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»Så er der jem!«
A f Thorvald P. C. Jensen og Alfred C. Larsen

I båndsamlingen på Morsø Lokal
historiske Arkiv findes en spole,
der handler om arbejdet på Morsø
Jernstøberi gennem godt et halvt
århundrede. Fortællerne er Thor
vald Peter Christan Jensen, for
mer og støbemester i virksomhe
den fra 1916 til 1977 og prokurist
Alfred Christian Larsen, ansat fra
1915 til 1970. De berettede føl
gende for Ellen og Karl Georg
Holch Andersen i 1981.

Skal vi starte med lærlingene? Se, vi
lærlinge, vi skulle jo være høflige,
ellers fik vi en lussing. Vi skulle altid

tage hatten af, når vi kom om morge
nen, og sige »God morgen«. Når vi
kom over frokost og middag igen, så
hatten af og sige »Velbekomme«.
Det var en stående regel. Tiltalefor
men svendene indbyrdes var selvføl
gelig du, men lærlingene skulle til
tale svendene med De. Men det kom
helt af sig selv, fuldstændig af sig
selv. Sådan var det bare.
Og gangen i støberiet - formerne fik
deres ordre fra støbemesteren. Hvis
en mand skulle lave 24 ovne, så
måtte han selv sørge for alt, hvad der
skulle bruges dertil, der var ingen
der passede ham op. Vi fik modeller

magen til den ovn, der skulle laves,
så skulle vi selv lave formen og så
støbe deri. Sand havde vi. Det var
specielt sand, det blandede vi selv
op. Og når der så skulle støbes om
eftermiddagen, så kom der en ar
bejdsmand til at hjælpe. Der var en
arbejdsmand til hver to formere.
Jernet skulle hentes i smelteovnen i
såkaldte skeer. Og så skulle de
hjælpe til med at hælde det flydende
jern ned i formkassen. Den dobbelte
ske hed en »dobsi«. Den kunne tage
en større portion, så der skulle to til
at bære den. Der var to håndtag.
Det var varmt; det her flydende
jern var en 14-1500 grader. Når det

Håndformerne stod ikke, de lå! Et lokale i formeriet, 1914. Her blev støbt ca. 20.000 kilo jern dagligt.
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var almindelig støbning, så skulle de
selv transportere støbeskeen fra
smelteovnen og hen til arbejds
stedet. Der kunne godt være et
stykke vej og sommetider faldt der
noget a f Det kunne ikke undgås, at
der skete små uheld, småforbrændinger og sådan noget på fødderne.
Det var bare det dengang, når vi
brændte os, så var der ingen der
rendte. Vi kunne jo til nød rende op
til Møller - det var der aldrig een,
der gjorde. De »javede« bare deres
fod ned i det her formsand, så dan
nede det ligesom skal over. Der blev
gerne betændelse i det. Men sandet
var der ingen baciller i, det var jo så
forbrændt. Nej, folk, de var ikke
»kjælle«. Sikke nogen ben de gik
med - sår og sådan. De gik jo altid i
træsko dengang eller læderfodtøj,
noget rigtig elendigt noget. Det var
det ringeste, de gik i.
Ligesådan det støbetøj, de gik i.
Det var det ringeste af det ringeste,
og folk, de lappede. Nogen sad der
omme i middagsstunden og lappede.
Det var sommetider, man sagde til
sig selv«: Hvordan fanden har det
været fra begyndelsen af?« Hvis der
var sat en lap på, og der blev slidt hul
på den lap, så satte de en lap oven
over igen. De gik i en uldtrøje og så
et par bukser, faktisk ikke i andet,
når de støbte. Det var jo meget
varmt. Og så var der en damp uden
lige i hele støberiet, sådan en tåge
over det hele. Der var jo ikke nogen
udsugning af betydning. Hver mand
havde en plads og lå ned på knæene.
Når nogen kom ned i støberiet og
spurgte efter mig f.eks., så sagde de
ikke: »Han står der« - men - »Han
ligger derovre«. Sådan var det. Det
var hårdt ved benene - og ryggen, de
stod jo bøjede. Men det var det med
den træk. Jeg kan da godt huske for
merne, de gik ned til deres skab, og
lukkede det op og tog en slurk, og så
gik de hen og arbejdede igen. Jeg så
aldrig nogen fulde folk dengang. Det
gjorde jeg ikke, men jeg ved godt,
før min tid, da.... Der var en vand
hane - en kæmpe vandhane, sådan et
stort kar lige inden for døren. Det var
åvand, for der skulle spares. Det
pumpede de op fra åen og op på lof
tet i en kæmpebeholder. Der var et
skilt, hvor der stod: »Vand fra åen.«
Men se, det varede jo ikke længe før
det var møgbeskidt. Og når der så
kom nye folk, drak de jo af det. Der

gik en å igennem fabrikken, der gik
alt muligt jo ud i. Men der var ingen,
der blev syge!
Der kom en arbejdsmand ned til
hver to formere, de var nede i cirka
to timer, mens vi støbte og slog ud.
Ja, formkasserne skulle slås ud og
godset tages op. Det gik langsomt,
de små håndskeer tog jo kun en fjer
depart eller femtepart af en dobbelt
ske. Dem gik de med helt oppe fra
hjørnet og ned til Paradis. Det var en
lang tur. Det var bare med at løbe.
Sådan var det bare. Vi havde noget,
der hed Fattiggården og noget, der
hed Paradis. Fattiggården, jeg har
nogen gange hørt benævnelsen der
omme den dag i dag. Det er godt nok
lavet om. Jo, der var engang, da de,
der lå der, var dem, der tjente mindst.
Så blev det jo Fattiggården. Navnet
gik aldrig derfra. Paradis, det var
længst nede i Støberiet. Der var en
mur op nede forneden helt inde.
Hvorfor det hed Paradis, det ved jeg
ikke. Det var lidt afsondret. Der var
jo folk beskæftiget dernede, der la
vede arbejde, der sommetider var to
tre dage under forberedelse. Så
støbte de f.eks kun to gange om
ugen, der blev ellers støbt hver ene
ste dag i begge støberier. Men når vi
lavede de her store maskindele,
f.eks. til vindmøller - det var gerne
til Heide - vindmotorer, så kunne det
ikke gøres færdig på en dag. Det var
store tandhjul, og det skulle være
meget nøjagtigt. Det skulle være så
dan, at de kunne ligge i fred med
deres arbejde. Så det blev altså kaldt
Paradiset. Det var det samme, når de
støbte slaglodder. De kunne heller
ikke laves på en dag.
Så var der sådan en ting som be
lysning i støberiet. Det var det også
småt med, i allerhøjeste grad. Hver
former havde selv en håndlampe.
Det skulle han have, når han skulle
kigge ned i formen. Og der sad en
femten lys i - det var en kultråds
pære. Den brugte mindst strøm, og
den kunne bedre tåle rystelser. De
blev jo flyttet ustandselig. Når så så
dan en pære gik i stykker - ja det ly
der utroligt - så skulle man helt op på
beslagværkstedet og hente en ny.
Det var hos smeden deroppe, C. H.
Jensen. Vi skulle komme med den
gamle, ellers fik vi ikke en ny. Der
var kontrol med det, og det var
akkordarbejde. Vi løb derop. Det var

ligemeget hvad, der skulle bruges i
støberiet. Hvis en mand skulle have
en støvekost eller forskellige små
ting, så skulle de have en seddel af
mesteren, og så op til portneren,
materialforvalteren. Men det gjorde
de aldrig i arbejdstiden. Det gjorde
de, når de gik hjem til middag. Ellers
tog det for lang tid. De skulle igen
nem kontrolurene. Når de mødte om
morgenen, skulle de trykke ind, og
når de gik til frokost, skulle de
trykke ud. Hver gang de gik, skulle
de trykke henholdsvis ind og ud.
Sedlerne blev læst af hver eneste
dag. Der var fire kontrolure. For ikke
at miste tid, kom de med deres kan
der eller poser - vi brugte jo også pe
troleum på støberiet - og stillede dem
hos materialforvalteren, så stod det
parat, når de kom efter middag.
De var så spartanske; vi fik et be
stemt mål petroleum i en flaske. Jeg
har haft mange flasker med derom
hjemmefra. Det var der mange an
dre formere, der gjorde, så var vi fri
for at tigge for at få lidt mere petro
leum. Ligesådan Lycopodium, der
var noget så dyrt. Sortsandet lavede
vi jo selv, men når så støbegodset
ikke duede, fordi vi havde brugt sort
sand, så fik vi ingenting for det. Nej,
det var et problem, det der. Vi brugte
300 liter petroleum om måneden, så
der må altså være brugt noget. Nu
under krigen, særlig under sidste
verdenskrig, da var det ikke til at fa
petroleum. Der blev skåret ned. Vi
gik fra 300 liter ned på 200 liter, så
ned på 100 liter om måneden. Til
sidst blev det fuldstændig nægtet.
Jeg kan huske, jeg var nede på Tek
nisk Skole ved kommandanten og
skulle have en seddel, og han sagde:
»Nej« og jeg sagde: »Så går det helt
i stå«. »Hvad vil det sige?« sagde
han så. »Ja, så står der 300 ar
bejdsløse mennesker på gaden
imorgen«. Så skal jeg love for, der
blev skrevet en rekvisition på 100
liter petroleum. Den skulle så afle
veres på depotet på Strandvejen, og
der var jo vagt. Man fik ikke lov at
slippe igennem, uden at man havde
adgangsbevis. - Ja, vi købte selv pe
troleum og tog med derom da. Det
kostede jo ikke ret meget dengang,
nogen få ører. Det kostede vist 39
ører per liter, så vidt jeg husker.
Baderum, der var et med 12 brusere,
og dem måtte vi kun bruge en gang
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om ugen, trods det at vi var møg
hamrende beskidte. Så måtte vi va
ske os i en spand vand. Så kan I
spørge: »Hvordan varmede I det?«
Det brugte vi en gris til, d.v.s. vi lev
nede lidt jern og hældte i en gryde,
hvor der var sand i bunden. Det
gjorde vi gerne til sidst, så brugte vi
den til at sætte ned og varme noget
vand på. Ja, sådan en spand ovenpå
det jern, der ikke var brugt ved
smeltningen. Det kaldtes en gris. En
gang om ugen måtte vi bade. Der
blev slået numre op nede ved bade
historien. Dem, der havde dét num
mer, måtte bade om mandagen og
dem om tirsdagen og onsdagen. Det
gik sådan i mange år, så var vi en fire
stykker, der var misfornøjede med
det der. Vi begyndte at gå over og
bade hver dag, men Madsen, der
gjorde rent dernede, drejede nøglen
om. Så kom det på kontoret. Aarup,
sagde, at de var da ikke klogere, end
at formerne badede hver dag. Det
vidste de da ikke. Så blev der lukket
op, men det varede længe, det varede
længe. Der var jo ikke så mange, der
havde mulighed for at bade hjemme
dengang. Det var der ingen, der
havde. De fleste kom i en grube
gryde, når de kom hjem. Så skulle
konen altså sidde og skure dem rene
på ryggen.
Lyset gik ud ti minutter over fem.
Hvis vi så om vinteren ikke var fær
dige, så havde vi nogen pråse med
væge i, vi tændte. Der var olie i dem.
Det var gammel beskidt smøreolie,
der ellers skulle have været smidt
væk. Vi måtte da ikke få ny. Det var
galt, når vi havde været ovre og
bade, så var det ravende mørkt at
komme ind i støberiet. Så snakkede
vi i tre år om at få en lampe. Støbe
riet var jo 50 meter på hver led. Der
kom en pære op midt i støberiet, en
25 lys. Jamen, uha, vi var da him
melhenrykte. Den sidste mand
skulle på tro og love love at slukke
den lampe, ellers fik det en ende.
Det var en vældig begivenhed, da
vi fik de ny bade i 49. Der blev brugt
alt for meget vand. Der var jo nogen,
der, når de skulle barbere sig, stod
under bruserne og lod vandet løbe.
Jeg kan huske, det tog helt overhånd.
Så blev det lavet om, så der var et
specielt sted, hvor de kunne stå og
barbere sig, hvor det løb ganske lidt.
Der er jo altid nogen, der ikke kan
ramme måde. Det blev indprentet
4

dengang, at det ikke var meningen,
at de skulle stå under det varme vand
hele tiden. De skulle sæbe sig ind
først, og så gå ind under den varme
bruser og blive skyllet af for at spare
på vandet. Der kunne bade 300 men
nesker samtidig. Det var stort med
varmt og koldt vand, og det blev
altså brugt efterhånden, som folk
blev færdige på de forskellige afde
linger. De havde skabe til deres tøj.
Det lå, så de kunne gå derfra som
pæne mennesker. De kom i deres
pæne tøj på arbejde, skiftede til ar
bejdstøj, badede og skiftede tøj igen
fra arbejdstøj til deres pæne, gik der
fra renvaskede. Tro det om I vil, der
var nogen, der ikke ville benytte det.
Trods det - de trængte i allerhøjeste
grad til det da. Selvom de fik en hen
stilling om at benytte badeværel
serne, så ville de alligevel ikke. Men
man skal jo alligevel være varsom
med at dømme.
Jeg kan huske engang nede i det
ny støberi. De solgte lodsedler for
sygehuset om julen. Nede i støberiet
efter støbetid stod de altså splitter
nøgne og vaskede sig i spanden. Så
kom de her tre sygeplejersker og
solgte lodsedler. Jamen, det rørte da
ikke dem, det var de da ligeglade
med. Der var nogen, der krøb ind
bagved, men der var da også nogen,
der blev stående selvfølgelig. De
havde da ikke mere, end Vorherre
havde skabt. Men det var et vældig
fremskridt dengang, de fik den bade
historie. Det var et vældig gode, at
folk kunne gå rene derfra. Sikke
skidt de slæbte med hjem, særlig for
merne; det her formsand, det drys
ser.
Jeg kom til at tænke på dengang,
de havde de gamle lokummer der
omme. Ih for pokker - der var tolv
sæder, det var åbent for oven og for
neden. Det var et rum, vi sad side om
side på soldatermaner, d.v.s. jeg skal
indrømme, det kan tælles de gange
jeg har benyttet det derovre. Føj-haendda. De blev tømt tre gange om
ugen, men det var tit der var top på
derinde. Ved I så, hvad de gjorde?
Der lå altid en stabel aviser derinde der var ikke noget, der hed toilet
papir dengang - og så var der altid en
skovl. De lagde en avis over, og så
stoppede de ned, så var der plads.
Der blev gjort rent dernede hver ene
ste dag og sæderne blev vasket af
hver eneste dag. Nå, ved du hvad

grunden var til, at det blev lavet om?
Der blev tyfus i Nykøbing. Det har
været i 1918. Nej, det var under An
den Verdenskrig, dengang vi blev
blodprøvede. Det var, mens P. Aarup
levede. P. Aarup døde i 1942. Jeg vil
antage, det var i 1941. Der blev taget
blodprøve af os alle sammen. Vi
havde to læger fra sygehuset til at
forestå det her. Der var altså spredte
tyfustilfælde. De mente, at det stam
mede fra støberiet, at der var smitte
bærere. Det bevirkede, at der blev
taget blodprøver. Det hele blev sendt
til København ekspres om aftenen,
så gik der nogle dage, og så kom der
besked inde fra laboratoriet i Køben
havn, at der ingen smittebærere var
på støberiet. Om der nu ikke var, det
ved man jo ikke, men i hvert fald,
der var ingen officielt.
Der måtte jo ikke ryges på fabrik
ken. Når der var nogen, der skulle
have en smøg, så gik de ned til toilet
terne - det er mærkeligt, det var al
drig dem, der arbejdede på akkord,
det var altid dem, der arbejdede på
timeløn. Der var jo åbent, så Laursen
kunne se, når det røg ud foroven. Så
bankede han. Der var en gang, han
lukkede døren op, og så ville skæb
nen, at den allerførste, der sad inden
for, det var en af hans gode folk, det
var Kristiansen, montøren. Jeg har
kun hørt en gang, han lukkede døren
op. Han bankede, når han kunne se
det røg ud. Ja, Stianner - han røg ci
garetter. Det var han hård til.

Angående varme i støberiet, det var
jo også et kapitel for sig. Når det blev
vinter - det varede længe, det skulle
fryse meget - havde de to eller tre
store ovne derinde. Der blev så fyret
med kul. Sommetider når vi kom om
morgenen, var vores sanddynger
derinde frosset. Så måtte vi skrælle
af dem og så lægge det sand til side.
Havde det været idag, så var de gået
hjem øjeblikkelig. Ja, det måtte vi
sgu’ da selv finde ud af. Når det blev
rigtig vinter blev der stillet rundstyk
ker ind. Rundstykker, det er overdele
til kakkelovne. Det var der, den
varme luft passerede igennem på vej
til skorstenen. Så blev der tændt op
med cinders. Og de kunne blive rød
glødende. I skal bare lægge mærke
til - de havde jo ikke forbindelse til
skorstenen. Det røg bare ud i værk
stedet, der var en svovllugt derinde.

Det slog en for brystet, når man kom
ned i støberiet. Ved I hvad vi gjorde,
når vi skulle have dem renset? Ja,
det lyder sgu’ utroligt, en ordentlig
skvat vand ned fra oven af, så sagde

det PUUV, og så røg skidt og »mog«
nedenud a’et, så brændte den videre.
Om sommeren, når der blev for
varmt dernede under støbningen, så
råbte formerne: »Vi skal ha’ luft. Vi

skal ha’ luft«. Så var det bare med at
tage et skovleskaft og så igennem en
glasrude med det. Der blev ikke
taget hensyn til noget som helst. Der
for gik der flere mænd rundt i flere

Tapning afjern fra kupolovn i A-støberiet, 1953.1 denne afdeling arbejdede maskinformere. Der var op til 50 meter fra
ovnen til formkasserne. Håndskeerne med det flydende jern vejede godt 40 kilo.
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dage for at sætte nye ruder i hvert
eneste år ved vintertidens begyndel
se. Jeg har set folk inde i støberiet,
der har taget bukserne af og vredet
sveden af dem og taget dem på igen.
Det gjorde de da bare, der var ingen
snak om det. Det var jo sommetider
oppe over 50 og 60 grader, der var jo
ikke nogen udsugning. Det skete da
også, at en mand besvimede. Ham
bar vi bare ud i gården, så gik vi ind
igen, og så kom han, når han var ble
vet vågen. Hva’ faen - der var ingen
kæresteri da. Der er nogen, der tror,
det er løgn, når man fortæller det
idag. For nogen år siden var jeg
omme på støberiet. Jeg kunne ikke
forstå, de ikke arbejdede, så jeg
spurgte: »Hvordan kan det være?«
Så sagde de: »Det er, fordi der er røg
herinde.« Jeg kunne ingen røg se ikke hvad jeg kaldte røg da.
De senere år i støberierne ville de
ikke begynde at forme, før tempera
turen var nået et vist stykke op. Da
måtte vi gå igang med at tænde op i
støberierne to-tre stykker om natten,
for at det var nogenlunde varmt, når
de kom. Det er der ingen af de støbe
mestre idag... Vi andre, vi rendte jo
deromme om søndagen og natten for
det. Det skulle være, så formerne
kunne arbejde om morgenen. Det
var ikke nemt altid lige at ramme de
rigtige grader. Der har de det nem
mere idag, nu går det hele automa
tisk.
Fabriksfløjten lød tyve minutter i
syv og fem minutter i syv og klokken
syv. Vi skal lige have med, hvorfor
de fløjtede fem minutter i syv: Så
kunne folk være nede på deres plads
til klokken syv, der gik ingen minut
ter til spilde. De var der, og de var af
frakken. Så fløjtede de igen halv ni
til frokost og så fem minutter i ni og
klokken ni, klokken tolv og så fem
minutter før halv to og klokken halv
to og så klokken fem. Ja, vi holdt
halvanden times middag. Men nu er
der det at sige til det, at dengang jeg
begyndte, da var arbejdstiden ti ti
mer om dagen. De mødte klokken
seks om morgenen og gik til frokost
klokken halv ni og kom igen klok
ken ni. De holdt middag klokken
tolv til halv to og så arbejdede de til
klokken var seks. Det var ti timer,
det var tres timer om ugen, så faldt
det til 57 timer, 54 timer, 51 timer, 48
timer, 45 timer - var vi nede på 42
timer. Nej, da faldt det vist til 40 ti
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mer - da var det, vi fik week-end.
Den her week-end om lørdagen, det
var noget forbandet noget. Vi skulle
jo støbe den dag. Alting var så for
kludret. Der var nogen, der begyndte
klokken tre ved smelteovnen. Man
vidste aldrig, når man skulle have fat
i en mand, om han var gået hjem. De
gik på forskellige tider, de skulle kun
have de her få timer om lørdagen.
Åh, det var en plage, det var en plage
at have med at gøre. Ja, det var den
gang, vi arbejdede til klokken var
tolv om lørdagen. Det var så forceret
det hele. Det var noget, der kunne
tage på folks nerver!
Der var en kasserer, en bogholder,
en ordreafdeling og så var der løn
ningskontoret. Ja, dengang jeg kom,
var der to direktører og en fuldmæg
tig og en repræsentant, der var vel 12
mennesker alt i alt. Der var kun en,
nej, der var to damer, da jeg kom, og
så var vi to kontorelever. Tolv-fj or
ten mennesker var der på kontoret.
Det var altså almindelig kontorar
bejde. Man havde skrivepulte. Det
var høje pulte, man stod op det meste
af tiden. Der var ganske vist en høj
stol med et lille sæde, det var ikke ret
stort, man kunne lige støtte sig på
det. Og så var det sådan, at man
kunne sætte benene op og hvile dem.
Det var anstrengende. Der var altså
en bogholderiafdeling, en fakture
ringsafdeling, en ordreafdeling, og
så var der telefondamen. Vi havde jo
selv omstillingsbord, og så var der
lønningsafdelingen og ekspeditio
nen. Og det var en given regel, at
man skulle hjælpe til, når der var
noget, der brændte på et eller andet
sted. Så blev man dirigeret hen for at
hjælpe til en halv dag eller en hel
dag, hvor der var brug for det. Med
andre ord arbejdet det skulle glide,
og det var man altid villig til. Der var
et godt forhold mellem kontor
personalet indbyrdes.
Fabrikken havde en særskilt teg
nestue, hvor der var beskæftiget in
geniører og modellører og tekniske
tegnere. Der var Constantin Søren
sen, som var en meget dygtig billed
hugger, og han modellerede altså.
Hans brændeovne kører de med den
dag idag. Han var deromme i 45 år.
Det var de samme folk, de havde, de
skiftede jo ikke sådan på tegnestuen
dengang. Det var først senere. Og
det var dygtige folk, der kom der

oppe, der lavede udkast, model
lerede og prøvefyrede de nye model
ler. Dengang vi begyndte at få inge
niører, kom der en ny fra Køben
havn, og han skulle stige i løn her i
forhold til København. Så gik han
over på kæmnerkontoret for at få at
vide, hvordan hans skat nu blev her.
Den ville stige mere, end han steg i
løn, han rejste til København igen!
Fabrikken havde en forhandler i
hver eneste stor by, f.eks. Aalborg,
Aarhus, Odense, Esbjerg, o.s.v., og
forhandlerne, de havde igen under
forhandlere. Fabrikken handlede
også meget med tømmerlagrene, for
når der skulle bygges hus, så skulle
der bruges tømmer, og så var der lej
lighed for tømmerhandelen til at
sige: »I skal da også bruge noget stø
begods«. Der var et ualmindelig
godt forhold mellem fabrikken og
forhandlerne. Forhandlerne var fak
tisk personlige venner af fabrikken
og af direktionen. Det var dét den
gang - fabrikken svømmede i penge
- de var godt situeret på alle måder,
det var et sundt foretagende i aller
højeste grad. Det er nok mere end,
man kan sige idag.
Der var mange ude i fabrikken,
der sagde om kontoret: »Uuh, der
skal vi ikke op.« Da havde vi løn
ningsafdeling nede i det, vi kaldte
ekspeditionen i underetagen, og
bogholderiet det var ovenpå. Det var
jo fint med glasdøre, der kom man
aldrig op. Da var det heller ikke så
dan, at folk kunne gå ind og låne
penge eller sådan, som tilfældet blev
senere hen, for da blev der jo ret ud
strakt interessekontor, kan man godt
kalde det. Folk kom op, og de er altid
blevet hjulpet, når de kom. De kunne
låne penge uden renter. Og fabrik
ken gik i kaution, når de stabile folk
skulle købe ejendom, hus eller sådan
noget. Der blev tilbageholdt så me
get, som var nødvendigt ved betaling
af terminen og ejendomsskatter. Det
blev tilbageholdt af deres lønninger,
sådan at man altid var sikker på, at
det blev betalt. På den måde var fa
brikken jo også sikker på, at der ikke
blev noget at betale, fordi folk ikke
kunne betale deres forpligtelser. Vi
har hjulpet med at skrive ansøgnin
ger. Ansøgninger både om det ene og
det andet, når børnene skulle have
noget legatværk eller når de skulle
fritages eller søge om skatte
nedsættelse efter sygdom o.s.v. Jeg

Støberiarbejderne på vej hjem til middag kl. 12. Rådhustorvet, 1947.

synes sandelig, at de er blevet hjul
pet på alle måder. Jeg ved godt, at
dengang, det var indtil 1918, da sad
vi nede i ekspeditionen, og da kom
der aldrig folk op på selve hoved
kontoret, som vi kaldte det. Da kom
der ingen arbejdere derop. De havde
simpelthen ikke noget at gøre der
oppe.
Jeg synes, det var et stort gode, at
folk kunne låne. De kunne låne 100
kroner og betale af med 10 kroner
om ugen, ingen renter. Og var der en
uge, det kneb, og de ikke kunne und
være pengene, ja så blev de fri for
det. Vi har da folk, der har lånt op til
500 kroner uden kaution, uden sik
kerhed, bare på deres glatte ansigt.
Når der var sygdom i hjemmet eller
børnene skulle ekviperes f.eks. til
juletræsfester og sådan noget - da
skulle de jo se nogenlunde ordent
lige ud, når de skulle være sammen
med andre - så kom de og lånte 200

kroner og betalte af. Var det ikke
tiest de samme folk, der kom og
lånte? Jo, det var som regel gen
gangere. Der er nogen, der har for
talt mig, at de gik ind til Aarup og
spurgte - de kunne vel ikke lige låne
25 kroner. »Jo, gå lige ind og snak
med Larsen.« Så gik de ud til dig og
sagde: »Aarup har sagt, jeg skal
have 50 kroner«. Ja, Aarup var i det
hele taget en dejlig mand. Han skulle
ud til et møde, og så mødte han en af
arbejderne på trappen. »Nå, hvor
meget koster det så i dag Hansen?«
sagde han. »Det koster 100 kroner«,
og så gik han bare videre. Der var et
enestående godt forhold, synes jeg.
Altså, jeg tvivler på, det har været så
godt mange steder.
Der var to, der skulle have til spi
ritus, og de kunne jo ikke få penge.
Så blev de enige om at købe en kak
kelovn. Det kunne de godt få, så gik
de ud til August Jensen og solgte den

til ham nede i Nygade. Der er blevet
lavet mange numre. Det hørte de
ikke derinde, det hørte de nede på
fabrikken. Arbejderne kunne købe
vragsgryder, de kostede kun det
halve. Og det var sommetider, det
blev sagt nede på emailleværkstedet:
»Kan du ikke lave sådan en pæn
vragsgryde?«. Der var jo nogen, der
skulle skaffe til andre på den måde.
De, der stod og manglede penge,
kunne købe sådan en to-tre vrags
gryder og så sælge dem. Så havde de
kapital. Det var ellers ikke meget,
der gik bag ud af støberiet. Det var
næsten umuligt at få noget derfra.
Der var jo portner, og hvis en mand
kom med en gryde, så skulle han
have en seddel fra pakhuset, at han
havde købt en gryde. Der var system
i det, og det er også en af grundene
til, at fabrikken har klaret det så godt
gennem årene, har udvidet sig sunde forhold hele tiden. Man kan
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ikke sige andet, end at folk havde det
godt omme på fabrikken, når de pas
sede deres arbejde.
Støberiet har altid været en god ar
bejdsplads. Det viser sig jo også ved,
at folk har holdt 50 års jubilæum - 40
års jubilæum, det var meget almin
deligt, og så altså endnu flere, der
holdt 25 års jubilæum, og det er ab
solut et bevis på, at folk har befundet
sig godt. Der har været en gensidig
tillid mellem ledelsen og arbejderne.
Forholdet var det, at når man havde
været der 30-40 år, og alderen be
gyndte at gøre sig gældende, så blev
der ikke sagt: »Petersen, nu er Dejo
ved at være oppe i årene, derhen ef
ter 70, var det ikke sådan, at De
skulle til at tænke på at have det lidt
godt.« Arbejderne, de ældre arbej
dere, de skulle selv komme og sige
til, når de ikke ville mere. Det blev
ikke sagt til dem. De havde deres
selvrespekt. Når vi havde lang jule
ferie og kom hen mod nytår, så var
der som regel en af de ældre, der
sagde: »Ja, nu skal I altså ikke sende
bud efter mig.« Og det var tegn på, at
nu ville de holde op. Det var gerne
ved den tid. De kom ikke midt på året
og sagde: »Nu holder vi op, nu stop
per vi.« Det var gerne, når der var en
anledning til det.
I julen lå vi stille, fordi der skulle
gøres hovedrengøring i støberierne,
og smelteovnen skulle mures om. Vi
formere, vi gik altid i fjorten dage,
det vidste vi. Formermaskiner skulle
repareres, og der skulle gøres rent.

Der skulle pudses vinduer hele fa
briksbygningen igennem, der skulle
kalkes vægge, ryddes ud fra arbejds
bænkene, sådan at man kunne kom
me til at gøre rent over det hele. El
lers blev der gjort rent hver eneste
dag, vi gik jo med denne her store
støvsuger - en kæmpestøvsuger - for
at holde orden og holde rent. Det, der
tog mest tid var vinduerne, shedta
get, det var noget sejt noget at gøre
rent. Hver eneste uge, gerne søndag
formiddag, da var der en tre-fire
mand, der gik rundt og fejede i alle
værkstedslokalerne. Det er lige
modsat idag - der bliver ikke sådan
gjort rent. Der er et rod deromme.
Sig det endelig ikke!
Værkfører Møller, han blev senere
direktør, han var en meget dygtig
mand, meget retskaffen og retfær
dig. Han kendte sine folk og kunne
se sine folk an - hvem, der ville og
kunne bestille noget, og hvem, der
gerne ville komme lidt let om ved
det. Han gjorde ikke forskel. Vi blev
vaccineret, det foregik ovre på
emailleværkstedet. Der kom bud til
de forskellige støberier, bl.a. ned til
Gammel Støberi. Vi arbejdede på
akkord, og vi kom med ærmerne
smøget op, møgbeskidte som vi var.
Det var et meget stort lokale. Møller
stod ved døren ind til det rum, hvor
de skulle tage prøver, og vi stod i en
lang kø. Så kom der tre fra tegne
stuen i deres hvide kitler. De ville gå
lige igennem. Så sagde Møller:
»Nænæ, det går efter tur her, ned i

Værkfører Møller, fabrikkens direktør 1940-45, med en del a f virksomhedens
produkter.
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køen.« Årh, du skulle have set dem,
og vi andre, vi morede os jo lige så
stille. De måtte stå nede i køen og
vente, til det blev deres tur. Det var
jo fuldstændig rigtigt af Møller. De
blev kaldt ind i hold, for at arbejdet
ikke skulle gå i stå. Der skulle være
så lidt spildtid som muligt. Sådan var
det hele tiden deromme.
Dengang - det er mange år siden begyndte dejo med maskinformere.
Vi ville sgu’ ikke i fagforening med
dem den gang. Det ny støberi, det var
der, de begyndte med maskinerne.
Det var tyske maskiner, vi fik, og der
var tyske støbemestre heroppe for at
sætte det i scene og indøve folk.
Modellerne var støbt af håndfor
mere. Så blev de støbt ind på gips gipsparter, som de kaldte dem og så
lavede de hele kasser med måske
tyve i på maskine. Det var bare at
komme sand i og stampe det sam
men og skille ad. Det var noget slæb.
Det var på bræt, som man kalder det.
Det andet - når man støbte i det
gamle støberi - det var på løs model.
Vi stod i lære i fem år. Det var aldrig
et hak for meget heller. Maskinformeme var i lære tre uger - højest
en måned. Altså, vi håndformere, vi
gik aldrig ned i det ny støberi den
gang. Der gik mange, mange år. Det
var ikke formere. Det var ikke no
gen, vi diskuterede med. Dem ville
vi ikke kendes ved - de havde ikke
den profession. Der var den kæmpe
forskel mellem faglærte og ufag
lærte, men ad åre så kom vi da i fag
forening sammen med maskinformeme. Det kom af sig selv.
Der var også forskel mellem for
mere og smede - ja, de smede gjorde
vi ikke så meget ud af. Der var som
metider lidt uoverensstemmelser,
men det var ikke noget, der betød
noget. Smedene havde jo et bette
vaskerum for dem selv omme bag
smelteovnen. Dengang vi begyndte
at gøre vrøvl over den her bade
historie, så sagde de: »Jamen, I kan
da gå op og vaske jer i smede
rummet.« Og det begyndte vi med,
men vi var ikke velsete deroppe.
Smedene var jo ikke så beskidte som
vi andre. Du kan tro, de skævede til
os. Der var meget mere fagstolthed.
Det var gerne sådan deromme, at
hvis der var dygtige folk - hvad en
ten det var en smed, en former eller
en arbejdsmand - der kom og
spurgte, om han kunne få sønnen i

lære, så var det næsten altid givet, at
det kunne lade sig gøre. Det så vi
med gamle snedker O. C. Sørensen den gamle O.C. Han havde sønnen

Peter Christian Sørensen. Og Peter
Christian Sørensen havde Peter
Liep. Og Peter Liep havde Ole. Det
var fire generationer, der var be

skæftiget deromme. Det var solidt
arbejde, men folk skulle passe deres
bestilling.

Personale ved kontor og tegnestue. Fra oven og fra venstre: Modellør Aksel Møller, ingeniør von Staffeldt, bogholder
Niels Nielsen, Knud Brundbjerg Nielsen, billedhugger Constantin Sørensen, bogholder Chr. Fisher, prokurist Th. Thom
sen, Camilla Bims, bogholder Søren Hjuler, repræsentant Otto Høj, prokurist Alfred Larsen, pedel Anders Poulsen.
Tegnet a f Constantin Sørensen, 1920.
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Algade 10
A f Børge Jensen
I artiklen »Fra købmandsgård til ho
tel« i »Jul på Mors« 1990 beskrev
jeg udviklingen i Algade 12 gennem
mere end 200 år. Nabogrunden mod
øst, Algade 10, er emnet for denne
artikel, da også denne ejendoms hi
storie er et væsentligt bidrag til Ny
købings og især detailhandelens hi
storie. Forhusene til Algade 8, 10 og
12 nedbrændte alle ved en stor brand
i 1748, men inden 1761 var der igen
opført forhuse i een etage til bebo
else. Parcellerne på Algades nord
side fra Rådhustorvet til Kirketorvet
var lange og smalle, idet de strakte
sig ned til det nuværende Grønne
gade. På alle grundene var der bag
huse i form af lader og stalde opført
af simplere materialer end forhu
sene. I skildringen af Algade 10 vil
hovedvægten blive lagt på tiden ef
ter 1835, og perioden 1761-1835
kun blive behandlet i store træk.
Algade 10 havde fra 1761 til 1835
seks ejere. Den mest prominente af
dem var nok Jens Peter Woydemann
(før 1781 og indtil 1809), der var
prokurator og hospitalsforstander.
Efter sønnen, der også hed Jens Pe
ter Woydemann og var købmand,
overtoges ejendommen af sogne
præst Peter Laurberg 1830-35. Det
første kendte hus på nr. 10, der som
nævnt blev opført efter branden i
1748, var afbindingsværk med tegl
mur og tegltag. Det blev udvidet af
Woydemann i 1790 og havde en
længde af 29 alen med port i den
vestre ende. En fløj mod gården
rummede værelser samt køkken og
bryggers. Her var der to kakkelovne,
men forhuset mod Algade havde tre
kakkelovne samt et antal værelser.
Frøken Dorthea Nyholm (18191917) huskede husets udseende ca.
1830 således: »Det gamle hus var
gammeldags bygget med mange
krinkelkroge og smågange, der var
trappetrin fra den ene stue til den
anden, thi gulvene var ikke lige høje.
Mange værelser eller smårum var
der.«
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En tysker kom til byen
Mens Napoleonskrigene rasede over
det meste af Europa, voksede tre
brødre med navnet Brinkmann op i
den lille by Winterberg i hertugdøm
met Westfalen (mellem Dortmund
og Kassel). Direkte eller indirekte
fik de stor betydning for handelslivet
i det fjerne Thisted amt. Den ældste
Johan Georg åbnede i 1829 i en alder
af 30 år en manufakturforretning på
Store Torv i Thisted. Uden tvivl har
han fået sin yngre broder Joseph
Brinkmann (1805-53) til Danmark,
måske er han blevet oplært i storebroderens forretning? Joseph Brink
mann kom dog snart til Mors og
boede ved folketællingen i 1834 til
leje i Vestergade, hvor han står op
ført som købmand. Han var sikkert
startet som selvstændig her i 1833,
idet firmaet senere dateredes fra
dette år. Urmager Jens Østergaard
har en malende skildring af Joseph
Brinkmanns karriere: »Han var van
dret på sin fod her til byen fra Win
terberg og gik i begyndelsen om
kring på landet med en pose på ryg
gen og solgte tørklæder og bånd«.
Da pastor Laurberg i 1835 flyttede
fra Nykøbing, købte Joseph Brink
mann Algade 10. Året efter blev han
gift med postmester Gyldings datter
Cathrine Dorthea Gylding. Både
dette ægteskab og erhvervelsen af
eget hus i den fine del af Algade ty
der på, at Brinkmann allerede da var
temmelig formuende. Joseph Brink
mann var katolik og vedblev at være
det, eventuelle børn skulle dog
opdrages i »den evangelisk-luther
ske religion«. Ægteskabet blev barn
løst, men to nevøer (sønner af en
tredje broder i Tyskland) sørgede
for, at familien Brinkmann kom til at
eje Algade 10 århundredet ud.

Nykøbings første
manufakturhandel
Brinkmann havde købt Algade 10
for at drive handel. I en del af de

eksisterende rum indrettedes »boutik«, og det blev byens første manu
fakturhandel. Den næste ændring
skyldtes ikke Brinkmann, men na
turkræfterne. I den i indledningen
nævnte artikel om Algade 12 har jeg
kort omtalt den brand, der 24-25 juli
1839 totalt ødelagde tre bagbygnin
ger hos gæstgiver Trap i nr. 12 og to
af baghusene i nr. 10. Hermed for
svandt den sidste »fæstald og lade«,
og i stedet opførtes et nyt baghus på
24 x 12 alen og en højde på 16 alen.
Det var helt af grundmur og med
tegltag »2 loft høj, indrettet dels til
Pakhus, dels til Kornloft«. Det er
denne smukke bygning, forsynet
med årstallet 1839 og initialerne
J.B., der stadig står i gården bag H.
Hansens boghandel. De nedbrændte
huse havde været forsikret for 570
rigsdaler, brandskaden blev opgjort
til 567 rigsdaler! Det nye statelige
baghus blev vurderet til 1600 rigsda
ler til brandforsikringen. Også folke
tællingen i 1845 giver interessante
oplysninger om beboerne i Algade
10. Ægteparret Brinkmann beskæf
tigede en husjomfru på 19 år, en tje
nestepige på 53 år, en handelsbetjent
(C.J. Hinding) samt tre handelslær
linge, blandt hvilke var den 17-årige
Frantz Joseph, nevø af Joseph
Brinkmann.
Allerede i 1846 var Brinkmann så
velhavende, at han lod hele det
gamle forhus, der jo snart var 100 år
gammelt, nedrive og erstatte af intet
mindre end en toetages bygning med
samme længde som det gamle, men
med en bredde på 16 alen i stedet for
det gamle hus’ 10 alen. Højden var
kun lidt større end baghuset fra 1839
og naturligvis af grundmur og med
tegltag. Nu blev der plads til en me
get større »boutik« og en hel første
sal til beboelse. Der var nu ikke min
dre end 10 kakkelovne. Ved en om
vurdering vurderedes forhuset til
4900 rigsdaler, baghuset uændret til
1600 rigsdaler, ialt 6.500 rigsdaler.
Ved den første vurdering i Brink-

På dette gamle portræt
a f Joseph Brinkmann er
anbragt en gulnet
seddel med påskriften:
»Unbestritten / Viel
gelitten / Doch, auf rauher
Lebensfahrt / Stets Humor
und Herz bewahrt«
(Har ubestridt lidt meget,
har dog altid bevaret
humor og hjerte på livets
barske færd).

manns tid (i 1839) var det samlede
beløb på 1880 rigsdaler, heraf 910
for forhuset. Man tør sige, at Joseph
Brinkmann og frue nu boede stands
mæssigt og uden »trappetrin fra den
ene stue til den anden«. Der var tale
om så store beløb, at Brinkmann var
nødt til at låne penge, men hvordan
gjorde man det i en tid, hvor der
hverken fandtes kreditforeninger el
ler banker? Der var kun een vej: At
låne hos private med ledig kapital.
En långiver i den store stil var ejeren
af Blidstrup godsejer Riis, som i
1843 lånte 2000 rigsdaler til Brink
mann til 4% årlig rente mod 1. prio
ritets sikkerhed. Typisk for den slags
lån betaltes ingen afdrag, kun renter
til de 2 terminer. Lånet fomyedes af
den næste ejer Peter Brinkmann i
1867 på uændrede vilkår.
Peter Brinkmann
Joseph Brinkmann fik som nævnt
ikke børn, men den tredje broder i

Winterberg havde to sønner Peter
Johann og Frantz Joseph, som begge
kom til Danmark. Peter Brinkmann,
der var født i Winterberg i 1823 kom
som 14-årig til sin farbroder i Thi
sted, hvor han lærte handel i 5-6 år.
Derefter blev han kommis hos far
broderen i Nykøbing, og da denne
blev svækket af sygdom, blev Peter
optaget i firmaet, som nu fik navnet
Joseph Brinkmann & Co. Firmaets
grundlægger døde allerede i 1853
kun 48 år gammel efter »langsom
hentæring«, og Peter Brinkmann
overtog firmaet, vistnok i de første
år med broderen Frantz Joseph som
medindehaver.
Peter Brinkmann fik borgerskab i
1855, og som sin farbroder giftede
han sig ind i de bedre kredse, idet
han i 1857 i Flade blev gift med Elise
Petrine Buchwald fra Nandrup. For
bindelsen mellem familierne Brink
mann og Buchwald skyldtes utvivl
somt, at hendes fader, proprietær,

Buchwald, også var født i Tyskland.
Som farbroderen fastholdt Peter
Brinkmann sin katolske tro, men
eventuelle børn skulle »opdrages i
den lutherske religion«. Børnene i
ægteskabet blev alle døbt i Nykø
bing kirke, men ikke konfirmeret.
Firmaet fortsatte sin solide vækst,
og selv om manufakturvarer var det
vigtigste, handlede det også med
tæpper, porcelæn, isenkram, cigarer
m.m. En bevaret regnskabsbog på
lokalhistorisk arkiv viser, at firmaet
også drev en gros handel med manu
fakturvarer, endda en handel der må
betegnes som meget betydelig. Afta
gerne fandtes ikke kun på Mors, men
også i Salling (Bajlum, Durup, Rød
ding m.m.) og på Fur samt i det
fjerne Sjørring. Var der tale om kre
dit, lå renten i 80’eme og 90’eme på
6%).
Hverken Joseph eller Peter Brink
mann deltog i det offentlige liv. De
byggede ved deres flid et solidt firma
11

En varm sommerdag er markiserne i brugfra A lgade 2 til nr 8.1 nr 10 gælder det derimod om at visefirmaet Brinkmann
& Co. s flotte bygning med udstillede varer og reklamer samt ejer og personale. Købmand Peter Brinkmann står på
øverste trin, de øvrige mandspersoner har også taget søndagstøjet på. Bemærk porten, de tre store butiksruder og
storken på den midterste a f de tre skorstene. Den øvrige del a f huset er bolig fo r familien Brinkmann. De to lave
bygninger mellem nr. 10 og 4 blev nedrevet i 1890. Billedet må værefra slutningen a f 1880 'erne, idet Marcus Cederqvist
åbnede sin butik i Algade 6 i maj 1886.

op og placerede sig hurtigt blandt
byens økonomisk set førende mænd.
Et par eksempler vil vise det. I 1870
var Peter Brinkmann næststørste,
skatteyder, mens fabrikanterne N. A.
Christensen og Th. Damborg var nr.
5 og 11.1 1881 var N. A. Christensen
byens absolut største skatteyder med
78.000 kroner i indtægt, på 2. og 3.
pladsen lå Damborg og Brinkmann
hver med 17.000 kroner. I sin nekro
log skrev Morsø Folkeblad i 1903, at
der var år, hvor Brinkmanns omsæt-,
ning var over 200.000 kroner, en
formidabel sum. LJ 896,overlod han
forretningen til sønnen Frantz Jo
seph Brinkmann,, som i 1889 i den
katolske kirke i Århus var blevet viet
12

til en datter af prokurator P. C. Ben
dix, Marielyst. Peter Brinkmann
boede derefter til sin død i 1903 i et
hus i Ringsgade. Enkefru Brink
mann solgte denne ejendom til sag
fører Jens Sørensen for 12.250 kro
ner, da hun flyttede fra øen i 1905.
Som omtalt fastholdt Brink
mann’erne deres katolske tro, og
Peter Brinkmanns begravelse fore
gik derfor fra hjemmet i Ringsgade
under medvirken af en katolsk præst
fra Randers, som også forrettede
jordpåkastelsen på kirkegården.
Folkebladet betegnede den afdøde
som »en religiøs mand« og tilføjede:
»Vel havde han haft nogle små fejl
og skrøbeligheder og kunne altså

ikke straks komme hjem for Guds
ansigt, men hans kirke lærer, at hans
venner kan hjælpe ham ved for
bønner, så det vil ikke vare længe«.
En spreder?
Med tredie generations overtagelse
af Algade 10 blev der vendt op og
ned på mangt og meget. Synligt for
alle skete der straks en meget stor
ombygning af forhuset til et beløb på
20.000 kroner. I en byttehandel med
faderen havde Frantz Joseph Brink
mann i forvejen betalt 25.000 kroner
for ejendommen. Det var ved denne
ombygning af facaden mod Algade
med den fine inddeling af førstesa
len med pilastre og med kviste i

Fra gården: Pakhuset opført 1839.

tagetagen, at Algade 10 fik det udse^ende, den_stadigJhar. Også til gården
skete ændringer, idet der på denne
side skete udvidelser i form af et tre
etagers halvtag langs skellet til nr. 8.
I hver af de tre etager var der trapper
og et værelse. Hovedsigtet med den
ne tilbygning var og er at give trap
peadgang til forhusets østlige ende.
Den tid, hvor man lånte penge hos
godsejerne, var slut for længst. Nu
rejstes den nødvendige kapital i
kreditforeningen, og Brinkmann var
så heldig, at vurderingsmændene i
1897 vurderede ejendommen til
44.000 kroner i salgsværdi. Endda
ydede kreditforeningen et lån på
22.000 kroner til 4% og et på 25.000
kroner til 6%. Da ejendommen nu
havde et udseende og en størrelse,
som placerede den blandt de største i
Nykøbing, er det rimeligt at se på,
hvad ejendommen rummede. Stue
etagen var indrettet til butik med
»seks store spejlglasruder«, kontor
og entré med trappe til 1. sal. Denne
etage var til beboelse: Fire værelser
til gaden, to værelser, anrettervæ
relse, køkken og entré til gården.
Tagetagen var blevet forsynet med
tre kviste mod gaden og rummede
seks værelser. Når hertil kom de tre
værelser i den nye tilbygning i går
den, tør man nok sige, at der var ri
gelig plads til en familie. Men Frantz
Joseph Brinkmann levede også på en
stor fod, og dels gennem sit ægte
skab dels gennem sin store lidenskab
jagten havde han omgang med øens
aristokrati. Alt, hvad der havde med
jagt at gøre, blev nu forhandlet i bu
tikken, og der er ikke tvivl om, at der
nu også blev brugt store beløb på
annoncering. De forsigtige mænds
tid var forbi.

Et par avisnotitser fra 1897-98
fortæller om den nye tid og viser
også, at Brinkmann-slægten stadig
havde gode forbindelser til de tysk
sprogede områder. »Ved købmand
Frantz Joseph Brinkmann her i Byen
bliver der i disse Dage forskellige
Steder her på Øen i nærheden af
Plantager udsat en stor del øst
preussiske, mæhriske og bøhmiske
Fasaner og Agerhøns, indforskrevne
ffa Tyskland. For at dette smukke
Fuglevildt kan få lov til at udbrede
sig her paa Øen, har man anmodet os
om at henstille til alle brave Jægere,
at de gør deres til, at de i de nærme
ste Aar fredes, da der ellers ikke vil
opnaaes noget ved denne Ud
sætning«. Og eksemplet smittede.
»Steensen Leth og Fabrikant Mes
serschmidt har i disse Dage paa
deres respektive Jagtdistrikter udsat
en del bøhmiske, mæhriske og
schlesiske Krydsninger af Ager
høns. Disse Fugle er som sædvanlig
leverede fra Frantz J. Brinkmanns
Jagtafdeling.«
Glansen gik dog hurtigt af F. J.
Brinkmann. Havde han forbygget
sig, eller havde han for kostbare
vaner? Allerede i 1899 overtog køb
mand Johan-GeorgBrinkmann i Thi
sted varelageret for 41.000 kroner,
og han lejede ikke blot forretningen,
men hele ejendommen - sikkert for
at hjælpe den betrængte familie i
Nykøbing. Den nye manufaktur
handler anbefalede sig ved at have
direkte forbindelse med ind- og ud
landets bedste fabrikker og ved at
foretage kontant indkøb til gavn for
kunderne. En ny systue under le
delse af en dygtig direktrice garan
terede »god Pasning og Syning«.
Ejendommen ejedes stadig af F. J.

Brinkmann, men i 1902 krævede
nogle af kreditorerne tvangsauktion,
og ejendommen overgik til 3. prioritetsejeme fra 1902 til 1903. Johan
Georg Brinkmann overtog i 1903
faderen Wilhelm Brinkmanns butik i
Thisted og afhændede året efter
manufakturhandelen i Nykøbing til
fætteren J. G. Nagel, som også var
tysker. Alt fra jagtafdelingen blev
straks solgt til udsalgspriser.
Frantz Joseph Brinkmann gik
konkurs, men var ikke så let at slå
ucLØpfindsom har han været, havde
måske også en svag karakter? I 1906
fik han i København to domme. Den
første medførte en bøde på 200 kro
ner for at have udøvet tandteknik
uden hverken uddannelse eller auto
risation. Den anden dom lød på »80
Dages Fængsel på sædvanlig Fangekost«, fordi Brinkmann havde solgt
eller bortforpagtet jagten på store
terræner i Sverige uden nogen som
helst adkomst hertil. Senere prak
tiserede han som tandlæge i Ham
borg, måske stadig uden uddan
nelse?
Med den nye ejer bagermester
Frederik Jensen kom der igen ord
nede forhold i Algade 10.

To forretninger i nr. 10
Frederik Christian Jensen (18661937) var søn af bagermester Jens
Chr. Jensen, der begyndte som bager
i kælderen under Bendix Hotel. Søn
nen overtog faderens forretning og
havde vel efterhånden sparet så man
ge penge sammen, at han ikke blot
forlod kælderregionen, men endog i
1903 købte den store naboejendom. I
den vestre ende mod porten indrette
des en bagerbutik, som åbnede i
13

Dette sommerbillede fra tiden efter 1904 viser tydeligt, at det nu er konditor Frederik Jensen, der er indehaver a f
ejendommen. Manufakturhandler Nagel står diskret bag butiksdøren. Derefter ses de treforretninger, der var lejere i nr.
8 - et gadenummer, der desværre er forsvundet fra Algade. Bemærk, at stueetagen også er inddelt a f pilastre, og at
midterpartiet er stærkere markeret.

1904.1 1905 blev der i gården bygget
nyt bageri med en dampskorsten, der
var 17 meter høj og opført af 18.000
mursten. Frederik Jensen drev også
en mindre sukkervarefabrik. Som
håndværker og meget sanginteresse
ret var det naturligt for ham at være
medlem af Håndværkerforeningens
Sangkor, »hvor hans storartede Bas
stemme gjorde god Fyldest«. Dat
teren, koncertsangerinden Else Jena,
som mange ældre husker fra hendes
meget populære sang i giro 413 »Kun
en dag, et øjeblik ad gangen« havde
utvivlsomt arvet sin fine sang
stemme fra faderen. Frederik Jensen
solgte ejendommen i 1918 og forret
ningen i 1919. Bagerforretning fik
mange ejere indtil 1962. Der var både
bageri og konditori (Conditori Cen
trum), men det var svært i konkurrere
14

med bager Jepsen og senere Viggo
Krabbe i nr. 6.
Manufakturforretningen var altså
mindre end i Brinkmanns tid. Den
havde følgende ejere: Josef Georg
Nagel, der som tidligere nævnt var i
familie med Brinkmann-slægten, fra
1904 til 1913, Hans Berg 1913-17,
Johs. Jacobsen 1917-22, Hans Berg
igen 1922-37 og sønnen Balthazar
Berg 1937-43. Ejendommens ejere
efter Frederik Jensen var købmand
Jens Heilskov 1919-22, Hans Berg
1922-1937, Balthazar Berg 1937-41
og 1941-43 Vald. og Th. Thorsted
samt Sten Jacobsen. De solgte i 1943
til Johs. Mikkelsen, der på det tids
punkt ejede Bendix. Mikkelsen
købte nr. 10 for at forhindre planer
om at indrette et Hotel Garni, som jo
uden tvivl ville skade Hotel Bendix.

Mikkelsen var så heldig, at boghand
ler Harald Nielsen gerne ville flytte
fra hjørnet af Havnegade-Kirkegade
til Algade, og han byttede så forret
ningslokaler med B. Berg.

H. Hansens boghandel
Mon ikke alle morsingboere kender
navnet »H. Hansens boghandel«? På
den anden side er det nok de færre
ste, der ved ret meget om dette
firmanavns oprindelse, da der er tale
om en periode på mere end 100 år.
Egentlig begynder denne historie i
Algade 4, som indtil 1874 var en lille
ubebygget parcel. Jørgen Fischer
Holm havde etableret sig som bog
handler i Nykøbing allerede i 1865,
men han boede til leje, indtil han i
januar 1875 kunne flytte ind i sin

nyopførte ejendom i Algade 4. Her
drev han forretning til sin død i 1891.
Enken blev boende i huset, men
solgte boghandelen i januar 1892 til
Hans Hansen, der kom fra Fyn. Le
jemålet ophørte, da ejendommen
blev solgt, og H. Hansen flyttede så
til Algade 16 i 1903 og senere, i
1924, til Kjeldsens ejendom, Havnegade-Kirkegade. Her begyndte året
efter Harald Nielsen som lærling, og
efter udstået læretid søgte han natur
ligt nok bort fra øen. I februar 1929
døde imidlertid H. Hansen, og Ha
rald Nielsen vendte hurtigt tilbage til
sin gamle læreplads, som han over
tog 1. oktober 1929. Da han kun var
21 år gammel og derfor ikke kunne
få borgerskab, fik forretningen be
styrer, indtil Harald Nielsen selv
måtte drive forretningen. H. Han
sens boghandel var i Harald Niel
sens tid den absolut førende boghan
del i Nykøbing og har altså haft 100
års jubilæum, endda med kun tre
ejere: Hans Hansen 1892-1929, Ha
rald Nielsen 1929-1981, Grete og
Kai Steen Nielsen siden 1981. Fir
maet boede til leje fra 1892 til 1943,
og det var uden tvivl en rigtig dispo
sition af Harald Nielsen at købe
Algade 10, så han mandag den 16.
august 1943 kunne genåbne sin bog
handel i en af byens bedst belig
gende forretningsejendomme, »hvor
der er store og ideelt indrettede
Lokaler til Boghandelen, og hvor
man vil have gode Betingelser for at
yde Kunderne den bedst mulige
Bogservice«.
På en tid, hvor folkebibliotekerne
ikke var så udbygget, var det ret al
mindeligt, at boghandlerne havde
deres egne bogklubber. 1 1943 kunne
man hos H. Hansen låne en bog ad
gangen for 2,25 kroner pr. måned,
ville man have to bøger med hjem,
kostede det 3,50 kroner. Abonne
mentet var bindende for 6 måneder.
Idealisme var der også råd til. I et
lokalhistorisk skrift som »Jul på
Mors« er det rimeligt at rose Harald
Nielsen, fordi han turde være for
lægger for August F. Schmidt. Denne
flittige folkemindesamler havde ef
terhånden samlet så meget stof om
liv og sædvaner på Mors, at han
1930-38 fik udsendt de fire meget
værdifulde bind om »Morsingboer i
gamle Dage« på forlaget H. Hansens
Boghandel. Harald Nielsen spandt
ikke guld på den udgivelse!

Pakhuset
Pakhuset blev som nævnt bygget i
1839 som en solid murstensbygning
i to etager med loftsrum. »Pakhus«
lyder ikke videre interessant, men
alligevel kan denne bygning berette
om fordums tider, den er jo også
blandt de ældste huse i Nykøbing.
For det første har Joseph Brink
mann ment, at en stor lagerbygning
var nødvendig for den manufaktur
handel, han var ved at opbygge. For
det andet har bygningen i perioder
haft andre funktioner. I Frederik Jen
sens ejertid synes der ikke at have
været behov for hele pakhuset, og
stueetagen blev derfor indrettet til
beboelse: »4 Værelser til Gaarden, 2
Værelser, Køkken og Spisekammer
til Haven«. Der var stadig lagerrum
på 1. sal og i loftsetagen. Fra 1950
blev stueetagen hjemsted for bog
trykkeri og bogbinderi, idet J. C.
Gylden Houmann flyttede sit værk
sted fra konditor Krabbes gård i nr. 6
til pakhuset. Det blev senere overta
get af Børge Jørgensen. De små tryk
keriers tid er dog nu forbi, så pakhu
set er igen »kun« lagerbygning for
H. Hansens boghandel.
Denne gamle bygning har imidler
tid noget helt enestående: En stor og
usædvanlig autografsamling. Lofts
rummets vægge og loft af brædder er
fyldt med navnetræk og datoer. Det
kan være håndværkere, der har haft
et ærinde i huset, men det er nok især
de ansatte, der troligt har fortsat en
tradition fra i hvert fald 1850’eme
med at skrive, hvornår de kom til fir
maet. En af de interessante indskrif
ter lyder: »Rudolph Brinkmann var
her paa Pakhuset og stablede Patro
ner d. 8-1-1897«. Og enhver, der be
søger området, må indrømme, at
pakhuset endvidere er med til at
skabe et af de mest charmerende
gårdinteriører i Nykøbing. Med rette
belønnedes ejerne med Morsø Kom
munes Bevaringspris i 1983.

tiden. De første Brinkmanner holdt
fast ved deres katolske tro, og den
fjerde ejer af tysk afstamning, J. G.
Nagel, blev dansk statsborger efter at
have drevet forretningen i 3 år.
Forhuset i Algade 10 beretter
imidlertid også om andre erhverv
end de tidligere behandlede. Det kan
nævnes, at 1. sals lejligheden efter
Frederik Jensens tid har været brugt
til revisorvirksomhed af Søren Mad
sen, skrædderi af Svend Bøjer og
senest fotografisk atelier af Ole
Geerthsen. Den 1. november 1952
var en lørdag, men i anledning af
skiftedagen holdt Bøjer åbent til kl.
20! Da bageriet ophørte, åbnede
møbelhandler Anna Marie Toft i
1962 Nykøbings første forretning
for brugskunst.
Boghandelen fortæller naturligvis
også mangt og meget om samfunds
udviklingen. Her er blot et par ek
sempler: Den tidligere omtalte bog
klub var især typisk for besættelses
tiden, da alle boghandlere oplevede
en enorm vækst i læsekredssy
stemet. »Hvad vil blive årets bedste
bog?« spurgte Morsø Folkeblad i
1943 byens tre boghandlere. Harald
Nielsen ramte vistnok plet, da han
pegede på Kelvin Lindemanns nye
bog »Huset med det grønne træ«. At
Nykøbing fik eget gymnasium - men
uden gratis bøger - belyses gennem
en annonce i 1943 fra H. Hansens
boghandel om, at eleverne skal afle
vere boglisten til det nye skoleår nu.
I 1992 fejrede H. Hansens bog
handel 100 års jubilæum, men det
var jo en allerede eksisterende og ret
så gammel boghandel, som H. Han
sen købte i 1892. Faktisk er den her
behandlede boghandel 128 år gam
mel. 1993 blev også et jubilæumsår:
50 års boghandel i Algade 10, hvor
der i jubilæumsåret blandt andet vil
blive solgt mange eksemplarer af Jul
på Mors.

En ejendom fortæller
Som det er fremgået af artiklen, for
tæller Algade 10 om mennesker og
erhverv gennem snart 250 år. Det er
beretningen om tyske indvandrere,
der fra 1835 til 1913 drev manufak
turhandel og for fleres vedkommen
de opnåede en høj social position i
byen. Men det er også beretningen
om, at det ikke er så let at slippe for
15
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Hotel »Børsen« i Nygade, fotogra
feret omkring 1928.
Udenfor ses ejeren J. Bisgaard med
hustru og personale.
Han overtog ejendommen i 1923
fo r 70.000 kroner. Den havde da
rummet restauratørvirksomhed i
godt 25 år.

»Grand Hotel« på hjørnet a f
Ringsgade og Nørregade.
Hotellet er fotograferet omkring
1919, hvor restauratør J. Chr.
Blaabjerg solgte det til hotelkarl
Søren Sørensen. Bygningen er
opført i 1840'erne, hvor den
tilhørte farver C. W. Struntze.

Restaurationen i Hotel »Nykøbing«
åbnede i 1905 og serverede små
frokostretter og Tuborg Münchener
Øl fra fad. Ejendommen og
Jernbanegade er fotograferet fø r
1912, hvor alléen til sta
tionsbygningen blev fældet.
16
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I Havnegade drev restauratør P N. Kjær Hotel »Phønix« fra 1908 til 1940. Fru Kjær forestod i hele perioden hotellets
køkken. P. N. Kjær var murer, da han i 1890 kom til Nykøbing, men i 1898 gik han ind i restaurationsbranchen.
Afholdshotellet, ca. 1920. Køkkenpersonalet - og gårdhunden - tager en pause fo r fotografens skyld. På komfuret
damper kaffen til gæsterne. Damernes navne er ukendte.
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Da kongen besøgte Mors
A f Bent Rolighed

I 1824 foretog kong Frederik den
Sjette sin store Jyllandsrejse. Et
dampskib bragte ham og dronningen
til Kiel, og herfra gik turen gennem
Østjylland helt til Skagen. Hjemrej
sen gik fortrinsvis ad vestlige veje,
og Thisted blev nået den 21. juni,
men da havde kongen forlængst be
sluttet, at rejsen videre frem skulle
gå over Mors, og det er hændelser
fra den begivenhed, som her bliver
fremdraget.

Hans Majestæt Frederik den Sjette.
18

Den festlige færd til Mors blev
indledt med overfarten ved Vilsund,
og her brugte man dengang en stor
robåd, der omtaltes som en færge.
Færgens udseende kan man få et
godt indtryk af ved at betragte en
tegning af den kendte kunstner Mar
tinus Rørby. Han krydsede sundet
den 15. juni 1830, og han gav sig tid
til at tegne fartøjet, der på hans akva
rel ses ankret op, formodentlig ved
Mors siden. Endvidere er der fra

stranden medtaget to mindre fartø
jer, hvilket passer fint med et dati
digt regulativ, hvor der tales om »En
stor færge, en mindre færge og en
båd«.
Det er formodentligt disse fartø
jer, der blev brugt, da kongen med sit
følge nåede Vilsund, således som det
fremgår af Wandall og Schems be
skrivelse, udgivet 1825: »Kl. 6
(Morgen d. 22. Juni) forlod Hs. Ma
jestæt Thisted og rejste til Vilsund,
hvor en uhyre Vrimmel af Menne
sker havde indfundet sig for at se den
elskede Fyrste. Efter at Hs. Majestæt
var stegen i Færgen, der førte Kon
geflag og Vimpel, var betrukken
med Grønt og forsynet med et op
højet Sæde, prydet med Guld
galoner, hilsedes han med 3 Gange 9
Kanonskud og med forenet Jubelraab fra alle Munde; hvilket Hs.
Majestæt høj gunstigst behagede at
gengælde med at hilse og et 3 Gange
gentaget Hurra.«
Efter overfarten kunne rejsen
tværs over Mors begynde. Kongens
vogn trukket af seks heste var en så
kaldt wienervogn. Alene navnet
klang af fornem elegance, og det var
et af tidens bedste og behageligste
køretøjer. Kalechen var slået ned, så
kongen kunne glæde sig over det
smukke landskab - og ses af folket,
for naturligvis var der også her et
mylder af mennesker, der ønskede at
hylde majestæten. Halvtreds ridende
sognefogeder og andre mænd ledsa
gede kongens vogn mod Nykøbing.
Langs ruten stod der glade, hilsende
tilskuere, og hvor folk, der var be
skæftiget på marken, så optoget, gik
arbejdet helt i stå, og letbenede piger
og drenge satte tværs over grøfter og
gærder hen til vejen for dog at få et
glimt af herligheden.
I Erslev, der ligger omtrent midt
vejs på strækningen Vilsund-Nykøbing, var der truffet nogle helt usæd
vanlige forberedelser i anledning af
det forestående møde med kongen,

Erslev kro set fra øst, omkring 1890. Kroen lå dengang på sydsiden a f vejen. Hvor kroen ligger i dag, var kørestalden.

og til forståelse af situationen vil en
kort omtale af hovedpersonerne
være nyttig. Nede i dalen lå tæt ved
vejen dengang en gård, hvor Peder
Josephsen og hans kone Kirsten
boede. Han var nu en gammel mand
omkring de 70 og kunne se tilbage
på et langt, muntert og virksomt liv.
Da han som 25-årig blev gift med
Karen Jensdatter, boede de først i et
lille hus, der hørte under Dueholm.
Senere fik han en gård, og 1796 blev
han ejer af den ret store gård i Erslev,
og det var her han boede, da kongen
besøgte Mors. Han havde således
haft held og lykke i arbejdet som
bonde og gårdmand - sådan omtales
han i kirkebogen for Erslev Sogn,
men på et andet område havde livet
bragt ham barske vilkår. Allerede ef
ter syv års ægteskab døde hans kone,
kort tid efter at hun havde født deres
femte barn. Til sorgen herover kom
den næsten umulige opgave alene at
drive gården videre og samtidig
klare de mange gøremål vedrørende
det huslige. En gård på landet var
dengang en selvforsynende enhed,
der kun kunne fungere, når mand og
kone ydede hver sin del til fælles
bedste. Døde den ene, gik til
værelsen i stå, med mindre den an
den giftede sig.
Peder Josephsen valgte at gifte sig
igen, og brylluppet med den 25-årige
Anne Pedersdatter blev holdt det føl

gende forår 1787. Men også hun
døde i den efter vor tids forhold unge
alder af 37 år. Hun havde da født
ham syv børn. Året efter giftede han
sig igen, og denne gang med den 30årige Anna Nielsdatter. Endnu en
fjerde hustru, Kirsten, blev det til.
Med hende fik han ti børn, så man
kan her med rette tale om en af lan
dets børnerigeste familier. Hvor
mange børn, der var, står ikke helt
klart, men efter datteren Karens ud
sagn, gengivet i »Slægtsbog for
sognedegn Sejer Olesen Leth«, fødte
de fire hustruer Peder Josephsen i alt
32 børn, 27 lader sig finde i kirke
bogen.
Nu tilbage til Peder Josephsens
forberedelser forud for kongens an
komst. Han vidste, at de fornemme
gæster ville standse foran hans gård,
for det var allerede aftalt, at kongen
skulle skifte heste netop der, og na
turligvis stod nu de to røde, vel
fodrede heste, striglede og børstede,
lige parate til at afløse som trækkraft
foran den prægtige wienervogn. Og
endnu en sag var bragt i orden: Alle
Peder Josephsens sønner var hjem
kaldt i dagens anledning, for enhver
vidste jo, at kongen satte pris på ra
ske soldater, og så måtte her virkelig
være noget at glæde sig over, synes
Peder Josephsen at have tænkt.
Hvordan det storartede møde for
løb, er desværre ikke refereret i alle

enkeltheder, men i slægtsbogen er
begivenheden omtalt således: »Da
kongen kom igennem Erslev, sad Pe
der Josephsen på en stol ved vejen
med alle sine sønner omkring sig.
For alle de raske soldater skænkede
kongen Peder Josephsen konge
tiende af gården og 100 rigsdaler
samt ret til at drive kongelig privile
geret kro i Erslev«. Kongen har altså
i høj grad påskønnet Peder Joseph
sens initiativ, og han har sikkert med
glæde tænkt på mødet med den brave
morsingbo, da wienervognen rullede
videre mod Nykøbing.
Nykøbing havde dengang kun få
indbyggere. Trap Danmark oplyser,
at der var 651 i 1801. 1850 var tallet
vokset til 1398, så der har vel været
omkring 1000 i 1824. Det var altså
kun en lille by, men forberedelserne
til kongens besøg var store. Allerede
tre kilometer udenfor bygrænsen var
rejst en fornem æresport pyntet med
løv og blomster. Her ventede en
mængde af byens borgere til hest. De
hilste majestæten med hurraråb og
sluttede op i den ledsagende flok af
ryttere. Ved selve bygrænsen var en
lignende velkomst, og inde i byen
var gaderne strøet med de smukke
ste blomster. Fra kirketårnet blev der
blæst i trompeter, der blev ringet
med klokkerne og saluteret med ka
nonerne, mens menneskeskaren
fulgte kongen til byfogedens gård.
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Rofærgen ved Vilsund, set fra Sundby Mors. Tegning afprofessor Magnus Petersen, omkring 1880.
Her var en stor forsamling af øens
præster, gejstlige og verdslige embedsmænd samt andre honoratiores,
som nu blev præsenteret for kongen.
Senere »behagede det Allerhøjstsamme at besee Kirken, Skolen,
hvor han lod Børnene afhøre, Ho
spitalet, Fattighusene, Brandcorpset
og Havnen; herpaa begav Hs. Maje
stæt sig til Raadstuen, besaae Retsværelset og Arresterne og lod sig
derpaa forevise og gennemgik Byefogdens Protocoller og Regnska
ber«.
Så var tiden inde til at gå til fro
kost hos byfogeden med det sæl
somme navn Rummelhoff. Her var
også indbudt byens embedsmænd,

adskillige af øens præster og andre
gode borgere. Og alt gik meget fest
ligt til, byfogeden udbragte skåler
for de kongelige ledsaget af jubel fra
de udenfor huset forsamlede menne
sker. Pressen skrev: »Taffelet, som
varede omtrænt 2 timer, var det gla
deste Maaltid, der nogensinde har
været holdt i Nyekøbing.«
Men kongen måtte jo videre, for
sallingboerne og andet godtfolk
skulle ikke glemmes. Et stort følge,
til hest og til vogns, ledsagede mo
narken til Sallingsund, og da han var
om bord i den pyntede færge, hilstes
han med 27 kanonskud og folkets
hurraråb. Da borgerne vendte til
bage til Nykøbing, befandt alle sig

Byfoged Rummelhoffs gård, idag Bangs Gård, set fra Algade mod Lilletorv.
Tegning a f billedhugger Constantin Sørensen efter ældre fotografi, 1922.

20

stadig i feststemning, ingen havde
lyst til at gå hjem, og det gav anled
ning til, at der blev arrangeret dans.
Amtmanden og byfogeden blev ind
budt, spillemændene tog fat, og i
pauser mellem dansene blev adskil
lige gange udbragt en skål for den
kære monarks velbefindende.
Jo, man forstod at feste på Mors,
det får man et levende indtryk af ved
at blade i de gamle skrifter. Skrifter,
der naturligvis også bringer budskab
om trange tider, der gjorde sig gæl
dende i begyndelsen af århundredet.
Men netop på baggrund heraf blev
den 22. juni 1824 for mange morsingboer en god dag, der sent gik af
minde.
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Niels og Sidsel Kristiansens gård på Vestermarken i Vester Jølby. Gården er fra 1883 og fotograferet omkring 1900.
Dens jordtilliggende var dengang 20 tønder opdyrket land. Gården blev fra 1920 drevet a f sønnen Poul Kristiansen.
Lærer Vestergaardfotograferet med sine elever og sin familie, cirka 1900. Han var lærer ved Outrup skole i 40 år indtil
1916. Kan nogen hjælpe lokalhistorisk arkiv med navne på eleverne?
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En uheldig sørejse
A f Niels Vestergaard Larsen

»Saa nær Hamborg« - sagde man
den, han væltede lidt sønden Thi
sted. Dette gamle mundheld kan,
med en lettere omskrivning, anven
des om den uheldige sørejse, som
Jens Rasmussen foretog i foråret
1693, med en Nykøbing-skude lastet
med 550 tønder af kongelig ma
jestæts skatterug fra amtets magasi
ner i Thisted. Rejsens tiltænkte en
demål var søetatens proviantgård i
København, men den afsluttedes
brat på en stengrund tæt under Øster
Hunderup Land på østsiden af Mors.
Om denne uheldige rejse findes
der en del oplysninger i gamle papi
rer og protokoller, men disse efter
retninger findes spredt i såvel lands
tings-, amts-, by- og herredsarki-

veme, og der må således nødvendig
vis foretages en sammenfatning af
disse, førend der danner sig et bil
lede af omstændighederne ved forli
set, og dets retslige efterspil. Til gen
gæld får man så et 300 år gammelt
billede, der viser noget om forhol
dene ved søfarten på Limfjorden og
for de folk, der da levede i disse
egne.
Den 7. januar 1693 underskrev
forhenværende rådmand og byfoged
i Nykøbing Mors, skipper Søren
Gregersen, en befragtningsoverens
komst, et såkaldt certeparti, der var
oprettet imellem ham og amts
forvalteren i Thisted, angående frag
ten af 550 tønder rug, strøget mål, af
hans majestæt kongens magasin

Udsnit a f søkort over Limfjorden, opmålt og tegnet a f søkortdirektør Jens
Sørensen, 1695.
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kom. Det var indbetalt af bønderne
og andre i Dueholm, Ørum og Ve
stervig amter som skatter og afgifter.
Komet skulle indlades i Thisted og
sejles direkte til København og afle
veres ved søetatens proviantgård,
såsnart vejret tillod en sådan rejse.
Indladningen af komet skete i be
gyndelsen af marts måned, mens
skuden lå for anker på reden ud for
Thisted. Komet, der var oplagret på
amtets magasin i Peder Madsens
gård og rundt omkring på korn
lofterne i de større huse i byen, blev
i sække kørt ned til stranden, hvor
det blev anbragt i pramme og kåge
og sejlet ud til skuden. Her blev kor
net målt, i skæpper og tønder, inden
det blev styrtet i skibslasten.
Den 13. marts var indladningen
afsluttet, og skipper Søren Greger
sen udstedte et konnossement, et in
terimsbevis, hvori han bekræftede
modtagelsen af de 550 tønder rug
ombord på skibet, samt forpligtede
sig at holde hans majestæt kongen og
amtsforvalteren skadesløse, og til at
sejle komet den direkte søvej til Kø
benhavn. Man afventede så gunstigt
vejr og vind, idet en tungtlastet sku
de af den type, man på daværende
tid anvendte, ikke var særlig manøv
redygtig i et farvand som Limfjor
den med snævre løb, grunde og hol
me.
Den 5. april var skuden ankommet
til Feggesund og havde ankret op for
natten. Søren Gregersen var gået i
land, velsagtens for at rejse hjem til
Nykøbing, og havde overgivet kom
mandoen af skuden til styrmanden,
Jens Rasmussen med den ordre, at
han og bådfolkene skulle gøre deres
bedste og snarest sejle til Løgstør
Grunde eller Nykøbing Havn, alt af
hængig af vind og vejr. Søren Gre
gersen havde nok kunnet mærke, at
der var omslag i vejret, og at det
måske trak op til ondt vejr, så det var
bedst at få den tungtlastede skude
bragt i læ.

Blyloddet og dets brug beskrevet a f
skibsfører Jens Kusk Jensen, 1931.

Næste morgen tidlig lettede de og
gik til sejls østerpå, for en øst sydøst
til østen, magelig vind, og ville være
sejlet til Aggersborg Grunde. De
gjorde tre kryds, og den første ven

ding var under Øsløs Udmark, men
den østlige vind faldt dem imod, og
styrmanden besluttede, at de skulle
gå til Nykøbing Havn. De gik så for
loddet, som styrmanden selv hev,
ned langs østsiden af Nordmors på
cirka tre favne vand. Pludselig råbte
styrmanden, at de skulle gå »offver
Staffn«, men da de lagde roret i
borde ville skuden ikke dreje, da den
stak på bunden. To af bådsfolkene
stak så et par lange stager udenbords
og fik stævnen drejet. Styrmanden
gav ordre til at sætte sejlene »till
Drett«, men så faldt skuden ned med
forstævnen og stod ganske fast på
stengrunden. I sig selv var dette vel
ikke en farlig situation, for tilsynela
dende var skuden ikke sprunget læk.
Ved at få losset noget af komet over
i andre skibe kunne man formodent
lig være kommet fri af grunden. Men
så satte det ind med østlig storm og
regn i henved 14 dage, og skuden fik
slået hul i bunden. Søvandet trængte
ind til kornet, der udvidede sig og
pressede lugen op, så den gik over
bord og drev til land, og nu var der
fri adgang til lasten for regn og sø,
og rugen flød ovenud af skibet.
En tid efter, at skuden var grund
stødt og mandskabet havde opgivet
at få den fri af grunden, tog de skibs
jollen og roede til land ved Øster
Hunderup. Her opholdt de sig nu og
søgte, når det var muligt for vejret, at
redde og beskytte hvad de kunne af
skib og ladning. Da det igen blev
magsvejr, mødte Søren Gregersen
med andre fartøjer og flere folk, og
de søgte nu at redde så meget som
muligt af ruglasten ved at losse den
over i de andre skibe. Lørdagen før
Pinse kom han således med fire an
dre skuder fra Nykøbing. De prø
vede at løfte skuden fri af grunden
for at bjærge den til land, men måtte
opgive. De bjærgede da, hvad de
kunne af skudens sejl, master, tov
værk og andet udstyr, og skibet blev
herefter anset for vrag og totalt for
list. Hermed sluttede sørejsen, men
den gav anledning til en hel anden
rejse. Nu skulle det nemlig afgøres,
hvem der skulle bære tabet ved forli
set af skude og last.

Amtsforvalteren, der havde be
fragtet skuden, var dengang en vig
tig person i landets administration.
Han skulle modtage alle amtets skat

ter i penge og kom, opbevare det for
svarligt og efter ordre besørge, at det
blev afleveret på de anviste steder.
Han var også administrator for kro
nens bøndergods i amtet, og skulle
sørge for, at kongens interesser heri
blev varetaget bedst mulig. Der fin
des en kontrakt mellem amtsfor
valter Jens Hansen og kongen »De
puterede ved Landmilitiens Etat«,
der viser, at amtsforvalteren skulle
modtage skattekomet for 1693 fra
Dueholm, Ørum og Vestervig amter
i Thisted og Nykøbing og kontrol
lere, at det var godt og rent korn.
Desuden at »han i det ringste den
halve Deel deraf før Vinteren, som
nu tilstunder, og resten i ultimum
Marts eller medio April 1693, saafremt Vandet er navigabelt, til de
anordnede Steder skal forsende med
hans dertil befragtede Skibsrum,
som skal være dygtige og gode og
med tilhørende Folk, Skibsredskab
og alt andet behøvende, vil for
sendt«. Det fremgår endvidere af
denne kontrakt, at Jens Hansen for
pligtede sig til for egen regning at
oplagre og skaffe loftrum til det ind
leverede kom samt afholde alle ud
gifterne i forbindelse med udskib
ningen, for eksempel vogne-, pram
me- og sækkeleje, målerløn med
mere. For fragten til eksempelvis
Christiansand og København fik han
godtgjort 22 skilling danske pr. tøn
de mg, byg eller havre.
Amtsforvalter Jens Hansen, der
var ejer af hovedgården Ullerup i
Tøving på Mors, boede i amtsfor
valterboligen i Peder Jensens gård i
Thisted. Han var i disse år under pres
af såvel en emsig amtmand, som af
de kongelige rentekammerskrivere.
De søgte, da landet var ved at gå
konkurs, at inddrive så mange vær
dier som muligt til kongen. Der var
netop blevet ansat nye rentekam
merskrivere, og de kastede sig over
de mange uafsluttede og ureviderede amtsregnskaber, der kunne
være henved 15 år gamle. De kræ
vede amtsforvalterne draget økono
misk til ansvar for mangler og re
stancer, der var passeret i de fore
gående svære tider.
Amtsforvalter Jens Hansen var
»lovlig fraværende« i perioden
1692-1694 (nok af helbredsmæssige
årsager), og embedet blev varetaget
af hans fuldmægtig, Jens Christen
sen Rodsted. Denne fraværelse
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Storm og forlis.
Træsnit fra Olaus Magnus: Historia om de nordiska Folken, 1555.

havde nær kostet Jens Hansen amts
forvalterstillingen, idet Jens Chri
stensen Rodsted begik underslæb, og
Jens Hansen blev gjort ansvarlig.
Det er i lyset af dette, at vi skal se
Peder Thommesen, en anden fuld
mægtig hos amtsforvalteren, rejse
sag ved bytinget i Nykøbing mod
skipper Søren Gregersen og dennes
medreder, Johanne Knudsdatter,
enke efter købmand Niels Olufsen
borger i Nykøbing.
I bytinget mødte Christopher
Nielsen af Thisted, på amtsforvaltems vegne, med krav om erstatning
og skadesløshed for de 550 tønder
mg. Til grund for erstatningskravet
anførte han, at forliset ene og alene
skyldtes, at styrmanden havde for
ladt den aftalte lige og rette kurs til
København, og var gået på grund
mindst 2 mil ved siden af denne. Sø
ren Gregersen og Johanne Knuds
datter, som udstedere af certeparti og
konnossement og ejere af skuden,
måtte derfor være ansvarlige og er
statte rugen.
Der blev i denne sag afholdt flere
retsmøder, og mange personer blev
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afhørt og afgav vidneforklaring. Det
er udfra disse, det har været muligt
at tegne et billede af, hvad der egent
lig skete med skuden og det konge
lige magasinkorn. Af forklaringerne
fremgår, at skibets besætning bestod
af gamle Jens Rasmussen af Nykø
bing, der havde sejlet som styrmand
i 18 år, heraf de sidste 8 år for Søren
Gregersen, samt af tre fuldbefarne
bådsfolk, Peder Nielsen, Christen
Knudsen Bodtsen og Jens Christen
sen. Dagen efter forliset var skuden
og ladning blevet synet og besætnin
gen afhørt, og der fremlagdes en at
test herpå, underskrevet af Simon
Marchorsen og Michel Christensen
af Thisted, Peder Nielsen Faartoft af
Løgstør og Thøger Lauritsen af Gullerup.
Skippere, søfolk og skibstømrere
fra Nykøbing bevidnede, at såvel
skuden som mandskabet havde væ
ret forsvarlige. Christen Nielsen
Floutrup forklarede, at forleden år
var skuden på land ved Nykøbing og
blev fortømret og repareret så godt,
at den i alle måder var forsvarlig at
føre såvel hans majestæts som andre

købmænds varer i. Christen Nielsen
Floutrup havde selv været bygme
ster ved reparationen.
En hel række bønder og fiskere fra
Jørsby, Ejerslev, Øster og Vester
Hunderup bevidnede, hvor langt til
bage i tiden de hver især kunne
huske, »og saa længe havde de al
drig vidst eller hørt tale om den Sten
grund, hvorpaa Skuden var forlist,
og de havde set Skibe, store og smaa,
sejle øster og vester, sønder og nør,
hvorhen de ville sejle og alligevel
gaaet fri og uden Skade, og ingen
Sejlende eller Søfarende har der
frygtet nogen Fare«. De forklarede,
at der fra landgrunden ud til det for
ulykkede skib var ungefær 500 fav
ne, og en vanddybde på otte alen.
Byfogden i Nykøbing og Søren
Gregersen havde ladet det bjærgede
kom syne. Det var ført til Nykøbing
og lå nu på Søren Gregersens og by
fogdens lofter samt i Michel Knud
sens kornhus ved stranden. Synsmændene mente, at der kunne være
omtrent 200 tønder, hvoraf tredje
delen ikke kunne bruges til brød, og
at komet ikke var mere end 2 mark
og 8 skilling værd pr. tønde.
Den 12. august 1693 blev dom
men afsagt, og da det alene var Sø
ren Gregersen, der havde underskre
vet såvel certepartiet som konnos
sementet, blev han dømt til at erstatte
det forliste rug og den del af fragten,
som han havde faet forudbetalt, samt
nogle rigsdaler, han havde fået til
hjælp til bjærgeløn, i alt 832 rigsda
ler, 1 mark og 10 skilling. Johanne
Knudsdatter derimod blev frikendt,
da hun ikke ved sin underskrift
havde bundet sig til noget.
Søren Gregersen indankede afgø
relsen til landstinget i Viborg, og an
førte, at skuden var over 700 rigsda
ler værd, og at ulykken ikke skyldtes
hans forsømmelse eller ondskab, ej
heller hans folks ubefarenhed. Der
blev afsagt dom ved landstinget den
22. marts 1694, men da domspro
tokollerne fra slutningen af 1600tallet desværre ikke er bevarede,
kender vi ikke landstingets afgørel
se. Det følgende år 1694 søgte Søren
Gregersen ved bytinget i Nykøbing
at bevise, at Johanne Knudsdatter
havde deltaget i at søge fragt til sku
den, og at hun var vidende om og
fornøjet med, at han havde indgået
certepartiet om rejsen til København
med kongens magasinrug. Han rej-

ste derfor krav om, at hun betalte sin
del af udgifterne.
Dommen blev afsagt den 23. fe
bruar 1695, og dommeren påtalte
heri, at Søren Gregersen ulovligt
havde ladet nogle af »gerningsmændene« (sømændene på skuden)
afgive edsvorne vidnesbyrd i sagen,
samt undladt at fremlægge regnskab
til bevis på hans krav. Derudover
havde han været i København og er
hvervet benådning for det forliste
rug, alene for sig selv, hvilket bevi
ste, at Johanne Knudsdatter ikke
havde været delagtig i befragtningen
med kongens magasinrug. Hun blev
frikendt for kravene. Denne dom
ankede Søren Gregersen til landstin
get, og den 30 juli 1695 afgav dette
en kendelse, hvorefter Søren Gre
gersen skulle lade sit hjemting ud
melde fire uvildige mænd til at revi
dere og dele i regnskabet mellem
Søren Gregersen og Johanne Knuds
datter.
I begyndelsen af sommeren 1695
havde Søren Gregersen dog endnu
ikke efterkommet punkterne i den
kongelige benådning. Den havde fri
kendt ham for erstatning for den for

liste ladning, men han skulle straks
tilbagebetale amtsforvalteren det
udbetalte forskud på fragten og hjæl
pen til bjærgeløn, samt betale pro
cesomkostningerne. Det bjærgede
rug var blevet solgt på en auktion, og
Søren Gregersen havde selv købt
noget deraf, men endnu ikke afreg
net dette med amtsforvalteren. Det
samme gjaldt det kvantum rug, der
ved auktionen manglede af de 200
tønder, der ved synsforretningen
kort efter forliset var angivet som
bjærget. Endvidere havde han hver
ken tilbagebetalt det forskud, han
havde fået på fragten til København,
de udlånte penge til hjælp ved bjærg
ningen af skude og last, eller amts
forvalterens omkostninger i forbin
delse med den førte proces. For be
taling af alt dette, i alt 144 rigsdaler,
3 mark og 15 skilling blev Søren
Gregersen nu stævnet til at møde i
byretten den l.ju n i 1695.
Søren Gregersen beklagede sig
over, at der ikke havde været bjærget
200 tønder rug, og at en del af det
bjærgede desuden var ødelagt af
vand og sand, ialt manglede mindst
40 tønder. Dommeren dømte Søren

Gregersen til inden 15 dage at betale
godt og vel 102 rigsdaler til amts
forvalteren, idet der var nogle ud
giftskrav, som ikke kunne komme
ind under denne sag, men skulle
kræves ved en anden proces.
Det fremgår andetsteds af ting
bogen, at Søren Gregersen på dette
tidspunkt var økonomisk trængt, for
den 14. september udstedte han først
et pantebrev til amtsforvalteren på
det beløb, han blev dømt til at betale.
Her lovede han, at pengene skulle
blive betalt med renter inden påske
1696, og han stillede sikkerhed i de
jorder, han ejede i Nykøbing by
mark. Samme dag solgte han andre
markjorder til Søren Christensen
Elsø, og i 1697 solgte han til Morten
Qvist’s enke, Anne Jacobsdatter, et
hus liggende tværs overfor hans
egen gård i Østergade.
Tilsyneladende overvandt han ta
bene fra rederivirksomheden, men
om han nåede op på tidligere tiders
økonomiske niveau er tvivlsomt.
Søren Gregersen døde den 26. au
gust 1704 i en alder af 74 år, 2 måne
der og 2 dage.

Derefter fremkom Søren Christensen Elsøe og Niels Nielsen Ersleff, som vandt ved Eed efter Loven, at
de dend 10. Februar, nest forleeden, efter Byefogdens Befalling og Søren Gregersens Begiering, vorderit
efterskreffne Skibsredskab, som dennem aff Søren Gregersen bleff foreviist, nemblig:
1 Ancher T oug.........................................
1 gi. Dito i 3 S tocher.................... .........
1 gi. Kabeltou i 2 Stocher............ .........
5 Stocher aff Stoere Fortoffver.............
4 Skiøder........................................ .........
11 Stocher (Tabelenter)
Gitouer og Braser...................... .........
4 H alse.............................................
1 Stoer S tøeff.................................
Bagløber og deri 1 R eb ..........................
Singenat med Hage og B loch...... .........
Enche V am et..................................
1 Fuch d ito .....................................
3 Top R e b .......................................
5 Stocher Fuch Vandt.............................
4 Stocher Mesan V andt.................
14 smaae Bloche, Stoer Roche
og 1 Blye Loed.........................
1 Ancher med nye Stoch........................
1 A ncher......................................... .........
1 Varp Ancher..........................................
1 Baad og 1 pahr A arer..........................
1 gi. M a st....................................... ..........
1 Mesan M ast.................................
1 Stoer R a ae...................................
1 Mesan S prud...............................

25 Dir.
1 Dir.
2 Dir.
2 Dir.
1 Dir.

1 Mk.
2 Mk.

2 Dir.
3 Mk.
2 Mk.
1 Dir.
1 Dir.
3 Mk.
2 Mk.
1 Mk.
1 Dir.
1 Mk.
3 Mk.
13 Dir.
8 Dir.
4 Dir.
4 Dir.
1 Dir.

4 Mk.
2 Mk.
2 Mk.
1 Mk.

1 Vind S p ill..............................................
Raffeur med 2!4 Haser og Shinner.......
1 gi. Stoer Seÿl........................................
1 gl. Fuch S eü l.........................................
1 gi. Stoer B oert......................................
1 gi. Fuch Boert og 1 gl. M esan............
1 Pump .....................................................
3 Compasser.............................................
1 gi. Jern Beg G ryde...............................
1 Kober Kiedel 8 P d ...............................
1 liden, ubrugelig Jern G ryde................
1 gi. Trefoed.............................................
1 Øxe og 1 Sauge....................................
1 gi. Nathuus og noget Beehet
Tou Vahre fo r......................................
1 Stoche af Roer Hagen, 1 Jernring,
1 bolt og 2 Shiffver............................
1 Skuden tilhørende brugt
Stoer M ast...........................................
3 Bøgge R uller........................................
Nogle Peele i Haffven.............................
1 gl. Gang Spill
till Johanne Knudsdatters.................

1 Dir.
1 Dir.
5 Dir.
3 Dir.
3
3
3
3
2

Mk.
Mk.
Mk.
Mk.
Mk.

2 Dir.
1 Mk.
1 Mk.
3 Mk.
3 Dir.
1 Dir.
1 Dir.
1 Dir.

Er saa till Hobe P enge:........................... 94 Sidir.

2 Mk.
2 Mk.
2 Mk.
2 Mk.
1 Mk.

Huor efter Søren Gregersen begierte Tingsvidne.

Uddrag a f Nykøbing Bys Tingbog, 17. februar 1694.
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»Go-a-Head« sejlede som passagerbåd mellem Nykø
bing og Sallingsund, som bugserbåd og som udflugtsbåd.
Morten Andersen ejede og førte skibet indtil 1915, hvor
han fik fa st ansættelse som toldrorsbetjent. »Morten
Lods« var sejlsportsmand og sejlede bl.a. i toldjollen
mange præmier ind.

Fisker Viggo Breiner Kristensen, Tæbring, med kese
(ketscher), sjægt og båd, omkring 1912. Han udvandrede
senere til Amerika.

Ombord på jagten »Hercules«. Skipper og ejer Peter Kr. Tousgaard Jensen med sin hustru Ane Kirstine og sønnen Karl.
Familien sejlede fragtfart på Limfjorden og østkysten indtil 1919. »Hercules« vedblev også herefter at være hjemme
hørende i Nykøbing. Skibet blev bygget i Sverige 1893 og var på 29 brt.
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Lystbåden » Villy« med Strandvejen og Ørodde i baggrunden, fotograferet omkring 1920. » Villy« tilhørte Henry Iversen.

Øens første optimistjolle er kommet i vandet og masten
sættes på.
Morsø Sejlklub, 1956.

Nymalet drage »Kvik II« sættes ved fælles hjælp i »sto
len« til søsætning. Sejlsæsonen kan begynde, omkring
1961.
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Kirken på loftet
A f Kirsten Overgaard

Morslands Historiske Museum rum
mer den nok største og flotteste sam
ling af kirkeinventar, som jeg har set
på et egnsmuseum. Den samling har
igennem mange år været med til at
nære min interesse for kirkebygnin
gen og kirkeinventaret som kulturhi
storisk og kunsthistorisk emne. At
fortælle alle de mange historier, som
knytter sig til denne samling, er en
stor mundfuld. I hvertfald for stor for
mig. For øjeblikket. Denne artikel
omhandler således blot en lille del af
de historier, som kan fortælles om
kirkesalen på Dueholm Kloster.
Kirkesalen er hovedsageligt byg
get op i dette århundredes første
halvdel. Den rummer en samling af
inventar fra 25 af øens kirker, og er
ikke - som mange tror - selve klo
sterkirken. At kirkesalen netop byg
ges op i det tidsrum, skal ses i lyset
af de juridiske og økonomiske for
hold for de danske kirker. Efter
nogle århundreder hvor de fleste kir
ker »ejedes« af lokale herremænd,
gav en lov om tiendeafløsning fra
1903 kirkerne mulighed for igen at
blive selvejende ved at købe kirke
ejeren ud efter en fastsat takst. Efter
1912 blev den praktiske ledelse lagt
i hænderne på et menighedsråd, og
kirkeskatten indførtes i 1919. Kir
kens nye ledelse har sikkert ofte følt
at overgangen var en god lejlighed
til at »lufte ud« efter godsejernes do
minans over kirken. Alt efter hvor
godt forholdet til herremanden har
været, kan man have følt trang til at
skille sig af med det inventar, som
mindede for meget som den tid.
Ihvertfald må man gå ud fra at de nye
menighedsråd har villet ændre på
kirkens udseende for at markere den
nye tid.
Ljørslev Kirke er en af de kirker,
som har skænket kirkeinventar til
museet. Ljørslev Kirke overgik til
selveje den 1. januar 1909, og gen
nemgik omkring 1933 en omfat
tende restaurering. Trangen til ny
28

skabelse på dette tidspunkt kan være
en af grundene til, at Ljørslev netop
i dette år forærede museet det meste
af det kirkeinventar, som samlingen
rummer fra Ljørslev.
I denne artikel vil jeg fortælle lidt
om dette inventar, og hvilken histo
rie der knytter sig dertil. Beskri
velserne er ikke blot lokalhistoriske,
men handler også om tingenes funk
tion i den danske kirke.

Døbefonten og fontelåget
Døbefonten fra Ljørslev Kirke har
tidligere stået på museet, men er idag
tilbage i Ljørslev Kirke. Fonten er
gotisk, fra ca. 1250, og er fremstillet
af gotlandsk kalksten. Ljørslev
Kirke har haft flere fonte - kalkstens
fonten blev afløst af en sandstens
font i slutningen i 1800-tallet. Den
blev af lærer Gravesen i 1928 be
skrevet som »af sandsten og uden
Prydelser«. Professor Magnus Pe
dersen skrev i sin indberetning til
Nationalmuseet i 1873, at den er ny
og »tilmed af smagløs Form«.
Denne font afløstes af fonten fra
Nykøbing Kirke - en romansk gra
nitdøbefont af morsingtype.
Denne granitdøbefont var i 1856
solgt fra Nykøbing Kirke, hvor den
blev udskiftet med en nygotisk dø
befont af eg. Granitdøbefonten blev
senere fundet hos en gårdmand i
Erslev, hvor den blev brugt som
vandtrug. Fonten blev købt tilbage til
Nykøbing Kirke. Den blev dog ikke
taget i brug i Nykøbings ny kirke,
men »foreløbeligt« stillet udenfor,
bl.a. fordi dåbsfadet ikke passede til
fonten. I 1933 blev granitfonten så
flyttet til Ljørslev Kirke, da den
fungerende font var blevet ødelagt
ved kirkens restaurering. Samme år
deponeredes kalkstensfonten på mu
seet i Nykøbing. I 1966 blev granit
døbefonten flyttet tilbage til Nykø
bing Kirke, og Ljørslev fik kalk
stensfonten tilbage.

Sammen med døbefonten i Sdr.
Dråby er Ljørslev-fonten øens ene
ste fonte af gotlandsk kalksten.
Mens Ljørslev fonten er af keglestubtype, er Sdr. Dråby-fonten en
rundbuet bægerbladsfont.
Døbefonten er i det hele taget det
stykke kirkeinventar som er det æld
ste i de danske kirker. Ofte er fon
tene lige så gamle som kirkerne selv.
I 86% af Danmarks middelalder
kirker findes stadig middelalder
fonte. Ud over at døbefontene uden
problemer kunne »overtages« i den
protestantiske kirke efter reforma
tionen, har det nok betydet noget, at
de romanske og gotiske fonte er
fremstillet af sten - et næsten ufor
gængeligt materiale.
Langt de fleste af de romanske
fonte er hugget i granit. Ligesom der
blot er tale om, at kun ca. en snes ud
af ialt ca 1500 romanske fonte i de
danske kirker ikke er af granit, er
kun én gotisk font med sikkerhed
hugget i granit. Fra omkring år 1200
dækkes behovet for døbefonte ved
import af fonte af gotlandsk kalk
sten. En række døbefonte fremstille
des dog fra gotikken og op igennem
renæssancen i malm, og efter refor
mationen fremstilledes en række
fonte af træ. En døbefont skulle efter
katolsk bestemmelse være af sten.
Døbefonten stod i katolsk tid som regel også i århundredet efter
reformationen i vestenden af kirken.
Det »hedenske« barn skulle renses,
før det havde adgang til kirken. I den
protestantiske kirke samler man
gerne de to sakramenter - dåben og
nadveren - i det allerhelligste: Koret.
Det katolske dåbsritual bestod
bl.a. i, at barnet skulle neddyppes
helt i det indviede vand i fonten.
Men det var ikke med Luthers gode
vilje, at man efter reformationen gik
over til blot at øse tre håndfulde vand
over barnets hoved. Der var i en pe
riode tvivl om, hvilket dåbsritual

Ljørslev Kirke fø r restaureringen i 1933. Interiør set fra koret og mod gravmæle, pulpitur og herskabsstol.

man skulle følge - hvor vådt barnet
skulle være! Det blev dog i sidste
ende den danske kirkeordinans fra
1537, man fulgte: Børnene »skulle
blotis oc saa iij sinde offuer øses med
wand, Dog skal mand giffue skøde
paa deris førlighed, om det er saa i
tiiden, at de oc taaled at bares, Di
mand søger med Doben børnenes
welfart, oc icke deris forderffuelse.«
På grund af det katolske dåbsritual
var fontene altid fyldt med vand.
Vandet var indviet og stod ofte me
get længe i fontene. Hygiejnen blev
det derfor hurtigt småt med. Fonte
låg har været en måde at beskytte
vandet på. Herom findes der i engel
ske kirkestatutter bestemmelser helt
tilbage til 1200-tallet. I Danmark har
vi Roskildebiskoppen Lave Urnes
bestemmelse fra 1517, hvori det
hedder, at »Fontene, der paa flere
Steder plejer at besmittes af hæsligt
Kryb og Orme, skal holdes rene og
ordentlige med dertil skikkede so
lide Laag eller paa anden Vis«.
En anden mulig forklaring på bru
gen af fontelåg - selvom jeg person
ligt vil anse den ovenfor beskrevne

som rigelig grund - er angsten for
trolddomskunster. Man var bange
for, at fontene skulle misbruges til
dåb af voksbøm - dukker - som der
kunne drives magi med.
Låget til døbefonten fra Ljørslev
kirke er fra 1700-tallet. Det er udført
i fyr, og er malet. Selve låget er otte
kantet med tilsvarende otte volutbøjler og kronet med drejet topspir.
Låget lå sandsynligvis på Ljørslev
Kirkes loft, indtil det kom på museet
i 1933. Det lå der ihvertfald i 1928,
ifølge lærer Gravesen.

skulle helst stå i koret, syd for alte
ret. Sådan stod den også i Ljørslev
Kirke.
Degnen skulle helst være en stu
deret mand, og havde som præstens
medhjælper forskellige opgaver.
Bl.a. var det udenfor kirken hans
opgave at undervise børnene i den
rette kristne tro. I Kirken skulle han
lede salmesangen og føre opteg
nelser bl.a. over antallet af kirke
gængere. Den middelalderlige degn
havde til opgave at »thoe (=vaske)
kirckens kleer, sno lyss, holle klockestrenge, ringe Marieklocke, fie
(=feje) kirckegulluett«.

Degnestolen
Stole til præsten, menigheden, her
skabet, til skriftemålet, til prædiken
og i de store kirker til bispen og/eller
kongen, korstole, munkestole, bru
destol, klokkerens stol. Stole kan der
have været nok af i kirken. De er
ihvertfald kommet til at betyde mere
og mere op gennem kirkens historie.
Degnen skulle også have en stol.
Den var - som degnestolen på mu
seet - ofte en lukket stol, og den

Degnen havde en tjenestebolig,
kunne indgå ægteskab og fik - skri
ver Provst Schade i 1811 - sine ind
tægter som følger: »Degne og Kirke
sangere paa Landet, der tillige ere
Skoleholdere, nyde ikke den saa
kaldte Degnetrave; men derimod
noget vist i Kom og Penge, som ne
denfor anføres. Deres øvrige ind
komster ere Smaaredsel, Højtids
offer, Accidentier ved Bryllupper,
Barnedaabe, Barselkoners Kirke29

gang og Liigfærd, Lysepengene af
Kirken i det sogn, hvori de boe og
»holde Skole«. Degnen i Ljørslev og
Ørding Sogne fik istedet for degne
trave: 10 tønder 6 skæpper rug, 2
tønder 5% skæpper byg, 5 skæpper
havre samt 1 rigsdaler og 16 skilling.
Degnestolen på museet er fra re
næssancen - fra omkring år 1600.
Det mest interessante ved degne
stolen er nok en ca. 17 x 27 cm stor
offerskål, hvori menigheden kunne
lægge de ovenfor nævnte ofre til
degnen. Degnen har, at dømme efter
de mange indridsninger i stolen, sik
kert kedet sig en del under guds
tjenesterne. Det ældste årstal, der er
indridset på offerskålen er 1704. Det
er indridset sammen med navnet
Chr. Peder Hald.
Degnen med det danske navn
Kristen Pedersen Hald - og det latin
ske: Christiernus Petri Hald - var
degn i Ljørslev og Ørding Kirker fra
1699-1725. Hald havde det ikke let i
sit degneembede. Da menigheden
ikke ville ofre det, de skulle, for
søgte Hald først at blive forflyttet til
et bedre sted. Allerede i 1700 efter

blot et år som degn på stedet sendte
han et ydmygt og høfligt brev - sam
men med en liden ost - til Bispinden
i Aalborg, som tilsyneladende havde
hjulpet Hald til degneembedet i
Ljørslev og Ørding Sogne året før.
Brevet hjalp dog ikke, og Hald skrev
i 1701 et langt brev til Biskoppen og
forklarede om sine stridigheder med
sognepræsten, Hr. Niels Eriksen
Gjern, og tillige om de modvillige og
genstridige sognebørn. Forinden
brevet til Biskoppen havde Hald
samme år vundet et søgsmål over
sognemændene, hvor disse blev for
pligtede til at betale degnetraven
(svarende til 1/3 af præstens tiende),
foruden at disse skulle betale sagens
omkostninger. Men Hald havde sta
dig problemer og skrev igen, vistnok
i 1705, et brev til Biskoppen og for
klarede, at sognepræsten ikke ville
op med tallene fra sin tiendebog,
som der jo skulle afsiges dom efter. I
en indberetning fra 1712 lader det til,
at Hald har vundet sin sag, og fået
præsten til at forklare sin tiendebog.
Hald døde i Ørding i 1726 - 79 år
gammel.

Ljørslevs døbefont i Kirkesalen på Morslands Historiske Museum, 1957.

Stolestadegavlene
På museet findes fra Ljørslev endvi
dere tre stolestadegavle fra omkring
år 1600. Stolestadegavlene kom til
museet i 1933 ved den store re
staurering af kirken, hvor den sand
synligvis også fik nye kirkebænke.
At man kunne sidde ned under den
Lutherske gudstjeneste var ikke no
get nyt. Også fra førreformatorisk tid
har man fundet spor af såvel murede
sæder som stolestader af træ. Meget
tyder endvidere på, at det var almin
deligt, at menigheden selv kunne
medbringe en stol til at sidde på un
der gudstjenesten. Det har tilsynela
dende taget overhånd, for i rigslove
fra Christian d. II's tid (1520-23)
hedder det, at dom- og købstadskirkerne skulle ryddes for de stole,
som ikke blev brugt af kirkens folk
eller af byens styre.
Med protestantismen fulgte bl.a.
kravet om faste stolerækker. Her
skulle kvinderne sidde mod nord, og
mændene mod syd. Præsterne og
måske andre gejstlige bestemte
rangfordelingen: De af højest rang
sad længst mod øst - altså nærmest
koret, og jo lavere man befandt sig
på den sociale rangstige, jo længere
vestpå måtte man sidde. Og for nu at
gøre forvirringen total, fandtes der
også en rangdeling indenfor de en
kelte stader/familier. Pladsen længst
ind mod midten af kirken blev reg
net for den bedste. Her sad så de æl
dre, gifte folk, mens de yngre og
ugifte sad længst ud mod kirke
muren. Der skal forståeligt nok have
været en del klammeri i kirkerne
over det ganske land, om hvem der
skulle sidde hvor og hvorfor.
Udsmykningen af stolestade
gavlene varierede efter hvem, der
skulle sidde på stolen. Ikke ualmin
deligt er gavlene på de øverste stole
stader i kirkerne endnu idag smukt
og rigt udsmykket, og har den lokale
herremands våben. Skikken med fa
ste pladser i kirken ophævedes ved
lov i 1861.
Herskabsstolen
Fra 1700-tallet blev herskabsstole
eller herskabspulpiturer alminde
lige. Her kunne den lokale herre
mand - som sandsynligvis nu var
blevet kirkeejer - forskanse sig bag
lukkede døre og vinduer fra almuen,
og følge gudstjenesten.
Normalt stod herskabsstolen
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Degnestolen med klingbeutelen til indsamling a f offer
gaver samt offerskålen med degnens navnetræk.

længst mod øst, oftest så tæt på præ
dikestolen som muligt. Museets
herskabsstol har dog stået i Ljørslev
Kirkes nordvestlige hjørne. Dens
placering i museets kirkesal er der
for helt i overensstemmelse med vir
keligheden.
Museets anseelige herskabsstol som Gravesen i 1928 beskrev som
»aldeles indelukket« - var indtil den
blev renset i 1929 brunmalet. I 1939
blev den istandsat af Georg N. Kri
stensen, som i et brev til Museet be
skrev herskabsstolen og restaurerin
gen af den:
»En dør på Herskabsstolens For
side giver adgang til Herskabet, som
derfra gennem Skydevinduerne har
kunnet følge Gudstjenesten. For
uden Døren har Forsiden eet Vindue,
Østsiden har 3 Vinduer, og alle Vin
duerne kan skydes op og ned. Der er
kvadratiske Fyldninger under Vin
duerne, og Stolen afsluttes foroven
af en profileret Gesims. På denne
Gesims er der anbragt to udskårne
Trævaser, den ene står op til Nord
væggen, og den anden står over
Gesimsens Hjørne. På den sidste
Vases Underside er skrevet med
Blyant: Tømrer Th. Sørensen, Gam
melør pr. Højriis 1899.
Stolen havde en mørk brun Farve
uden Listestaffering, kun Dørens
Fyldning og Gesimsernes Vaser var
udsparet. Den yngste Overmaling
maa være fra Tiden o. 1900. Paa

Dørens Fjedring kunde man under
det mørknede Femislag se det oprin
delige Billedmaleri forestillende
Set. Peter staaende paa et malet Or
nament og holdende en Bog og
Nøgle i Hænderne. Ved at afdække
Farvelagene viste det sig at Stolen
havde 3 Overmalinger. Den under
liggende maling var Egetræsmaling
fra Tiden o. 1870, og den forekom
mer uden Farvestaffering. Den æld
ste Overmaling er samtidig med Sto
lens Tilblivelse o. 1750. Panelerne
har lys blaagraa Farve med brunmalede Rokokoornamenter paa
Fyldninger og Rammestykker, des
uden har Gesimsen og de lodrette
Rammestykker mellem Vinduerne,
samt Dørens indfatning graabrun
Marmorering. Paa Fyldningen til
højre for Døren fandtes en symbolsk
Billedfremstilling af Dyderne »Tro,
Haab, Kærlighed og Retfærdighed«.
(Denne sætning er i brevet rettet af
Museets daværende leder Apoteker
Olufsen til »Kærlighed, retfærdig
hed og styrke«). Billederne lod sig
vanskeligt fremdrage, og deres
afblegede Farver kan skyldes, at
Forsidens nederste del har været ud
sat for Sollyset. Det kan ses, at der
har været anbragt en Stol uden Ryg
stød op til Herskabsstolens Østside,
idet der er en afgrænsning af Malin
gen i en vandret Linje noget under
Midten af de nederste Fyldninger.
Ligeledes er der Mærker af et

lodretstaaende Endestykke - Stole
gavl? - paa stolens Hjørneramme
stykke. Ved den nu foretagne Re
staurering af Herskabsstolen er den
nes ældste Staffering fremdraget og
repareret.«
Den herremand som bekostede
stolen er sandsynligvis amtmand
Frederik Hauch, som købte Højriis og dermed retten til kirketienden
over Ljørslev Kirke - af Klingen
bergs enke Ulrikke Augusta von
Speckhan i 1755. Herskabsstolen er
fra 1750’erne, og man ved fra kalds
bogen, at Hauchs våben og navne
træk stod på stolens forside, og at det
senere blev overmalet.
Oliemalerierne
Ved auktion den 15. februar 1720 tilslogedes Ljørslev Kirke såvel som
Ørding Kirke konferensråd Poul v.
Klingenberg den yngre, som 23. juni
1721 fik skøde på kirketienden. Kir
ketienden var ca. en tredjedel af den
samlede tiendebetaling, som et
sogns beboere allerede fra 1100tallet skulle betale til deres kirke. De
to øvrige tredjedele gik før reforma
tionen til biskoppen og præsten. Ef
ter reformationen faldt kirken under
kronen og bispetienden gik samme
vej. Riget - og kongen - manglede
som regel penge, ikke mindst til
krigsførelse. Ved at sælge retten til
kirketienden skaffede kongen sig fra
1647 en ny indtægtskilde, som først
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var udtømt, da der ikke var flere tien
der at sælge. Det var som regel den
lokale herremand som købte tiende
retten - og blev kirkeejer - mod at
han til gengæld vedligeholdt kirken.
Poul von Klingenberg havde i
1685 overtaget Højris efter sin far,
som også hed Poul von Klingenberg.
I 1708 giftede han sig anden gang
med Ulrikke Augusta von Speckhan.
Klingenberg døde i 1723 og blev
begravet i åben begravelse i Ljørslev
Kirke.
Skibets vestende i Ljørslev Kirke
blev i 1726 ved opførelse af en mur
til et anseligt gravkapel for konfe
rensråd Poul v. Klingenberg. Idag
kan man ved besøg i Ljørslev Kirke
stadig se Klingenberg og Speckhans
monumentale sandstenssarkofager.
Det store gravkapel fra 1726 eksiste
rer dog ikke mere. I 1932 blev mu
ren revet ned og kirkens pulpitur
blev rykket tilbage til skibets vest
væg, så kun pladsen herunder blev
bibeholdt som gravkapel.
De store oliemalerier i museets
kirkesal blev skænket til Ljørslev
Kirke af UlrikkeAugusta von Speck
han. I gravkapellet hænger endnu en
trætavle med hendes bøn til efterti
den om at bevare disse malerier. På
tavlen står der:
»Gud til Ære
Kirken til Prydelse,
og Sande Christne til en uskyldig
Opbyggelse haver
Den Høy-welbaame Frue
Conferentz Raadinde Ulrica Augu
sta von Speckhan Bekostet og givet
Efterfølgende her ophængende 10
Skilderier.
1. Frelserens Undfangelses
Bebudelse,
2. Fødsel,
3. Bøn i Urtegaarden,
4. Fornægtelsen af Peder
5. Hudflættelsen,
6. Korsets Bærelse,
7. Korsfæstelse,
8. Begravelse,
9. Opstandelse,
10. Himmelfart,
Christne Læsere
Lad disse Billeder være Dig rette
Sindebilleder,
Lad Billederne glæde dit Øye,
Lad Indholden glæde din Siæl,
Pris du Giveren for denne Gave
Men erindre Dig for aldting den som
du over aldting Bør erindre,
Din korsfæste Frelsere.
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Saa bliver det uden nogen Misbrug,
Som er beskikket til denne hellige
Brug.
Ingen forgribe Sig ved at beskade,
eller forvende,
Disse Billeder eller andet ved det
Stæd,
Som den udvalde Frue
Med sin salige Herre
Den Høy-velbaarne
Herre Conferentz-Raad
Poul von Klingenberg
Have udvaldt
Til et stedsevarende uforanderlig
Begravelses Stæd
Hvor de skal hvile med Fred
I haab om en ærefuhl Opstandelse
Gal. 3.1.
Christus Jesus er malet eder for
Øyne som er Korsfæst.«
De følgende uddrag af kirkesyn for
tæller noget om maleriernes skæbne
og tilstand, indtil de kom på museet i
1922:
Ljørslev Kirke 1820: »Nogle af de
skønne Malerier, som findes i denne
Kirke, er endnu, ligesom ved forrige
Aars Syn udsat, brøstfældige. Kirke
ejeren, som med sin Forvalter Hr.
Kortbæk gav Møde ved Synstagelsen, lovede at lade disse Malerier af
en sagkyndig Kunstner inden 14
Dage tilbørlig istandsætte.«
Ljørslev Kirke 1821: »Den udsæt
telse, som i flere Aar er gjort i Hen
seende til Brøstfældighed med et af
de store og skjønne Malerier i Kir
ken, maa atter gentages, da Mang
lerne ikke er afhjulpne.«
Ljørslev Kirke 1828: »De ved sid
ste Syn gjorte Udsættelse i Hense
ende til det manglende Maleri er
ikke taget til Følge. Som Grund der
til angives, at Maleriet er saa for
revet og henraadnet af Fugtighed, at
det er usømmeligt.«
Ljørslev Kirke 1836: »Der er 9
Malerier ophængt paa Væggene;
forhen har der været 11 ; de tvende er
ophængt paa Højris, da der ikke er
Plads til dem i Kirken, siden tvende
nye Vinduer er indrettede.«
I 1862 fik Ljørslev og Ørding Kir
ker nye synsprotokoller, hvori Pastor
Mollerup giver beskrivelser af kir
kerne. »De Malerier som omtales
paa Tavlen i Koret (tavlen som nu
hænger i gravkapellet), hænger
rundt paa Kirkens Vægge saaledes,
at Bebudelsen hænger mod Øst paa
Skibets søndre Væg, og det næste

Himmelfarten har faaet Plads paa
den østre Skillevæg mod Nord. Et
Maleri (Begravelsen) er borttaget,
fordi det var i slet Tilstand; de øv
rige, som oprindelig skal have været
af Kunstværk, er temmelig hele;
men den Restauration, som de har
faaet for nogle Aar siden, har ikke
givet dem deres oprindelige Udse
ende tilbage.«
En indberetning til Nationalmu
seet i 1873 fortalte om malerierne, at
»de er ret gode, men egentlig Kunst
værd har de dog ikke.« I 1892 ind
berettede Magnus Petersen til Natio
nalmuseet sine fund på loftet Højris.
»Endvidere fandt jeg paa et andet
Loft 7-8 Stykker 3 Alen høje Bil
leder malede paa Lærred; nogle af
dem vare endnu tildels fæstede paa
meget svære Trærammer, andre vare
udrevne af Rammerne og laae løse
paa Gulvet. De havde forhen hørt til
Lørslev Kirke, men hvor de havde
været anbragte, vidste man ikke. Jeg
formoder at de havde udgjort en Art
Vægdekoration eller Tapet i en Her
skabsstol i Kirken; det var forskel
lige bibelske Emner, der var frem
stillede, og under hvert var malet et
høj stemt, kunstlet Vers, der havde
Hentydning til Billedets Betydning.
De var ret friske og klare i Coloriten,
men daarligt tegnede og uden stort
Kunstværd; et billede som forestil
lede Himmelfarten, var temmelig
slet; et andet med Maria Bebudelse
var noget bedre.«
Malerierne blev altså ijernet fra
Ljørslev Kirke og lagt på et loft på
Højris et sted mellem 1873 og 1892.
Steensen Leth var ejer af Højris mel
lem 1865 og 1918. Efter salget af
Højris flyttede han til Silkeborg.
Apoteker Olufsen sendte i 1922 et
brev til Silkeborg med forespørgsler
om malerierne, som Steensen-Leth
d. 20. juni 1922 svarede følgende på:
»Kære Herr Kandidat Olufsen.
I Gensvar paa Deres ærede Skrivelse
meddeler jeg Dem herved, at disse
omtalte Malerier har hængt i
Ljørslev Kirke, vare uden kunstne
risk Værdi, ødelagte ved at slaa Søm
igennem dem, hvor Kranse blev an
bragt paa; efter Præsternes Ønske og
med salige Biskop Linds Tilladelse
blev de fjernede fra Kirken, og an
bragte jeg dem paa et Taarnloft paa
Høiriis, de var i sin Tid indrammede
i ødelagte, simple sorte Rammer. Det
var disse Malerier som i sin Tid

Provst Larsen igennem Pastor Kra
rup i Veierslev gjorde Spektakel om.
Modtag megen Hilsen til Dem med
kære Hustru og Familie.
Deres hengivne
Steensen Leth.«
Carl Jensen, som ejede Højris fra
1922-24, overdrog malerierne til
museet i 1922. Malerierne blev
restaureret i årene mellem 1928-31
af maler Poul Jensen, Nationalmu
seet, fik nye rammer i 1941 og blev
renset for ganske nylig i 1988.
Som det ovenfor kan ses er
maleriernes kunstneriske værd dra
get en del i tvivl. Det kan godt undre
en lægmand som mig. Jeg finder, at
malerierne er givet stor indlevelse,
og flere af dem er ganske skrækind
jagende, netop således som Kristi
lidelseshistorie vel bør beskrives.
Mogens Chr. Thrane som har malet
billederne, var da heller ikke en hr.
Hvem-som-helst. Taget kunst- og
kunstneropfattelse i 1700-tallet i be
tragtning, må man opfatte Mogens
Chr. Thrane som en indflydelsesrig
mand på sit felt.
Ifølge Christian Elling har man
været tilbøjelig til kun at fokusere på
København og de københavnske
kunstnere i undersøgelser af dansk
malerkunst i det 18. århundrede.
Han mener, at man også bør vide
noget om provinsmaleri i perioden
for at få et fuldstændigt billede af
periodens stilhistorie, og her kom
mer man netop ikke uden om
Thrane’rne.
Thrane'rne kaldes i storværket
»Danmarks Kirker« for et maler
dynasti. Det blev grundlagt af Mo
gens Chr. Thranes far, Jens Thrane

som malede fra slutningen af 1600tallet. Desuden tæller dynastiet Mo
gens Chr. Thranes søn Jens Thrane,
Rasmus Thrane (muligvis Jens d.
ældres broder) og Thøger Andersen
Thrane (muligvis Jens d. ældres bro
dersøn). Mogens Chr. Thrane regnes
dog for den mest talentfulde af kred
sen, og rækken af malerarbejder i
jyske kirker, portrætter af fyrstelige
og gejstlige personer og genrebil
leder er lang. Ifølge Christian Elling
må man, for at forstå barokmaleriet i
de jyske kirker, se disse i relation til
kirkernes ejendomsforhold. Med det
omtalte salg af retten til kirketienden
netop i denne periode ser en ny kul
tur dagens lys. For kirkerne betyder
det i nogen tilfælde, at de forfalder,
men i andre tilfælde betyder det, at
ejerne med større eller mindre gav
mildhed udsmykker og dekorerer
kirkerne til Guds - eller sikkert of
tere - til egen ære.
Forsvaret for de danske provins
malere i det 18. århundrede kan for
Mogens Chr. Thrane synes unødven
digt. Listen over hans arbejder er
ikke bare lang. Den indeholder også
store opgaver som udsmykningen af
Viborg Søndre Sogns Kirke i 173436 samt arbejder for anseelige folk
som de Lichtenberg fra Horsensegnen.

har. Et besøg i kirkerne vil uanset om
man kender til deres historie eller ej
kunne give et spændende indblik i
historien.
Dette gælder også kirkesalen på
museet, så jeg vil til slut komme med
samme opfordring til morsingboeme, som Morsø Folkeblad gjorde
ved indvielsen af bla. kirkesalen i
1944: »Ingen paa Mors bør undlade
at se, hvad der nu er indrettet paa
Dueholm Museum: Det er saa smukt
og saa ejendommeligt, at man vil
føle et Besøg som en Oplevelse.«

Kirkeinventaret på Morslands Hi
storiske Museum og i de Mors
landske Kirker er en spændende
indgangsvinkel til viden om både
lokalhistorie, kunst- og kulturhisto
rie og selvfølgelig kirkehistorie. Kir
kebygningerne i sig selv hører til de
ældste bygninger, vi overhovedet

»Korsfæstelsen« og »Bebudelsen« to a f en serie malerier udført a f Mogens Chr Thrane på Augusta von Speckhan
bestilling.
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Tærskeværk i Mollerup.
Til højre står Krogsgård, Mads Markussen og Hans Væver Resten a f arbejdsstyrken og stedet er ukendt.
Opskriften står på tavlen. Resultatet er husholdningseleverne ved at tage a f krustadejernet med gaffel. Lærerinden ved
kurset er Kirstine Touborg, der sidder som nummer to fra venstre. Lokalhistorisk Arkiv mangler navnene på kursets
deltagere.
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På disse sider vises
en del af de mange
billeder, som Morsø
Lokalhistoriske
Arkiv har modtaget
det sidste års tid.
Arkivet efterlyser
oplysninger til
billederne, f.eks.
årstal, person- og
stednavne.
Pastor Edv. Rambusch og hustru Anna Olufine Posthuma, født Olufsen.
Rambusch kom til Øster og Vester Assels som præst fra Sdr. Omme i 1871 og
var her, indtil han i 1887 fik embede på Fyn.

Det ældste fotografi i »Jul på Mors« i år viser tvillinge
parret Jens og Sidsel Tøfting i Sundby. De er fotograferet
fire år gamle i 1867.

Husmand Poul Bertelsen og hustru Maren Søndergaard
boede påAgerø. Da deres hus her brændte, måtte deflytte
til Hvidbjerg Alderdomshjem. De er fotograferet a f Chr.
Legind - måske i anledning a f deres guldbryllup i 1906.
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M/S »FREM«s første år i fart
A f Ejner Brusgaard

»FREM« blev født i 1939, skæbne
året da Anden Verdenskrig brød ud.
Min bror Christian blev i 1938 kon
taktet af havnefoged Anders Thom
sen, Nykøbing Mors. Han havde ved
samtaler med skibsbygmester Søren
Larsen fået ideen at bringe mere
skibsfart til byen, som søfartsmæs
sigt var gået tilbage, og derfor ville
han bygge skibe og eventuelt danne
rederi. Min bror skulle dels skyde
penge i skibet og dels føre det. De tre
mænd tilsammen lod så »Frem« kon
struere, men som arbejdet skred
frem, ville de gerne for at fordele ri
sikoen have flere med i foretagen
det, og sådan blev Nykøbing Mors
Rederi startet.
Jeg sejlede på det tidspunkt i

udenbys skibe på langfart og havde
efterhånden 4-5 års erfaring. Jeg
blev da opfordret af min bror til at
tage med nybygningen som bedste
mand (styrmand), da han vel mente,
at jeg var manden, han kunne bruge,
og jeg var da også straks interesseret
og tog mod udfordringen. Jeg kom
så til Nykøbing Mors cirka tre måne
der før, skibet skulle være færdigt,
for at være med til færdigbygningen
og udrustningen.
Gamle sejlmager Petersen stod for
rigningen af skibet, og ham kom jeg
til at arbejde sammen med. Vi rig
gede skibet med både fast og lø
bende rig, ligesom vi syede sejl, pre
senninger med mere. Det var en in
teressant og lærerig tid for mig, da

Parat til ny hyre.
Ejner Brusgaard og Johs. Starup på M/S »Jan«, 1938.
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den gamle sejlmager og »deepwater
sailor« forstod at lære fra sig inden
for sit fag. Han var uddannet i de
store sejlskibes tid på verdens
havene, og var lige så god til at for
tælle »skipper-historier« som til sit
håndværk.
Den 14. marts 1939 var skibet
færdigbygget, og den 15. marts blev
der holdt prøvesejlads med Skibstil
synet, klasseeksperter, forsikrings
repræsentanter med flere. Den 17.
marts var der præsentationssejlads
med aktionærer og familien. Der var
dækket langbord i lastrummet, hvor
der blev serveret både vådt og tørt.
På Limfjordens vande blev så skibet
afprøvet på alle måder. Sejlads for
sejlene alene var det store nummer,
men i øvrigt blev der gået til sagen
med alt.
Den 18. marts afgik vi til Fur for at
laste skibets første last, der bestod af
rå moler, som blev styrtet i skibet fra
tipvogne. Vi skulle laste på aming,
det vil sige vi skulle selv sige stop,
når vi mente, skibet var lastet.
»Frem« skulle laste 180 tons efter
beregninger, og det var jo spæn
dende hvor mange tons, der kom i
skibet, så skipper og jeg sprang rundt
på kajen og så efter amingsmærker.
Da vi mente, skibet var tilpas til
lastet, stoppede vi lastningen og fik
så skibet gjort søklar. Den 19. marts
afgik vi fra Fur, og via Nykøbing
Mors og Ålborg kom vi til Holbæk,
hvor den første last skulle udlosses.
Moleret blev vejet ud af skibet, og så
vidt jeg erindrer, blev der udlosset
godt 200 tons, så skibets bæreevne
var helt i orden.
Den 23. marts afgik vi fra Holbæk
til København, hvor de sidste papi
rer angående skibet blev udfærdiget
i blandt andet Handelsministeriet.
Skipper havde gode forbindelser på
Karlshamn Oliefabrik, og meningen
var, at vi hovedsagelig skulle be
skæftiges med sejlads af soyaskrå og
oliekager fra Karlshamn til danske

»Frem« under bygning på Søren Larsens og Sønners Skibsværft, 1938.

M/S »Frem« søsat, 1939.
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M/S »Frem« a f Nykøbing i Karlshamn, 1939.

provinshavne. Den 31. marts ankom
vi til Karlshamn for første gang, og
vi udførte så indtil krigsudbruddet i
august en halv snes rejser på
Karlshamn til dansk havn med
mange afstikkere til forskellige
Østersøhavne.
Af rejser skal jeg fremhæve en
kelte. Den 27. april lastede vi salt i
Lübeck til Karlshamn. Da salt er
godt til mange ting blandt andet til
træ, undlod vi ikke på denne rejse at
salte skibet godt igennem luftsporerne i lastrummet.
En anden rejse, jeg særlig erin
drer, var fra Kalundborg til Memel.
Afgang fra Aalborg den 15. maj
1939 bestemt for Kalundborg, pas
serede Hals Barre i mørkningen med
stiv østlig kuling og slingrede så
sydpå med storsejl og stagfok sat.
Tværs af Gerrild mistede vi olie
trykket på maskinen og kunne ikke
reparere i søen. For at skåne maski
nen mest mulig sejlede vi skibet klar
af Fomæs og anløb Grenå 16. maj.
Der reparerede vi så maskine til den
23. maj og fortsatte rejsen til Ka
lundborg. Den 26. maj afgik vi fra
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Kalundborg med en last drittelstav
træ til at lave smørtønder af.
Den 28. maj Pinsedag kl. 17.30
ankom vi til Memel. Den verdens
politiske situation var tilspidset, og
Tyskland havde lige annekteret det,
de kaldte Memelområdet. Byen Me
mel hed oprindelig Klaipeda og var
litauisk, og det litauiske folk så ikke
med blide øjne på tyskerne. Der var
megen uro i byen med militære og
civile sammenstød, hvad vi jo ikke
kunne undgå at bemærke.
Mandag den 29. maj, da der tøme
des til på dækket for at gøre losseklar, viste det sig, at alle luge
presenninger på lugerne var stjålet i
løbet af natten. De var simpelthen
skåret af med en skarp kniv således,
at da vi slog skalkekiler og skalkejern fra, var der kun en strimmel på
cirka 10 centimeter af presennin
gerne tilbage rundt lugerne. Skip
pers bemærkninger til tyveriet egner
sig ikke for gengivelse på tryk.
Vi kom i gang med losningen, og
det meste afladningen blev kørt væk
med hestevogn. En lille del blev la
stet i jernbanevogne. Under range
ring af jernbanevognene holdt et

spand heste foran skibet ud for forgrejerne. Hestene blev sky og stej
lede, kusken blev nervøs og sprang
af vognen, og hestene og vognen
faldt ud over kajkanten og i havnen.
Der blev vild panik med råben og
skrigen, men ingen foretog sig no
get. Så sprang skipper resolut i hav
nen med en kniv og skar seletøjet fri
af hestene, da de ellers ville drukne.
Han svømmede så med den ene hest
ved grimen hen til et slæbested, som
lå cirka 100 meter fra skibet, og der
fik han hesten trukket op. Den anden
hest var død, antagelig har den bræk
ket halsen, da den faldt i havnen. Vi
genoptog losningen, og den 1. juni
afgik vi fra Memel og skulle til
Danzig og laste kom.
Vi ankom til Danzig sent om af
tenen 2. juni. Vi havde nu ingen lu
gepresenninger og kunne ingen
skaffe, så skipper kunne ikke laste
korn. Efter mange forhandlinger
med mægler og firmaer lastede vi så
parketstave bestemt for Helsing
borg. Den 7. juni var vi tillastet og
skulle gøre søklar. I stedet for luge
presenninger måtte vi bruge sejlene,
for selv om ladningen nok kunne tåle

lidt vand, så var det dog bedst, om vi
undgik at få vand gennem lugerne.
Vi afgik fra Danzig den 7. juni for
maskinen alene og ankom til Hel
singborg 9. juni. Vi var heldige med
vejret, og skibet var jo ikke lastet så
hårdt med træet, som det ville have
været med kul. Efter udlosning gik
vi så til København og fik presen
ninger om bord.
Vi sejlede derfra til Stettin for at
laste solsikkefrø til Århus. Vi ankom
til Stettin den 15. juni og den 16. juni
var vi allerede tillastet. Den 15. juni
om aftenen havde ungmanden og
letmatrosen været i land og set på
byen, og det var blevet sent, inden de
kom til køjs. Vi skulle dengang selv
lempe ladningen i skibet, så vi var
alle i gang med lempeskovle. Det var
jo en let ladning, så det var om at få
lastrummet lempet helt fuld. Vi gik
på med friskt humør, og lastningen
gik hurtigt, så allerede ved middags
tid var vi lastet og begyndte straks at
gøre søklar. Da vi skulle til at skalke
lugerne, var ungmanden væk, og jeg
undrede mig, spekulerede på, hvor
han var blevet af. Da han jo havde
været i byen det meste af natten, slog
det mig pludselig: »Han ligger i
lastrummet«. Vi tog lugedækkene af
igen, gravede ned i solsikkefrøene
på forkant af storlugen, og ganske
rigtigt: Oppe under dækket inde ved
stormasten lå han nok så magelig i
ladningen med skovlen i favnen og
sov. Han blev vækket temmelig
barskt og kom op, og vi kunne så
gøre klar og stikke til søs.
En anden rejse gik fra Stettin til
Danzig med briketter. Vi lastede i
Stettin den 27. juli og ankom Danzig
den 29. juli om aftenen. Det havde
været meget varmt hele rejsen - højt
solskin og 25-30 grader varmt. Vi
gik til køjs om aftenen og skulle
være klar til at losse næste dags mor
gen. I nattens løb havde briket
ladningen udviklet gasarter, og de
var trængt ind i lugaret, så vi var
nærmest bevidstløse om morgenen
og kunne af den grund ikke tørne til.
Skipper kom farende hen for og
råbte på os, men vi reagerede ikke.
Så lidt efter kom skippers kone, som
var med på ferie. Hun råbte ned gen
nem lugarskappen, men fik ingen
svar. Så kom skipper til igen, og så
fik de os ved fælles anstrengelser
slæbt op på dækket, og en læge blev
tilkaldt. Han fik langt om længe liv i

os, men vi var ikke meget værd den
dag, hovedpine og opkastninger,
men allerede dagen efter var vi
friske igen.
Den sidste ladning fra Karlshamn
var soyaskrå til Esbjerg, hvor vi los
sede den 23. august. På dette tids
punkt var vi klar over, at krigen var
nært forestående, og vi anløb derfor
Nykøbing Mors for at afvente be
givenhedernes gang. 1. september
1939 brød krigen ud, og samtidig
blev der lukket for udførsel fra
Karlshamn. Vi fik så påmalet neutra
litetsmærker på begge sider af ski
bet, ligesom vi fik redningsudstyret
kontrolleret og suppleret. Den 7.
september gik vi i fart igen.
På en rejse fra Ålborg til Køben
havn med en ladning cement skete
følgende. Vi afgik fra Ålborg 9. sep
tember og kom Hals ud med stiv
vestlig kuling. Storsejlet og stagfok
blev sat, og vi dansede over Katte
gat. Vejret blev dårligere, og samti
dig blev sigtbarheden meget nedsat.
Da vi efter bestik skulle nærme os
Gilleleje Flak Fyrskib, gik jeg hen
på fordækket for at holde udkik. Jeg
stod i bagbordsside ved ankerspillet.
Der var megen vind, og den peb i
mast og rig, så jeg kunne ikke høre
tågesignal fra fyrskibet. Pludselig
knækkede svanehalsen på storbom
men, og sejl og bom blæste forover.
Den forreste ende af storbommen

gik med et brag igennem dækket og
ned i lugaret - 2 meter fra hvor jeg
stod. Jeg sprang straks hen og lod gå
klofald og pikfald, og fik sejlet halet
til dæks. Straks efter fik vi øje på
fyrskibet og fik en god position, og
rejsen fortsatte.
Den 2. oktober havde vi lastet træ
i Karlstad på Vänern bestemt for
Struer. Den 4. oktober blev vi prajet
og bordet af en stor tysk torpedo
jager »Greif«. Seks mand med en
løjtnant i spidsen entrede skibet og
undersøgte det samt kontrollerede
skibspapirer, hvorefter vi fik lov at
sejle videre. De fulgte os dog, til vi
var kommet til Hals Barre, de havde
os mistænkt for at sejle til England.
Den 24. januar 1940 lossede vi
foderkager i Halmstad og frøs inde
der. Vi havde haft megen is i søen og
var heldige med at slippe ind til
Halmstad. Det blev en hård isvinter,
og vi lå indespærret til 21. marts
1940. Den 18. marts havde »Frem«
været i fart et år. Jeg var i skibet
yderligere et års tid og mønstrede så
på M/S »Esther« af Ålborg. Skippe
ren, min broder, døde ombord i
»Frem« i 1944, medens skibet lå i
Grenå, men det er en anden historie.
M/S »Frem« havde det første år
cirka 35 laster på kølen og i betragt
ning af de urolige tider - krigsudbrud
og isvinter - var det et tilfredsstil
lende resultat.

I søen - fo r god vind - ombord på »Frem, 1939.
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Proprietær Jens Sørensen ejede Dalgaard i Frøslev fra 1854 til sin død i 1878. Hans hustru Andrea var datter a f
godsejer Frederik Juul på Frøslevgaard. Frederik Juul lod Dalgård flytte fra det lave område, der gav den navn, til en
højere beliggenhed.
Gården med den flotte kampestenslænge er Trælborg i Faarup. Foran står ejeren Niels Jensen, hans hustru Hanne og
deres tre børn. De to jyske heste er spændt fo r en tromle. Fotograferet 1890-1900.
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Gammelvold ved Vejerslev, fo to 
graferet for Nationalmuseet i 1934.
Voldstedet består a f en midterbanke
omgivet a f en ca. IOmeter bred grav.
Måske er der tale om det ældste
Vejerslevgård, der nævnes i skrift
lige kilder fra senmiddelalderen.

Mads Pedersen Daler fotograferet
med Biidstrups tyr.
Mette Pedersen fra Øster As seis
tog billedet, 1919.

Hønsene fodres på gårdspladsen i
Fruergaard, Fjallerslev, omkring
1920. Gården tilhørte Kristen og
Karen Græsborg.
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Dueholm, en herregård
i 1700- og 1800-tallet
AfM ai-Brit Lauritsen
Når man i dag kommer gående ned
ad Dueholmgade, ser man hus ved
hus, og der er sikkert ikke mange,
som tænker på, hvordan her engang
så ud. I 1700- og 1800-tallet strakte
Dueholm sig med sine store avlsbyg
ninger fra den nuværende museums
bygning og ud til Vestergade. Skellet
mellem Dueholm og Nykøbing by
var Vesterå, nu Ågade. Dueholms
jorder strakte sig fra Frueled om
kring Refshammer og et stykke bag
Grønnegade, indtil Rolstrupgårds
jorder begyndte. Dueholm havde et
jordareal på 331 tønder land og 9006
kvadratalen, eng på 99 tønder land
og 1257 kvadratalen, kær på 104
tønder land og 7991 kvadratalen og
hede på 221 tønder land og 9608
kvadratalen, i alt 757 tønder land.
Anders Christensen Tøttrup blev i
1732 forpagter af Dueholm og i
1752 købte han godset for 11.000
rigsdaler af konferensrådinde Klin
genberg af Højris. Anders Christen
sen Tøttrups søn, Poul Ulrich Tøt
trup, som ejede Dueholm fra 1762 til
1797, lod i 1785 herregården vur
dere og indlemme i »Købstædemes
almindelige Brandforsikring«, hvori
også landbygninger kunne forsikres.
I 1788 var landbygningernes andel i
»Købstædemes almindelige Brand
forsikring« større end købstadsbygningemes og som resultat deraf, blev
»Den almindelige Brandforsikring
for Landbygninger« stiftet i 1792. I
1796 blev Dueholm således optaget
i »Den almindelige Brandforsikring
for Landbygninger«. 11819 blev en
nyvurdering over Dueholm fore
taget, idet der var blevet bygget om.
Ejeren var da Poul Ulrich Tøttrups
søn, Anders Tøttrup. Anders Tøttrup
ejede Dueholm fra sin faders død i
1797 til sin egen død i 1840. Ud fra
disse vurderinger kan man få et ind
tryk af, hvordan herregården så ud
sidst i 1700-tallet og i begyndelsen
af 1800-tallet.
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Hovedbygningen med dens tre eta
ger, der i dag er indrettet som mu
seum, lå i den nordlige ende af går
den med gavlene i øst og vest. Huset
var grundmuret, belagt med tegltag,
og det havde tidligere tre skorstene.
Længden var 51 1/2 alen eller 23 fag,
og bredden var 13 1/2 alen (32,5
meter langt og 8,5 meter bredt). Et
fag er vægafstanden mellem to stol
per i et bindingsværkshus. Denne
afstand blev også brugt som mål for
grundmurede huse, og ved stuehuset
på Dueholm var et fag ca. 1,4 meter.
I kælderetagen var murværket tre
sten (34 tommer) bredt, hvorimod
murværket i stueetagen og på loftet
var 2 1/2 sten (28 tommer) bredt. De
tykke mure var et levn fra bygnin
gens oprindelse som Johannitterkloster i middelalderen.
I kælderetagen fandtes køkkenet,
et spisekammer, fadebur, et pige
kammer, jordkælder og »flere til
Huusholdningen fornødne Værel
ser.« Tolv alen (7,5 meter) fra østen
den af huset og vestpå løb en å
»hvoraf kand tages Vand i Huuset til
Fornødenhed.« Vandet kunne f.eks.
bruges til husholdningen eller til at
vaske i, men i østfløjen fandtes to
gruekedler, hvilket nærmere tyder
på, at vaskerummet befandt sig i
denne bygning. Gulvene i kælder
bygningen var belagt med enten
kampesten eller mursten. Kampe
sten blev især brugt i rum, hvor der
gik mange mennesker, og hvor der
var fugtigt og mulighed for at spilde
vand.
I stueetagen mod vest lå to gæste
værelser på henholdsvis fire fag i det
nordlige værelse og fem fag i det
sydlige værelse. I det nordlige væ
relse var der et vindue i nordsiden,
og i det sydlige værelse var der to
vinduer i sydsiden. Hvor intet andet
nævnes i det følgende, var vinduerne
indlagt i træ. Gulvene i stuetagen var
enten med enkelte eller dobbelte

brædder. Alle dørene var »speil
Dørre«, hvilket vil sige fyldnings
døre og desuden malede. Dørene
havde dobbelte gerigter, altså pryd
rammer, og dobbelte låse. Døren ind
til det nordlige gæsteværelse er den
samme dør, der i dag bruges som
døren ind til borgerstuen på museet.
Døren har fyldninger og er malet i
grønne nuancer med rød prydram
me. Håndtaget og de to låse er de
samme som i 1700-tallet. Der var to
låse, sandsynligvis for at give et ind
tryk af storhed og pragt.
I begge værelser stod der en bi
læggerovn. En bilæggerovn består af
fem jernplader, hvoraf den ene er
muret ind i skorstenen. Indfyring og
aftræk sker gennem et hul i skor
stensmuren, og bilæggerovnen er
altså helt lukket mod rummet. Det er
derfor nødvendigt, at bilæggerovnen
bliver anbragt tæt ved skorstenen.
Eftersom der var en skorsten i skille
rummet mellem de to værelser, var
bilæggerovnen derfor i nord- eller
østmuren i det sydlige gæsteværelse,
og i det nordlige værelse var bilæg
gerovnen enten i syd- eller østmu
ren.
I skillerummet mellem disse to
kamre var foruden skorstenen et
»Apartement«. Apartement var dati
dens betegnelse for »Det lille hus«.
Ved en gennemgang af Dueholm i
dag ser det nærmest ud til, at
apartementet var i et lille rum, der
vender ud til nordmuren. I dette rum
er et lille vindue og endda en krog,
så man har kunnet låse døren inde
fra.
Øst for de to gæsteværelser var
storstuen - »Riddersalen« - på seks
fag med to vinduer i nordsiden og
fem vinduer i sydsiden. I storstuen
kom varmen fra en jemkakkelovn i
tre etager. Etageovnen afgav mere
varme end en almindelig ovn, idet
røgen skulle gennem tre forskellige
kasser, hvor der hele tiden blev afgi-

Herregården Dueholm set fra Møllebakken ved det nuværende Vesterbro. Nærmest vejen ligger den store lade med
porten til gården og hovedbygningen. Til venstre øksenhuset, hvor senere Dueholm Mejeri lå.
Fotograferet omkring 1870.

vet varme for tilsidst at slippe ud
gennem et aftræk øverst oppe. Kak
kelovnen i storstuen på Dueholm
havde jemrør indvendig og messing
rør og messingtromle udenpå. Des
uden var kakkelovnen sikkert smukt
udsmykket. For at give et indtryk af
hvordan storstuen på Dueholm har
set ud, gengives her en del af Dor
thea Nyholms erindringer fra Due
holm i 1830’eme, hvor Poul Ulrich
Tøttrups søn, Anders Tøttrup, var
ejer. »I Salen paa Dueholm var der i
Kaptajn Tøttrups Tid meget højt til
Loftet, der var smykket med Bjælke
hoveder og malet i meget stærke Far
ver. Af Møbler saas en Kanapé med
Hestehaarsbetræk, mange Stole,
svarende dertil og alle stillede lige
med Væggene, - foran Kanapéen et
stort Divansbord med to Glas
krukker paa, og en stor Kakkelovn
paa flere Etager. Nogle smaa Kom
moder og Spejle med Lampetter
brød de lange Vægges Ensformig
hed. Gardinerne vare lange og smal
le med korte Kapper foroven. De
øvrige Værelser svarede i Udstyrel

sen til dette, og det hele var et Ud
tryk for en Elegance og en Finhed,
som ikke fandtes noget andet Sted
paa Øen.«
Døren fra storstuen og ud til den
to fag store gang var, som i dag, i den
sydlige del af stuen i østvæggen.
Trappen op til loftet var, som nu,
midt i gangen. Under trappen var der
et spisekammer og i den sydlige del
af gangen i østvæggen, var indgan
gen til værelserne østpå. Gangens
østvæg betegnes som brandmur, det
er den gamle gavl fra klostertiden.
De hidtil nævnte værelser hører til
den del af bygningen, der stammer
fra klostertiden. Værelserne fra gan
gen og østpå er blevet bygget til en
gang efter Reformationen i 1536.
Det første værelse, man træder ind
i fra gangen, er dagligstuen på fire
fag med fire vinduer i sydmuren. I
dette værelse var også en tre-etages
jemkakkelovn, der stod i vestvæg
gen. Den var næppe så flot som den
i storstuen, da der ikke var messing
udsmykning på.
Nord for dagligstuen var et sove

kammer med et vindue indlagt i bly
og med en lille vindovn som op
varmning. En vindovn har modsat en
bilæggerovn indfyring og aftræk i
det rum, hvor ovnen er placeret.
Røgaftrækket foregår ved hjælp af et
rør, ofte af kobber, fra ovnen og ind
i skorstenen. Der er ikke nævnt no
gen mål på dette sovekammer.
Øst for dagligstuen var et sove
kammer på to fag med to vinduer og
til opvarmning en vindovn på to eta
ger med jemrør.
Øst for sovekammeret var et
»Papirs-kammer«. Et papirskammer
var sikkert et slags bibliotek eller
kontor, hvor herregårdens arkiv og
dokumenter blev opbevaret. Der er
heller ikke noget mål på dette rum,
men eftersom længden på bygnin
gen er 23 fag, må papirskammeret,
ud fra de andre værelsers mål, have
været to fag. I papirskammeret var
den anden skorsten i stueetagen pla
ceret.
Det sidste rum i sydsiden af stue
etagen var folkenes spisestue på to
fag. Der var et vindue og en jern43

Hovedgårdens byg
ninger, 1799. Åen
løber under hoved
bygningen og den
østre fløj. Mellem de
små bygninger mod
nord ses den gamle
mølledam.
Udsnit a f vejkort,
tegnet og opmålt a f
løjtnant Du Plat.

bilæggerovn i denne stue. Der var i
1700-tallet ikke så skarp deling af
herskab og tjenestefolk som i 1800tallet, hvilket forklarer, at folkenes
spisestue var placeret på samme
etage som herskabets værelser. Det
var sikkert kun de tjenestefolk, som
arbejdede i stuehuset og måske de
»overordnede« folk som ladefoge
den og hans hustru, der spiste i stue
etagen. I nyvurderingen af Dueholm
fra 1819 ses det, at folkestuen er ble
vet flyttet ned i kælderetagen, hvil
ket i 1800-tallet var en mere normal
placering, da man begyndte at sætte
større skel mellem herskab og tjene
stefolk.
Nord for folkestuen var en gang
på seks fag med et vindue indlagt i
bly. I østenden af gangen var endnu
et apartement. Nord for gangen i
nordsiden af stueetagen var to
kamre. Hvert kammer var to fag og
havde to vinduer indlagt i bly. Vest
for disse kamre var en trappe på to
fag, som førte ned i kælderetagen.
Herskabet, som boede i stuehuset
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på Dueholm i 1801, var ifølge
folketællingslisten husbond Anders
Tøttrup og dennes hustru Frideriche
Charlotte Christine Erlandsen. De
havde en lille søn på tre år, Poul Ul
rich Emst Tøttrup. Desuden boede
Frideriche Erlandsens to ugifte
søstre på henholdsvis 25 og 26 år hos
familien. Af tjenestefolk boede kam
merjomfruen, stuepigen og kokkepi
gen sikkert også i hovedbygningen.
Loftetagen blev brugt som korn
loft og havde ingen »afdeelte Værel
ser«. Efter ombygningen ses det i
nyvurderingen fra 1819, at man på
loftet har fået bygget »en Deel
FolkeKamre«. Fra vestenden af
huset og indtil brandmuren var et
loftrum med en række bjælker, så der
blev to lofter. Fra brandmuren og
indtil østmuren var ét loft.
Halvanden alen (0,94 meter) fra
stuehusets vestende lå det vestre
fløjhus med gavlene i nord og syd.
Det vestre fløjhus’ længde var 24
alen, og bredden var 9 3/4 alen (15,1

meter langt og 6,1 meter bredt). Byg
ningen var grundmuret, og taget var
tegltækket. I denne bygning var seks
rum, nemlig to kamre, tre karle
kamre og en rullestue.
Tilbygget det vestre fløjhus var et
75 3/4 alen langt og 12 1/2 alen bredt
(47,6 meter langt og 7,9 meter bredt)
grundmuret øksenhus, altså en stald
til stude, med stråtækt tag. Øksen
huset bestod af to foderbåse, et lille
røgterkammer, et høloft og øksen
spilbomme. I øksenhuset har der
været 80 staldstude og 30 foder
stude. Staldstude og foderstude var
staldfodrede, modsat sommergræs
sende stude. Studene blev fodret
med halm, der dengang var mere
næringsrigt end halm i dag, da man
tærskede med plejl, hvilket gjorde,
at halmen ikke var særlig godt ren
tærsket. Om foråret købte en omrej
sende handelsmand kvæget af gods
ejeren, eller godsejeren lod sine
egne folk drive kvæget til markeder i
Nordvesttyskland og Nederlandene,
hvor dyrene blev solgt. Køberne

havde så tid til at sommerfede dy
rene før slagtningen i efteråret. Et
årligt opdræt på to kalve viser, at
herremanden på Dueholm ikke selv
opdrættede studene, men købte nye
dyr til opfodring.
I nordenden af dette øksenhus var
tilbygget endnu et øksenhus, der lå
samme sted som den bygning, der i
dag kaldes »Mejeriet«. Bygningen
var 56 1/2 alen lang og 14 alen bred
(35,5 meter lang og 8,8 meter bred)
med gavlene i øst og vest. Bygnin
gen var grundmuret og havde strå
tag. Murene i denne bygning var 2 1/
2 sten tykke ligesom murene i stue
huset. De andre bygningers mur
værk var en til halvanden sten tyk.
Det tyder på, at denne bygning også
stammer fra klostertiden på grund af
murværkets tykkelse, og arkæologi
ske undersøgelser viser også, at den
østre gavl er et levn fra klostertiden.
Øksenhuset indeholdt en fåresti på
19 fag, to fag foderbås og syv fag
øksen-spilbomme. Om vinteren gik
de 120 får, som Dueholm ejede, i
fårestien og om foråret og somme
ren gik dyrene ude, hvor de blev

vogtet af en hyrdedreng. Det årlige
opdræt var 80 til 110 lam. Dueholm
solgte altså mange lam til videre op
dræt. Fårene blev klippet to gange
om året og ulden solgt, og desuden
slagtede man undertiden et dyr til
brug i egen husholdning.
Fra østenden af hovedbygningen
var det østre fløjhus, der idag bruges
til kontorer og kunstsamling. Det
østre fløjhus var 26 3/4 alen langt og
12 1/4 alen bredt (16,8 meter langt
og 8,6 meter bredt). Bygningen
vendte i nord og syd med gavlene og
havde tegltækket tag. Den vestre
mur var grundmuret, og den østre
ende samt gavlene var i bindings
værk og med tavlmur. I dag er hele
den østre sidefløj grundmuret. I
sydenden af bygningen og nordpå
var en udskudsbygning, der ikke ek
sisterer i dag. I udskudsbygningen
var et spisekammer og et børnekammer på i alt fire fag. I selve byg
ningen var en stue på tre fag, et
sovekammer på tre fag, folkestue og
køkken på i alt to fag. Dernæst var et
bryggers på tre fag med to grue-

kedler, hvor man bryggede øl og va
skede. I de sidste tre fag var der en
bagstue og et bagerum. Det var sik
kert i denne bygning, at de andre tje
nestefolk såsom karlene og pigerne
spiste.
I følge folketællingslisten fra 1801
havde Dueholm tre tærskere, to røg
tere, en stalddreng, en fåredreng, en
bryggerspige og en malkepige. En
ladefoged og hans hustru var de over
ordnede personer, der havde opsyn
med tjenestefolkene. Alle disse folk
skulle placeres i de resterende værel
ser i avlsbygningerne. Foruden disse
folk havde godset også hjælp fra
fæstebøndeme, der havde pligt til at
yde hoveri.
Tilbygget det østre fløjhus var
stalden, hvis gavle også vendte i
nord og syd, 82 alen lang og 11 alen
bred (51,5 meter lang og 6,9 meter
bred). Bygningen var grundmuret og
stråtækt.
I nordenden af denne bygning var
fire fag, der blev brugt til møllehus.
Åen løb også gennem denne byg
ning og drev maleværket. Dueholm
havde altså foruden Dueholm Klo-

Dueholms avlsbygninger set fra vest, omkring 1900.
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Dueholm under nedrivning, 1898. Endnu ses begge sidefløje, den gamle mejeribygning i baggrunden og rester aflade
og stald.

ster mølle, der lå ved det nuværende
Vestergade, en lille vandmølle. I
brandtaxationen står der, at fra møl
len og nordpå var tre fag, der blev
brugt til vognhus. Det må være
sydpå, da møllen var det nordligste
rum i bygningen.
De næste 15 fag sydpå var heste
stald. Dueholm havde 14 heste og
plage. Disse dyr blev brugt som
arbejdsheste. Godsejeren har des
uden nydt godt af fæstebondens
trækdyr. Fæstebonden skulle på
pløjedagen stille med en plov med
forspand og mandskab, og på spand
dagen skulle den hoveripligtige stille
med en forspændt vogn, slæde eller
harve. På Dueholm har man haft en
årlig opdræt på et føl. Hesteopdræt
var ikke almindeligt på herregår
dene, hvor man i stedet købte plage
hos bonden.
Efter hestestalden lå tre fag, der
var delt med et skillerum. Det vestre
kammer var karlekammer, og det
østre kammer var hakkelseskammer.
Så fulgte sydpå en gæstestald på tre
fag.
Af de sidste fag var de seks ko
stald og to foderbåse. Dueholm
havde 20 køer og kvier. Mælkepro
duktionen herfra blev brugt i Due
holms egen husholdning og eget
mejeri.
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Foruden de nævnte husdyr havde
Dueholm også 20 svin til godsets
eget forbrug. Svinene var om dagen
tøjret nær gården, og om natten blev
de taget ind og fodret morgen og af
ten. Når høsttiden var ovre, fik svi
nene lov til at gå løse på marken og i
byen. Mens de gik løse, fik svinene,
hvad der kunne undværes afkom og
mælk fra godset.
Laden lå i sydenden af gården med
gavlene i øst og vest. Den var til
bygget øksenhuset i vestsiden af går
den og staldbygningen i østsiden.
Murene var dels grundmuret og dels
af bindingsværk, og taget var strå
tækt. Indtil gennemkørselsporten
var fra vestenden af laden og østpå
40 alen (25,1 meter), og fra porten
var 76 alen (47,7 meter) østpå til
staldbygningen. Om laden skriver
Dorthea Nyholm: »Paa den Tid, her
tales om, saas endnu den lange Lade
med sin tæt tillukkede brunmalede
Port, hvorigjennem der førte en lille
Laage for Fodgængere. En Vej eller
Allé gik fra Landevejen ind til Por
ten; var man igjennem denne maatte
man endnu passere en lille Gitterport
ind til Gaarden; ogsaa denne var luk
ket, men forsynet med en lille Laage
ligesom den yderste.«
Nord for stuehuset og den østre

sidefløj var et halvtag-hus på fem
fag til små kreaturer, høns og ænder.
Længere mod nord lå der i 1796 et
mejeri. Bygningen var 29 1/4 alen
lang og otte alen bred (18,4 meter
lang og 5,0 meter bred), og gavlene
vendte i nord og syd. I sydenden af
bygningen var en sidebygning på
fem fag, der vendte i øst og vest.
Dueholm kunne altså selv forarbejde
mælken og fremstille smør og ost,
hvilket var meget almindeligt for de
større herregårde. I brandtaxationen
står skrevet, at »de andre 3de Værel
ser, som Huuset for det øvrige
bestaar af, er indretted til Meierie
brug og Meieri Folkenes Kamre.«
Dueholm havde altså særlige mejeri
folk og ikke blot en kone fra hus
holdningen til at kærne smør. Disse
mejerifolk er dog ikke nævnt i nogle
af folketællingslisteme fra 1787 el
ler 1801. Først i folketællingslisten
fra 1845 er en mejerske nævnt og i
1850 nævnes en mejeriforpagter.
Denne benævnelse af mejerifolkene
hænger sammen med, at man efter
hånden fik en større produktion i
gang for at bruge mælken som salgs
vare modsat tiden op til 1800-tallet,
hvor byerne var selvforsynende med
mælk fra byernes eget kohold.
Smedien, der var 8 1/2 alen lang
(5,3 meter) lå »i en anseelig Afstand

fra de øvrige beskrevne Bygninger«
med gavlene i nord og syd. Smedien
havde denne beliggenhed, for at gni
sterne derfra ikke skulle starte en
brand ved hovedbygningen og avls
bygningerne.
Dueholm havde omkring år 1800
ifølge provst Schade to haver. En
have med frugttræer som lå vest for
borggården og en køkkenhave øst
for borggården. Dorthea Nyholm
omtaler også haven i sine erindrin
ger. Hun skriver: »Dueholms smuk
ke Have, der laa ind imod Byen, be
grænset af den grønne Eng og Aaen,
er til Dels anlagt af hende (Frideriche Erlandsen), bl.a har hun plan
tet de store Bøgetræer, som lige til
for kort Tid siden stod paa Skellet

mellem Have og Eng; de vare den
gang de eneste Bøgetræer i Nykø
bing. Jordbær og Asparges saavel
som andre frugtbærende Planter og
Rodfrugter, Buske og Træer saa jeg
første Gang paa Dueholm i hendes
Tid. Gartner holdtes ikke, men en
god Hjælper havde Fruen i Forval
teren paa Gaarden, der hed Kruse og
forstod sig paa mange Ting... En Del
af Haven, og det ingenlunde den
mindst kønne, var den, som Fru T.
havde ladet anlægge paa den gamle
Mølledams Plads, efter at denne var
dæmmet op med Jord fra Klosterkirkegaarden. Set fra Gaden eller fra
Vejen ved Aaen frembød denne med
Træer, Blomster og Lysthuse pry
dede Plet et særdeles nydeligt Skue.

Men alt blev Ødelagt ved Vandflo
den 1839.«
Med denne artikel håber jeg, at
læseren får en ny oplevelse næste
gang, turen går om ad Dueholm
gade. Jeg håber, læseren vil lade tan
kerne gå et par hundrede år tilbage i
tiden og forestille sig Dueholm her
regård i 1700-1800 tallet og drømme
om fordums storhed.

Hovedbygningen set fra havesiden, nu Grønnegade, ca. 1895.
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Bam i Gullerup
A f Signe Villadsen

Unge mennesker tænker på fremti
den, gamle på fortiden, og da jeg
hører til de sidste, vil jeg prøve at
skrive lidt om, hvordan det var at
være barn i min tid. Jeg er født i
1903.
Jeg havde et godt hjem i en natur
skøn egn, og jeg har mange skønne
barndomsminder. Mit barndoms
hjem lå, hvor man fra Flade kører
mod Gullerup. Der er et vejskilt,
hvorpå der står Trolddalen, hvad der
efter min mening er meget misvi
sende. Vejen har altid heddet Klaushøjvej efter en høj for enden af ve
jen. Manden, der ejede marken, har
sikkert heddet Klaus.
Vejen endte ved »stationen«, en
plads der hed sådan, da den var
samlingsplads for mælken fra hu
sene deromkring, der havde en ko,
højst to. Mændene kom så med span
den på ryggen i et reb, og mælken
blev hentet af mælkekusken, som
han kaldtes, og kørt til Faartoft Me
jeri. Man skulle på den tid have 50
pund mælk for at få det afhentet af
mælkekusken.
Fra »stationen« delte vejen sig i to,
den ene mod øst til flere huse, den
anden mod vest til to gårde. Den ene
ejes nu af Per Vegger. Den anden var

mit barndomshjem og ejes nu af en
lærer fra Thy, som driver jorden og
har indrettet stuehus og lidt udhus til
lejrskole og lejer den ud til skoler og
hvem, der ellers vil samles en week
end eller mere. Vi søskendebøm hol
der vores fætter og kusine komsam
men der og kunne ikke tænke os an
dre steder. Jeg er så med som den
eneste, der er tilbage af søskende
flokken på ni.
Et skønt sted at vokse op og altid
kunne vi finde på noget at lege. Et
sikkert forårstegn var »røver og sol
dater« oppe i plantagen. Der lå går
den, da mine forældre overtog den,
men der var for lidt vand og bygnin
gerne var gamle, så efter nogle år rev
de det hele ned og byggede, hvor den
nu ligger. Haven blev stående, og
Far plantede hvert forår flere træer
til, så der nu er en hel plantage, hvor
vi har leget meget hele min barn
dom. Vi kaldte den altid for »den
gamle have«. En hund, vi holdt me
get af, fik en fin grav der, og vi så
daglig efter om blomsterne groede.
Vi legede også hjemme mange
forskellige gamle lege. Vi spillede tit
pind, drev bold i hul, legede prent,
give vink, legede gemmeleg, og
hoppede i tov, sjippede med sjippe-

Gullerup, udsnit a f målebordsblad opmålt 1885 med senere rettelser, udgivet
1935.
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bånd, hoppede i skade og alle de
forskellige boldspil. Var det ikke
legevejr ude, fik vi en fjælslynge la
vet inde i laden af de voksne. De
bandt et reb om en bjælke to steder,
lagde et bræt over, gerne en vogn
bund, så der kunne vi sidde en hel
masse på en gang og gynge.
Tit gik vores vej også til Faldbæk.
Det er nede ved foden af Hanklit, det
hedder sådan, og der til venstre for
åens udløb lå fiskerbådene. Der var
mange fiskere både omkring mit
barndomshjem og i Nordborg, hvor
der også var mange børn. Vi legede
nede på engen og stranden og i
fiskerbådene, når nogen var i land.
Nordborg er husene før sidste
sving til Hanklit, og der var i min
barndom mange huse. På hjørnet til
venstre for vejen, hvor der nu er ra
steplads, var der en jernfod på tre
ben og et ildsted, hvor fiskerne
havde en stor gryde med en brunlig
væske, som de kogte deres garn i, før
de blev taget i brug.
Da der var stor aldersforskel mel
lem os søskende, var det mest min
bror og jeg, der legede sammen. Vi
gik til stranden og fandt forstenede
søpindsvin, som vi kaldte køer, og
sten med hul i, som vi kaldte heste,
bandt en snor i og et søm i enden af
snoren til at holde dem fast med, når
vi trak dem på græs. Køerne byg
gede vi stald til af mursten, hvor de
så stod i båse.
Når det blev vinter, kælkede vi på
de forskellige bakker, alle vi børn fra
nabolaget, og det gjaldt om hvis
kælk, der kunne løbe længst. Nogle
havde en, som hed »Pilen«. Den var
blå med røde striber og fin til at løbe.
Vi havde en, som hed »Isjomfru«, og
en som hed »Tordenskjold«. Den var
trappeformet, så der kunne side
mange, men den var streng at trække
op ad bakken, så vi fik hver en lavet
af den stedlige tømrer Poul Kjeldgaard, der boede i Flade Klit, hvor
nu Hasse Juul bor. Om vinteren gik

vi sammen og legede med nabobørnene inde i stuen.
Nord for mit hjem lå to huse. I det
ene boede der et par gamle menne
sker, Kresten Smed Jensen og Kir
sten. I køkkenet kunne man stå og se
gennem skorstenen op i den blå luft.
I stuen var der stengulv og alkove.
Jeg syntes, det måtte være dejlig lunt
at kunne trække gardinerne for. Jeg
fik lov at sove deroppe, men det blev
ved den ene nat. Sengen var hård og
kold, fyldt op med kampesten med
en tynd flettet halmmadras eller
måtte. Jeg var glad for min egen
seng, selvom jeg måtte dele den med
en af mine søskende.
Huset blev, da de gamle menne
sker ikke var mere, solgt, revet ned
og lagt sammen med nabohuset, som
lå 100 meter længere mod øst. Der
blev bygget lidt udhus til og jorden
drevet sammen i mange år. Senere
blev det solgt. Den nye ejer drev

jorden og solgte huset til Per Ulrich,
som boede der nogle somre, men fik
lov at bygge nyt, hvor der før havde
ligget et hus. Han solgte så det gamle
hus til en familie fra Århus, som satte
huset i stand og rev det gamle udhus
ned. De tænkte ikke på by- og land
zone, men der blev et farlig halløj af
så lidt med retsag, men der blev da ro
om huset, som ligger fredeligt, hvor
det har ligget over hundrede år.
Op mod marken til det omtalte hus
lå en mark med skråning, der endte i
en dal. Det der den, der hedder
»Trolddal«. Gården, der ejede mar
ken, hedder »Havdal« og blev i sin
tid delt. Sønnen Johannes Krog
overtog den gamle, og faderen byg
gede nyt lidt længere mod øst.
»Gamle Havdal«, som vi kaldte den,
er forlængst revet ned, og både
»Gammel og Ny Havdal« er lagt
sammen med en anden ejendom.
Bygningerne til »Ny Havdal« er be

varet og solgt til et par dansk-ameri
kanere og sat i stand.
»Havdal« havde to veje, der førte
fra gården. En gennem Flade Klit,
den anden mod vest ned forbi de to
omtalte huse, videre forbi mit barn
domshjem og hen til »stationen«,
opad Klaushyvvej (Klaushøjvej) til
Flade-Gullerupvejen, hvad der nu
kaldes Heltoften, eller hen gennem
Per Veggers gård gennem Nordborg
og op til Hanklitvejen.
Jeg gik i skole sammen med den
yngste datter fra gården, Alma
Krogh, men hun havde en tredie vej
at gå. På den tid var der jo skolestier,
og da der var mange børn fra »æ
Klit«, benyttede de en dejlig sti ned
forbi »Frydendal«, tidligere Thomas
Haves ejendom, og videre ad en
markvej op til Flade Vestre Skole,
hvor vi var mange børn og havde en
dejlig tid.

Fra Hanklit. Børnene har afbrudt legen ved Faldbcek for fotografens skyld.
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En glad mor og en tilpas gut. Johanne Voetmann med
sønnen Poul på Ørndrup, ca. 1910.

Thora og Jensine hos fotografen. De er døtre a f møller
Jens Purup Pedersen i Solbjerg.

Lars Poulsens hus i Sønder Draaby. Han kaldtes Las po æ brenk.
Foran huset ses hans hustru samt ølbrygger Kjergaard, Sønder Draaby. Fotograferet omkring 1908.
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Tegner Jensen tegnede og malede
gårde og huse på hele Mors i
mellemkrigstiden. Her er
Houmøllers smedie i Tødsø, 1930.

Vils Brugsforening blev oprettet i
1900. Den havde til huse hos
snedker Agger, indtil denne byg
ning blev opført i 1905. Grund,
byggeri og inventar kostede ialt
7225 kroner. Vindfanget midt på
huset blev tilføjet cirka 10 år
senere.

Kr. Jensen boede og arbejdede i
dette hus i Redsted. Han blev
udlært som skomager i Nykøbing
omkring århundredeskiftet, men
flyttede herefter til Redsted, hvor
han virkede, til han var over 80 år i
begyndelsen a f I960’erne.
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Morsø Lokalhistoriske Arkiv
gennem 25 år
- en udviklingshistorie
A f Knud Holch Andersen

Det skete i 1968. I Paris og Vestberlin hang tåregassen lavt over bou
levarderne. I København og Århus
besatte studenterne institutter og
boykottede de forstokkede profes
sorers undervisning. I Nykøbing på
Mors oprettede man pr. 1. oktober et
byhistorisk arkiv. En stilfærdig og
beskeden handling og bestemt ikke
noget ungdomsoprør. Men måske
var tidsånden alligevel på spil det
efterår i Nykøbing. Herom senere.
I et meget lille loftsrum på folke
biblioteket, der dengang boede i eget
hus tæt ved kirken, blev der indrettet
byhistorisk arkiv. Det var åbent hver
tirsdag og onsdag fra kl. 14 - 16.
Dristede man sig indenfor, kunne
man træffe den byrådsudnævnte
arkivleder, fhv. skatteinspektør Her
man Nielsen, og hans medhjælper,
fhv. lærer Viggo Dinsen fra Ørding.
For en nærmest symbolsk løn fik de
to ældre herrer til opgave at ind
samle og registrere såvel trykt som
utrykt materiale om byen og dens
borgere, for så vidt det ikke hørte
naturligt hjemme i landsarkivet eller
andre offentlige samlinger. Også bil
leder, kortmateriale og lydbånd ville
man interessere sig for.
Placeringen på folkebiblioteket
var ingenlunde tilfældig. Allerede i
1962 havde den daværende bibliote
kar, Børge Kristiansen, opfordret til
oprettelse af et sådant arkiv. Hans ef
terfølger, Jakob Albrektsen, arbej
dede videre med tanken. Og efter
seks års om- og eftertanke havde
byrådet - med den konservative Carl
Emil Mortensen som primus motor givet grønt lys. Allerede en måned
senere - i november - kunne man i
det lokale julehæfte, »Jul på Mors«,
som der senere skal berettes mere
52

om, under den noget dramatiske
overskrift »Hjælp det byhistoriske
arkiv« læse en opfordring til at afle
vere materiale til det nystartede fo
retagende. Hermed krydsede to spor
hinanden og der var skabt en forbin
delse, som fik afgørende betydning
for lokalhistoriens udvikling på
Mors.
Helt på bar bund var det lille arkiv
nu ikke. Den ene af »Jul på Mors«heftets udgivere, gymnasiepedel
K.G. Holch Andersen, kom under
vejr med, at der på Morsø Spare
kasses loft befandt sig en ganske
omfattende samling af lokale avis
årgange, herunder Morsø Avis og
Morsø Folkeblad helt fra starten i
henholdsvis 1855 og 1877. Gymnasiepedellen opdagede hurtigt, at
her i de støvede vandskadede og no
get uhåndterlige avis-bind lå den lo
kale fortid i al sin mangfoldighed og
ventede på at blive hentet frem igen.
Her var der stof til artikler i næste års
»Jul på Mors« og en hel del mere.
Han tog i vinteren 1969 fat fra en
ende af og opbyggede gennem årene
en systematisk registrering af det lo
kale nyhedsstof fra 1855 og frem
efter. Det blev grundstammen i den
senere arkivudvikling.

Tidsånden
Der er sagt og skrevet meget om den
omsiggribende »historieløshed« i
det moderne samfund. Man kan med
lige så god ret hævde, at det 20. år
hundredes danskere i accellererende
grad har været optaget af det histori
ske. Kort efter århundredeskiftet
blev der overalt i landet dannet amts
historiske samfund, der især interes
serede sig for den gamle landbo

kultur; der blev oprettet 40 nye kul
turhistoriske museer i århundredets
første tre årtier. Med den stærkt for
øgede skolegang er mængden af hi
storieundervisning i virkeligheden
vokset stærkt. Ved århundredskiftet
var der 83 faguddannede historikere
i kongeriget, i dag er der vel 1500;
dertil kommer et betydeligt antal ar
kæologer, etnologer med videre. På
alle leder og kanter en voldsom
vækst.
Det moderne menneskes optaget
hed af historien må opfattes som en
kontravægt til den forandring, der
har fundet sted i det økonomiske og
sociale liv. Vi vil skabe sammen
hæng og helhed, fordi virkeligheden
er blevet flimrende og uigennem
skuelig. Oprøret i 1968 føjer sig
smukt ind i dette mønster, men et
absolut - måske noget studentikost nøgleord er »bevidstgørelse«. Det
gjaldt om at slippe af med de falske,
undertrykkende bevidstheder. Oprø
ret var en protest mod det moderne
samfunds umyndiggørelse af men
nesket, og i frigørelsesprocessen
spillede nærhed, naturlighed og hi
storie en afgørende rolle. I den sam
menhæng kom lokalhistorien i cen
trum i lighed med kvindehistorie,
arbejderhistorie, familiehistorie og
andre fortrængte virkeligheder.
Nykøbing på Mors var bestemt
ikke ene om at oprette arkiv i disse
år. Det første byhistoriske arkiv var
godt nok oprettet i Fåborg helt til
bage i 1937, men først fra slutningen
af 1960’erne tog arkivbevægelsen
for alvor fart; i begyndelsen af
1980’erne var der 253 lokalhisto
riske arkiver i Danmark. En sand
folkebevægelse, som voksede af
egen kraft. Den mest direkte anled-

ning var utvivlsomt kommunal
reformen i 1970, der opløste såvel
landsbyen som købstaden som selv
stændige enheder. Altså en bevæ
gelse, der gik i stik modsat retning af
ovennævnte tidsånd. For de mange
nye arkiv-aktive gjaldt det om at
redde, hvad reddes kunne, og der
blev samlet billeder, protokoller og
erindringer i mængder som aldrig
før. Mange af disse nydannede arki
ver kom aldrig over kommodeskuffe-størrelse. Det gik anderledes
på Mors.

Morsø Lokalhistoriske Arkiv
Folkene bag det lille byarkiv på bib
liotekets loft tog kommunalre
formens udfordring op på en heldig
måde. »Nykøbing M. Byhistoriske
Arkiv« blev i 1970 omdøbt til
»Morsø lokalhistoriske Arkiv« og
fik dermed hele den nye storkom
mune som virkefelt. Det kom på
længere sigt til at betyde en samling
af kræfterne og en styrkelse af øens
kulturelle fællesskab. Man undgik
dannelsen af et antal ganske små,
næppe levedygtige arkiver på sogne
basis.
Lokalemæssigt havde arkivet
fortsat meget trange kår. I oktober
1971 tiltrådte den netop pensione
rede gymnasierektor Kristen Brud
sig som daglig leder. Han var næppe
forlods specielt lokalhistorisk inter
esseret, men han var en dygtig ad
ministrator og havde samtidig som
tidligere kommunalpolitiker et stort
personkendskab til mange kredse på
Mors. Kristen Brudsigs første op
gave blev at forbedre lokalefor
holdene. Det lykkedes hurtigt, og i
januar 1972 holdt arkivet flyttedag.
Arkivlederen tog en kasse under den
ene arm, og den frivillige medarbej
der, K.G. Holch Andersen, tog en
kasse under hver arm. Mere var der
ikke. Turen gik henover Kirketorvet
og ned ad Algade til Håndværkerfor
eningens bygning, hvor kommunen
havde lejet to ledige lokaler på 1. sal.
Her var der så meget plads, at den
store avissamling kunne komme ned
fra Sparekassens loft. Nu blev den
opstillet på en velordnet og tilgæn
gelig måde, og det hele begyndte så
småt at ligne - og lugte af - et rigtigt
arkiv. Sparekassen kvitterede ved at
forære arkivet en båndoptager, der

Fra arkivet i Håndværkerforeningen, 1975. Arkivleder Kr Brudsig og med
hjælper K.G. Holch Andersen.

blev et vigtigt redskab i de kom
mende års opsøgende arbejde.
Flytningen havde også den mere
langsigtede betydning, at arkivets
forbindelse til biblioteket blev lø
sere. I den lokale offentlighed blev
det i de kommende år opfattet som
»sin egen«. Administrativt og øko
nomisk blev det opfattet som en
selvstændig enhed under kulturel
forvaltning. I den forbindelse kan
der være grund til at fremhæve den
positive holdning såvel Morsø Kom
munes kulturelle udvalg som skole
direktør Martin Bagger har haft til
arkivets udvikling gennem årene.
Morsingboernes kendskab til ar
kivet voksede bl.a. i kraft af de år
lige billedsider i »Jul på Mors«. Sta

dig flere lagde vejen om ad Hånd
værkerforeningen for at aflevere
gamle papirer og billeder, og lidt
usikkert og beskedent spurgte man
Brudsig, Dinsen eller Holch Ander
sen, om disse hengemte sager nu
også havde arkivets interesse. Og
det havde de naturligvis. Samtidig
foretog Viggo Dinsen, især på lan
det, og Holch Andersen, især i byen,
et opsøgende arbejde. Rækken af
arkivkasser voksede støt. En vigtig
udvidelse af arkivets samling fandt
sted, da det i 1975 overtog museets
omfattende samling af dokumenter
og billeder. I april 1973 blev K.G.
Holch Andersen med fire timer pr.
uge lønnet som medarbejder ved ar
kivet. Officielt var det som arkivets
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fotograf, men reelt blev det som allround-medarbejder og det blev til en
hel del mere end det afsatte timetal. I
1975 fratrådte Viggo Dinsen til gen
gæld på grund af sygdom.
I 1977 måtte arkivet igen skifte
adresse. Lejemålet i Håndværker
foreningen blev opsagt, da Jydske
Bank overtog bygningen. Til alt held
blev den kommunale administration
samtidig samlet i den nye admini
strationsbygning på Jembanevej, og
det lokalhistoriske arkiv fik tilbudt
det tidligere borgmesterkontor, inge
niørkontor, samt pedelbolig ved det
gamle rådhus. Lyse, velindrettede
lokaler, og her var god plads - troede
man. Denne gang kunne man ikke som fem år tidligere - spadsere af
sted med hele arkivet under armen;
der skulle en gedigen flyttebi 1til for
uden velvillig assistance fra den nye
museumsleder, Per Noe, og hans
medhjælper, Knud Kristiansen. Et
arbejdsfællesskab mellem det unge

lokalhistoriske arkiv og det gamle
kulturhistoriske museum var tyde
ligt nok under udvikling.
Væksten fortsatte i de nye ram
mer. I det gamle borgmesterkontor,
hvor der tidligere var bagt utallige
politiske rævekager, blev der nu af
holdt studiekredse og åbent-hus-arrangementer, forberedt udstillinger,
og især den meget omfattende bil
ledsamling blev genstand for en gen
nemgribende, systematisk registre
ring, der forbedrede overblikket og
dermed udnyttelsesmulighederne
stærkt. Den intensiverede registre
ring blev mulig, fordi Ellen Holch
Andersen i 1978 blev ansat med 15
ugentlige timer. Også det opsøgende
arbejde med båndoptageren i bered
skab fik dermed gode muligheder. I
1980 sluttede det mangeårige parløb
mellem den tidligere gymnasierektor og hans pedel. Kristen Brud
sig valgte at trække sig tilbage, og
samtidig var det muligt for den 60-

årige K.G. Holch Andersen - med en
førtidspension i ryggen - at overtage
lederposten indenfor de snævre øko
nomiske rammer, byrådet havde af
stukket.
Ved indgangen til 1980'eme blev
der samtidig lagt op til endnu et
adresse-skift. I en række sammen
hænge, ikke mindst med hensyn til
udstillinger, havde arkiv og museum
opbygget et velfungerende samar
bejde. Et tæt naboskab ville skabe
mange lettelser i hverdagen. Men
også for brugerne ville det være en
fordel, at man havde et samlet kul
turhistorisk center at henvende sig
til. Både museum og arkiv havde i
flere år puslet med tanken. Ved års
skiftet 1980/81 blev den realisérbar,
da museet fik mulighed for at over
tage den nærtliggende villa »Rosen
lund«. Den blev istandsat og klar
gjort til arkivets særlige behov, og i
marts måned fandt den - indtil videre
- sidste flytning sted. Denne gang

Første udstilling i det gamle rådhus, 1977. Fra venstre K.G. Holch Andersen, Per Noe, og Kr. Brudsig.
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krævede transporten en betydelig
indsats: Mellem fire og otte personer
var beskæftiget i flere dage.
Nu havde arkivet fået lokaler og
arbejdsmuligheder, der placerede
det blandt de mest veludstyrede i
kongeriget. Besøgstallet var i stadig
vækst og der blev mulighed for en
langt mere hensigtsmæssig opstil
ling af arkivalierne. Dette blev fulgt
op af en tilbundsgående ny-registrering, der i løbet af de følgende år
muliggjorde en omfattende, smidig
og hurtig emnemæssig indgang til
arkivets samlinger, billeder såvel
som arkivalier. En journalist fra Aal
borg Stifttidende besøgte det ny-indrettede arkiv i foråret 1982 og gav
det følgende bedømmelse: Mors
lands Historiske Museums mur
stensvilla, »Rosenlund«, det rum
melige hus, er fra kælder til kvist for
vandlet til lokalarkiv og står som
mønster for danske arkivvirksom
hed i byer af Nykøbings størrelse.
Det kan simpelthen ikke gøres
bedre.«
Flytningen var overstået, men der
blev forsat båret mange store og små
kasser ind af »Rosenlunds« gade
dør. Såvel hos private familier som
hos virksomheder og foreninger
voksede interessen for at aflevere i
takt med det øgede kendskab til arki
vet. Blandt de store »klumper« kan
nævnes fotografen Mette Pedersens
omfattende billedsamling (8.000
glasplader og 2.000 negativer), der
giver et uvurderligt indblik i livet på
Sydmors i første halvdel af dette år
hundrede. Man kan pege på Hvid
bjerg-lægen F.C. Schüttens enestå
ende journal-samling, på husmands
bevægelsens arkiv, på fagforenings
arkiver eller på mæglerfirmaet F. L.
Knakkergaards korrespondance fra
de dramatiske år under Første Ver
denskrig. Dertil kom efterhånden
kopier af Landsarkivets folke
tællinger og kirkebøger vedrørende
Mors. De fleste sider af svundne ge
nerationers samfundsliv var efter
hånden repræsenteret.

Det omfattende kildemateriale fik
ikke lov at samle støv. Ved flytnin
gen i 1981 var det årlige besøgstal på
godt 400, og der blev besvaret godt
100 skriftlige eller telefoniske hen
vendelser. I 1987 var der mere end
1000 besøgende, og der blev be

Ellen Andersen ved det nyordnede billedarkiv, 1980.

svaret godt 350 henvendelser. Tal
lene dækker over en meget sammen
sat »kundegruppe«: fra skoleelever
på sporet af den lokale historie over
slægtsforskere til teknisk-forvaltnings-medarbejdere og professio
nelle forskere. Og mange andre, der
ikke sådan lader sig rubricere.
En vigtig kernegruppe blandt ar
kivets brugere var de lokalhisto
rikere, der påtog sig at gennemføre
større tematiske undersøgelser. Det
gælder undersøgelsen af Algadeejendommenes bygningshistorie, ud
ført af lektor Børge Jensen, gartner
Hans Overgaard, typograf Ole
Hedemann og lærer Finn Balch
Christensen. Det gælder også fæng
selsbetjent Carl Poulsen, der ud
forskede Refshammers helt speci
elle bebyggelse. Også den meget
omfattende registrering af forret
ningslivet på Mors fra trediverne til i
dag involverede såvel langtidsledige
som frivillige medarbejdere.

Et vigtigt led i den udadvendte
virksomhed var de studiekredse, El
len og K.G. Holch Andersen gen
nemførte, dels på arkivet, dels rundt
omkring i byen og på øen. Ikke
mindst studiekredsene i Skovparken
blev et vigtigt led i det aktive ældre
miljø, der blev bygget op i løbet af
1980’erne.
I 1990 var tiden inde til et genera
tionsskifte. Ellen og K.G. Holch An
dersen følte trang til at gå over i de
aktive pensionisters rækker. Det, der
i 1968 begyndte i skotøjsæske-for
mat, var nu et fuldt udbygget lokal
historisk arkiv, der sammen med
museet udgjorde det kulturhistoriske
center på Mors. Der var derfor ikke
megen diskussion om, at efterføl
geren skulle være en fuldtidsansat,
professionel historiker. Det blev Su
sanne Overgaard, der samtidig
havde det lokale bagland i orden og
et godt forhåndskendskab til arkivets
virksomhed.
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Formanden fo r Håndværkerforeningen, murermester A. Kramer afleverer i 1987 Håndværkerforeningens 125-årige,
meget righoldige arkiv.

Morsø Lokalhistoriske Forlag
Arkivets udvikling har været tæt for
bundet med Morsø Lokalhistoriske
Forlag. Man kan vel sige, at de to in
stitutioner har været gensidig afhæn
gige af hinanden. Uden at inddrage
forlaget kan man ikke forstå arkivets
udvikling. Det begyndte med noget
helt andet end lokalhistorie. 1 1963 altså en rum tid før det lokal
historiske arkiv blev oprettet - blev
kommunebogholder P. Maaetoft og
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K.G. Holch Andersen enige om at
udgive et lokalt julehefte. Det fik
den indlysende titel »Jul på Mors«.
Morsø Bogtrykkeri ved Jakob Ny
borg stod for den tekniske side af
sagen.
Indholdsmæssigt var det en blan
det landhandel, spækket med annon
cer (der i dag - 30 år senere er blevet
spændende historie i sig selv) og
med artikler, der spændte fra Hen
ning Enoksens betragtninger over

dansk fodbolds situation til Morten
Korchs »Julens Engel«. Meningen
med det hele var at skaffe overskud
til det ungdomsarbejde, begge re
daktørerne var involveret i i hen
holdsvis Nykøbing Cricket Club og
KFUM. Det lykkedes. Takket være
annoncefinancieringen var det mu
ligt at uddele bladet gratis hvert an
det år, skiftevis i by og på land. Sam
tidig blev der opbygget et meget
bredt forhandlernet på landet, bestå-

ende af de dengang endnu talrige
købmænd og brugser. Eksperimen
tet blev til en tradition, og såvel op
lag som overskud voksede støt. Alle
rede i første årgang havde der været
små lokalhistoriske erindringer; det
følgende år blev det til lidt større
lokalhistoriske artikler og snart tog
det lokalhistoriske stof magten, hvad
der åbenbart faldt i læsernes smag.
I takt med den tekniske udvikling
- og den økonomiske formåen - blev
den typografiske kvalitet til stadig
hed forbedret. De lokalhistoriske
billeder fik en fremtrædende place
ring og annoncespalterne gled di
skret om til de bagerste sider. I det
voksende lokalhistoriske arkiv var
der kilder nok at øse af. Omvendt
skabte »Jul på Mors« bred interesse
for arkivets virksomhed. I 1974 gav
denne rolige, men markante kursæn
dring i den redaktionelle linje sig
udslag i en hel lille paladsrevolution
på forsiden. Den muntre julenisse,
der havde redet afsted på ryggen af
Mors gennem de 10 første år, blev
brutalt skubbet ud i mørket og erstat
tet af et maleri med lokal baggrund.
Efterhånden voksede det farvelagte
forsidebillede; man begyndte som
undertitel at kalde bladet »Lokalhi
storisk Årsskrift«; men selve vare
mærket »Jul på Mors« har endnu
ingen turdet røre ved.
Der har været en betydelig konti
nuitet i bestyrelsen gennem de 30 år.
De to grundlæggere holdt fast til og
med 1992-årgangen. Undervejs har
redaktionen været suppleret med
først bibliotekar Jakob Albrektsen,
senere lektor Børge Jensen, typograf
Ole Hedemann, typograf Knud Niel
sen, museumsinspektør Per Noe,
gartner Hans Overgaard og den nu
værende arkivar Susanne Over
gaard.
»Jul på Mors« blev fundamentet
under en ganske omfattende lokalhi
storisk forlagsvirksomhed i tæt sam
arbejde med Jakob Nyborg og
Morsø Bogtrykkeri. Det begyndte
med billedbogen »Det gamle Nykø
bing Mors«, der udkom i 1971, redi
geret af K.G. Holch Andersen, J.
Albrektsen og P. Maaetoft. Sidst
nævnte, der var økonomen i foreta
gendet, havde i forvejen sikret et
salg til Morsø Kommune og til pen
geinstitutterne. Men også hos bog
handlerne blev der langet mange
over disken. Det historiske mate

riale bag bogen var den omfattende
glaspladesamling fra årtierne om
kring århundredeskiftet, som foto
graferne Chr. Pedersen og Chr. Legind havde efterladt sig. Takket være
den historisk interesserede snedker
Knud Christensen var de kommet
det nydannede arkiv i hænde. Den
nære sammenhæng mellem arkivets
indsamling og lokalhistorisk ud
givervirksomhed var demonstreret
og kom til at danne skole i mange år
fremover.
I 1980 tog forlaget navneforan
dring til »Morsø Lokalhistoriske
Forlag«, vel især af hensyn til de ef
terhånden mange udenøs kontakter,
der havde lidt svært ved at forstå, at
det var jul hele året på Mors. Men
navneskiftet ændrede ikke meget
ved realiteterne. K.G. Holch Ander
sen var den historisk sagkyndige og
leverede selv en overvejende del af
manuskripterne. P. Maaetoft styrede
økonomien og distributionen med
kyndig hånd, og J. Nyborg borgede
sammen med sine medarbejdere på
Morsø Bogtrykkeri for den typogra
fiske kvalitet. Det lille forlag blev
efterhånden særdeles velkonsolide
ret, ikke mindst fordi de to forlags
ejere på intet tidspunkt hævede ho
norarer for deres arbejde. Derved
blev det også muligt at gå ind i mere
risikofyldte udgivelser.
På længere sigt kunne det private
ejerskab bag forlaget skabe proble
mer. I 1984 forsøgte man sig med en
konstruktion, hvor forlaget blev le
det af et redaktionsudvalg under det
nydannede Morslands Historiske
Samfund. I 1988 fik forlaget status
som en selvejende institution, ledet
af en bestyrelse på tre, nemlig lede
ren af museet, lederen af arkivet og
en person, udpeget af Morslands Hi
storiske Samfund. Dermed blev for
laget placeret som en integreret del
af den virksomhed, der udgår fra
Dueholm Kloster.

Udstilling
Lokalhistorisk aktivitet ender let i
noget med tryksager og bøger. Og
det er bestemt også godt og igang
sættende. Men det er langt fra alle,
der har tid til og interesse for stille
fordybelse i en bog. At møde folk,
hvor de nu færdes, få dem til at
standse op og på den måde formidle
historisk oplevelse er en central ud

fordring for et moderne arkiv. Det
forstod folkene bag Morsø Lokal
historiske Arkiv tidligt, og det er der
gennem årene kommet en række
spændende og meget forskelligar
tede arrangementer ud af. Samtidig
har det været en væsentlig begrun
delse for udviklingen af det nære
samarbejde med museet.
Den første udstilling blev afholdt i
1974 i et ledigt lokale hos sam
arbejdspartneren Morsø Bogtryk
keri i Havnegade. Samtidig var der
lejlighed til at se nogle af Ernst
Damgaards gamle Morsøfilm. Ud
stillingen var en succes og blev fulgt
op af en del henvendelser og afleve
ringer til arkivet. Det gav naturligvis
blod på tanden.
Det egentlige udstillingssamar
bejde mellem arkiv og museum blev
indledt i 1976. Morsø Bank var ved
at planlægge sit 100-års jubilæum og
opfordrede de to institutioner til at
arrangere en udstilling i et af ban
kens lokaler. Den fik titlen »0 og By
i 1876« og blev bygget op på mo
derne vis med fotostater og en blan
ding af museumsgenstande, billeder,
avisannoncer m.v. Det oplysende
var forbundet med det underhol
dende, hed det i Morsø Folkeblads
meget positive omtale af udstil
lingen. Den blev set af mange men
nesker og kom iøvrigt på vandring
til flere af øens skoler bagefter. Et
karakteristisk træk ved udstillings
virksomheden har været viljen til
samarbejde med det lokale er
hvervsliv. Det gælder f.eks. den me
get omfattende udstilling i anledning
af Morsø Jernstøberis 125-års jubi
læum i 1978. Den blev opstillet i et
tidligere lagerrum i tilknytning til
jernstøberiets
udstillingslokaler.
Den gav et bredt billede af såvel
produktionsproces som det sociale
liv omkring fabrikken og blev iøv
rigt ledsaget af et jubilæumsskrift.
Også denne udstilling havde stor
publikumsappel, ikke mindst til de
mange familier med tilknytning til
denne byens store gamle arbejds
plads.
Et kapitel for sig var de store ud
stillinger i købmand Clemmensens
smukke gamle pakhus ved havnen.
Det begyndte med en udstilling i an
ledning af Sallingsundbroens indvi
else i maj 1978 og i de følgende år
fulgte seks andre omfattende udstil
linger. Det gamle pakhus dannede en
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Dyrskuet i Nykøbing, 1987. Museum og arkiv har i fællesskab tilrettelagt en mejeriudstilling. Koen kan malkes!

usædvanlig velegnet ramme for ud
stillingsvirksomhed. Kommunalpo
litikerne var betaget af de mulighe
der, der lå i det gedigne gamle hus.
Kommunen købte faktisk pakhuset.
Men da nedskæringspolitikken få år
efter slog igennem for alvor blev det
solgt til private og ombygget til ho
tel. Havde man holdt fast i det, kunne
Nykøbing i dag have manifesteret
sig som en førende kulturby i Nord
vestjylland.
Udstillingsvirksomheden var ble
vet et væsentligt træk ved den profil,
arkiv og museum tegnede i forhold
til øens befolkning. Op gennem
1980'eme var man faktisk hele tiden
igang med at forberede større eller
mindre arrangementer enten i mu
seets egne lokaler eller »ude i byen«
i samarbejde med jubilerende virk
somheder og organisationer. Udstil
lingerne har været med til at gøre
arkiv og museum til en uhøjtidelig
og virkelighedsnær del af morsingboemes hverdag.
På vej mod årtusindskiftet
Meget tyder på, at kulturpolitikken
bliver en stadig mere afgørende fak
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tor i samfundslivet. Det moderne
menneske har overskud til meget
andet end arbejde. På grund af den
permanente arbejdsløshed kan man
vel næsten sige, at alt for mange ikke
har andet end overskud.
På alle niveauer må der formule
res en aktiv kulturpolitik, der uden
formynderi afsætter ressourcer til
borgernes livslange personligheds
udvikling. Det kan ske på mangfol
dige måder. En af dem vil være kul
turhistorisk virksomhed, som det er
blevet beskrevet i ovenstående ud
viklingshistorie. Trangen til at op
leve sig selv som led i en historisk
sammenhæng er tilsyneladende fun
damental hos mennesket. I hvert fald
har den spillet en iøjnefaldende rolle
hos det 20. århundredes mennesker,
der også har haft god grund til at be
tragte sig selv som passagerer i ud
viklingens rutschebane.
Morsø Lokalhistoriske Arkiv er et
eksempel på en kulturvirksomhed,
der er vokset op nedefra, drevet af
»græsrødder«, der fik opbygget det
afgørende tillidsforhold til øens be
folkning. Man kan næppe statistisk
afgøre, hvor mange mennesker, der

har fået historiske oplevelser den vej
rundt. Men det må løbe op i tusind
tal. Den afgørende udfordring for
arkiv og forlag i de kommende år må
være at fastholde og forny den sta
dige dialog med øens befolkning og
på den måde give stafetten videre til
nye generationer på den anden side
af årtusindskiftet.
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Møllevænget 12-22 under opførelse i 1957. Byggeriet a f
Møllevænget var påbegyndt i 1951. Bygherre var An
delsboligforeningen. Bemærk træstigerne og det fo r
holdsvis nye hejseværk, der fritog murerarbejdsmændene
fo r at bære sten og mørtel op på nakken.

Andelsboligforeningen opfører enfamilieshuse i Niels
Quistgaardsgade, 1956-57. Indtil da havde foreningen
kun bygget blokke - ialt 216 lejligheder siden stiftelsen i
1942. Såvel Møllevænget som enfamilieshusene blev pro
jekteret a f foreningens arkitekt Edvin Ravn.

Området omkring Fruevænget set fra luften over Frueled - da Næssundvej - mod Sallingsund, 1963.
Morsø Lokalhistoriske Arkiv søger billeder a f bygninger og fra kvarterer opført fra 1940 til idag.
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MORSØ LOKALHISTORISKE FORLAG
Sideløbende med udgivelsen af det
lokalhistoriske årsskrift »JUL PÅ
MORS« har Morsø Lokalhistoriske
Forlag udgivet en lang række bøger
om lokalhistoriske emner.
Alle velegnede som gaver til en
hver morsingbo og iøvrigt alle, som
er interesseret i samfundets udvik
ling. Emnerne spænder fra person
skildringer til tidsbilleder om er
hverv, trafik og kulturlivet på Mors.
Brug dem som gave - eller glæd
dig selv ved at købe en lokalhisto
risk bog.

Udkom 1993, pris kr. 188,00
»Byens Havn - Nykøbing Mors Havn gennem 300 år« er udgivet i forbindelse
med havnejubilæet 1993. Bogen fortæller om udviklingen fra naturhavn med
brygge og åben red til dagens havn for fiskeri, fragtfart og fritidssejlads.
Udkom 1989, pris kr. 188,00
I Anledning af Vilsundbroens 50-års
jubilæum fortælles i denne bog om
overfarten mellem Thy og Mors fra
middelalderen til i dag, og om byg
ningen af broen.

Udkom 1989, pris kr 188,00
Med denne bog samles spredte kil
der til historien om den første dan
ske fajance-fabrik uden for Køben
havn, fabrikken ved herregården
Lund på Sydmors.
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Udkom 1986, pris kr. 148,00
Fra langbord, bilæggerovn og sand
på gulvet til kakkelbord, radiator og
væg-til-væg-tæppe. Her bliver boligindetningens historie gennem et
halvt århundrede fortalt med billeder
fra hele øen og fra mange forskellige
hjem. Hvert billede ledsages af en
kort tekst, der beskriver hvordan ting
er blevet brugt.

Udkom 1989, pris kr. 288,00
I denne bog er hver tidsperiode op
delt i afsnit, hvor der i tekst og bille
der omtales et emne. For at få så
mange emner som muligt med, er
teksten holdt i en enkelt fortælle
form. Om industri, kirken, skolevæ
sen, aviserne, fattiggård, sygehus og
meget mere - læs det i »Nykøbing
Mors i tekst og billeder 1800-1940«.

l,““gaveideer
FRA MORSØ LOKALHISTORISK FORLAG

Udk. 1976, pris kr. 98,00
Udk. 1980, pris kr. 98,00

Udk. 1978, pris kr. 78,00

Udk. 1975, pris kr. 98,00
N ykøbing - borgerne

Udkom 1983, pris kr. 148,00
beretter meget levende om kammerherre Steensen Leths tid med et væld af illustrationer.

Udk. 1971, pris kr. 60,00
N. A.CHRISTENSEN & CO.
m o»s

Udk.

Det gamle Nykøbing Mors

pris
kr. 68,00
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morsø
bogtrykkeri
offset
Jakob Nyborg
Færøvej 2 .7 9 0 0 Nykøbing Mors
Telefon 97 72 10 44

By appointment to
the Royal Danish Court

m o rs ø
Morso Jernstoberi A/S
DK-7900 Nykobing Mors
Denmark

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

TMMBItCAAlMIEN
NYKHKING AlMItS «'s
Ø S T E R

- til godt byggeri
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J Ø L B Y

T Ø M M E R H A N D E L

A /S

BORDPLADER - LISTER
tjife; ».y ?

SLER
•
NDUSTRI

«*>; ®t'• » , n i l .

INDUSTRIVEJ 21 - 7900 NYKØBING M.

A/S Morsø Frøkontor

Byens profa
Farvehandel

Vi ønsker alle

IzT" H8nqsBe.&san

N Y K Ø B IN G F L IS E F A B R IK

læserne af »Jul På 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 1993 vil vi fortsætte
i 1994 med tilbud på kvalitetsvarer på alt i
fliser, kantsten, læhegn, trådhegn,
flagstangsfod, dekorationsvaser m.m.

Bakkegårdsvej 9 . Telefon 97 72 05 11

HAVNEGADES FARVEHANDEL
Nykøbing Mors . Tlf. 97 72 05 31 . 97 72 07 33

M ORSØ M ØRTELVÆ RK
Næssundvej 218. Telefon 97 72 05 11

Kig på årets nye bøger!
Kig på vore mange fagbøger!
Kig på bøger til børnene!
Kig ind i...

H. Hansens

Bog&idé

Gågaden 10
v/ Kirketorvet
7900 Nykøbing Mors

TELEFON
97 72 17 77
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Gas og
Oliefyr Service
Aut. Gas og
VVS installatør

p e lle n blandt le je tø j

• t kvalitetsprodukt fra

m e d i e KcLCiTLcrbg
P L A S T IC /A /S
Nykøbing Mors

GULD - SØLV
URE - O PTIK
KONTAKTLINSER

orlsen
GÅGADEN 6 . 7900 NYKØBING MORS . TELEFON 97721133

BØGER
FOTO
KONTORARTIKLER
KONTORMØBLER
Indenrigsagentur for SAS
Ring til ... 97 72 07 00

Bog& idé
M O R SØ B O G H A N D EL
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den lokale varmeforsyning

B r æ n d s e ls fo r e n in g e n
Havnen . 7900 Nykøbing M . Tlf. 97 72 08 33

En arbejdsplads
i Danmark
med hele verden
som virkefelt

Kvickly er
kvikkere!
Her skal hverken sælges isenkram, tekstil, madvarer
- eller hverves medlemmer. Vi har såmænd bare købt pladsen her
for at støtte en god sag og sende dig en venlig julehilsen fra

er kvikkere
Nykøbing Mors . Tlf. 97 7213 33

Livet er alt for godt til ikke at blive taget alvorligt.
Det gælder i dag - og det gælder i fremtiden.
En fornuftigt planlagt pensionsopsparing bety
der tryg økonomi hele livet.
Og du sparer skat - helt op til 68% - mens du spa
rer op.
Altså det stik modsatte af at spille plat eller krone.
Må vi hjælpe dig med planlægningen? Kig ind i
Sparekassen, hellere i dag end i morgen.
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