville så gerne danse, 
bare jeg turde fo r  far og mor. 
Far siger nej,
mor siger ja.
Jeg ville så gerne danse,
om jeg turde fo r  dem begge to,
og med een til,
og med een til,
kan du gætte,
kan du gætte,
hvem det er?

Rundkredsen fortsatte omdrejnin
gerne, til alle var taget ud, og så dan
sede man en runddans. -  Den anden 
sangleg hed: »Der brænder en ild«.

Par efter par tager, ansigt mod an
sigt, skiftevis hinanden under armen 
og snurrer rundt, ved sætningen: 
»Tag mig ved hånd«, tager herren 
begge damens hænder i sine, og såle
des danser de ud.

Der brænder en ild,
den brænder fo r  dig,
den brænder i tusinde flammer.
Tag mig ved hånd,
sving du mig om,
jeg vil så gerne danse.

Og jeg har hørt, 
der skul* være bal, 
og det skul* være i aften.
Tag mig ved hånd o.s. v.

Og jeg vil danse med Met te-Mari* 
og så med Volles søster,
Tag mig ved hånd o.s.v.

Og med den bitte An*-Sofi 
så længe, som jeg lyster.
Tag mig ved hånd o.s. v.

Der var mange andre julelege, og 
ugen gik alt for hurtigt.

Nytårsaften var for vort vedkom
mende helliget hjemmet. Om efter
middagen var vi i kirke, derefter spi
ste vi med folkene alene en sen mid
dag, som bestod af en helstegt lille 
gris. Bagefter spillede vi kort om pe
bernødder. Når klokken nærmede 
sig 12, gik far og mor alene en runde 
gennem alle stalde, lader og loer for 
at se, om alt var i orden til det nye års 
komme. Så hentede far og mor selv 
den store punchebolle og æbleski
verne, glassene blev fyldt, og far 
holdt en lille tale til folkene, omtrent 
således: »Folkens -  nu takker vi Gud 
for året, der gik, og vi beder ham give 
os velsignelse til alt, og når vi da alle 
lover at gøre vor pligt, lykkes det nok 
lige så godt i det år, som nu begyn
der«.

Næppe havde vi skålet, før det før
ste potteslag faldt på døren. Alle vi 
unge stormede ud for at finde synde
ren, der altid gemte sig de mest for
bavsende steder, og så blev han i tri
umf ført ind til punchebordet.

Til første nytårsdag var det store 
bal berammet -  enten i forsamlings
huset eller på en af de store gårde.

Det kan nok være, man gjorde sig 
umage for at blive så fin som muligt -  
man ville jo nødigt varme bænke. Og 
så dansede vi: »Fynsk polka«, »Bitte 
mand i knibe«, »Vippen«, »Pigernes 
opsang«, »Den røde lue« og mange 
andre forskellige. »Firkantet sløjfe« 
var særlig yndet. 4 par stillede sig op, 
så de dannede et kors. Herrerne ræk
ker højre hånd ind i korsets midte og 
holder fast i hinandens hænder. Da
men tages om livet med venstre arm.

Når musikken begynder, drejer 
korset -  eller sløjfen - sig i takt med 
musikken rundt om sin egen akse i 8 
takter.

Derefter føres damen foran her
ren, idet hun drejer sig en hel om
drejning ind i korsets midte, hvor da
merne nu griber hinandens hænder, 
som før herrerne. Således danses 
igen 8 takter.

Så danses kæde, idet damen af 
herrens venstre hånd sendes først 
foran, dernæst bag ham og videre til 
den næste herre, og således kædes 
der, til damerne igen mødes med de
res egen kavaler. Til sidst danses der 
ud i en hopsa.

Den allersidste dans er Kehrausen. 
I en lang kæde løb vi gennem alle stu
erne, op ad trapperne, over loftet, 
ned ad trapperne, rundt i gården, ind 
gennem stuerne igen, hvor den endte 
i en fejende galop. Og hermed slut
tede ballet.

Dagene herefter gik stilfærdigt, 
alle var sysselsatte med den daglige 
dont, indtil vi nåede »Hellig tre kon
ger«, som på alle gårdene derom
kring blev fejret med en stor fest.

Alt, hvad huset ejede af »sølv«, 
kom frem, bordet blev dækket så 
festligt som muligt, og på vort bord 
blev der sat tre trearmede stager, een 
på midten og een på hver bordende; i 
hver stage blev sat tre hjemmestøbte 
fåretalgslys. Ved støbningen kom der 
lidt løst krudt i bunden, og når lysene 
brændte ud, futtede krudtet af med 
et stærkt knald.

Bordet blev dækket med bogstave
lig talt hele sulekælderens indhold; 
der var sylte, saltmad, leverpostej, 
spegepølse, medisterpølse og den 
føromtalte dejlige ost, der smagte af 
schweizerost. Men først fik vi de 
varme retter: Havtorsk med senneps
sauce eller måske saltet ål, dertil 
hjemmebrygget øl og en snaps; så 
kom der indtil 4 forskellige stege ind 
på bordet, og festmåltidet endte med 
kaffe og julekager. Og så gik dansen 
til den lyse morgen.

Hermed endte julefesterne - i 
hvert fald på min hjemegn.

Morsø lokal
historiske Forlag

har udgivet et væld a f 
lokalhistoriske bøger 

(se annoncen næstsidste side)

Brug disse bøger 
som gaver !

Bøgerne kan købes i bog
handelen og hos 

Morsingboforeningen 
i København
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Pigens vadested -  
et morslandsk sagn
A f  Jens Morsingbo

Et par hundrede år tilbage i tiden må 
du følge med mig og ledsage mig ned 
på stranden ved Flade bakker ved St. 
Hanstider. Det er ej noget smilende 
landskab, dertil er det for fremtræ
dende, men der er en vis storhed ud
bredt over den hele egn. Det veksler 
med bølgende bakker og kløftede 
dale med en yndig ro, og den bru
sende fjord. Du er alså nu på stran
den! Vend dig om og se tilbage igen
nem åbningen og den dybe sivbevok- 
sede dal, da dit øje møder en høj gen
stand, Salgjerhøj, vort Himmel
bjerg, uden skov og ældgamle bøge. 
Ingen yndige partier, ingen duftende 
bøge og ej heller natergalen slår sine 
triller heroppe på vor grønne ø. Men 
vi er alligevel glade her, thi heden, 
med den rødlige lyng og hedelærken 
ovenover, Limfjorden med de blålige 
vover, sommeren med det græssende 
kvæg og vinteren i sine hvide farver. 
Alt dette tiltaler os med hjemlighe
dens følelser og gør os tilfredse.

Du står alså på den åbne strand og 
ser dig om. Jeg vil stå dig bi og peger 
derfor hen på en vogn, der holder lidt 
fra dig. Det er en bonde fra Tøving, 
Pir Sørensen er hans navn. Han er 
steget af vognen for et øjeblik siden 
og står just i begreb med at slå ild på 
sin sølvbeslåede pibe, da han taber 
fyrtøjet, som han bedst holder det. I 
det samme farer en lille tøs på fire år 
ind mellem hans ben, griber fyrtøjet 
og rækker ham det med et smilende 
åsyn. Han ser forundret på pigen, 
klapper hende på det lille hoved og 
spørger hende: »Hvis datter er du?« 
»Fars«, lød det listige svar. Men bon
den ryster med hovedet, smilende 
uvilkårligt, og siger: »Fars! Hvem 
fars?« »Kren Jensens oppe fra bak
ken, han har kun et lille sted og kom
mer nu i båden derhenne«. Med det 
samme sprang hun helt ned til vandet 
og råbte med jublende stemme: 
»Faer -  faer!« Hendes dragt var sim

pel og lignede ganske andre småfolks 
børn fra de tider, undtagen den må
ske så mere renlig ud. Hun havde et 
blåt og rødstribet skørt på med et 
grønt liv og lange strikke ærmer af 
samme farve. Det lyse hår skjultes 
næsten af den brune hue, medens et 
par blå spillende øjne fremtrådte 
med et egent blik af det nydelige lille 
ansigt.

Ovenpå bakken lå det lille hus, 
muret op af 1er og tækket med langt 
lyng. Her var koldt ved vintertide for 
de stakkels beboere, thi det fugtige 
klinede gulv og lervæggen kunne de
res potkakel ikke tørre og ligeså lidt 
opvarme (potkakel var en slags kak
kelovn af 1er med lerpotter i de to si
der og den ene ende, der stak frem i 
stuen ! De var allerede for 50 år siden 
meget sjældne her på Mors).

Men dog var ægteparret tilfreds 
med, hvad de havde, og nu var det 
sommer, så kunne de være veltil
mode. Mand og kone var allerede ov
er de fyrre, men ungdommens rask
hed havde ej forladt dem, hos dem 
fandt man, hvad man tit leder forgæ
ves efter i gård og borg, tilfredshed, 
og det var i sandhed smukt at se, 
hvorledes den ene hjalp den anden 
tilrette. I såvel en halv snes år havde 
de delt livets alvor med hinanden, al
drig misfornøjet med deres kår, og 
ved datterens fødsel var der bleven 
glæde herinde. Alligevel måtte de tit 
døje meget ondt, mangen gang havde 
de ikke brød i huset, når manden er 
kommet fra fjorden. Konen sad da 
ved væven, men hvem der kjender 
dette arbejde vil indrømme, at når 
hun kun får 2 sk. for at væve 1 alen 
af hvergarn og bolster, så kunne man 
ej misunde hende.

Pi Sørensens ærinde var ålekøb, 
hvorfor han også fik de ilandkomne 
bådes fangst. Han var en såkaldt 
»ålemand«, der rejste sønderpå et 
par gange om året med røgede ål.

Endskønt han var stavnsbonde og 
fæster, sad han dog godt i det. Hvil
ket han havde den brave herremand 
fra Ullerup at takke for. Engang 
havde han da også gjort denne en tje
neste, eller snarere reddet hans liv, da 
hestene ville tage magten fra ham. 
»Den ene villighed er den anden 
værd«, og herremanden huskede på 
Pir Sørensen, så han ved hans hjælp 
var bleven en holden mand. Men vor 
bonde var også en gjæv mand, han 
var afholdt i egnen, fordi han var en 
mand, man kunne stole på og dertil 
give give råd på rette tid og sted. 
Hans kone, en fager lille en, var god
heden selv, man anså dem begge for 
et par folk, der kom godt ud af det 
med hinanden, og det gjorde de nu 
også, men alligevel var der noget, 
som de gerne ville have, de savnede 
børn, som en af vore digtere siger 
skaber en borg af en hytte, jeg tror 
han har ret, thi mens de er små, fus
ler man om dem, og når de bliver 
store, holder man af dem og hælder 
sit hoved til dem. Inden vor bonde 
kørte hjemad, klappede han den lille 
Else. Kræn Jensen nåede snart sin 
hytte, hvor hans Kjersten modtog 
ham med et dygtigt trykkys og skilte 
ham af med de små ål, han havde til
bage, for at lave en yndet ret af dem. 
Imedens Kjersten havde ting at tage 
vare på ved ildstedet, ordnede Kræn 
Jensen sine fiskeredskaber, og da 
han var færdig dermed, tog han Else 
på skødet og sagde til hende: »Syng 
mig nogle af de remser, du kan«. Og 
uden at svare begyndte hun med en 
rentflydende stemme, der vel havde 
noget hårdt hos sig:

De æ en løst å en glee 
Å âge i en slæe,
Men æ e slæe vælt,
Æ  e glee spjelt!

Egentlig var det ingen sang, men det
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Tegning: K. E. T in g s iriip  Jensen

lød alligevel pudsigt, når hun lagde 
eftertryk på de enkelte ord som løst, 
a -  æ glee, så der dog var nogle toner 
i det. Atter sang hun, medens hun 
klappede i de små hænder:

Bøjler å giil 
Æ  det helst a vill.

Her afbrød hun sig selv med ordene 
»ringål, ringål«. Og vor mor treen 
frem med den brasende ringål og lidt 
deppelse i en kop. Kun et stykke tørt 
brød til den yndede ret var hvad de 
havde, men de vare ej bedre vante, de 
havde altid sat stævne efter evne. 
Alle tre tager nu for dem og en tår 
slukke de godt tørsten, som indfandt 
sig med spisen. Lommekniven blev 
lukket og stukken i feken. Manden 
rakte Else hånden med et venligt nik 
og lod et tak for spise »glide over læ
berne«. »Nå, Kjesten! Det er da en 
fornøjelse at vi have den bitte tøs, 
kan du nemme, hvor tit vi bad om at

få en, inden hun kom«. Og han kys
sede Else på pande og mund. »Der er 
nu Pi Sørensen oppe i Tøving, han 
ønsker tidt han havde en, men det 
går ikke altid, som et gammelt ord si
ger - hvor der er noget, kommer der 
noget til, og Vorherres vilje må det 
vel heller ikke være. Han er ellers en 
flink mand, og du skulle blot have 
seet, hvordan han klappede og kjæ- 
lede for vor Else«. Kjesten havde 
hørt, hvad hendes mand sagde og så 
eftertænksomt hen på den lille. 
»Hvem der endda var så højt på 
stråe, men det er vi nu ikke, så må vi 
være tilfredse nu som vi altid har væ
ret det !« Solen var allerede gået ned, 
og hyttens beboere mente også at 
være skikkelige til at gå i seng, thi de 
skulle stå op med den næste morgen.

Vi går imidlertid over til Tøving til 
Pi Sørensens venlige bondegård med 
en del bladbehængte pile rundt på 
kålgårdsdiget. De temmelige store 
ruder vare klare og rene, så vi tydeligt

see mand og kone side om side ved 
bordskiven med et grødfad for dem. 
På den ene ende af bordet ligger 
nogle skeer, som få os til at gjætte, at 
de to ej skal være ene om »e Nætter«, 
og således er det, thi nu høre vi ad
skillige træskoes skraben og støden 
imod i den brolagte gang, og tre karle 
træde ind, iført skindtrøjer, knæ
bukser og med sortstrikket hue med 
rød dusk på hovedet. Pi Sørensen 
havde just fortalt om den lille pige, 
og det lader til han tænker på noget, 
således må konen også have opfattet 
det, thi hun slutter med de ord, idet 
hun efterfølger sin mand med at lan
ge hen til fadet: »Ja bitte Pier, lad os 
nu spise og sove på det -  imorgen er 
der atter en dag«. Samtalen gik i stå, 
og man hørte kun den ensformige lyd 
af de spisende.

Af og til så Kræn Jensen Pi Søren
sen som sin gæst, og længe varede det 
ej, før det blev klart for den fisker, 
hvad hensigten var med disse besøg. 
Endelig rykkede Pier ud med menin
gen, at han og konen ville være Else i 
forældres sted. Det foer i Elses fader, 
da Pi Sørensen havde udtalt, og hans 
første ord var også: »Pier! I ved ikke 
hvad ondt I gjorde os, hvis I kunne 
nænne at skille os ved Else. I fem år 
har hun været vor eneste glæde, for 
hende har vi lidt og stridt, og I ved 
også nok, at det ej er godt at gøre 
folk til mere end de er. Når skidt 
kommer til ære, ved det ej hvordand 
det vil være, siger et gammelt ord, 
lad os ligge os det på sinde, og lok os 
ikke med for skønne ting«. Hvis man 
tror, at det var Pi Sørensens hensigt 
at overtale forældrene, da fejler man 
meget, han følte tilfulde, hvor ondt 
det måtte gøre en fader, når han 
skulle skilles ved sin datter, en moder 
med sit eneste barn. Et suk hævede 
hans bryst, og han kom til at tænke 
på, hvis det var din datter du skulle 
miste. Han tav også og var næsten 
tilsinds at slå det altsammen ud af 
hovedet, da konen tager ordet og 
hans parti. Læser! Du har alt mær
ket, at hun igrunden ej var imod, at 
Else kunne få det bedre og blive Pies 
datter, og hvo vil dadle hende derfor, 
når hun, som hun virkelig gjorde, gik 
ud fra og sagde: »Vi kan aldrig efter
lade hende noget, bitte mand! Skal vi 
da lade hende lide og døje så meget, 
som vi har, når det alene står til os, 
om hun skal have det bedre!« For
døm ej Kjesten fordi hun tænkte og
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talte således, hun var hverdagsmen
neske, hos hende kunne ej den dybe 
følelse få magt over virkeligheden, 
thi den havde hun følt, og hun vidste 
kun alt for godt, at livet ikke er, eller 
sjældent er, andet end modgang og 
fuldt af møjsommeligheder. Den 
skikkelige fisker vedblev at være af 
sin mening, men kunne man vente, at 
det skulle vare længe, når hans kone 
lod tårerne ledsage sin tale. Han 
måtte give efter, og barnet skulle da 
følge med Pi Sørensen.

Det var et usigeligt smertefuldt 
øjeblik. Else omklamrede faderens 
hals. Store tårer - det var længe si
den, de havde haft frit løb - rullede 
ned ad den furede kind og faldt på 
hendes lyse hår. Endnu et kys og mo
deren tog hende i sin favn og forma
nede hende til at være lydig og kærlig 
mod sine plejeforældre. »Skal jeg da 
aldrig se jer mere?« Jød det fra den 
barnlige mund, og en tårestrøm og 
lydelig hulken kvalte hendes stemme. 
Men Pi Sørensen tog hende da ved 
håndenog trøstede hende med, at 
hun tit skulle gæste hytten.

Jævnlig så Else til hytten på Flade 
bakker, og da var der glæde der, men 
som hun blev ældre, kom hun der 
sjældnere.

Engang imellem så Kræn Jensen 
og hans kone op til Tøving til Pi Sø
rensens, der altid var venlige og vel
tænkende imod dem. De holdt ret af 
Else, hun var deres øjesten og fik, 
hvad hun ville have. Hendes vilje 
gjaldt fremfor deres, men det var 
hende ej til bedre.

Hun var alt blevet en stor pige, og 
var også en nydelig pige, men hun 
var desværre blevet forvænt og blev 
mere og mere egenrådig, og da hun 
ikke ville lade sig sige af nogen, så 
kom der en stor del af den slags stolt
hed ind i hendes hjerte, som vi kalder 
hovenhed her på Mors. Hun følte sig 
mere værd end en anden pige, og når 
hun var til legestue, ville hun ikke 
danse med enhver karl. Derved blev 
hun ej lidt af dem, og var der også en 
eller anden karl, der syntes om det 
kønne ansigt, så turde han alligevel ej 
nærme sig hende, når hun, som hun 
tit gjorde, trak øjnene sammen og 
udsendte det egne blik, en blanding 
af stolthed og utilfredshed, som man 
allerede så hos hende som barn, men 
som vi ej da forstod, eller når den 
lille mund blev spidsere, og hun knej
sede med hovedet, da var det ej den

lille Else, der legede ved stranden ved 
Flade. Ja, hun var forandret, ej alene 
i sit ydre, men også i hjertet, det ene 
virker på det andet, og har først ind
bilskhed og som følge deraf den ækle 
stolthed, vi omtalte før, taget bolig i 
et menneske, da kan selv de bedste 
spirer tabes. Således gik det med 
Else.

Det var søndag på samme tid, som 
da vor fortælling begyndte. Else var 
en blomstrende pige og de tyve år så
vel. Hun havde fået isinde at ville gæ
ste sine forældre, det burde hun dog 
engang, om også det kun var for et 
syns skyld. Og vi så hende allerede 
med et rugbrød under armen gå 
henad gangstien, der snor sig igen
nem den gule rugmark. Hun har et 
blåt og rødstribet skørt af hvergarn 
på, om livet havde hun et græsgrønt 
fløjls livstykke med korte røde ær
mer og på den øvrige del af armene 
havde hun mørkeblå mammelukker. 
Livstykket var snørret foran og var 
så nedringet, at den bølgende barm 
ville være blottet, hvis ej et hvidt tør
klæde skjulte den for nysgerrige 
blikke. Et par lædersko med blå stål
spænder og en hue på hovedet var 
hendes dragt.

Omtrent mellem Tøving og Flade 
løber der endnu en rende og enkelte 
steder er jorden meget sumpet. Alle
rede dengang var det tilfældet, og der 
var dertil groet et tyndt græslag over

Morsø Lokalhistoriske Arkiv
A f  Holch Andersen

Arkivet har atter oplevet et år med 
fremgang i indleveringer af billeder 
og arkivalier.

Da arkivet for tre år siden flyttede 
til »Rosenlund«, mente vi, at arki
vets behov for opbevaringsplads var 
dækket i mange år frem. Det har vist 
sig, at interessen for det lokalhistori
ske arbejde har været så stor, at det 
nu er nødvendigt at planlægge udvi
delse af boksen til opbevaring af ar
kivalierne.

Billedarkivet er vokset med ca. 
3000 og er nu på ca. 14.000 stk.

Arbejdet med at omregistrere og 
skrive lister over arkivalierne er af-

det sumpede (børnene havde deres 
fornøjelse af at gå her, thi det gik så 
levende og bølgende, men hvis de 
sank ned, da måtte Gud hjælpe dem, 
thi der var såre dybt). Else skal just 
denne vej for at gå til Flade bakker; 
hun træder på det gyngende sted, 
men hun vover ej at gå derover. Der 
står hun tvivlrådig med brødet under 
armen tænker, ja, lad os vide hendes 
tanker: »Hvad vej skal jeg nu gå? 
Hvordan skal jeg komme over? 
Havde jeg dog noget at gå over på! 
Brødet, ja, hvad ville de gamle sige? 
Skal jeg da blive stående her? Nej«, 
og hun kaster brødet på det gyn
gende sted og træder derpå, men idet 
hun sætter foden på brødet, synker 
det med hende, og forgæves vil hun 
holde sig oppe med armene; hun for
svandt under det grønne tæppe, og 
kun huen blev foroven og viste, hvor 
den stolte og hovmodige pige var ble
ven af. Her fandt plejeforældrene 
hende igen. Kun de følte sorg over ta
bet, men i hendes fædrene hytte sad 
de to gamle, ikke bedrøvede ved 
denne tiende. Nej, Kræn Jensen fol
dede sine hænder, så over til Kjæsten 
med et forklaret blik og udbrød: 
»Som vi blev glade ved hende, moer, 
da vi første gang fik hende, således 
kan vi nu atter glæde os med det håb, 
at vi snart vil se Else histoppe, et kært 
og kærligt barn, som hun engang var 
for os«.

sluttet, så det nu er let at finde frem 
til arkivalier, der findes om personer, 
begivenheder og erhvervsforhold på 
Mors.

Arkivet modtager en del henven
delser fra slægtsforskere uden for 
Mors, som ønsker oplysninger om 
deres forfædre på øen. Disse henven
delser tager Else Bak sig af. Finder de 
ofte vanskeligt tilgængelige oplysnin
ger og sender dem til spørgeren.

Børge Jensen, Hans Overgaard og 
Ole Hedemann er ved at undersøge 
Algades historie. Det er planen at ud
arbejde en bygnings- og personalhi-
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storisk oversigt, der kan give en sam
let beskrivelse af gadens historie gen
nem ca. 100 år.

Susanne Overgaard, der studerer 
historie ved Københavns Universitet, 
har brugt sin sommerferie til at del
tage i arkivets undersøgelse af forret
ningslivet på Mors.

Arkivet er meget taknemmelig for 
dette frivillige og ulønnede arbejde.

Foruden det daglige arbejde med 
registrering af det indkomne er arki
vets personale ved at undersøge for
retningsstrukturen på Mors fra 1935- 
1985 for at finde ud af, hvilke og 
hvor mange forretninger, der er ble
vet nedlagt på landet og i byen i 
denne periode.

Samlingen af kopier af kirkebøger 
er blevet udvidet til at omfatte alle 
sogne på Mors. Der mangler kopier 
fra to sogne, men disse kommer om 
kort tid.

Fra februar til september har Inga 
Hornbak og Erik Helleberg været 
ansat og hjulpet med forretnings-un
dersøgelsen og udbygning af arkivets 
kartotek over billeder, arkivalier og 
oplysninger.

Fra juni til årets udgang er Aage P. 
Kibsgaard ansat til at medvirke i den 
kampagne, sammenslutningen af ar
kiverne i Viborg amt har igang med 
båndoptagelser af ældre menneskers 
erindringer om livet på landet. Vi går 
et skridt videre, idet der desuden bli
ver optaget bånd, der fortæller om fi
skeri, handel og arbejdsforhold.

Arkivets billedsamling og viden 
om det lokalhistoriske stof bliver 
brugt af firmaer, der søger deres 
»rødder«, og af beboerforeninger og 
plejehjem, der ønsker arkivets perso
nales medvirken til foredrag og frem
visning af billeder fra de lokalhistori
ske områder. En kontakt, der har 
stor værdi for indsamlingen af arki
valier.

Året 1983/84 var arkivets første 
under Morslands historiske Muse
ums ledelse. Arbejdet og resultaterne 
af udstillinger og betjening af de be
søgende har vist, at sammenlægnin
gen var rigtig.

Sammenslutningen blev mulig 
ved, at skole- og kulturudvalget kraf
tigt støttede museet og arkivet -  en 
støtte, vi er meget taknemmelige for.

Arkivet siger tak til museets besty
relse og personale for det gode sam
arbejde og den venlige modtagelse, vi 
har fået.

Morslands historiske Museum
A f  Per N oe

De fleste kender vist Fritz Jürgensens 
tegning af to drenge, der med dragne 
sabler på deres kæpheste rider frem - 
og teksten: »Rid længere borte, Du! 
Vi er jo et heelt Regiment«.

Efter det foregående »jubelår«, 
hvor museet voksede sig stort i areal, 
bygninger og foretagsomhed i det 
hele taget, tør Fritz Jürgensens ord 
stå som udtryk for den indsats, der 
siden er ydet af museets bestyrelse og 
personale. På alle leder er indsatsen 
blevet styrket. Ikke ved at vi er blevet 
så forfærdelig mange flere, men ved 
at alle har ydet en ekstra indsats.

Det mest iøjnefaldende er vel nok, 
at »museumsbyen« i det ydre er ved 
at tage form. Inden længe står alle 
museets blivende bygninger med rø
de tegltage. Klar til at der kan tages 
fat på resten af det ydre. Bag det 
store løft, som tagarbejdet har været 
-  ikke blot arbejdsmæssigt, men også 
økonomisk - står en lang række pen
geinstitutter og fonde, både lokale og 
udenøs. Uden deres hjælp var vi ikke 
kommet langt.

Museets værksted blev omkring 
årsskiftet flyttet fra kælderen under 
hovedbygningen til et midlertidigt lo
kale i mejeriets garagekompleks. 
Midlertidigt fordi garageanlægget så 
snart som muligt skal fjernes for at 
omskabe mejeriets gård til en smuk 
plads, som i sig selv skal rumme min
delser om den klostergård, den en
gang var. At minderne er der, ved vi 
fra de arkæologiske udgravninger, 
der allerede er lavet, både i bygnin
gerne og udenfor. Fundamenter byg
get i kampesten, fint passet i hinan
den, er gravet frem både fra kloste
rets kirke og de øvrige bygninger 
sammen med grave for de menne
sker, der lod sig begrave på klosterets 
kirkegård. Nu er det dog ikke sådan, 
at vi udelukkende har beskæftiget os 
med vore egne bygninger og deres hi
storie. Tværtom turde man næsten 
sige. Over hele øen og i byen har mu
seets udgravningshold været i travl 
aktivitet lige siden det tidlige forår, 
og i skrivende stund arbejdes der på 
højtryk for at nå så langt som muligt 
inden vinteren. Museet har altid haft

det arkæologiske arbejde som en vig
tig del af hverdagen, men aldrig før 
har vi fået så mange henvendelser 
som i år. Fine grave fra både yngre 
stenalder og broncealder, hustomter 
fra jernalderen, dæmninger og huse 
fra middelalderens Nykøbing - for 
blot at nævne lidt af de spændende 
fund, der i årets løb er kommet for en 
dag. Samtidig vokser museets sam
linger støt, fordi så mange forstår, 
hvor vigtigt det er, at man et sted be
varer et billede af øens kultur gen
nem årtusinder. Ikke blot for egen 
skyld, men også for kommende ge
nerationer, som gennem museets 
samlinger kan se tilbage slægtled ef
ter slægtled i øens historie.

I museets faste udstillinger er der 
ikke sket de store ændringer i årets 
løb; men de vil komme efterhånden, 
som mejeriet kan tages i brug. Blandt 
andet er det planen, at landbrugs
samlingen skal overflyttes til de nye 
lokaler, og med denne beslutning er 
der taget hul på diskussionen om de 
andre ændringer, der skal ske frem
over i de faste udstillinger.

Til gengæld har der været så meget 
des mere at opleve i form af særud
stillinger, foredrag, emnedage, rund
visninger, historiske udflugter m.m.

Tre særudstillinger, »Død og be
gravet«, »Glas i 1er« og »Hvad er salt 
i grunden?«, skal nævnes specielt, 
fordi de over hele Danmark har vakt 
respekt om museets kunnen.

I øvrigt er en lang række af muse
ets arrangementer traditionen tro 
blevet til i samarbejde med andre, 
f.eks. Morsø lokalhistoriske Arkiv, 
Morsø Folkeuniversitet, morsø 
kunstforening, Morsø kommune 
m.fl.

Selv om det ikke er rart at dryppe 
malurt i et godt bæger, er det nød
vendigt endnu engang at understrege 
det uholdbare i situationen omkring 
brugen af langtidsledige. Ikke fordi 
de ledige er dårlige medarbejdere - 
tværtimod - men fordi de bruges 
som kastebold i en situation, som 
burde kunne løses på en mere værdig 
måde for alle.

Den nye museumslov har ikke blot
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givet en forbedret økonomi for de 
danske museer. Den har også ændret 
ordet »kan« til »skal« på en række 
punkter. Især på det arkæologiske 
område har museerne fået pålagt 
pligter, som betyder øgede byrder. 
Derfor ansættes der den 1. november 
en fast medarbejder ved museet. 
Denne medarbejder, der ansættes på 
deltid, skal varetage løsningen af de 
arkæologiske opgaver i samarbejde 
med museets leder.

Museet har på en række punkter et

Morslands historiske Samfund
A f  Børge Jensen

Efterårssæsonen startede den 6. ok
tober 1983 med en tur i bus til lands
arkivet i Viborg. Besøget var arran
geret i samarbejde med Morsø 
slægtshistoriske Forening og havde 
samlet 45 deltagere. Arkivar Birgit 
Løgstrup orienterede om arkivets 
store samlinger og brugte hertil bl.a. 
materiale fra Mors. Årets udgravnin
ger af det middelalderlige Nykøbing 
indbød til et samarbejde med mu
seet, og den 12. december fortalte ar
kæolog Per Vegger om »Byarkæo
logi i Nykøbing«. Foredraget var led
saget af en række fremragende lysbil
leder, og et tilhørertal på 45 vidnede 
om, at der er interesse for øens hi
storie.

Vi ventede med at holde »Grundt- 
vig-år« til 1984. Adjunkt Knud 
Holch Andersen, Thisted, talte den

tæt samarbejde med Morsø kom
mune, bl.a. Bevaringsrådet, Kultu
relt Samvirke, Skarregård samt ved 
beskæftigelsesarbejder for unge ar
bejdsløse, langtidsledige og sociale 
klienter.

Endnu et år er gået godt for mu
seet. Gået godt fordi det ikke har 
skortet hverken på udfordring, hjælp 
eller forståelse. Både glæder -  store 
og små - uro og bekymring er der 
blevet budt. Tak for det, både til de 
ydende og nydende.

15. marts for 35 tilhørere om den 
grundtvigske bevægelse på Mors. De 
tilstedeværende oplevede et levende 
og inspirerende foredrag, som kon
centreredes om Solbjerg og Øster 
Jølby sogne og tiden fra 1820’erne til 
ca. 1880.

Ved generalforsamlingen den 10. 
april blev Else Bak, Arnold Kæseler, 
Poul Maaetoft og Børge Jensen gen
valgt til bestyrelsen. Efter general
forsamlingen fortalte museumsin
spektør Per Noe om museets aktuelle 
situation og om de spændende frem
tidsplaner.

I Morslands historiske Samfunds 
tredje år er samarbejdet med andre 
historiske institutioner blevet øget. I 
forbindelse med vedtægtsændringer 
for museet har vi fået et medlem i 
dettes bestyrelse. Arnold Kæseler er

blevet udpeget som Historisk Sam
funds repræsentant. Der er endvidere 
etableret et endnu tættere samar
bejde mellem Samfundet og Morsø 
lokalhistoriske Forlag, alt dette for 
at koordinere og styrke det lokalhi
storiske arbejde på Mors.

Den 8. september foregik den alle
rede nu traditionelle udflugt til et 
område på øen. Øster Jølby kirke, 
som er temmelig ukendt for mange 
morsingboere, blev kyndigt gennem
gået af pastor Kæseler, som også gav 
et rids af udviklingen fra det gamle 
Øster Jølby til bysamfundet ved lan
devejen o. 1870. Som en naturlig 
fortsættelse af dette besøg og af afte
nen med Knud Holch Andersen be
søgtes Ansgarkirken, hvor pastor 
Erik Lau Jørgensen gav en engageret 
og fængslende skildring af menighe
dens og kirkens historie. Det tredje 
mål på turen var naturligvis det otte
kantede forsamlingshus, hvor Lau 
Jørgensen efter kaffen talte om for
samlingshuset og forstander Johs. 
Jakobsen om Galtrup efterskole, 
som derefter blev besøgt. Udflugten 
var blevet fastlagt allerede i februar, 
men landbrugsskolens »åbent hus« 
arrangement bevirkede, at kun 40 
deltog i denne ellers meget vellyk
kede udflugt.

Som sædvanlig har medlemmerne, 
vi har nu godt 200, modtaget 3 
numre af Meddelelser samt som års
skrift dette års udgave af Jul på 
Mors. Vi har igen i år mødt stor vel
vilje fra museum, arkiv og de for
skellige foredragsholdere, som 
uegennyttigt har stillet sig til rådig
hed for Morslands historiske Sam
fund.
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Nedergaard Foto
VESTERGADE 15 . 7 9 0 0  NYKØBING MORS

PORTRÆT
INDUSTRI OG REKLAME

FYRINGSOLIEN!
tænk økonomisk 
tank billigt
tanken er 
nærliggende

ColourcXrt‘Photo

Dette mærke 
er bevis på god 
teknisk og kunstnerisk 
portrætfotografering 
i  farver.

Brændselsforeningen
telefon 72 02 18 -  11 08 33

GULD
SØLV
URE
OPTIK

. . .  hos

EJLER CORTSEN
HUGO CORTSEN

TLF. (07)7211 33 . 7900 NYKØBING MORS

BØGER 
FOTO 

KONTORARTIKLER 
K O N TO R M Ø B LER
Indenrigsagentur for SAS 
Ring t i l . . .  72 07  OO 
Lis Platz, Algade 1

Morsø Boghandel

Fra Mors og Fur ti! hele verden
Skamol isolering 

K sparer energi

skam ol
SKARREHAGE MOLERVÆRK %
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A/S Morsø Frøkontor

Byens profa 
Farvehandel

fc"" H8nqsae.ft.SBn
N Ø R R E G A D E S  FA R VEH A N D EL
Nykøbing Mors . Telefon 72 05 31 . 72 07 33

Vi ønsker alle
læsere af »Jul pà Mors« 

en rigtig glædelig ju l og et godt nytår med 
tak for den tillid,

der blev vist os i det år, der er gået. 
Som i 1984 vil vi fortsætte 

i 1985 med tilbud på kvalitetsvarer på alt i
fliser, kantsten, læhegn, trådhegn, 

flagstangsfod, dekorationsvaser m.m.m.

N Y K Ø B IN G  F L IS E F A B R IK
Bakkegårdsvej 9 . Telefon 07-7205 11

V I L S  M Ø R T E L V Æ R K
Næssundvej 218. Telefon 07-7205 11

H. HANSENS BOGHANDEL
7900 Nykøbing Mors . Tlf. 07-7217 77

-  din bogpa handler
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GRUNDLAGT 1855

morsø
bogtrykkeri
offset
JAKOB NYBORG
Havnegade 11 . 7900 Nykøbing Mors
Telefon 07-7210 44

copco
DENMARK I

uhmH!
Ædel stegekunst 
og støbegods hører 
sammen

LEVERANDØR TIL 
DET KGL DANSKE HOFm orsø

Se copco-programmet
hos forhandleren

AKTIESELSKABET 
N A CHRISTENSEN & CO 

7900 NYKØBING MORS 
TLF 07-72  13 00

Vi ønsker vore kunder 
en glædelig ju l og et godt nytår!

.ifbirv
7950 ERSLEV 
TELEFON (07) 74 16 11*
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Lokalhistoriske gaveideer!
fra Morsø lokalhistorisk Forlag, Skovgade 17, 7900 Nykøbing Mors

Kammeiherrens Højris

Udk. 1975, pris kr. 98,00 Udk. 1974, udsolgt

Udkom 1983, pris kr. 148,00
beretter meget levende om kammerherre Steensen Leths tid - 
med et væld af illustrationer. Udk. 1976, pris kr. 98,00 Udk. 1978, udsolgt

Udk. 1978, pris kr. 68,00 Udk. 1978, pris kr. 78,00 Udk. 1980, pris kr. 98,00 Udk. 1980, udsolgt

Udk. 1971, pris kr. 60,00 Udk. 1981, pris kr. 128,00 Udk. 1982, udsolgt



DET ER BARE SAGEN....
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Servi,ice - kvalitet miljø

VU levende buI1K
Din egen butik

NYKØBING
MORS


