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Ældre personalhistoriske 
Indskrifter fra Hillerslev Herred.

Samlede af Chr. Heilskov.

I Aaret 1646 indførte Christian den Fjerde Brugen af 
Kirkebøger; men det er kun et forsvindende Antal af disse, 
der endnu findes i Behold fra den Tid. Da nu ogsaa 
mange af de senere Kirkebøger er forsvundne eller man
gelfulde, vil man kunne forstaa Betydningen af at bevare 
de gamle Ligstene og Epitafier, der endnu er tilbage. Disse 
giver nemlig som oftest langt fyldigere Oplysninger om 
den afdøde og hans Slægt, end man kan faa af Kirke
bøgerne, hvis Optegnelsers Korthed og Mangelfuldhed endog 
ikke sjældent har givet sig Udtryk i Notitser som f. Eks. 
denne: „Den 25de hujus begravet Skrædderens Kone, 65 
Aar gammel.“ Hvor nu Talen er om Indskrifter, ældre end 
1645, bliver deres Betydning som personalhistoriske Kilder 
endnu mere indlysende; de er da ofte de eneste Holde
punkter ved en eventuel genealogisk Undersøgelse.

I nærværende Samling har jeg medtaget alle Indskrifter, 
der ligger forud for Aaret 1800. De bestaar af alt, hvad 
der findes malet, indhugget eller udskaaret paa offentlige 
og private Bygninger samt paa saadant Løsøre, der udgør 
fast Inventar i offentlige Bygninger (i dette Tilfælde Kir
ker). Derimod har jeg naturligvis ikke medtaget Navne 
eller Bogstaver, som kan forekomme paa gamle Skabe, 
Dragkister eller lignende Løsøre, som er rent privat 
Ejendom.
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En punkteret Linje betegner, at Indskriften har været 
udslettet eller ulæselig, en Tankestreg, at der i Indskriften 
findes en aaben, uudfyldt Plads. Suppleringer eller Ord 
til nærmere Forklaring har jeg sat i skarp Parantes.

V ig s ø  S o ^ n .

1) Paa Alterstagerne i Kirken staar:
M. T. D. * P. M. S.

Nogen Oplysning om Betydningen af disse Bogstaver 
vil næppe kunne skaffes; kun ses de at betegne Navnene 
paa et Ægtepar (formentlig i det 18. Aarh.), hvoraf Hu
struen nævnes først.

2) Paa Alterbægeret: I S S H og paa den tilhørende 
Disk: WISE KIRCK.

Indskriften er rimeligvis fra det 17. Aarh.

3) Epitafium i Koret. Paa Topstykket er malet 2 Engle, 
der holder et Ornament, hvori Bogstaverne I og F (Hum 
og Feilberg). Derunder paa Tavlen følgende Indskrift:

Epithaphium over dend i Livet Velædele og Veifornemme nu 
Salige Hr Mathias Pedersen Hum forhen Forpagter af Willestrup, 
Eyere af Wang og Irup. Boed i Wixøe nu sidst Forpagter af Høy- 
riis. Født paa Bubelgaard i Fyhn d: 17 September 1732. Forbundet 
i Egteskab med sin Efterlevende Hustrue Mad»»' Maren Christine 
Feiiberg  d: 16 April 1773. Udtæret af en langvarig Sygdom men 
salig thi han trængte til Hviile. Hensovet d: 1 Juni Anno 1778.

Menneske
1 Delte Guds Huus Jeg Har prydet Hviler Min Levning Her i 

Dets Altergulv. Intet Nytt Men et sædvanlig Syn. Et Billede paa 
Dig selv En Skræk for Din Hovmod. En Triumphvogn for Døden.

Læp Heraf
At Du med Al Din Pralen Er Kun en Dverg I mod Døden. 

Jeg Maatte Bukke For hans Vaaben. Vent Du kun Det Samme. 
Thi Han Leer af De Stercheste. Naar Du Skal Følge Mig Veed ieg 
ikke. Men Dette Veed ieg At Ormene Maae ikke Fattes Føede.
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Dette Er Nok for Dig. Hvad Mig Angaaer. Saa Behøver ieg nu 
Intet Meere. Jeg Veed Min FrelSere Lever.

Som Du Nu Er Var leg I Live.
Som leg Nu Er Skal Du og Blive.

Ifølge Indslev Kirkebog blev Mads Pedersen Ilum døbt 
10. Sept. 1732; Fødselsdatoen paa Epitafiet 17. Sept, maa 
da rimeligvis være en Fejlskrivning for 7. Sept. Forældrene 
var Peder Madsen Ilum, Ejer af Bubbelgaard, senere af 
Villerup og Vang, Sulsted Sogn, og 1ste Hustru Sibrette 
Wilier (begr. % 1742, 39 Aar gl.). Jvir. Schöller: Stam
tavle over Familien Mygind. S. 9.

N ors S o én .
1) Epitafium i Kirkens Kapel af Gibs med malede 

Blomster og Engle samt to Vaabner og derunder en sort 
Marmorplade med Indskriften:

Her under hviler . Oberste . Lieuteuant Thomas Thombsen 
tie [o: til] Nørre . Ullerupgaard . fød i Kallundborg d: 22. Martii 
Ao 1696 . aulet . af . Borgemester . Thomas . Jensen . og . Inge
borg . Hegelund, kom . Ao 1713 i . Kongl: Militair . Tienneste . 
døde d: 6 July Ao 1749 . levede . 53 Aar . 3 M . 3 U D med . sin 
. Frue . Frue . Anna . Elisabeth . Hofgaard . fød . i . Helsingøer 
. d. 13 Apr: Ao 1673 . af . Told . Camereer Hans . Hofgaard . og 
. Marie . Sørensdaatter „  Ao 1704 . kom . i . Ægteskab . paa . 
Nørre . Ullerupgaard . med . Seign: P a u l. Pedersen, som . døde . 
sanie . Aar . Ao 1706 . 2de" gift . med . Hr: Cancelieraad . Mou- 
r iz  . König . Lelius, der . døde . Ao 1731 . og . med . Ovenan
førte . komen . udi 3<Jie Ægteschab . Ao 1733 . d: Ilte  Sept . døde 
. d: — Ao 17— levede . — Aar . — M. — U. — D.

Anna Elisabeth Hofgaard døde 1755.
Paa Gulvet i Kapellet staar en kisteformet Forhøjning, 

prydet med samme Vaaben; indvendig i denne fandt jeg en

2) Blikplade med Indskriften:

Hr Anders Nielsen Lyngby Capellan I Thisted I 12 Aar Præst 
i Herr I 24 Aar død 1702 da han Var 76 Aar.
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Ovennævnte, der var Søn af Niels Sørensen Nykirk, 
Sognepræst til Lyngby og Albøge, og Mette Thomasdatter, 
var Præst i Nors og Tved 1675—1701, altsaa 26 Aar. Han 
blev begravet 22. Aug. 1902, 75 Aar gammel. I Wibergs 
Præstehistorie staar fejlagtigt, at han døde c. 1708. Naar 
der her i Indskriften staar, at han var Præst i Rær, maa 
det bero paa en Skødesløshed fra den Mands Side, der 
har indgraveret Indskriften.

3) Paa Prædikestolen findes 2 Vaaben (umalede), det 
ene længdedelt med 2 Tværbjælker i venstre Felt og som 
Hjælmtegn Vesselhorn; det andet er tværdelt med et An
sigt i øverste Felt og 2 i nederste, som Hjælmtegn et Men
neske. Over det første Vaaben staar Bogstaverne I O, 
over det sidste D I.

Tved S o g n .
Udvendig paa Kirketaarnet med Jærnbogstaver:

P K D B 
1799.

V ester  V andet S ogn .
1) Paa Alterstagerne i Vester Vandet Kirke:

N IE LS  K R A B E  
1577

Niels Krabbe til Vesløsgaard var Søn af den under 
Nr. 6 nævnte Kjeld Krabbe. Han var gift med Ingeborg 
Palles Datter Juel, 2) 1590 med Vibeke Ulfstand.

2) Paa Alterdisken sammesteds findes Harbou’ernes
og Lunov’ernes adelige Vaaben samt Omskriften:

M : H B A : L
1644

Bogstaverne betyder Niels Harbou til Nebel (f  1649), 
og Hustru Anne Lunov ( f  efter 1667). Jvfr. H. W. Harbou: 
Slægten Harbou. S. 14—16.
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3) Paa Lysekronen i Koret:
Til Guds Huuses Prydelse og Guds Huus-Egnes Afmindelse 

givet, og ophængt over velædle og høyfornemme nu salige Seigr 
Berthel Langballe, og Mad™e Bodil Marie Stampe, deres Grav og 
Hvile-Sted, som levede, og døde her paa Nebbel An® 1744, af deres 
efterladte og høyt-sørgende Børn og Arvinger.

Mens Troens Straale-Glands,
Og Dydens Lyse-Krands

Hos os Skal Prale 
Dend Efter Ladte Sæd 
Gud Lyse Selv og Leed

Til Lysets Sale.
Saa Døden Skinne Skal,
Skiønt Dend i Mørkets Sal

Nu Skiult Maa Være 
Dend Sool Skal Dog opgaae 
Det Edle Støv Opstaae

I Glands og Ære.

Bertel Michelsen Langballe. Bodelmarie Hendrichs Datter Stamp 
1744 1744

B : M : S : C L -  B : L : C L  C : M : L .

B. M. Langballe (Søn af den under Nr. 5 nævnte 
Michel Michelsen L.) var født 1672 og døde 1744. Bodil 
Marie Stampe (Datter af Mag. Henrik S., Sognepr. til Ham
mer, Horsens, Sulsted og Aistrup, og Elisabeth Mumme) 
var f. 1692 og døde ligesom sin Mand 1744. (Se A. H. 
Møller: Stamtavle over Slægterne Stampe og Thestrup). 
De nedenunder staaende Bogstaver kan ikke med Sikker
hed tydes. C. M. L. er utvivlsomt Datteren Christine Marie 
Langballe, f. 1720, f  1760 Krigsraad Jens Pedersen 
Clementin til Nørtorp. C L betyder formodentlig Clementin, 
men Fornavnene kan ikke udfindes.

4) Epitafium i Koret.
Paa Topstykket staar:

Tegn Over Rachels Grav.

Derunder Indskriften:
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Her under hviler Den i Livet Gudelskende og Hæderbaarne 
1 Døden Gudhengivne og Himmelkaarne Matrone Madme Appo
lonia Christina H iortberg Hr Peder Knudsen Piber Sogne Præst 
for Wester og Øster Vandet Meenigheder Hans hierteelskelige 
Hustrue fød udi Bergen udi Norge af Ærværdige og hæderlige For- 
ældre den 22 Sept: Ao 1707 Død her i Aggerholm Præstegaard d. 
5 Nov: 1745 efter 11 Aars Egteforeening og sit 10de Barns smerte
lige forløsning i sin Alders 39 Aar og henlagt til hvile self 9de med 
7 Børn ved Siden og sin sidste fødde Søn i armen hvortil Hendes 
efterladte høybedrøvede Egte mage som med 2dc moderløse staar 
Til bage ved Guds Naade venter at hensamles. Ovenmeldte nu 
Salige H r Peder Knudsen Piber, Fød i Thisted den 3 Septr 1707 
Indtraaede i anget egte skab med nu efterlevende Encke Provst
inde Petronelle Kierstine Sal Poulsons den 6* Aug. Ao 1754. Døde 
her i Agerholm Præstegaard den 12 Nov. 1765 i sin alders 58 Aar 
efter at han med Berømelse som Præst i 29 Aar og Provst i 2 Aar 
hafde ført sit Embede. Den Sal: Mands Sidste egte Fælle Encke 
Provstinde Petronelle Kierstine née de Søltoft Er Barnefød udi 
Nørre-Snede Præste guard af megen hæderlige og Ærværdige For
ældre den 22de April 1715 Døde her paa Nebbel Sædeguard den 
29 Decbr Anno 1790 I Sin alders 76 Aar.

1 denne Præste grav er lagt de matte Beene 
Af gamel Præste Slægt, her i Guds huus har tient

Her ligger mine til, min ven du ey formeene 
Dem Roe og hviile tiid, til de til Støv er vendt

Kom dine Leedere, ihue dig monne Lære 
Omkast ey Deres Been, ey Deres Støv omstrøe

Und dennem Roe til Gud, dem samle vil til ære 
Tænch paa din egen Graf og vid du selv Skal Døe.

Provst Riber var ifølge Wibergs Præstehistorie 2den 
Gang gift med Bodil Marie Stampe, Enke efter Bertel Mik
kelsen Langballe til Nebel (se Nr. 3), og 3die Gang med 
Petronelle Kirstine Søltoft, Enke efter Olaf Poulsen Dras- 
bech til Vandetgaard.

5) Ligsten i Korbuen:

Gravschrift.
Herunder hviler Højagtbare og velforneme Mand Michel Mi- 

chelsøn Langballe til Nebbel Fordum Amptskriver over Thye og
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Morsøe. Fød i Aarhuus Aar 1642 den 25 Septe: døde her i Thye 
Aar 1711 den 11 Aprilis i sin Alders 69 Aar,

med
Sin kiere Egtefelle ærbaarne og Gudelskende Matrone Ane 

Manche Bertels Daatter Fød Udi Assens i fyen 1649 den 14 Sep- 
tembris Død paa Nebbel aar 1699 udi sin Alders 49 Aar og Levet 
tilsammen udi Egteskab udi 31 Aar og af Gud velsignet med 8 
søner og 3 døttre.

Nu samlet er der’ been i en begravelse 
Gud give dem igien cn glad Opstandelse.

Til de Efterlevende.
Her Neden under denne steen fra Verdens stød og Møie
Sig hviler voris Trætte Been Men Siælen i det høie.
Omkast Os Ey Vor hvilested fordi vi cre døde
Men Lad Os sove her Med Fred Til Vi Vor Jesum Møde.

Michel Michelsen Langballe (efter 1675) Ejer af Nebel, 
var af den gamle Aarhus-Slægt L., der talte mange frem
ragende Medlemmer. Hans Fader, Michel L., var rimelig
vis Købmand.

6) Ligsten i Koret med Reliefbilleder af en Ridder i 
Rustning med Hustru. Langs Randen adelige Vaaben- 
skjolde. Indskrift:

Wnder : thene : Stien : leger : begrafven : erlic : oc : wel- 
bordig : Mand : Kiell : Krabe : til : Nebbel : som : døde : Aar : 
1 : 5 : 5 : 0 : the : 5 : Dag : Maii : med : sin : kiere : Hostrw : 
erlig : oc : welbordige : Frwe : Frv : Svsanne : Løcris : Dather : 
som : døde : — med : ien : af : begis : dieris : Børn : Jacop : 
Krabbe : Gvd : gifve : thenom : med : alle : Christen : en : ere- 
fvl : Vpstandelsze pa de øderste Dag.

Kjeld Krabbe til Nebel var Søn af Mikkel K. til Ves- 
løsgaard og Maren Munk; Susanne Lykke var Datter af 
Jochum L. og Maren Bille.

7) Maleri paa Skibets nordre Væg, forestillende Kors
fæstelsen; derover Indskriften:
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Creeslen Olesen Drax Beek —
Bergette Peders Datter Drax Beek —

Ao 1781

Christen Olesen Drasbech, Skipper, nævnes paa Minde
tavlen længere nede.

8) Paa samme Væg et stort, gammeldags Ur, paa hvis 
Skive staar:

Anders Christensen Hede 
1754.

Nedenunder Urskiven findes et lille Maleri af et Skib 
samt Verset:

Giv Lykke i tide Naar Klokken slaaer 
At Skibet maa glide Og Lykkelig gaae.

9) Mindetavle sammesteds. Øverst staar:

Wiser til Wærket.

Derunder følgende:

Til u-forglemmelig Æreminde For de velforneme og Goddæ
dige schipp og Schude-Ejere Som haver bekostet og givet den her 
hos staaende uhr-værch til Guds Ære og Meenighedens tieniste, 
er denne Tavle opsat, og deres Navne derpaa tegnede som Følger:
1. Schipper Peder Jenssøn Broe, Rhedere seigr O lu f Poveisøn 

Drasbech, Anders Jenssøn Broe, og Christen Olufsøn ved Broe.
2. Schipr velbemeldte Christen OJufsøn Drasbech og Rhedr Povei

Olufsøn
3. Schipr Peder Andersen Kold, allene.
4. Schipr Christen Christensøn Drasbech og Rhedr Christen

Anderssøn.
5. Schipr Christen Anderssøn Møil, Rhedr Anders Christ: M ø il 

og Jens frost,
6. Schipr Christen Brandi, den yngre, Rhedr Anders Mortenssøn

Frost, velbemte Anders M øii og Peder Christensøn Brandi.
7. Schipr Povei Brandi, Rhedr Niels Schindrup C hrist: Peders- 

søn Broe og Peder Krog.
8. Schipr velbemte Peder Krog, Rhedr Peder Fuglsang, velbemte

Anders Frost, Christen Christenssøn Krog.
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9. Schipr Morten Anderssøn Søe, Khedr Anders Pederssøn Søe, 
Christen Christensøn Blach, Peder And: Søe .*.
Glemmer icke at giøre vel og Meddeele, thi saadanne Offere

behage Gud vel.
Ebr: 13. V: 16.

De her nævnte 3 Personer af Slægten Søe har for
modentlig været Slægtninge af den bekendte Anne Søe til 
Kølbygaard. — Ang. Oluf Poulsen Drasbech se Noten til 
Nr. 4.

10) Paa Alterstagerne i Klitmøller Kirke:

Anders * Nielsøn * och * hans * Høstrv * Maren * Gris * 
gaf ♦ denne * Livsestage * till # Tisted * Kirche * Anno * 1559.

Under Indskriften findes et Skjold med Bomærke. — 
Maren Griis er muligvis en Søster til Raadmand i Thisted 
Peder Nielsen G., der døde 1635.

Ø ster  V andet S ogn .

1) Paa Døbefadet i Kirken:

Givet til Østervandet Kirche af Poul Pedersen. Anno 1713.

P. P. kan maaske være identisk med den Mand af 
samme Navn, der nævnes nedenfor.

2) Paa Lysekronen sammesteds:

Til Guds Ære Bekostet og givet til øste r-Van det-Kirche til 
Jule-Højtiid Anno 1747 af Dend da Værende Sogne-Præst og de 
Samptlige Gud-Elschende Sognemænd, hvis Navne her under Staar 
antegnede til en afmindelse For Efterkommerne:

Guds Lys og Lampe Sluches ei 
For os paa denne Vildsom Vei,
Men Staae i Fulde Lue 
For os og Efterkommere 
At Vi maa Gud i Ordet See,
Til Vi Hans ansigt Schue.
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Guds Naade-Glands og Schinne ind 
I hvert et Hierte, Siæl og Sind,
At Vi Maa Kraften Finde 
Og Schinne Frem i Kiærlighed 
Til Gud og til vor Næste med 
Dit Staae til Ævig Minde.

Hr Peder Riber. Povel Tøfting. Anders Christensen. Niels 
Foget. Christen Ferregaard. Lawrits Knachergaard. Povel Peders- 
søn. Tomas Frøchier. Bertel Clementson. SI Niels Vestergaards 
Enche. Mouritz Levisøn. Povel Nielssøn. Jens Nielssøn. Christen 
Thorssøn. Jens Anderssøn. Christian Anderssøn. Anders Olufsøn 
Smed.

Poul Tøfting maa være den Poul Jensen, der var Fader 
til den under næste Nr. nævnte Jens Poulsen T. Han var 
1742—51 Ejer af Momtoft og døde 1753. Laurits (eller 
Lars) Knakkergaard var f. 1711 og døde 7/ i2  1788.

3) Gravsten paa Kirkegaarden:

Denne Grav indefslutter?]..............En Agtbar B .................
VVelædle Jens Povelsen [Tofjting Fød : I : Tøfting Gaard Den 25de 
January 1726 Døde ugift d. . . . May 1793. [Herunder et ulæse
ligt Vers].

Jens Poulsen Tøfting var S. af den under 2 nævnte 
Poul Jensen i Tøfting og Kirsten Pedersdatter.

H illerslev S o én .
Under Kirkegulvet blev ved en Restauration i 1910 

fundet 2 Egetræsraminer, der efter at være bleven nærmere 
undersøgte, atter blev nedlagte under Gulvet. Herpaa fand
tes ifølge Meddelelse fra Hr. Pastor Petersen i Hillerslev 
følgende Indskrifter:

1) Anno 1643 den 4 Juni døde Salig L1SPT [□ : Lisbeth] KVRT- 
DATER Søren Jensens H. [□: Hustru]. [Gud give hende en glæde
lig Opstandelse] med alle Guds VDVALDE.

2) Anno 1667 Januar døde salig Søren Jensen som BVODE 
[□: boede] 1 KAMSTROP. Gud give Hannem en Giedelig OP
STANDELSE med Alle Guds Udvalde Amen.



13

K aastrup S ogn .
1) Paa Prædikestolen:

ANNO I 1649
H N  O S I M A F

2) Stor Ligsten i Korgulvet med udhuggede bibelske 
Billeder:

Her under hviler i Herren salig hensofvet erlig hoyagtbare oc 
welforstandig Mand Anders Pederson . barnfød i Damgaard i As
sens Sogn udi Biere [o: Bjerre] Herrit her i Landet . Ao 1596 den 
29 Nov: som af sin Vngdom tient til Howe . weret Slots Skrifver 
paa Orum Slot Raadmand i Tisted oc siden boede her . i Neer- 
gaard . huor hand saligen hensoî Ao 1665 mellom den 28 oc 29 
Janv: med hans kiere Hustru erlig Gud og Dyd elskende Karen 
Willadtz Daatter . barnfod i Søring [□: Sjorring] Prestegaard Ao 
1609 den 8 Aprilis . som døde Ao 1688 . 4. Eebr de lefvet i Ecte- 
skab 33 Aar oc welsignet Gud dennem der udi med 13 Børn 7 
Sønner oc 6 Døttre . Sielene lefver i Herren oc wcnter Legomernes 
Sammenføyelse til giedelig oc ærefuld Opstandelse i Christo Jesu. 

Kierken til Prydelse oc sine hierte kiere Forældres christelig
Efterminde . hafver Deres eldste Søn Rasmus Andersøn oc hans 
h kiere Hustrue . dene Steen oc Grafskrift bekosted Ao 1685 som 
beder dette Begralvelsessted i ingen Eorkrenckelse tilføyes.

Opstandelse oc Domen tro wi wist.
Oc Salighed ved Jesum Christ

Karen Villadsdatter var Datter af Sognepræsten i Sjør- 
ring Villads Simonsen. Hendes og Anders Pedersens Søn 
Rasmus Andersen, var Amtsforvalter over Lundenæs og 
Bøvling Amter.

S en n e ls  S ogn .
1) Epitafium i Sakristiet:

Esa, 26 Cap, 39, 19, Dine Døde skal leve, tillige med min døde 
Krop, skal De opstaa.

Herunder giernes det, der Kunde giemes, Men af de Efter
levende aldrig bør forglemmes, af den i Livet welædle Hf LARS 
. THOFT, Eyere af Ullerupgaard, Fød ved Slette-Strand, i Hiort-
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dals Sogn, den 17 Decemb, Ao 1718, Død paa Ullerupguard den 2 
Juny Ao 1773. En MAND, Der frem for Mange Havde meget af 
Naturens, Lykkens og Naadens Gaver, Dem Han meget vel an
vendte til Næstens Nytte, til Sit og Sines Beste. Med Hannem 
Hviler og Herunder Hans elskværdige Hustrue welædle Madame 
KAREN HESSELDAL, Fød udi Hesseldal, i Wixøe Sogn, den 13 
Septemb . Ao 1715 . Død paa Ullerupgaard, den 4 Julii 1774. Der 
af Hendes Første ægteskab med Sal: Sr Jørgen Edvartsen, tilbragte 
Ham 6 Børn, 3 Sønner og 3 Døttre, af hvilke 2 Sønner og 2 Døttre 
ere døde, og ved Hendes Andet Ægteskab med denne sin Anden 
Kiere Mand, blev af Gud velsignet med 2^‘ Sønner, Af hvilke den 
Eene og ældste PETER GEORGIUS Døde i sit alders 14 Aar, med 
Dennem hver hviler, EN HUSTRUE, [□: Karen Hesseldal] Der i 
Dyd Fromhed og Huuslighed var et Stort Exempel for Hendes Kiøn, 
Thi Hen-des Prydelse var Hicrtets Skiulte Menniske i en sagtmodig 
og Stille Aands uforkrenkelig Wæsen som er meget kostelig for 
Gud, 1 Pet, 3 Gap, v. 4.

Min Læser, viid de Beene, som, 
her haver fundet Giemme,

De hvile sødt. i Haabet om,
Et Liv ved IESU Stemme,

Lad Dem da hvile udi Roe 
Til Den eengang skal lyde,

Da De i høye Himmel-Boe,
Skal Evig Hvile nyde,

Paa Troens Wey Du selv og kand,
Dig vente samme Gode,

Naar holdes skal ved GUD og MAND,
Det store Lande Mode,

Amee din Død kand være nær,
Og Tæl saa dine Dage,

at Lykkes maae din Reyse fær,
Naar du herfra skal drage.

For-Færdiget Anno 1770

Lars (Lauritz) Pedersen Toft var Søn af Peder Toft 
og Maren Nielsdatter Høg. Nogen Karen Hesseldahl findes 
ikke i Kirkebøgerne som født i Vigsø Sogn 1715. Rime
ligvis er hun identisk med Niels Christensen Bauns og 
Maren Bertelsdatters Datter Karen, som blev døbt 28. Ok
tober 17/4. Hesseldal er en større Bondegaard i Vigsø
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Sogn. — Da Epitafiet er forfærdiget 1770, maa Indskrifts
pladsen have staaet blank indtil efter de paagældendes 
Død.

2) Paa den store Lysekrone:

Lauritz Pedersen Thoft Anno 1761 — Karen Nielsdaatter Hesseldall 
Anno 1761.

3) Paa den lille Lysekrone:

P . I S . L KSDWB 1703.

4) Paa det øverste Stolestade paa Mandssiden findes 
2 Vaaben, hvoraf det ene i Skjoldet har en Trane, hol
dende en Sten i Kloen, og paa Hjælmen befjerede Vessel- 
horn. Det andet Vaaben viser i Skjoldet et Hav og der
over en Stjærne; Hjælmtegnet er en Vinranke. Mellem 
Vaabnene staar nogle sammenslyngede Bogstaver, der vist
nok maa læses:

MLIDD

H undstrup S o g n .
1) Paa Alterstagerne findes 2 Vaaben samt Aarstallet 

1597 og derunder Bogstaverne H K paa den ene Stage og 
M K paa den anden. Vaabnene er de adelige Familier 
Krabbes og Lykkes. H K maa da være Helvig Krabbe, 
som ejede Kølbygaard 1595 og 1624; M K maa være 
Søsteren Maren. De var Døtre af Kjeld Krabbe til Nebel 
og døde begge ugifte.

2) Paa Prædikestolen:

Envold Nielsøn til Kiølbyegaard, og Anna Soc til frøslefgaard, 
forærede Denne Prædiche stool, til Hunstrup Kirche, Aar 1693.

Enevold Nielsen Berregaard, en Tid Borgmester i Thi
sted, Justitsraad, var f. i Gjøl Præstegaard 1653, f  2S/4 1731. 
Hustruen, den for sine Godstransaktioner saa bekendte
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Anna Søe, var f. 1644, f  3u/5 1736. (Hun havde første 
Gang været gift med Raadmand Søren Jacobsen Lugge, 
f  1678). I Thisted Kirke findes Epitafium med Portrætter 
af begge. Ligeledes hænger Malerier af dem paa Kølby- 
gaard.

3) Epitafium i Koret:

I H S
[o: Jesus]

Er Opstandelsen og Livet For de Troende i blant hvilke vi 
regne Den i Livet Velærværdige og Høylærde Sogne Præst til 
Hundstrup og Østerild i Døden Salige

Herr Broder Brorson som har lagt sig her til Hvile 
Da hand af sygdom var udmattet blevet træt 
Og ved ey salig Død til Herren vilde ile 
Han nu ved Enden seer at Byrden den var læt.
Hand først i Bedsted og i Amtet Apenrade 
Den ottende August fik Soolens Lys at see 
Da sytten hundrede og sytten paa de Blade 
I Almanaken stod kom hand i Barne Blec 
Herr Brorson som der nu er Præst ved Meenigheden 
1 Kiøbenhavn som har med hannem felles Navn 
Jeg meener Nicolai han fik det Brev forleeden 
At vi begræde her hands første Føddes Savn.
Anna Christina Bruun dcnd dydefulde Dame 
Som fødde hannem har ey Deel i Sorg med os 
Thi dend der drog os fra til hiende drog med saine 
At Siunge Lammet Tak Lov Priis og ævig Roes 
Af Stiftets Bischop og hands Navne er hand bleven 
Først i Studeringer og siden Fliemme i 
Hands Faders Huus oplært men Schrøder haver skreven 
Fra Fridrichsborg hans Pas til vort Academie.
Hand blev den sextende af Julio i Aaret 
Da Fyrgetive og et under Breve stoed 
Af Deres Maiestæt til Cateket udkaaret 
Hos sin Herr Fader som ham siden overloed 
Da ham den sextende i Martio blev skikket 
Toe Aar derclter Brev paa dette Kald og Brød.
Hvori han ikke har ved Søvn og Slummen nikket 
Men ført det vaagen, troe og nidkiær til hands Død. 
Med Jomfru Ginchclberg som Magdalena heeder
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Hand indgik Ægteskab den sex og tyvende 
I Junio et Aar derefter hun nu leder 
Og græder for den som var hendes Kiæreste 
Med Søn og Datter har vor Herre dem begavet 
Og for Dem alle tree som sørger haver hand 
Ved Herrens Forsyn her i Livet det saa lavet 
At hand bør takkes som en Fader og en Mand 
Den fem og tyvende i Martio Herr Broder 
Saae sidst vor Verdens Lys hands Lives Lys gik ud 
Da Solen den gik ned men vi dog fast formoder 
Ja troer og veed forvist at hand fik Lys hos Gud.
Et er tilbage som ieg ikke vil maae glemmes 
Hans Faders Broder ved hans Daab en Fadder var 
Af ham hand læres først til Embede forfremmes 
Og hand til Embedet ham ogsaa viet har 
Derefter til sin Bruud hand viet ham med Glæde 
Og nu den fierde i April ham giorde og 
Den sidste Ære ved at følge og begræde 
Ham samt ved Prædiken med hannem Afsked tog.

1755

Hans velfortiente Titel

Vittig vigtig og forsigtig Roelig fredelig dog mandig
Flittig rigtig og oprigtig Troelig redelig forstandig
Værdig ærlig og vellærd Snild dog troefast troe dog klog
Færdig kiærlig hver Mand kiær Mild dog dermed ey bedrog

Saa gudfrygtig da og ærlig 
Som hand var saa evig herlig 
Er da for dend Herrens Mand 
Nu hands Fryd og .Æres Stand

Dette til Ære-Minde bekostet af hands Dyb sørgende og be
drøvede Enke

MAGDALENA : GINCHELBERG.

Nicolai Brorson var Præst ved Nikolaj Kirke i Køben
havn. — Magdalene Borneman Christensdatter v. Ginkel- 
bergh var D. af Propretær C. v. G. og Øllegaard Vilhel- 
mine Thestrup. Hun var født paa Linderumgaard og døde 
3/n 1789.

4) Udvendig paa Kirketaarnet med Jærnbogstaver:
2
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F B 
17 94

Bogstaverne betegner Kammerherre Frederik Berre- 
gaard, Ejer af Kølbygaard, f. 1751, f  13/ia 1805, Sønne
sønssøn af Enevold B. og Anne Søe og Søn af det under 
6) nævnte Ægtepar.

5) Paa en Sandstensplade paa Kølbygaards Hoved
bygning mod Haven:

Avi æternium colendi Enevaldi Berregaard consil. just sedis 
hujus genlilitia fundatoris pio jussu et legatis sumptibus has ædes 
gratus et lubens extruxit Wilhelmus Berregaard ovord [o: ord?] 
Dannepr:............................. clavis etc. Anno MDCCLXVI.

(Til evigt Æreminde om Bedstefaderen, Justitsraad 
Enevold Berregaard, Grundlæggeren af dette Stamhus, paa 
hans venlige Befaling og for hans testamenterede Penge
midler har Willum Berregaard, Ridder af Dannebrog . . .
.................osv. taknemmeligt og beredvilligt opført denne
Bygning Aar 1766.)

Geheimeraad W. B. var Søn af Amtmand Christian 
B. og Jytte Worm; han blev født 2/i 1717, f  x/i2 1769.

6) Sammesteds mod Gaardsiden (over Indgangsdøren) 
findes det Berregaardske og det Reus-Plauenske Vaaben 
samt Bogstaverne:

W B B A A GK v PL

W. B. er ovennævnte Willum Berregaard. B A A er 
hans Hustru Beate Antonia Augusta, Grevinde af Reus- 
Plauen, f. % 1723, f  10/n 1797. (Jvfr. Stamtavlen i Hof
mans Fund. IU S. 357). — GR v PL betyder altsaa Grev
inde von Plauen.

Ø sterild  S ogn .
Paa Alterbægeret staar i to Kranse nogle sammen

slyngede Bogstaver, der maa læses:
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EB SA B

Ifølge Meddelelse fra Hr. Pastor Rasmussen i Hund- 
strup maa Bogstaverne betegne Frederik Berregaard (se 
Hundstrup Nr. 4) og Hustru Sophie Augusta Berregaard 
f. Sehested, f  22/s 1787.

Hjardem aal S ogn .
1) Epitafium i Koret med malede Portrætter af en Præst 

med 2 Hustruer:
Øverst staar:

Morsia me genvit, dokvere Aahrs Lundumqve Portra [?] post 
mystes Hiardemalensis eram.

(Mors har avlet mig, Aarhus og Lund har undervist 
mig; deretter var jeg Præst i Hjardemaal).

Under Maleriet:

Liberi ex priori vxore ipsi nati svnt octo, qvorvm svperstes, 
ex altera octo [Det sidste Ord er senere tilføjet].

(Af den første Hustru blev der født samme Mand 8 
Børn, hvilke han overlevede, af den anden 8).

Nederst:

Vir pivs et doctvs d. Christianvs Nicolai M, piacide [o: pla
cide] in domino obdormivit die — anno 16 — ætatis — officii, V. 
— cvm vxoribvs svis svavissimis, Anna Jani, T, filia, qvæ obiit 16 
ivl, 1647, æta, 34. necnon Magdalena Edvardi, f. qvæ obiit die — 
Anno — æt. —

(Den fromme og vellærde Mand, Hr. Christen Nielsen 
M, hensov blideligt i Herren den — Aar 16 — i sin Al
ders — i sit Embeds 5. — tilligemed sine elskelige Hu
struer, Anna Jensdatter T, som døde 16. Juli 1647 i sin 
Alders 34. Aar, samt Magdalene Edvardsdatter, som døde 
den — Aar — i sin Alders —).
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Christen Nielsen Morsing, S. af Sognepræsten i Rær 
Niels Pedersen M., var f. c. 1609, f  1673. Magdalene 
Edvardsdatter Meier, Datter af Præsten Edvard Melchiorsen 
i Aggersborg, døde 1693.

2) Ligsten i Koret:

1 H S

Her under Hviler den ærlig actbare oc welfornemme nu Sal 
Mand Lawridtz Jensen Koch som salig i Herren hensov i Store 
Oddersbøl Ao 1691 d 1 Februarii i sin Alders 37 Aar med sin K 
Hustru erlig dyderige og Gudfrygtige Matrone Anna Soverensdatter 
Gvldager som oc salig i Herren hensov Ao — d — sin Alders —

Lauritz Jensen Koch var tidligere Ejer af Vesløsgaard, 
som han solgte 1689.

3) Ligsten sammesteds:

Her under hviler den ærværdige og meget wellærde Guds 
mand her Peder Nielsen sengeløs som forestoed denne Guds mee- 
nighed i Hiardemaal 25 aar lefvede i ægtestand 18 aar oc døde 
1699 i sin alders 57 aar Disligest hans elskelige hustrue hæderlige 
og Gudfrygtige Matrone Anne Søfrensdaatter som føddfe hajnnem 
4 Sønner oc 1 daatter døde i sin [Aljders — aar — Gud gifve 
dennem med alle sande christne en ærefuld opstandelse.

sov sødt du herrens mand og hvil til tidens ende 
af troeskab lærdom fliid din Gud oc hiord dig kiende 
af omhue hustru børn af ærlighed huer mand 
af engle floch du nu er kiendt i himmel stand.

Daniel XII v. 13. Gach bort til enden og Du skal hvile og 
staae i Din Deel til Dagens ende.

Peder Nielsen Sengeløse var f. i Sengeløse Præste- 
gaard paa Sjælland 1642 og døde 2/i 1699. Anne Sørens
datter var Datter af Søren Jensen Jetsmark og Maren Ven- 
nikesdatter.
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Om de gamle Degne
samt om Folkeskolens Udvikling og Vilkaar 

i det 18. Aarhundrede.
Af Severin Christensen, Skjoldborg.

II. Hillerslev Herred.

2. NORS og TVED.
D egnene:

1. Anders Pedersen. Degn 1688—?
I Edsbogen nævnes Anders Pedersen først 1688, 

men han havde sikkert den Gang allerede været Degn 
i nogle Aar, thi i Nors Kirkebog, der begynder 1675, 
nævnes Anders Degn 1686, da han havde en Datter 
Karen i Kirke, og 1687, 18de Søndag efter Trin., døb- 
tes Anders Degns Barn kaldet Søffren. 1690 omtales 
en Søn Erich og 1691 en Datter kaldet Anne Marie.

Den 21de Jan. 1691 blev baade Søffren og Erich 
begravede. De var formentlig døde af Børnekopperne, 
som dette Aar var stærkt paa Færde mange Steder.

Hermed forsvinder Anders Degn af Nors Kirkebog, 
der fra denne Tid er temmelig defekt, men dog ikke 
mere ødelagt, end at man med nogenlunde Sikkerhed 
kan paastda, at han ikke er død i Nors-Tved.

2. Christen Christensen Sael. ?—1726.
Sognedegn i Nors-Tved.
(1688 blev en Mand af samme Navn ansat som 

Degn i Liørslev-Ørding paa Mors, hvor han var Degn 
til 1690. Om det er ham, der siden er bleven for
flyttet til Nors, har jeg ikke faaet oplyst.)
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Hvad Aar han er bleven ansat som Degn i Nors, 
vides ikke, da hans Navn ikke er indført i Edsbogen. 
I Nors Kirkebog nævnes 1698 en Maren Jensdatter 
Sael, der da blev begravet i en Alder af 58 Aar, men 
hvem hun forøvrigt er, staar der intet om. 1710, den 
3die Oktober, begravedes ifl. Kirkebogen en Kvinde, 
som hed Maren Christensdatter. Hun var 52 Aar gi. 
og Moder til Degnen. To Aar efter, 1712, begravedes 
Degnens Hustru, Karen Jensdatter, 68 Aar gi. Hun 
har maaske været Degnen Chr. Saels første Hustru, 
thi Aaret efter trolovedes Degnen Chr. Christensen 
Sael og Helle Andersdatter. De blev viede den 22. 
Septb. 1713. Degnen var den Gang ca. 50 Aar og 
Helle Andersdatter 44, hvorfor de næppe har haft Børn 
sammen i deres 13aarige Ægteskab. Degnen døde 
1726 i en Alder af 63 Aar. Hans Hustru overlevede 
ham i 15 Aar og døde den 2. Juni 1741.

3. Lars Madsen Hundborg. 1726—46.
Hører ved Thisted Latinskole 1716—26, derpaa 

Sognedegn til Nors-Tved 1726—46.
Navnet tyder paa, at han har været en Søn af 

Degnen Mads Lauritsen i Hundborg (se Aarb. 1910, 
pag. 59), men da den ældste Kirkebog i Hundborg 
kun naar tilbage til 1715, kan dette Forhold ikke op
klares.

Lars Madsen Hundborg var »latinsk Degn« og 
havde Studentereksamen fra Thisted. Skole 1714. I 
Edsbogen har han indført sin Embedsed paa Latin og 
underskrevet sig som Laurentius Hunburg. Han var 
gift med Johanne Jensdatter og havde flere Børn, 
hvoraf 4 Døtre overlevede Forældrene. Ved Skiftet 
efter hans Enke nævnes følgende Børn: Anne Laurs
datter Hundborg, født 1731, gift med Poul Nielsen i 
Kaastrup, og Gjertrud Laursdatter Hundborg, der var
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født 1736 og gift med Peder Nielsen Lund af Skov
sted. Endvidere nævnes to Døtre, Maren og Mette, 
der ved Moderens Død begge var umyndige. Deg
nens ældste Datter Mette Marie, født 1728, og en Søn 
Mads, født 1734, døde i en ung Alder.

Med Hensyn til Degnens Embedsførelse har jeg 
fundet tre Indberetninger, der tjener til at belyse dette 
Forhold. 1737 foreslaar Præsten, at »der ansættes en 
gammel Attestatus Erik Friis som Skoleholder, efterdi 
Degnen ikke er duelig, fordi han ikke er vel seendes«, 
men det vides dog ikke, om denne Person er bleven 
ansat. 1739, da Degnen var 49 Aar gi., skriver Præ
sten i en Indberetning til Biskoppen saaledes om ham: 
»Degnen angaaende, da har han været Hører i Thi
sted Skole paa 10. Aar og Degn her til Stedet paa 
13. Aar og imidlertid forrettet sit Embede vel i og 
uden Kirken, desuden er (han) bekvem til at lære 
Børn at læse, skrive og deres Christendom, men hvad 
Regning angaar, deri er han ikke øvet, men kan holde 
en Husmand heri Byen, som er en god Regnemester 
og har ej andet lært at fortjene sit Brød ved.« Den 
tredje Indberetning er 1742 skreven af Provsten Rud- 
bech Humble i Hundstrup, og den lyder paa, at »Lars 
Hundborg er en god Degn og tillige en god Skole
holder tilligemed hans Medhjælper Diderich Chr. Peder
sen.« Degnen Lars Hundborg blev ingen gammel Mand. 
Han døde 1746 og blev begravet den 13. Maj, kun 
56 Aar gi. Hustruen, Johanne Jensdatter, overlevede 
ham i 16 Aar og døde 1762, 63 Aar gi.

4. Niels Winther fra Odde i Klim Sogn skal have været 
Degn i Nors en kort Tid 1746, men blev samme Aar 
afsat af Biskoppen for usædeligt Forhold. I Aaret 1749 
aflagde han Embedsed hos Biskoppen i Aalborg og
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blev derefter ansat som Sognedegn i Kollerup og 
Skræm, hvor han levede til 1762.

5. Ægedius Sandholt. 1747—48.
Student fra Aalborg Skole 1736, 19 Aar gi., Degn 

i Nors-Tved 1747, forflyttedes 1748 til Tolstrup-Stenum 
i Vendsyssel, hvor han var Degn til 1752. Før sin 
Ansættelse i Nors var han Degn i Ulsted 1741—47.

6. Ulrich Hemmer. 1748—59.
Student fra Aalborg Skole 1735, og da var han 

kun 16 Aar gi. At han i saa ung en Alder tog Stu
dentereksamen, vidner om en betydelig Begavelse. 13 
Aar senere tog han mod Embedet som Degn i Nors, 
hvilket tyder paa, at han har lidt Skibbrud paa sin 
videnskabelige Løbebane.

Hverken i Kirkebogen eller i Bispearkivet har jeg 
fundet noget om denne Degn. Derimod er der i hans 
Embedstid forefaldet en Begivenhed, som egentlig ikke 
vedkommer Degnehistorien, men da Begivenheden sik
kert har gjort et mægtigt Indtryk paa den Tids over
troiske Mennesker, anføres den her efter Kirkebogen: 
»Den 24de Maj 1752 blev Klokken her i Kirken ned
taget, fordi den vestre Side af Taarnet skulde opmu- 
res fra Grunden af, men saa snart Taarnet var fær
digt den 9. Oktober, og den Sten, som var udskreden 
paa den søndre Side af Lavkirken, blev udtagen den 
13de næst efter, fandtes i Muren noget Honning, det 
Murmesteren Peder Grishave aad af og inden 24 Timer 
derefter døde, og (Stenen) blev sat i sit forrige Sted 
af Chr. Bødker i Thisted den 23de Oktober 1752.«

Denne Oplysning, at vestre Side af Nors Kirke- 
taarn i Aaret 1752 blev opmuret fra Grunden af, be
viser, at den i Aarb. 1910 pag. 78 omtalte Fortælling 
om Flytningen af det nedbrudte Tvorup Kirketaarn til 
Nors ikke kan stemme overens med Virkeligheden, thi
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naar Kirketaarnet i Nors var brøstfældigt allerede 1752, 
maa det være opført mange Aar i Forvejen.

7. Christen Thomcesøn Bierring. Sognedegn i Nors- 
Tved 1759—95. I en Skrivelse betegnes lian som »vel
ædle og vellærde Hr. Sognedegn«, hvorfor man maa 
antage, at han har været Student. Hans Hustrus Navn 
kendes ikke; hun betegnes kun som Madam Bierring. 
De havde flere Børn. 1761 fødtes en Datter Anne 
Kirstine Hvistendal, 1763 fik de en Datter, Marie 
Jacobi, som maaske døde ugift i Nors 1807; 1765 en 
Søn, Niels, som blev begravet den 27de Juni, 9 Dage 
gi.; 1769 en Søn, Jakob Christian og 1771 en Søn 
Laurits.

Degnen Bierring skrev en smuk og tydelig Haand- 
skrift, og hans Navn findes paa flere Indberetninger 
til Biskoppen, men derimod har jeg ikke fundet nogen 
Indberetning om selve Degnen.

Han skal være død pludseligt, da han sad ved 
Kortspil i Anders Tanges Hus i Nors. Hustruen, Ma
dame Bierring, døde i Nors 1799 og blev begravet d. 
Ilte Oktober, 71 Aar gi. En Datter, Sidsel Marie, 
hvis Fødsel jeg ikke har fundet omtalt i Kirkebogen, 
blev gift 1795 med Degnen Hvass i Nors. Det er 
maaske hende, som er død 1807.

8. Erich Christian Hvass. 1795 -1807.
Han var Søn af Provst A. E. Hvass i Nors, aflagde 

Embedsed 1795 og blev samme Aar gift med Sidsel 
Marie Bierring, der sandsynligvis var en Datter af 
den gamle Degn. Hvass var kun 20 Aar, da han blev 
Degn i Nors, men døde 31 Aar gi. den 20de Februar 
1807. Han blev begravet den 28de Februar. Med 
Hustruen, der overlevede ham, havde han først en Søn 
Anders, død 1797, 23 Uger gi. og en anden Søn, som 
hed Erich Christian Hvass.
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Af Hillerslev Herreds gejstlige Skifteprotokol ses 
det, at Degnens Efterladenskaber blev vurderet til 351 
Rd. 1 Mk. 13 Sk., men han havde tillige en Del Gæld. 
Der er noget usikkert over Angivelsen af hans Alder, 
thi i en Indberetning fra Aaret 1800 nævnes »Degnen 
Erich Hvass, 30 eller 36 Aar gi., ej Seminarist, men 
læser, skriver og regner godt«.

9. Otto Frederik Claudi, den sidste Sognedegn i Nors- 
Tved. Han blev i Aaret 1803 Degn i Hjortels, Han
herred, 1805 i Sennels og 1807 i Nors, hvor han døde 
den 21de Maj 1823, 73 Aar gi. Hans Hustru, Ane 
Hedevig Brøndum, døde den 6te Maj 1815, kun 53 
Aar gi.

S k o leh o ld ere  i N ors-T ved.
1728. Peder Abildsen, Skoleholder i Nors.
1742. Diderich Chr. Pedersen, Degnens Medhjælper.
1737. Peder Tange paa Ballerum, Skoleholder.
1800. Ch. Hiertberg, Omgangsskolemester i Tved, 20 Aar

gi., læser, skriver og regner godt, nyder Kosten i 
Omgang hos Beboerne. 4 Rd. i Løn. 30 Børn.

1720— 60. Peder Christensen Nors, Gefreyder ved Dron
ningens Livregiment, kom til Nors 28/n 1720, 
hvor han til sin Dødsdag var en priselig Skole
holder, gift med en Dame fra Rostock, Cata
rina Marqvarts, død 1760, 79 Aar gi.

3. SKINNERUP Sogn.
D egnene:

1. Anders Michelsen Tilsted. 1740—74.
Saa længe der fandtes en Latinskole i Thisted, be

sørgedes Degnetjenesten i Skinnerup af en Discipel 
af Skolens ældste Klasse, en af de saakaldte Løbe
degne. Da Skolen blev nedlagt 1739, fik Skinnerup 
sin egen Sædedegn, og den 23. April 1740 blev oven-
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nævnte A. M. Tilsted Degn i Sognet. Han var gift 
første Gang med Dorthe Pedersdatter, død 1749, og 
anden Gang med Maren Poulsdatter. Af 8 Børn 
overlevede 5 Forældrene. 1. Else Dorthea, født 1746, 
død 1760. 2. Poul, født 1747, siden Degn efter Fade
ren i Skinnerup. 3. Dorthe Marie, f. 1750, død — .
4. Dorthea, født 1752. 5. Peder, født 1754, siden gift 
og bosat i Skinnerup. 6. Niels, født 1756. 7 og 8. 
Tvillingerne Hans Chr. Begtrup, født 1760, død 1789, 
og Else Dorethea, der ved Moderens Død 1795 var 
gift og bosat i Skinnerup. Provsten Rudbech Humble 
skriver 1742 om Degnen: »Anders Tilsted er en god 
og skikkelig Degn og tillige Skoleholder, ter sig i 
begge Dele vel«.

Anders Tilsted døde den 1. Februar 1774, 64 Aar 
gi., og blev begravet paa Skinnerup Kirkegaard. Hans 
Hustru, Maren Poulsdatter, døde 1795, 75 Aar 2 Maa- 
neder gi.

2. Poul Andersen Tilsted. 1774—1814.
Søn af foregaaende. Blev Degn i Skinnerup efter 

Faderens Død 1774 og aflagde samme Aar Embedsed 
hos Biskoppen i Aalborg. Hans Hustru hed Inger 
Jensdatter. I Kirkebogen staar følgende Børn anført:
1. Johanne, født 1780. 2. Marie, født 1784. 3. An
ders, født 1789, Skolelærer i Skinnerup. 4. Peder 
Mikael, født 1791.

I Aaret 1800, da Poul Tilsted var 53 Aar gi., ind
berettes der om ham, at »han baade er Degn og Skole
holder, men svag og følgelig mindre skikket, end man 
kunde ønske.«

1814 tog han sin Afsked som Degn og Skolehol
der og døde den 10de Februar 1820, 71 Aar gi. Hu
struen overlevede ham og døde den 5te Marts 1826, 
72 Aar gi.
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(3. Anders Tilsted, født 1789, Søn af forannævnte Poul 
Andersen Tilsted, blev Skoleholder og Kirkesanger i 
Skinnerup 1814.)

4. SENNELS Sogn:
D egnene:

Sennels Sogns ældste Kirkebog begynder først 1727, 
hvorfor der ikke kan faas Oplysninger om de første Degnes 
Familieforhold. Forøvrigt er Kirkebøgerne i Sennels meget 
fattige paa Oplysninger om de paagældende Personer. Det 
er derfor kun sparsomme Efterretninger, man finder, nær
mest Navne og Aarstal.

1. Laurits Lauritzøn. Degn i Sennels fra 1688 til 1735, 
jordet med Ligprædiken den 12te Oktober 1735. Det 
er alt, hvad jeg i Kirkebogen har fundet om denne 
Degn. Ikke engang hans Alder staar anført. 1728 
omtaler Præsten Friedenrich i Sennels Degnen Lau
ritzøn som »en gammel Mand, hvis Hus er brændt, 
og som paa Grund af Alderdom ikke duer ret meget 
til at holde Skole«.

2. Boes Boesen (Bisgaard). 17357—76. f  1791.
Denne Degn synes ikke at have aflagt nogen Em

bedsed. 1 hvert Fald er hans Navn ikke indført i Eds
bogen. Man gætter derfor paa, at han er bleven Degn 
i Sennels 1735 efter Lauritzøns Død. 1739 havde han 
en Søn, Morten, i Kirke, og samme Aar døde hans 
første Hustru, Maren Madsdatter Lyngsøe. Hun blev 
jordet med Ligprædiken den 24de Februar. Allerede 
Aaret efter, 1740, blev Degnen Boes Bisgaard og 
Mademoiselle Conradine Sophie Beyer trolovede paa 
Nørre Ullerupgaard og senere gift. Med hende havde 
han først en Datter, Sophie, født 1742 (hun blev gift 
med Eftermanden Chr. Brasch) og senere en Søn Boes, 
født 1745.
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Sognepræsten skriver 1739 om Boes Boesen: »Med 
Hensyn til dennes (Degnens) Vittighed og Opførsel, 
at han er examineret og antaget til Embedet af Hans 
Højærværdighed Bisp Brodersen«, og Præsten udtaler 
videre det Ønske, at »Degnens Sædelighed, Liv og 
Opførsel maa være ligesaa tækkelig for Gud, som den 
en ulastværdig og upaaklagelig for Mennesker«. Prov
sten Rudbech Humble er knap saa begejstret for den 
Sennels Degn, thi han skriver 1742, at »Degnen Boes 
Boesen lever skikkelig og er tillige Skoleholder paa 
den Maade, at det nogenlunde kan passere«.

Boesen har i de sidste Aar, han levede, overdraget 
Degnebestillingen og Skoleholdet til sin Svigersøn Chr. 
Brasch. Den 5te Decbr. 1791 døde den gamle Degn, 
78 Aar gi.

3. Christen Sever insen Brasch. 1776—99.
1776 blev Monseur Christen Brasch og Jomfru Ide 

Sophie Bisgaard trolovede. Hun var en Datter af den 
gamle Degn, og Brasch stammede sandsynligvis fra 
Lerup, da der som Forlover nævnes en Hr. Brasch 
fra Lerup. Forloverne plejede jo dengang som nu at 
være de forlovedes Forældre eller nærmeste paarørende. 
Om Chr. Brasch, saa længe den gamle Degn levede, 
har været andet end hans Medhjælper og Stedfor
træder, vides ikke. At han benævnes som Degn, er 
jo meget rimeligt, da han udførte alle Degnens For
retninger. 1787, den 5. Febr., døde Monseur Brasches 
Hustru, 45 Aar gi., og efter den Tid meldes der ikke 
noget om Degnen Brasch i Sennels Kirkebog. Han 
blev 1799 forflyttet til Visby. Det ser ud til, at han 
har byttet Embede med Chr. Jensen Broust. Brasch 
døde i Visby 1801 og blev begravet den 15. Septbr., 
kun 56 Aar gi.
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4. Chr. Jensen Broust. 1799—1800.
Degn i Visby 1792—99, i Sennels 1799, hvilket 

sidste Aar han aflagde Embedsed i Aalborg. Broust 
omtales i en Indberetning Aar 1800. I denne Indbe
retning hedder det: »Degnen som Skoleholder faar 5 
Rd. fra største Lodsejer Hr. Cancelliraad Toft og nu 
ved sidste Udskiftning med Markjorder er tillagt som 
Skoleholder 2 Tdr. Sædeland. Denne Skoleholder, 
som er Degnen selv, hedder Chr. Broust.« I Kirke
bogen læser man, at »Chr. Broust døde saligen 1800, 
68 Aar gi.

5. Mads Sørensen. 1801—05. Forflyttet til Hillerslev 
(se der).

6. Otto Fr. Claudi. 1805 -  07. Degn i Nors 1807 (se der).

7. Chr. Pedersen Grønlund. 1807—45.
Han var Søn af Hmd. og Smed Peder Grønlund 

af Aasted (Vendsyssel) og født i Aasted den 27de 
Juni 1768. Sin gejstlige og pædagogiske Løbebane 
begyndte han i Aaret 1798 som Degn og Skoleholder 
paa Hirtsholmen ved Frederikshavn. 1800 blev han 
forflyttet til Vang og 1807 til Sennels. Samme Aar 
som han blev Degn i Vang giftede han sig med Kir
stine Nielsdatter, med hvem han i 1809 havde en Søn, 
Andreas, 1811 en Datter Nikoline, 1814 en Søn Peter 
og endelig i 1816 Tvillingerne Jensenius og Maren 
Katrine. Sønnen Jensenius Grønlund var i flere Aar 
Hjælpelærer hos Faderen og blev ansat i Embedet ved 
Faderens Fratrædelse 1845.

Chr. Grønlund døde den 9de Februar 1856, 87V2 
Aar gi. Han havde været svagelig i de sidste PA 
Aar, han levede, og maatte til Stadighed holde Sengen 
i 15 Uger, før han døde. Hustruen, Kirstine Niels
datter, var død 8 Va Aar i Forvejen.
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1637 var Malte Christensen Løbedegn i Sennels. Han blev 
Student fra Thisted Skole 1639 under Navn af »Malto 
Christierni«, 22 Aar gi.

5. HILLERSLEV-KAASTRUP.
D egnene:
1637 var Chr. Pedersen, Discipel i Thisted Latinskole, 

Løbedegn i Hillerslev, 20 Aar gi.

1. Anders Christensen. Sognedegn til 1699. Hvornaar 
han har tiltraadt Embedet, vides ikke. 1 Edsbogen 
staar hans Navn ikke anført. Det eneste, man ved 
om ham, er, at han i Aaret 1690 indgav en Beretning 
til Biskoppen om Degneembedets Tilstand. Skønt 
Hillerslev Sogns ældste Kirkebog begynder ved 1680, 
er den dog til at begynde med meget ødelagt og næsten 
ulæselig, saa heller ikke ad denne Vej faar man noget 
at vide om Degnen. Hans Hustru, Maren Pedersdatter, 
blev begravet den 2den Februar 1699, 69 Aar gi.

2. Jens Lauritsen (Hundborg). Sognedegn i Hillerslev- 
Kaastrup 1699—1712. Derefter Degn i Hundstrup- 
Østerild 1712-26.

Han aflagde Embedsed 1699 og blev saa gift med 
Mette Sophie Christensdatter Agerholm, en Datter af 
Præsten Chr. Pedersen Agerholm af Hundstrup-Østerild. 
Med hende havde han mindst 3 Sønner og 1 Datter. 
Datteren, Ane, født 1701, døde Aaret efter. Den ældste 
Søn, Ole Jensen Hillerslev, født 1704, blev Degn i 
Hundstrup-Østerild efter Faderens Død. En Søn, Lau
rits, der maaske blev Student, døde før Faderen. 
Endelig nævnes en Søn, Chr. Jensen Agerholm, født 
1706, Student fra Thisted Skole 1726, Degn i Sønd- 
bjerg 1729, theologisk Kandidat 1736 med 3die Karak
ter (non) og senere Sognekapellan i Vraa, Emb og 
Serritslev i Vendsyssel, hvor han døde 1745. Degnen
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Lauritsens Embedstid i Hillerslev staar i Stridens Tegn. 
Præsten i Hillerslev, Hr. Peder Nielsen, var Broder til 
den berygtede Bondeplager P. N. Mollerup til Vester
vig Kloster, og Præsten synes heller ikke at have været 
nogen fredsommelig Mand. Den første Strid mellem 
Præsten og Degnen i Hillerslev omtales i Biskop Birche- 
rods Dagbog for 1706. Biskoppen kom til Hillerslev 
paa Visitats den 24de Juni 1706, og ved denne Lej
lighed skrev han i sin Dagbog: »Da jeg adspurgte 
Præsten og Almuen efter Skik og Brug om Tilstanden, 
maatte jeg ugerne høre mange Beskyldninger, som Hr. 
Peder (Præsten) fremførte over Degnen og hans Gen
stridighed, enddog intet deraf blev bevist, da Menig
heden syntes at holde mere Degnens end Præstens 
Parti.«

Denne Gang synes det ikke, at Præsten fik Degnen 
idømt nogen Straf, men dermed var Sagen ikke forbi. 
Degnen lagde Sag mod Præsten og førte Tingsvidner 
for, at Præstens Anklage var ugrundet, men Præsten 
vilde for enhver Pris have Degnen straffet og derfor 
— skriver Biskop Bircherod senere i sin Dagbog — 
»ankom den 9de September 1706 et Bud til mig fra 
Hr. Peder Nielsen i Hillerslev med et stort og skrift
ligt Klagemaal over hans Degns vedvarende Opsæt
sighed, idet han (Degnen) havde nyligen ladet føre 
Tingsvidner imod bemeldte Hr. Peder for at tilintet
gøre, som var over ham fremført (24de Juni), saa at 
Præsten derudover var foraarsaget til at føre Mod
bevis, men« — føjer Biskoppen til paa Latin — »Præ
stens Grunde synes ikke at være synderlig vægtige.«

Heller ikke denne Klage førte til, at Præsten fik 
svalet sin Hævnlyst overfor Jens Lauritsen, saa man 
skulde synes, at han engang skulde blive træt, men 
i Aaret 1712 forsøger Præsten atter paa at komme
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Degnen til Livs og fik ham anklaget for en Provste
ret. Sagen fylder mange tætskrevne Sider i den gejst
lige Retsprotokel, men Skriften er gnidret og yderst 
vanskelig at læse. Saa meget har jeg dog faaet ud af 
Protokollen, at det var grove Beskyldninger, som Præ
sten fremførte mod den stakkels Degn: Opsætsighed, 
Forsømmelse af hans Embedspligter, uordentligt Lev
ned o. s. v., men den 20. Sept. 1712 blev Sagen for
ligt og ganske ophævet og det formedelst Degnekaldets 
Skifte mellem Jens Lauritsen af Hillerslev og Peder 
Winther af Østerild.

Jens Lauritsen, der som allerede nævnt var gift 
med Præstens Datter af Hundstrup-Østerild, kom ved 
dette Embedsbytte bort fra sin Uven og Avindsmand 
i Hillerslev og fik Degneembedet hos sin Svigerfader, 
sikkert tvende vægtige Grunde for Jens Lauritsen til 
at forlade Hillerslev.

(Slutningen af hans Biografi maa søges under 
Hundstrup-Østerild Degnehistorie.)

3. Peder Fransen Winther. Degn i Hundstrup-Østerild 
1709—12, i Hillerslev-Kaastrup 1712—31. Winther var 
født 1681 eller 82 og blev Student fra Aalborg Skole 
1704. Degn i Østerild 1709, hvilket Aar han aflagde 
Embedsed hos Biskoppen. I Aaret 1712 byttede han 
Embede med forannævnte Jens Lauritsen af Hillerslev. 
1713 klager disse to Degne i Fællesskab over deres 
Boligers Brøstfældighed. Winther var gift med Karen 
Bernsdatter, og hendes rappe Mundtøj var ikke uden 
Skyld i, at Præsten, Hr. Peder Nielsen, omsider var 
saa heldig at faa Straffedom over en Degn. Af Hil
lerslev Herreds gejstlige Justitsprotokol ses, at i Aaret 
1725 lagde Præsten i Hillerslev Sag mod Degnen Peder 
Winther og dennes Hustru. Degnen skulde have for
set sig ved Forsømmelse af Ungdommens Undervis-

3
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ning, Fredsklokkens Ringning, Uærbødighed mod sin 
Sognepræst, særdeles i Kirken ved Alteret, saa vel 
Drukkenskab og andet ham uanstændigt — væsentlig 
de samme Klagepunkter, som Præsten i sin Tid havde 
fremsat overfor Degnen Jens Lauritsen.

DegJiens Hustru anklagedes for »den Ulyd med 
Raaben og Buldren, hun stedse for Retten har gjort 
og endnu gør og tillige for sit forargerlige og usømme
lige Forhold og Mundallarm imod Sognepræsten Hr. 
Peder Nielsen«. Winther blev af den gejstlige Ret 
dømt til at betale 3 Rd. i Bøde til fattige Præsteenker, 
og hans Hustru skulde bøde 2 Rd. Desuden skulde 
Præsten have 5 Rd. i Godtgørelse for Sagens Om
kostninger.

Peder Winther døde og blev begraven den 22de 
Juli 1731, 50 Aar gi. Hans Fjende, Præsten Peder 
Nielsen, var død tre Aar i Forvejen.

Forøvrigt er det ikke let at danne sig nogen paa- 
lidelig Mening om, hvormegen Sandhed der er i Præ
stens Beskyldninger mod Degnen. Havde Degnen alle 
de Synder, som Præsten anklager ham for, var Straffe
dommen særdeles mild, men i Betragtning af, at Biskop 
Bircherod to Gange havde afvist Præstens Anklage 
mod den foregaaende Degn, faar man kun ringe Til
tro til Sandheden af Hr. Peder Nielsens Besværinger.

4. Niels Jensen Smidt. Sognedegn 1731—48.
Smidt var »latinsk Degn«, men jeg har ikke kun

net finde hans Navn i Universitetets Matrikler. I Eds
bogen har han indført sit Navn som Nicolaus Janides 
Smit. Præsten Bonne i Hillerslev, en Søstersøn af 
forannævnte Peder Nielsen, giver i Aaret 1739 Smidt 
et godt Skudsmaal og skriver om ham: »Degnen, Niels 
Jensen Smidt, fører et skikkeligt Levned og med Flid 
forretter sit Embede, har ikkun maadelig Stueværelse,
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men dagligt Levebrød til Nødtørftighed«. Derimod 
skriver Provsten Rudbech Humble, Hundstrup, om ham 
1742: »Han (Degnen) har den behøvende Frygt, som 
holder ham i den Tømme, at han er en god Degn. 
Er tillige Skoleholder.« Hvad Meningen er med denne 
uforskammede Skrivemaade, er ikke godt at vide. En 
myndig Hovenhed lyser ud mellem Linjerne. Hvis der 
i det hele taget er nogen Mening i Provstens Skuds- 
niaal, ser det ud, som om det kun var Frygten for de 
overordnede, der tvang Degnen til at holde sig i Skin
det. Men naar Smidt er en god Degn, har Provsten 
ingen Ret til at kaste Smuds paa hans Rygte eller at 
tiltro ham slette Hensigter. Det kan ogsaa være en af 
Tidens skruede og kantede Udtryksmaader, som den 
Tids Personer ofte brugte. I saa Fald betyder det 
ingen Ting.

Degnen Smidt synes at have været to Gange gift. 
Først med Karen Andersdatter, og med hende havde 
han 1734 en Søn Anders Pedersen, 1736 en Søn Jens, 
død 1738, og 1737 en Datter Inger.

Hans anden Hustru hed Karen Brøndlund, som 
overlevede ham i 9 Aar og døde 1757, 60 Aar gi. Der 
er dog en Mulighed for, at Karen Andersdatter og 
Karen Brøndlund er den samme Person.

Smidt skrev en daarlig og utydelig Haandskrift. 
Han døde 1748, 51 Aar 3 Uger 2 Dage gi.

5. Chr. Mikael Winther. Sognedegn 1748—95.
Student privat 1734. Hans latinske Navn var Chri

stianus Michail Wintherus. Han var gift med Ane 
Kirstine. Hendes Efternavn kendes ikke. De havde 
tre Børn: Pasmus Jørgen Winther, født 1749, kom 1768 
i Aalborg Skole, Student 1770, theologisk Kandidat 
1776, nævnes som Præst i Syd Strømø Præstegæld 
paa Færøerne 1798, døde som Præst i Thorshavn 1799;
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Hans Henrik Winther, født 1755, Student fra Aalborg 
Skole 1774, ved Moderens Død 1798 kaldes han endnu 
Studiosus, og Dorthe Frederiche Winther. Ifølge de 
Oplysninger, der fremgaar af Skiftet, som blev afholdt 
efter deres Død, synes Chr. M. Winther og Hustru at 
have været særdeles velhavende. Degnen døde 1795 
og blev begraven den 11. Marts, 81 Aar gi. Hustruen 
døde den 24. Marts 1798.

6. Jens Hesselberg aflagde Embedsed som Degn i Hil— 
lersIev-Kaastrup 1795, døde 1805 og blev begraven 
den 18. August, 47 Aar gi.

7. Mads Sørensen. Han var først Degn i Sennels 1801 
—05, blev saa Sognedegn i Hillerslev 1805. Her levede 
han til 1838. Han var gift med Marie Katrine Hoppe, 
der døde den 11. Januar 1838. De havde to Døtre, 
hvoraf den ældste, Birgitte Katrine, blev gift med 
Skolelærer Christen Pedersen i Erslev paa Mors. Den 
yngste Datter hed Ingeborg Kirstine og blev gift med 
Gaardmand Niels Thøgersen, Nørby i Hillerslev.
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Tømmerby Kirke.
Af A. MARSCHALL.

Paa en fremspringende Bakke i den nordøstligste Del 
af Sognet ligger Tømmerby Kirke, stor og anselig.

Langt borte fra drager den den vejfarendes Blik og 
Tanker til sig. Kommer man sejlende gennem Limfjorden, 
skinner Kirkens høje, hvide Taarn én i Møde, og paa Havet 
opsøge Fiskerne, med den som Kendingstegn, deres Fiske
pladser ud for Bulbjerg.

Den Alvor, som træder én i Møde fra dens graa Mure, 
som nu næsten er overgroet med forskellige Lavarter, pas
ser godt ind i Omgivelserne, hvor den i Aarhundreder 
igennem er iagttaget fra Generation til Generation. Her i 
denne Helligdom har Slægterne Søndag efter Søndag hen
tet Trøst mod Livets Sorger og Bekymringer. Forfædrene 
har i fjærne Tider rejst den her, og maaske paa samme 
Sted, hvor man tidligere tilbad en anden Guddom. Uden 
for Kirken ligger Kirkegaarden, „de Dødes Have“ ; her hvi
ler Slægterne, hvis Navne Jorden udslettede, og hvis Hi
storie ikke skrives.

Den gamle Kirke staar som et Fortidens Minde om 
de skiftende Tider; ja, man tænker vel næppe paa, hvilken 
Skat af Minder saadan en gammel mosgroet Kirke inde
holder. Den ligesom samler Sognets Historie i sig.

Man kunde jo synes, det var mærkeligt at lægge en 
Kirke saa nordlig i et Sogn, men det kommer sikkert af, 
at Tømmerby Kirke, der oprindelig var en Fjerdingskirke, 
har været den førstopførte Kirke paa Hannæs, og at Vust, 
som den Gang var en 0, har hørt med til Kirken, saa- 
ledes at Tømmerby Kirke netop den Gang har været et
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Midtpunkt for sine kirkesøgende. Efterhaanden som Tran
gen til flere Kirker er opstaaet, har man bygget de nuvæ
rende Sognekirker, og Tømmerby Kirke, som saa blev 
Sogne-Kirke for Tømmerby Sogn, er saaledes kommen til 
at ligge ret yderlig i dette, hvilket ogsaa ofte føles af Be
boerne.

Betegnelsen Fjerdingskirke kommer formodentlig af, 
at der har været en gammel kirkelig Bestemmelse, at hvert 
Herred skulde have en Hovedkirke i hver Fjerding, og 
denne har staaet i et vist Forhold til Tinget. Sønden for 
Kirken har der tidligere været Tingsted. Det er rimeligvis 
Stedet, hvor Hannæsting eller Næsboting, som det ogsaa 
kaldtes, har haft sin Plads. Hannæsting var et Fjerdings
ting og kun et Magsting, o: til Beboernes Bekvemmelighed, 
og menes ikke at have de samme Rettigheder som et Her
redsting. Det bestod endnu i Aaret 1553, og Vust har for
modentlig hørt med herunder. Efter den Tid er det bleven 
flyttet til Hanherred, men i 1558 fik Beboerne kongelig Til
ladelse til at beholde Tinget, da der var en „ond“ Vejle, 
som man skulde over for at komme til Hanherreds Ting.

Tinget var jo et Samlingssted, saa det er sandsynligt, 
at Kristendommen fra først af er forkyndt paa dette Sted, 
og som Følge deraf er Kirken saa bygget lige derved. 
Ligesom Tingene i Oldtiden havde en religiøs Betydning, 
saaledes stod det kristelige Ting ogsaa i Forbindelse med 
Kirken. Forinden Tinget blev afholdt, samledes Mændene 
til Gudstjeneste. I den katolske Tid blev der altid forinden 
holdt Møde i Fjerdingskirken. Saaledes byder Chr. d. II 
i Aaret 1521, at „alle Dommere bør hver Dag høre Messe, 
forinden de sætte dem til at høre Sager“.

Sydøst for Kirken ligger en Ager, som den Dag i Dag 
kaldes for Tingskrog og syd for denne har der tidligere 
ligget en Høj, som kaldtes for „Galjebakken"; nu er den 
planeret ud, men forinden har man ofte fremdraget Ben, 
som sandsynligvis er Levninger af Forbrydere, som har
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lidt deres Straf efter en forudfældende Dom paa Ting
stedet. Om Galjebakken har man et Sagn, der endnu lever 
blandt Beboerne. Der fortælles, at der for mange Aar siden 
tjente to Piger i Præstegaarden. De kom ikke godt ud af 
det med hinanden. En Vinterdag skulde de skylle Tøj i 
en Dam, som laa norden for Præstegaarden. Dammen var 
overtrukken med Is, og man maatte derfor hugge et Hul 
i Isen. Alt som de stod og arbejdede, kom de op at skæn
des. I Hidsighed gav den ene af dem den anden et Skub, 
saa hun faldt ned i Hullet. Med Hænder og Fødder holdt 
Karen, saaledes hed hun, sin Medtjenerinde under Vandet, 
til hun var død. Sagen kom offentlig frem, og Karen blev 
dømt paa Tinge til at skulle henrettes. Dommen skal være 
fuldført paa Galjebakken.

Selvfølgelig knytter der sig mange Sagn til Tømmerby 
Kirke, ligesom til de fleste gamle Kirker. Saaledes fortæl
les der, at der ovre i Vust boede en ond Trold, som havde 
lagt Mærke til, at Kirkens Taarn hældede noget. Han tog 
derfor en stor Sten og slyngede den imod Taarnet, men 
den naaede ikke længere end til Kirkegaardsdiget, hvor 
den ligger den Dag i Dag, og man kan kende Troldens 5 
Fingre i den.

Kirkens Navn har oprindelig været Templerne Sanctæ 
Bothildæ, o: Hellig Bodils Kirke, og skal have været ind
viet til Ære for Dronning Bodil, Kong Erik Ejegods Dron
ning. Historien fortæller jo, at Kongen en Gang i Vrede 
havde dræbt nogle Hirdniænd; han vilde for denne Mis
gerning drage til det hellige Land. Uagtet Folket gjorde 
alt for at bevæge ham fra sit Forsæt, rejste han alligevel 
i Aaret 1103, men naaede jo som bekendt ikke længere 
end til Cypern, hvor han døde samme Aar. Hans Dron
ning, som fulgte ham, rejste imidlertid videre, efter at have 
begravet ham, men heller ikke hun naaede Jerusalem. Hun 
døde uden for dens Mure, hvor hun ligger begravet i en 
Kirke. En saadan Kvinde var tilstrækkelig til at blive be-
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tragtet som en Helgen paa de Tider, trods det hun ikke 
var ophøjet dertil af Paven.

Hvornaar Kirken er bygget, kan ikke siges med Be
stemthed, men det menes at være sket i den sidste Halv
del af det 12. Aarhundrede. Ved den nordlige Dør skal 
der tidligere have været indmuret en Runesten med føl
gende Indskrift:

Jagh heite Viderich Viss 
Fadur min boed paa Høuriss 
Jeg giort Kyrchia for dig 
Bed du got for mig 
Min Fadur ligger i Olle-Høu 
Sielf vil jagh ligge i Wegel-Høu.

Denne Sten skal i Følge Marm. Danica være flyttet 
til Torstedlund af Iver Krabbe, der var kongelig Sekretær 
og forlenet til Hanherred og Morsø i det 17. Aarhundrede.

Da Viderich Viss, efter hvem Vesløsgaard skal have 
sit Navn, ikke har ønsket at blive begravet i Kirken, som 
vel sagtens nok har været brugt i det 12. Aarhundrede, 
men foretrukken at lade sig højsætte ligesom sine Fædre, 
kunde det jo tyde paa, at han slet ikke har bygget Tøm
merby Kirke, men snarere en ældre Trækirke i den første 
kristne Tid, ligesom den af St. Thøger i Vestervig byggede 
første Kirke. Men derom faar vi vel næppe nogen Vished.

De nævnte Høje ligger i Tømmerby Sogn. Wegelhøj 
er aabnet for en Del Aar siden. Gravkammeret staar der 
endnu og der er vist ogsaa fundet noget i Graven, men 
det er gaaet med den Høj som saa mange af vore Old
tidsminder, at den er bleven aabnet af en nysgerrig, som 
ikke har Spor af Forstand paa de Dele, og hvad der er 
fundet, er spredt for alle Vinde. Oliehøj eller Aalhøj, som 
den nu kaldes, er vistnok ikke aabnet. Det er en ualmin
delig stor Gravhøj og rummer sikkert mange Grave.

Tømmerby Kirke er bygget af smukt tilhugne Gra
nitkvadre. Hver Sten er omhyggelig tilhugget og efter en
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bestemt Vinkel. Stenene er af mange forskellige Farver, 
blaa, røde, graa o. s. v. Hvilken livfuld og kraftig Farve- 
veksling har Kirken ikke frembudt som ny. Nu er Murene 
tildels overgroede med Lavarter, som lidt efter lidt fortærer 
det yderste Lag, saa Stenene bliver ujævne, og hvad Lav
arterne ikke har formaaet, har Regn og Slud, saa den nu 
fremtræder mere ensartet i graa Farver.

Kirken bestaar af Kor med Korrunding (Absis), Skib 
med Vaabenhus og Taarn. Vaabenhuset og Taarnet er 
tilbygget i den senere Middelalder. Koret vender imod Øst 
for at vise hen mod de Egne, hvor Frelseren blev født, og 
Taarnet imod Vest, som Skik og Brug er i næsten alle 
vore Kirker.

Skibet og Koret, der er bygget i hin Tids Stilart, den 
saakaldte romanske eller rundbue Stil, hviler paä en enkelt 
Sokkel med Skraakant.

Vinduerne har oprindelig alle været smaa og temmelig 
højtsiddende, saa de kun tillod et sparsomt Lys at trænge 
inden for Kirkens tykke Mure, men saa kunde Højalterets 
Vokskerter saa meget mere med dobbelt Glans straale 
Menigheden i Møde. Nu er kun Nordsidens og Korrun
dingens Vinduer oprindelige. Disse er indfalsede af Gra
nit med udhugne Saalbænke og Overliggere. Navnlig er 
Korrundingens Vinduer særlig pyntet med udhuggede For
dybninger, der strækker sig fra Overliggeren og ned langs 
begge Sider. Koret har oprindelig haft 2 Vinduer i hver 
Side. Det er den eneste Granitkirke i Danmark med dette 
Antal, ellers er der kun et.

Langs med Koret under Taget gaar paa begge Sider 
en smuk Granitgesims med en snoet Rundstav, som er 
overkalket. Smukkest prydet er Korrundingen, men des
værre har man i forrige Aarhundrede indsat en smagløs 
Dør, der er indfalset af Mursten. Hvilket enormt Arbejde 
har Korrundingen, der beskriver en Halvbue, ikke været. 
Hver enkelt Sten er udhugget efter en bestemt Radius og
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der er omtrent 200. Den er bygget paa en dobbelt Sok
kel, den øverste med buet Kant. Under Taget gaar en 
smuk Rundbuefrise, bestaaende af lutter smaa Buer, der 
hviler paa Pilastre, der staar op ad Korets Mur. En af 
Buerne i Frisen er omdannet til et Vædderhoved. Under 
Frisen paa hver sin Side af Vinduet ses to meget frem
trædende Relieffer, forestillende Ansigterne af en Mand og 
en Kvinde, og uden nogen bestemt Orden er indsat en 
Del Sten med udhuggede Billeder, nemlig en Hane, en 
Hyrde med Hund, Stav og Horn, en Løve, som gaar paa 
Rov, en Hund efter en flygtende Hjort.

Der er forskellige Meninger om disse Billeder. Nogle 
mener, de er af hedensk Oprindelse (Hejmdal med Hornet 
o. s. v.), og oprindelig skal have siddet i et hedensk Tem
pel, andre, at det skal være Billedet af Bygmesteren og 
hans Hustru, samt en Del Jagtstykker, hvormed disse har 
smykket den som Vidnesbyrd om, at Bygmesteren var en 
vældig Jæger. Atter andre mener, det er kristelige Sind
billeder; under alle Omstændigheder kan de gives en sind
billedlig Forklaring. Sindbilleder var jo meget almindelige 
i den første kristne Tid. Saaledes er Hanen et Sindbillede 
paa Aarvaagenhed. Hyrden, som støder i Hornet, kan be
tegne Herren, der kalder paa sin Menighed, mens Løven 
kan betegne den onde Fjende, der gaar omkring som en 
brølende Løve, søgende, hvem han kan opsluge, og over
for hvem det gælder at vaage. Hunden, som jager efter 
Hjorten, kan forestille den Trængsel og Forfølgelse, som 
denne er udsat for her i Verden. Hjorten skal ogsaa være 
kommen ind i Sindbilledernes Kreds paa Grund af de kønne 
Ord (Ps. 42,2): „Som en Hjort skriger efter Vandstrømme, 
saa skriger min Sjæl efter dig, o Gud", og betegner der
for Længsel efter Gud.

Forhenværende Sognepræst ved Tønimerby-Lild Me
nigheder, nu afdøde Pastor Clausen har en Gang skreven 
en Artikel om Tømmerby Kirke, hvori han har søgt at tyde
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Billederne, idet han nemlig skriver følgende derom: „Trods 
den Uorden, hvori Billederne er indsatte i Muren, og selv 
om de er satte der uden bestemt sindbilledlig Betydning, 
samle de sig dog saaledes paa en mærkelig Maade til at 
fremstille de Ord i Apostlen Peders første Brev 5, 8—10: 
„Værer ædru, vaager; Eders Modstander Djævlen gaar om
kring som en brølende Løve, søgende, hvem han kan op
sluge. Staar ham imod faste i Troen, vidende, at de samme 
Lidelser fuldbyrdes paa Eders Brødre i Verden. Men at 
Naadens Gud, som kaldte os til sin evige Herlighed i 
Christus Jesus, efter en kort Tids Lidelser, han selv be
rede, styrke, bekræfte, grundfæste Eder! Ham være Ære 
og Magt i al Evighed! Amen!“

Kirken kar tidligere været tækket med Bly, men af en 
Kirketiendeejer ombyttet med Tegl.

Vaabenhuset er tilbygget i den senere Middelalder og 
er opført af Munkesten. Gulvet er belagt med brændte 
Sten. I et Hjørne henstaar en ca. 2 Alen høj Granitsøjle 
med Løvværk paa den ene og et Kors paa den anden Side 
samt en Kugle paa Toppen. Den har i mange Aar tillige
med en anden Sten, som senere skal beskrives, været ind
muret i Vaabenhuset. I nogle Aar har den været borte, 
og efter Sigende skal den have være bmgt som Bindesten 
i Fuglsang. I Kuglen findes et Hul, hvori det kunde tæn
kes, at en Ring til at binde ved har siddet.

Som Dørtærskel i Vaabenhuset tjener en stor Sten, 
smukt prydet med smaa Halvbuer. Denne Sten skal tid
ligere have siddet over den nu egentlige Indgangsdør un
der den nuværende Overligger, hvori der er indhugget et 
Billede af en Drage. Dragen skal være et Symbol paa 
Synden.

Der har tidligere været to Indgange til Kirken, den 
nuværende, den nordlige (Kvindeindgangen) og en sydlig 
(Mandsindgangen). Den sydlige er nu tilmuret, men kan 
tydelig spores. Oven over denne Indgang har der lige-
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ledes været en stor Sten med et Billede af Lammet med 
Korset. Den var kommen ud paa Kirkegaarden, Hvor en 
gammel Murer fandt den mellem noget Skrammel, og da 
det gjorde Ham ondt at se den henslængt, førte han den 
til Liid Kirke, hvor han indmurede den i den østlige Ende. 
Her findes den endnu, men burde vel egentlig føres til
bage til sin rette Plads.

Lammet er Symbolet paa Christus, Johannes den Døber 
sagde om ham: „Se det Guds Lam, som bærer al Verdens 
Synd.“

Træder man ind i Kirken, lægger man straks Mærke 
til, hvor rummelig og høj den er i Modsætning til andre 
Landsbykirker.

I Skibet er der Bjælkeloft, som er beslaaet med Bræd
der; Koret derimod har krydshvælvet Loft, men har op
rindelig haft Bjælkeloft. Kirkestolene er forholdsvis mo
derne, mens Prædikestolen skriver sig fra Slutningen af 
det 18. Aarhundrede. Den er af Egetræ med en Del ud- 
skaarne Arbejder og bestaar af flere Felter, hvori der tid
ligere har været Inskriptioner, som i Tidens Løb er bleven 
overmalede. Nederst paa Prædikestolen er de fire Evange
lister udskaarne, Matthæus med Englen, Markus med Løven, 
Lukas med Oksen og Johannes med Ornen. Der skal tid
ligere have været flere udskaarne Billeder, men ved Repa
rationer er disse bievne fjernede. Prædikestolen skal være 
lavet af en Tømrer, som boede i Tømmerby i Slutningen 
af det 18. Aarhundrede.

I den vestre Ende staar paa et Pulpitur et Pibeorgel 
skænket af Beboerne, og i Loftet hænger to smukke Lyse
kroner, men ellers er der ikke gjort noget for at hygge i 
Kirken.

Forøvrigt findes flere Mindetavler i Skibet over for
henværende Præster ved Kirken, nemlig en stor Sten over 
Xander Nielssøn Chrystalsen (kaldet 1695, død 1705). 
Denne Sten, der har ligget syd for Alteret, hvor han ligger
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begravet, er tilligemed en anden til Minde om hans Børn, 
der ligger begravet foran Alteret, indsat i den vestlige Ende 
af Kirken.

Endvidere en mindre Sten, indmuret i den nordre Mur 
af Skibet, til Minde om Magister Peter Clementin (kaldet 
1708, død 1721) og to store Trætavler med udskaarne Bil
leder, til Minde om Henrik Nielsen Jespersen (kaldet 1721, 
død 1756) og Provst Ole Bagger Praem (kaldet 1753, død 
1799). Denne sidstes Lig var tilligemed flere af hans Slægt 
hensat i en aaben Begravelse i Taarnrummet. I Halvfjerd
serne blev de jordede ude paa Kirkegaarden østen for Kir
ken, og Taarnrummet blev tilmuret. Seks store Granitsten 
forbundne med Lænker indhegner nu Graven. I en af 
Stenene er Aarstallet 1876 indhugget. Taarnrummet har 
krydshvælvet Loft og er ligesom Koret indbygget sam
tidig med Taarnets Opførelse i den senere Middelalder af 
gule Munkesten. Nu benyttes det som Materialskur.

Gennem en smuk, stilfuld Korbue af Granit kommer 
man ind i det forholdsvis store Kor. Over Korbuen findes 
intet Krusifiks, som var saa almindeligt i den katolske 
Tid, og der er heller ikke nogen Antydning af, at der har 
været noget.

Til venstre i Koret, lige inden for Buen, staar Døbe
fonten. Den har rimeligvis tidligere haft sin Plads ved en 
af Indgangene for ligesom at betegne, at Daaben er Kristen
livets Kilde og Udspring. Den er af Granit og hviler paa 
en firkantet Fod, hvis Sider er prydet med forskellige Fi
gurer, saaledes er de to Sider dekoreret med Buer, som 
hyppigt anvendtes i det 12. Aarhundrede. Paa den tredie 
Side ses en Løve.

Paa den fjerde Side er indhugget et Billede af en lang
næbet Fugl og et Dyr, der kan ligne en Ræv, imellem hvilke 
der staar en langhalset Krukke, som Fuglen er i Færd med 
at stikke sit lange Næb i. Dette Billede er utvivlsom en
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Fremstilling af Æsops Fabel om Storken og Ræven. Ræven 
har først gjort Gilde for Storken og givet den Suppe paa 
en flad Tallerken, hvoraf denne ikke kunde faa noget. Nu 
gør Storken Gengæld og indbyder Ræven til Middag paa 
hakket Kød, som bliver serveret i en langhalset Krukke, 
hvilket Storken æder alene, mens Ræven forgæves gør sig 
Umage for at komme til. Nu om Stunder vilde man vel 
næppe sætte saadanne Billeder paa en Døbefont, men i 
den Tid var Æsops Fabler højt i Kurs, og rimeligt er det 
ogsaa, at man har nedlagt en Betydning i disse Billeder, 
maaske en dybere Betydning end man tænker sig.

1 Døbefonten staar et Døbefad af Bly. Det har føl
gende Indskrift: „Tømerbye Kirckisfuntefad, 1697“. Støbe
rens Mærke er 3 Taarne. Laaget til Døbefonten er af Træ 
og i pyramidal Form.

Det smukkeste og mest interessante er vel nok Alter
bordet, der bestaar af en smukt tilhugget Granitplade, til
dannet af en eneste hel — altsaa ikke sammensat — Sten. 
Denne hviler paa fire tilhugne Søjler af Granit, af hvilke 
de to forreste er ottekantede med firkantede Sokler og 
Hoveder; de to bagerste er runde.

Tidligere gemtes en Relikvie i en Blykapsel i et lidet 
firkantet Hul i selve Alterpladen, og Hullet dækkedes af 
en liden Stenplade, betegnet med et Kors; denne Plade 
kaldtes Sigillum, Seglet, da den var forseglet. Blykapslen 
og Pladen er. nu forsvundne, og man ser kun Hullet.

Altertavlen, som staar over Bordet, forestiller den Kors
fæstede og er fra 1736. Den bærer Marsvinernes Familie- 
vaaben.

Syd for Alteret staar en ejendommelig gammel Sten, 
som i lang Tid laa uænset hen paa Kirkegaarden, indtil 
den blev taget i Forvaring af en af Kirketiende-Ejerne. 
Omtrent paa samme Tid berejste Professorerne Petersen 
og Engelhardt fra oldnordisk Museum Egnen. De fik Ste
nen at se og ønskede den ført til oldnordisk Museum,
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saafremt den ikke skulde anbringes i Kirken, hvor de an
tog den havde hjemme i Nærheden af Alteret. Dette sidste 
skete.

Stenen har Form som et Dobbelt-Kors, et saakaldet 
Helligaands Kors. Paa Forsiden er indhugget et Ansigt, 
hvorfra en Arm er rakt i Vejret med udstrakt Haand og 
Fingre. Imellem Tommel- og Pegefinger ses en rund Figur, 
som kan forestille en Oblat. Paa Armen er indhugget med 
Munkebogstaver REX (Kongen), inden i Haanden er ind
hugget et lille Kors og langs med Armen er indhugget 
ligeledes med Munkebogstaver DEXTERADEI (Guds højre 
Haand). Paa Bagsiden, som vender ind mod Alteret, ses 
et Billede af en Løve, og oven over denne er indhugget 
nogle Bogstaver, der ligner græske Bogstaver. Disse kan 
tydes som LUGOS, hvilket endnu ikke er lykkedes at finde 
en Betydning af. Paa den ene Kant er indhugget en Del 
Forsiringer.

Hvad Meningen med denne Sten har været, er ikke 
let at sige. Om det har været en Gravsten, ja, saa har 
vel den i Vaabenhuset hensatte Sten ogsaa været det, eller 
om de begge efter nogles Mening skulde have været en 
Slags Pynt enten ved Dørene, paa Taget eller Gavlen, 
faar vi vel vanskelig afgjort.

Mellem Koret og Korrundingen er opført en Skillevæg, 
rimeligvis for at afstive Hvælvingen. Her har saa, forinden 
Hvælvingen blev opført, været en lignende Bue som Kor
buen.

I Skillerummet findes en lille lav Dør, som fører ind 
til Korrundingen. Paa denne har der tidligere staaet en 
Indskrift, nu overmalet, med følgende Indhold: „Tager Ord 
med Eder og omvender Eder til Herren“ og „Gak hen og 
bete Dig for Præsten", hvilket jo kunde tyde paa, at der 
her i Middelalderen har foregaaet hemmelig Skrifte. Inden 
for findes en Bænk og et Bord og tillige en gammel Brude
skammel, betrukken med Gyldenlæder, skænket af Degnen
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Søren Leth i Aaret 1748. En lignende findes i Liid Kirke, 
skænket Kirken af samme Mand.

Det ca. 60 Fod høje Taarn, der som tidligere nævnt 
er opført i den senere Middelalder, bestaar forneden af Gra
nitkvadre, tagne fra Kirkens vestlige Gavl, og foroven af 
Munkesten. Gavlene, som er byggede i Trappeform, vender 
i Retning Øst og Vest. For en Del Aar siden slog Lynet 
ned i det sydøstlige Hjørne og beskadigede det, hvilket 
kan spores endnu.

Opad en ubekvem Vindeltrappe kommer man op i 
Taarnet, fra hvis Glughuller man har den dejligste Udsigt 
udover Egnen. 1 klart Vejr kan man med det blotte Øje 
iagttage ca. 20 Kirker.

I Taarnet hænger en meget stor Klokke, der i Følge 
Sagnet var bestemt som Stormklokke i København, men 
ved Støbningen slog den en Revne, hvorfor den blev 
sendt herop. Dette passer vistnok ikke. Ganske vist 
kan det godt lyde til, at Klokken har en Revne, men paa 
den anden Side findes her i Egnen seks andre Klokker, 
støbt af samme Støber, dels paa Mors og dels i Vend
syssel, men ellers ikke andre Steder i Danmark.

Det kan jo være, at Tømmerby Kirke har haft to Klok
ker, hvoraf den ene saa kan være indkaldt af en eller an
den Konge til Støbning af Kanoner, hvilket var ret almindelig 
i Middelalderen, og samme Klokke kunde jo saa være den 
ovenomtalte.

Klokken har følgende Indskrift med store Bogstaver:

„ALPHAETO DE HOO ANXiilX ANNODNI MILLESIMO- 
QVADRINGENTESIOOCTOAGESIOSEPTIO“

(Alfa et Omega Deus et homo 1487 eller Alfa og Omega 
Gud og Menneske 1487).

At samle alle Kirkeejerne ligefra Kirkens Opførelse er 
selvfølgelig meget vanskeligt, ja vel ogsaa umuligt, saa 
her skal kun nævnes nogle faa. I Skøderne er altid Liid
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Kirke samtidig med Tømmerby Kirke overdraget til de for
skellige Ejere, saa naar her kun nævnes Tømmerby Kirke, 
er Liid Kirke underforstaaet.

Den første, som det er lykkedes mig at konstatere 
som Ejer, er Kong Christian den 1ste. Hvornaar han 
har faaet den vides ikke, men i Aaret 1460 tilskøder Kon
gen den til Vestervig Kloster. 1553 nævnes Vestervig 
Kloster endnu som Ejer. Efter den Tid er den gaaet over

T øm m erby Kirke

til Kongerne igen, men hvor mange der har ejet den siden, 
vides ikke. I hvert Tilfælde har Christian den 5te ejet 
den, idet han nemlig i Aaret 1699 tilskøder den samt Jus 
patronatus (Kaldsretten) til velbaarne Hr. Otto Marsvin til 
Trudsholm.

Biskop Birkerod skriver i sin Dagbog d. 10. Novbr. 
1699: „I Dag fik jeg Skrivelse fra Velb. Otto Marsvin til 
Trudsholm med Copi af kgl. Majestæts Skrivelse (28. Oct. 
1699) paa Jus patronatus til Tømmerby Kirke i Vester Han-

4
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herred, hvilken Majestæten til bemelte Otto Marsvin haver 
bortsolgt.“

Hans Søn, Peder Marsvin, faar den efter sin Fader 
og tilskøder den i Aaret 1750 til Assessor Consistorialraad 
Provst Th. Praem, Sognepræst til Hjardemaal Menigheder 
og Provst i Hillerslev Herred.

Sidstnævnte beholder den i 14 Aar, idet han igen til
skøder den til sin Søn, Provst Ole Bagge Praem, Sogne
præst til Tømmerby Menigheder.

I hans Eje er den til 1799, da han lader sin Søn 
Edvard Røring Praem, Sognepræst til samme Menigheder, 
faa den.

Han faar kongelig Tilladelse af Christian den 7. den 
20. Decbr. 1799 til at maatte aftage Blytaget paa begge 
Kirkerne imod at tække begge Kirker med Tegl, at bygge 
en Fløj til Liid Kirke, og for det Beløb, der indvindes ved 
dette, skal han afstaa sin Kaldsret til Kongen.

Kaldsretten kommer saaledes atter paa Kongens Haand 
efter 100 Aars Forløb. Om det aftagne Bly fortælles der, 
at Skibet, som skulde føre det bort, gik under i Kattegattet

Bemeldte Præst foretog forøvrigt mange vidtløftige 
Pengetransaktioner, dels med Kirkegodset og dels med 
Præstegaarden, og har sandsynligvis altid været i perma
nent Pengetrang. Han laaner Penge i de Lahnske Stiftel
ser i Odense, som faar Pant i begge Kirkerne for Beløbet. 
Han betaler ikke Renterne, hvorfor de Lahnske Stiftelser 
gør Udlæg i Kirkerne, og efter Begæring bliver begge Kir
ker bortsolgt efter fire offentlige Auktioner den 2. Oktober 
1819, til Proprietær Peder Rottbøll til Aalegaard for 5000 
Rdlr.

Han svarer imidlertid heller ikke sine Renter til Stif
teiserne, saa disse atter gør Udlæg og sælger igen Kir
kerne efter fire offentlige Auktioner til den højstbydende 
Kammerjunker, Amtsforvalter Brinch-Seidelin i Hjørring d. 
29. August 1827 for 3000 Rigsbank Daler Sølv.
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Mens han ejer Kirken kommer alt igen paa Fode, og 
enhver faar sit. Han beholder den til hen i Halvtredserne, 
hvorefter den faar flere forskellige Ejere.

De efterfølgende Ejere lyder i korte Træk saaledes: 
Den 3. Dec. 1853 Skøde fra Brinch-Seidelin til Lars Chri
stensen Fuglsang og Ole Larsen Møller.

Den 28. Juli 1860 Skøde fra Ole Larsen Møller til Chr. 
Jacobsen Koldsgaard paa V2 Part.

Den 21. August 1875 Skøde fra Lars Christensen Fugl
sang til Albert Rottbøll paa V» Part.

Den 3. December 1897 Skøde fra Chr. Jacobsen Kolds
gaard til Købmand Chr. Dige paa V2 Part.

Den 3. December 1904 Skøde fra to Arvinger efter 
Lars Christensen Fuglsang paa V» Part til Købmand Just 
Eriksen og samme Dato modtager sidstnævnte atter *A 
Part fra Helene Rottbøll, Albert Rottbølls Enke, saaledes 
at Købmændene Chr. Dige og Just Eriksen stod sammen 
som Ejere indtil Chr. Diges Fallit og Just Eriksens Død.

Nu ejes Kirken af Just Eriksens Arvinger og Chr. Diges 
Fallitbo.

Omkring Kirken ligger Kirkegaarden. Desværre kan 
man ikke sige, at den tiltrækker ens Opmærksomhed ved 
sin Skønhed, thi den ligger hen i en sørgelig Forfatning. 
Der er intet gjort for at hygge, intet for at dæmpe de 
stærke Storme, der uhindret stryger hen over den.

Ellers plejer Kirkegaardene at være en Pryd i et Sogn, 
et Sted, hvor man kan være i Læ under Træers Skygge. 
Derfor vilde det være et stort Fremskridt, om der kunde 
blive plantet Læbælte udenfor Kirkegaarden og Træer langs 
med Gangene, saa vilde Resten nok komme af sig selv.

Tilbage er blot at nævne, at man hist og her i Sognet 
kan finde Sten, som har siddet i Kirken, men som efter 
Reparationer er ført bort, noget, som aldrig burde finde 
Sted.

Saaledes bestaar Trappen i Præstegaarden af ene Sten
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fra Korrundingen. I Gaarden Fuglsangs Kostald ligger en 
Mængde Kirkesten bagved Koerne, og sammesteds henlig
ger bag ved Gaarden en meget smuk Vinduesoverligger. 
Enkelte Sten kan findes paa forskellige Steder i Sognet 
Disse Sten burde føres tilbage til Kirken, hvor der kan 
blive haardt Brug for dem, hvis man vil stræbe hen efter 
at føre Kirken tilbage til sin oprindelige Stil.

Følgende Kilder er benyttede:
Valdemars Jordebog.
O. Nielsen: Herredskirker.
Traps Beskrivelse af Danmark V Bd.
Løffler: Udsigt over Danmarks Kirkebygninger.
J. Helms: 19 vestjydske Landsby-Kirker.
Chr. J. Klausen: Tømmerby Kirke.
Købcke: De danske Kirkebygninger.
De ældre danske Arkivregistranter.
Gamle jydske Tingsvidner.
J. Uldall: Om Vinduerne i de jydske Granitkirker. 

— Danmarks middelalderlige Kirkeklokker.
Grove Rasmussen: Oldkirkens Sindbilledsprog.
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Jeppe Hansen Smith.
Ved P. L. HALD.

I Aaret 1812 nedskrev Professor Jeppe Hansen Smith, 
R. af D., sit Levnedsløb, som blev udgivet tilligemed en 
kort Efterskrift af hans Brodersøn Mekanikus Chr. Smith.

Selve Jeppe Hansens Beretning omfatter kun 19 smaa 
Oktavsider og Fortalen tilligemed Efterskriften c. 2 Sider; 
men det vil maaske ikke være uden Interesse i Hundred- 
aaret efter Beretningens Tilblivelse at fremdrage Mindet 
om den ingenlunde uinteressante Personlighed, som præ
gedes af en ukuelig Energi, netop da han er født her i 
Thy og henlevede de første 23 Aar af sit Liv i Thisted- 
egnen. Det er en Selvfølge, at denne lille Skildring væ
sentlig benytter Smits egen Beretning som Grundlag.

Jeppe Hansen Smith var født i Skjoldborg den 1. Maj 
1759. Hans Forældre var Klejnsmed Hans Kristensen Smith 
og Dorthea Poulsdatter. Om hans Forældre kendes iøvrigt 
intet, og de havde det i alle Tilfælde meget smaat; de 
døde begge to, da Jeppe Smith var 9 Aar gammel; men 
han var da allerede bleven anbragt i Lære hos Urmager 
Lars Nielsen, og han viste baade Lære- og Læselyst. Hos 
Urmageren blev han dog kun i 3 Fjerdingaar, men gav sig 
saa i Lære hos en Snedker, der imidlertid efter kort Tids 
Forløb opgav sit Haandværk af Tungsindighed over, at han 
havde paataget sig et Arbejde, som han ikke forstod sig paa.

Omtrent ved samme Tid kom der til Sjørring to køben
havnske Haandværkere, en Snedker ved Navn Lindemann 
og en Maler ved Navn Mørk. Disse to skulde udføre for
skelligt Snedker- og Billedskærerarbejde ved Sjørring Kirke, 
og i dem fandt Jeppe Smith et Par dygtige Vejledere, og
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hos dem lærte han mange Ting; men da Lindemann igen 
efter et Aars Forløb rejste til København, maatte han søge 
sig en ny Læremester og fandt en saadan i Tømrermester 
Fuglsang, som imidlertid døde efter 3 Fjerdingaars Forløb. 
For 5te Gang kom han i Lære, og nu var han i 4 Aar hos 
Peder Jensen Langgaard, der var baade Snedker, Tømrer, 
Hjulmand, Bødker og Drejer. Da Læretiden var overstaaet, 
blev han hos sin Mester et Aar som Svend og begyndte 
derefter at drive selvstændig Virksomhed. Derom siger 
han: „Udrustet med en Portion Tillid til mig selv, men ej 
til min hidtil hafte tynde Lykke, foretog jeg mig at arbejde 
paa egen Haand!“

Hos en Mand i Thorsted lejede han sig et Værelse 
og nedsatte sig som Mester i alle de Haandværk, han 
havde lært. Han fik efterhaanden meget at bestille og an
tog flere og flere Elever; det sidste Aar, han drev Haand- 
værket, havde han ialt 14 saadanne.

Da han var bleven 23 Aar, begyndte han at overveje 
Muligheden af at komme til at studere. Han havde ved 
enhver Lejlighed søgt at samle sig Kundskaber gennem 
Læsning af Bøger, som han dels laante og dels erhvervede 
sig, og denne Kundskabstrang var med Alderen bleven 
større og større. Han skriver saaledes: „Fortrinligen havde 
Lægevidenskaben tiltrukket sig min Attraa; allerede som 
raae Yngling drømte jeg mig tidt lykkelig ved Ideen om 
at besidde Kundskab i denne for Menneskeheden saa gavn
rige og ypperlige Visdom og følte en uovervindelig Drift 
til at skue Naturen i dens udfoldede Nøgenhed, hvilken 
næredes ved Læsning af nogle medicinske Skrifter, som 
jeg lejlighedsvis fik fat paa.“

Han henvendte sig først til Stedets Præst, Lyder, som 
fraraadede ham dette usædvanlige Skridt, dels fordi Præ
sten mente, at han var for gammel, og dels fordi han ingen 
Formue havde. Efter et Aars Overvejelse forsøgte Jeppe 
Smith imidlertid at sætte sin Plan igennem, og han be-



55

sluttede sig til at rejse til Aalborg for at læse ved Latin
skolen. Alt, hvad han ejede og havde, blev solgt. Pastor 
Lyder havde han imidlertid ikke fortalt om sin endelige 
Beslutning, og først da han er færdig til Afrejsen meddeler 
han denne det, og han gav ham nu Anbefalingsskrivelse 
med til Professor Pontoppidan og Conrektor Thestrup ved 
Latinskolen.

Han kom nu til Aalborg, men blev ikke indskrevet 
som fast Elev ved Skolen, men besøgte den og blev pri
vat undervist af en af Skolens Hørere. Han tog fat med 
friskt Mod, og i sin Levnedsskildring siger han: „Jeg maa 
oprigtigen tilstaae, at jeg langt fra ikke fandt den Vej, jeg 
nu havde betraadt, saa vanskelig eller møjsommelig, som 
man havde afmalet mig den.“ Efter halvandet Aars Op
hold i Aalborg var det Slut med hans Pengemidler. Han 
betroede Prof. Pontoppidan sin Stilling og samtidig, at han 
nu vilde rejse til København. Det er en Selvfølge, at denne 
fraraadede ham det paa det bestemteste; men da han fast
holdt sin Beslutning, fik han Anbefalingsskrivelser med til 
et Par formaaende Mænd. Disse Breve tilligemed lidt Tøj 
og nogle faa Bøger var hans Rejsegods, da han med Skibs
lejlighed drog til København. Han skriver: „Jeg ankom 
lykkelig hertil, og efter at have betalt min Skipper Fragten, 
gik jeg i Land paa Toldboden. Her stod jeg ene, forladt af 
hele den sympathiserende Natur, blottet for det, som hørte 
til at eksistere, og saa for mig en stor ubekendt Stad og 
en mørk, gaadefuld Fremtid. Phantasien afmalede for mig 
tusende Farer og Ubehageligheder, men jeg satte derimod 
en urokkelig Tillid til Alkraftens Styrelse, mod hvis Love 
jeg ej var mig bevidst at have handlet, og troede altsaa 
fuldt og fast paa sammes Beskyttelse.“

Hele Jeppe Smiths Kassebeholdning beløb sig paa 
dette Tidspunkt til 29 Skilling Dansk Courant, og han hen
vendte sig først til en Værtshusholder, til hvem han havde 
et Brev fra dennes Broder i Aalborg. Manden tog godt
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imod ham og tilbød ham Logi foreløbig, hvilket han natur
ligvis med Glæde tog imod. I dette Værtshus gjorde han 
endvidere Bekendtskab med en ung Styrmand, der paa 
den mest uegennyttige Maade hjalp ham til Rette med for
skellige Ting.

Dagen efter Ankomsten begav han sig ud med sine 
Anbefalingsskrivelser. Først kom han til Professor Tode, 
der talte meget venligt med ham, men ogsaa, saavidt man 
kan skønne, lod ham nøjes med dette.

Dernæst henvendte han sig til Conferentsraad Rotbøll, 
der paa en noget afvisende Maade bad ham komme igen 
om 14 Dage.

De 29 Skilling tillod ikke noget Ophold i 14 Dage; 
men paa Assistentshuset fik han 5 Mark for 3 gode Skjor
ter, og da Styrmanden forærede ham en Otting Smør, kom 
han over det, hvorefter han atter henvendte sig til Con- 
ferentsraaden, der sluttede Samtalen med ham saaledes: 
„Han kan flytte sit Tøj hen hos mig, og saa skal han faa 
et Værelse hos mig og Middagsmad ved mit Bord“. Dette 
var jo en god Hjælp, men det kneb desuagtet tit baade 
med at faa noget til Frokost og til Aftensmad.

Da han havde været 5 Maaneder i København, blev 
han antaget som Medhjælper hos en Kirurg ved Navn 
Nielsen ved Holmens Haandværksstok. Jeppe Smith skulde 
besøge Kirurgens Rekonvalescenter, forny Forbindinger og 
lignende, og samtidig kom han som Volontør til Frederiks 
Hospital og vandt sig en god Ven og en dygtig Lærer i 
Etatsraad Vinsløv. Naturligvis glemte han ikke Studierne, 
men blev privat undervist og blev 1789 Student. Han ved
blev stadig at bo hos Conferentsraaden, hvorimod han fik 
sit daglige Ophold hos Kirurgen. 1791 kom han paa Wal
kendorfs Collegium og tog Embedseksamen som Læge 1794 
med første Karakter.

Han fik straks en ganske betydelig Praksis, men hans 
Lyst til Arbejde gjorde, at han privat læste med en Mængde
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Mennesker, der forberedte sig til forskellige Eksaminer. 
Tit og ofte manglede han Instrumenter og fysiske Appa
rater for at han kunde oplyse sin Undervisning ved Eks
perimenter, og han faar da den Tanke selv at prøve paa 
at forfærdige saadanne. Han fik fat i et ungt Menneske, 
som kunde være ham til Hjælp, da det kneb med den for
nødne Tid, og de lavede efterhaanden forskellige fysiske, 
mathematiske og optiske Instrumenter, som vandt meget 
Bifald, saa han maatte udvide Virksomheden og antage 
flere Lærlinge. Gaarden Nr. 73 i Skindergade blev købt, 
og her oprettede . han en Fabrik, der efterhaanden blev 
meget bekendt for sine udmærkede Instrumenter. Samtidig 
passede han sin Praksis, var en Tid Distriktslæge og holdt 
Forelæsninger for Farmaceuter og vejledede mange til 
Eksamen. Det var ham imidlertid sikkert nok en Skuffelse, 
at han ikke blev ansat ved Universitetet, og da han senere 
hen igen tænkte paa det, blev han fraraadet af flere Ven
ner. løvrigt fik han 1806 tillagt Titel af Professor, og 1809 
blev han Ridder af Dannebrog.

Imidlertid var Bygningen, hvori han havde sit Etablisse
ment, bleven for lille, og da en Del af den brændte under 
Bombardementet 1807, købte han Aaret efter en ny Ejen
dom i Silkegade Nr. 46. Her opnaaede han til Fuldkom
menhed at levere mange og gode Instrumenter, som man 
hidtil havde været nødt til at indforskrive fra Udlandet.

Samme Aar som han nedskrev sine Erindringer, altsaa 
1812, skænkede han 6. September Walkendorfs Collegium 
ved Gavebrev 400 Rd. Cour., og omtrent ved samme Tid 
besluttede han sig til at indsætte sin Brodersøn Christen 
Smith og Peter Hansen, en Bondesøn fra Odsherred, til 
Bestyrere af Etablissementet og til at fortsætte det efter 
hans Død under Tilsyn af en af Regeringen nedsat Kom
mission.

Jeppe Smiths egen Beretning naar altsaa kun til Aaret 
1812; men gennem den Efterskrift, hvormed Brodersønnen
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ledsager den, erfares, at Smith i Aaret 1813 begyndte at 
holde offentlige Forelæsninger over Teknisk Kemi, og disse 
overværedes af mange, deriblandt ikke faa Videnskabs- 
mænd. Lignende Forelæsninger holdt han desuden i 3 el. 
4 Somre for Haandværkere, Fabrikanter og Kunstnere paa 
Bekostning af det Reiersenske Fond.

Han døde ugift den 5. November 1821, og Christen 
Smith giver ham det Vidnesbyrd, at han var „elsket og 
savnet af mange“.

Hans Fabrik er den første i sin Slags, som var grun
det paa videnskabelige Forudsætninger, og Jeppe Smith er 
den egentlige Grundlægger af Instrumentmageriet i Dan
mark (Bruun).
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Jakob Langebechs Fader.
Af SEVERIN CHRISTENSEN, Skjoldborg.

Vor berømte Historieforsker Jakob Langebech var som 
som bekendt Søn af Sognepræsten Frederik Jakobsen 
Langebech til Skjoldborg-Kallerup Menigheder i Thy.

Da Præsten Fr. Langebech i flere Henseender synes 
at have været en mærkelig Mand, vil jeg i det følgende 
nedskrive, hvad jeg — særlig paa Landsarkivet i Viborg 
— har fundet om ham. Jeg vil dog først sige, at det, 
som jeg væsentlig kommer til at drage frem, er Mandens 
Skyggesider, men det er ingenlunde min Hensigt at kaste 
Smuds paa Fr. Langebechs Minde eller nedsætte det gode 
Indtryk, man faar ved at stifte nærmere Bekendtskab med 
Sønnen Jakob Langebechs udmærkede Forsker- og Skri
bentvirksomhed.

Slægten Langebech stammer fra Odense, hvor Stam
faderen Jakob Andersen var født kort Tid efter Reforma
tionen Den 20. Sept. 1584 tog han Magistergraden i Wit
tenberg og døde som Sognepræst for Kallehave Menighed 
paa Sjælland. Efter Præstegaarden der tog han Tilnavnet 
Langebech, der siden har været Slægtens Kendingsnavn.

Fr. Langebechs Fader hed Jakob Langebech. Han tog 
først Magistergraden, blev derpaa Sognepræst i Kyndby 
paa Sjælland og døde den 4. Marts 1705 som Sognepræst 
og Stiftsprovst i Aalborg, 67 Aar gi., efter at have været 
i Embede i 42 Aar. Hans Enke, Sophie Winther, over
levede ham i nogle Aar og maatte forsørge to vanvittige 
Sønner, Frantz og Anders Langebech.

Den tredje Søn Frederik Jakobsen Langebech, var født 
den 16de Juni 1673, medens Faderen var Præst i Kyndby.
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Saa flyttede Familien til Aalborg, og der blev Fr. Lange- 
bech Student fra Latinskolen i Aaret 1696. Det var Skik, 
at de theologiske Studenter holdt en Demisprædiken, og 
ved denne Prøve fik Langebech Karakteren ug. To Aar 
senere, den 14de Juli 1698, tog han theologisk Embeds
eksamen med bedste Karakter, hvad der var temmelig 
sjældent i de Dage. De fleste Præster havde den Gang 
2den eller 3die Karakter eller en endnu daarligere, der fik 
Betegnelsen mediocriter (maadelig). Trods Langebechs 
Begavelse som Prædikant og iøvrigt gode Evner synes det, 
som han ogsaa til Tider har lidt af samme Svaghed som 
Brødrene, thi Wille Høyberg, der omtrent samtidig med 
Langebech blev Student fra Aalborg, og som siden har 
optegnet en Del om sine Kammerater, fortæller om ham, 
at „han vel var en studeret Mand, men derhos noget for
rykt i Hovedet“.

Den 20de August 1700 blev Langebech ordineret som 
personel Kapellan hos sin Fader i Aalborg og beklædte 
dette Embede i syv Aar. 1 denne Tid hører vi ikke ret 
meget om. ham. Dog nævnes han i Biskop Bircherods 
Dagbog fra den 15de April 1703, da en tysk Skoleholder 
i Aalborg, Nicolaj Beienberg, klager til Biskoppen over, at 
Fr. Langebech „havde stiklet paa ham, da han (Langebech) 
takkede for Offer“. Nu lod Biskoppen Langebech kalde 
for sig og „gav ham (at) forstaa sin Mishag over de Ord, 
med hvilke han fra Prædikestolen havde givet Nicolaj 
Beienberg (vel uden at nævne ham) en usømmelig Glose 
og Stød. Tilmed ses ikke, at Menigheden er Sogne
præstens Huskapellan noget Offer pligtig, videre end hvad 
den af egen Høflighed vil give. Hvorfor Biskoppen befol 
ham at holde inde med sligt, saafremt han vilde undgaa 
Fortræd“. Den samme gode Biskop var forøvrigt ikke til 
at spøge med, thi engang, da han holdt Visitats i Hvid
bjerg, var der nogle Soldater, som ikke gik i Kirke, hvor-
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for de efter Biskoppens Forlangende fik sig en ordentlig 
Ridetur paa Træhesten.

At Langebech blandede slige Udtalelser ind i sin Præ
diken, vil ikke forundre os saa meget, naar vi senere hører, 
hvad han kunde tillade sig paa dette Omraade.

1707 blev Langebech kaldet til Sognepræst i Skjold
borg og Kallerup i Thy, og dette Embede beholdt han 
indtil sin Død. Han var først gift med Else Dideriks- 
datter Schytte af Tødse, født 1684, Datter af Sognepræsten 
der. Med hende havde Langebech 3 Sønner og 2 Døtre, 
hvoraf Historikeren Jakob Langebech var født 1710. I 
Kirkebogen, hvor Børnenes Navne og Fødselsdag er ind
ført, har Fr. Langebech givet os en Prøve paa sine Evner 
som Versmager, idet han har vedføjet et Rim ved hvert 
Barns Navn. Det bedste af disse Vers er digtet til en 
Datter og lyder saaledes: „Gud være hendes Ro baade i 
Liv og Død. Lad hende Naade faa, saa har hun ingen 
Nød!“ En Søn, Johannes Langebech, der var født 1716, 
har følgende Vedtegning: „Gud lad hannem efter St. Han
ses Eksempel vokse og blive streng i Aanden“. Den 24. 
September 1719 fødte Langebechs Hustru en Datter, som 
ved Daaben den 2den Oktober fik Navnet Elisabeth. Det 
maa have været en særdeles vanskelig Fødsel, thi Lange
bech skriver ved denne Lejlighed : „Med megen Smerte og 
pine, min Moder fødte mig, men dog Gud hende hjalp, 
da han forbarmed sig." Skjoldborg Sogns gamle Kirkebog 
er afbrudt fra 1704 til 1712, hvorfor der ikke findes noget 
Vers bevaret fra Jakob Langebechs Fødsel 1710. Endelig 
nævnes en Søn, Peder Langebech, der var født 1715 og 
døde i Skjoldborg 1743 under den store Epidemi, som den 
Gang hjemsøgte Egnen.

Langebechs første Hustru, Else Dideriksdatter Schytte, 
døde den 23. September 1726, kun 42 Aar gi. Aaret efter 
giftede han sig igen med Sabine Marie Stolzig, der var 
Datter af Chr. Daniel v. Stolzig til Mølgaard i Havbro
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Sogn og Hustru Antonette Sibylle Elisabeth Lischte. Sa
bine Marie var Enke, da Langebech giftede sig med hende. 
Hun havde været gift med ærværdig, meget hæderlig og 
vellærde Mand Hr. Vincents Rønnebech, Sognepræst til 
Aars og Havbro Menigheder. Efter at Rønnebech var død 
1716, sad hun Enke til 1727 og boede i denne Tid hos 
sin Farboder i V. Hornum Præstegaard. Da Langebech 
var død, giftede hun sig tredje Gang med Ole Gundersen 
Kamp, der var Præst i Skjoldborg fra 1728 til 1750. Ogsaa 
ham overlevede hun i mange Aar og døde i Sønderhaa 
den 12te September 1766.

Det er et bevæget Liv, denne Kvinde har ført. Født 
i et ulykkeligt Hjem, hvor hendes Moder var tvungen i 
Ægteskab med Faderen, giftede hun sig i en meget ung 
Alder med den forholdsvis gamle Præst i Aars. Kort Tid 
efter fødte hun en Søn, der døde tre Maaneder gammel, 
og hendes tredje Ægteskab kan heller ikke have bragt 
hende synderlig Lykke, thi Manden (Præsten Kamp) var 
drikfældig og besad en sand Stentorstemme, saa han var 
frygtet af sine Omgivelser.

Fr. Langebechs Haandskrift var sjusket og meget 
utydelig, saa Kirkebogen fra hans Tid er vanskelig at læse. 
Desuden manglede han Ordenssans. Skriften staar paa 
Kryds og tværs og hældede i alle Retninger. Det vidner 
om, at han har været en ilter og i høj Grad stridbar Na
tur. Han havde svært ved at holde Fred med sine Em
bedsbrødre, og naar han blev fornærmet, valgte han heller 
ikke sine Udtryk med Skønsomhed, hvilket følgende Ud
drag af den gejstlige Justitsprotokol vidner om.

Den 19. April 1720 stævnede han Præsten i Sennels, 
Hr. Søren Madsen Høiberg, for „grove ubekvemme Ord, 
og, som han formener, for ærerørige Ord og incivile (uhøf
lige, usædelige) Gebærder, som ingen Præstemand anstaar, 
der praktiserer Ethicam og efterlever Theologien.“ For
meldte tildrog sig i Hr. Anders Hardings Dagligstue i Sjør-
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ring Præstegaard, hvor d’Hrr. Høiberg og Langebech var 
nærværende i Anledning af Kirkeregnskabernes Revision, 
Approbation og Underskrift. Endvidere beklagede Hr. 
Langebech sig over, at Hr. Høibergs Fremfærd voldte ham 
saa stor Uro, at han ikke kunde nyde hverken Husfred 
eller Embede. Sagen blev imidlertid hævet for begge Par
ters Vedkommende, da man ikke fandt Anledning til at 
tillægge den videre Betydning.

Ved samme Lejlighed eller umiddelbart efter, at foran
nævnte Sag var afsluttet, melder Justitsprotokollen om en 
ny Sag, men denne Gang blev Brodden vendt mod Hr. 
Langebech selv. Det var Provsten i Sjørring, Hr. Anders 
Harding, der anklagede Fr. Langebech for den gejstlige 
Ret. Under et Besøg i Thisted hos Madame Karen Tho- 
masdatter havde Fr. Langebech i gode Mænds og Kvin
ders Paahør skældt Provsten ud for en Grobian, en Nar, 
en Kjeltring og en Hund o. s. v. Langebech havde nem
lig en Tid i Forvejen givet Møde paa Landemodet i Aal
borg, og til denne Tur havde Provsten lovet at laane ham 
Heste og Vogn. Dette Løfte havde Provsten ikke over
holdt. Turen havde kostet Fr. Langebech hele 8 Rdl. Der
over var han bleven højligen forbitret og gav sin Vrede 
Luft i foranstaaende alt andet end velvalgte Udtryk. Der 
blev ført en Mængde Vidner i Sagen, men da Rektor 
Lyngbye fra Thisted Latinskole vidnede, at han kun ansaa 
Fr. Langebechs Udtalelser for Kællingesladder og Griller 
eller kun rene Fantasier, blev Sagen hævet. „De absinti- 
bus et mortuis nil nisi bonum“, o: de fraværende og de 
døde skal man kun tale godt om, paastaar et af Vidnerne 
i Sagen. Saaledes burde Langebech have baaret sig ad 
over for Provsten, men naar Langebech havde baaret sig 
anderledes ad, var de faldne Udtalelser kun Udtryk for 
Hidsighed og Utilregnelighed, hvorfor Sagen burde falde 
til Jorden. Og saaledes blev det. Man ansaa Langebech
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for gal eller forrykt i Hovedet, hvorfor ingen brød sig 
videre om, hvad han sagde.

De sidste Aar, Langebech levede, havde han en stor 
Strid med Præsten Søren Ammitsbøll i Flade paa Mors. 
Sagen blev i Aaret 1725 bragt for en Provsteret og fylder 
mange Blade i den gejstlige Retsprotokol fra denne Tid, 
men Udbyttet af de mange Sider er kun magert. Megen 
Udenomssnak og lange Omsvøb var ogsaa brugelig i de 
Dage, naar Retten skulde have sin Gænge. En Mængde 
Vidner indkaldtes: Nabopræster og deres Fruer, Sogne
degnen i Skjoldborg og næsten alle Beboerne i Skjoldborg- 
Kallerup.

Fr. Langebech havde nemlig forfattet et Skandskrift 
om Søren Ammitsbøll, og nu rejste hin fra den ene Præste- 
gaard til den anden og læste Skandskriftet op. Hvad 
Skriftet indeholdt, og hvor megen Sandhed der fandtes i 
det, beretter Sägen ikke noget om, men Langebeck blev 
dømt for sin upassende Handlemaade over for Præsten i 
Flade, og ved Vidneafhøringen under Sagens Gang frem
kom mange mærkelige Vidnesbyrd om Fr. Langebech. Ja, 
der blev endogsaa klaget over hans Embedsførelse som 
Præst i Skjoldborg og Kallerup.

Provsterettens Protokol denne Sag vedrørende begyn
der saaledes: „Jens Langballe, Provst over Hundborg Her
red og Sognepræst for Sjørring-Thorsted, gør vitterligt, at 
for mig har andraget ærværdig Hr. Søren Ammitsbøll, 
Sognepræst til Flade og Draaby Sogne i Mors, hvorledes 
han højlig skal beføjes til i Vidners og Attesters Paahør 
at lade indstævne ærværdig Hr. Fr. Langebech angaaende 
en Del nærgaaende Expressioner, Hr. Langebech baade i 
Ord og Skrifter skal her og der i Landet og uden hans 
eget Hus og Sogn haft og brugt om bemeldte Hr. Ammits
bøll, da dog Hr. Fr. Langebech formedelst adskillig ham 
formente uanstændig Uorden baade i og uden hans Em-
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bede skal have mere end nok udi hans egen Del og Fejl 
og derfor burde lade andre ufornærmede.“

Af de mange Vidner, som blev afhørt i Sagen, nævnes 
her Snedsted Præst og Herremanden fra Todbøl, af hvilke 
den sidstes Vidnesbyrd var skriftligt og formede sig som 
et ret alvorligt Angreb paa Fr. Langebechs Virksomhed 
som Sognepræst i Kallerup.

Snedsted Præst vidner: „Fr. Langebech sagde i mit 
Hus: Har 1 hørt det Skondskrift, der er gjort om en ugu
delig Præst i Mors, Hr. Søren Ammitsbøll i Flade? hvor
til jeg svarede nej. Da tog Fr. Langebech et Ark skrevet 
Papir af sin Lomme, læste det op og sagde: Dette er 
Skondskriften ! Og var samme meget plump, skammelig 
og grov. Da sagde jeg: Hold op, det er skammeligt, jeg 
gider ej høre derpaal.saa stak han det i sin Lomme og 
fik det ikke alt udlæst, thi jeg sagde: Tag eder i Vare, 
der er stor Fare hos sligt!“

Foruden denne Klage fremkom der under Vidneafhø
ringen adskillige Klager over Fr. Langebechs præstelige 
Virksomhed. Man klagede over, at han kun sjælden holdt 
Fuldmesse, og at han i sine Prædikener fremkom med 
Udtalelser, som skurrede slemt i Menighedens Øren. Han 
havde sagt i en Prædiken i Kallerup Kirke: „Havde Her
ren ikke været med os, maa jeg nok sige, der et Par Heste 
løb med mig saa langt som Kallerup Kirke, der er 40 Alen 
lang. Havde Herren ikke været med os denne Tid, maa 
jeg nok sige, den Tid jeg var til Skibs med en fuld Skip
per.“ Hvad der egentlig var saa kriminelt ved disse Ud
talelser, er ikke saa let at forstaa. Det er jo kun nogle 
ret plumpe Billeder og Talemaader, som Præsten opvarter 
Menigheden med, men den Slags Prædiken passede sik
kert ikke paa Langebechs Tid, da den stive ortodokse 
Teologi var i Færd med at afløses af den fra Tyskland 
indtrængende Pietisme. Hvis Langebech ikke har haft en 
Skrue løs, har han sikkert været en Mand, der ikke følte

5
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sig bunden eller knuget af Formerne. Der har været noget 
frit og selvstændigt for ikke at sige revolutionært i hans 
Forkyndelse, og den Slags taales i Reglen ikke. Det er 
altid svært at være Banebryder for ny Skikke og ny Tan
ker. Samme Dag, som Langebech talte om den fulde Skip
per, gik han ud af Kirken straks efter, at han var kommen 
ned af Prædikestolen og messede hverken Bønnen eller 
Velsignelsen for Altret. „Jeg vil ikke bede for den konge
lige Residentsstad, men for mit Fødeland Sjælland“, sagde 
han engang i en Prædiken, en Udtalelse, der i Enevæl
dens Dage sikkert maatte skurre i Magthavernes Øren. 
En anden Gang kaldte han alle dem, som sagde det „hel
lige" Evangelium, for Narre.

Herremanden i Todbøl, Oberstløjtnant Erich Zacharias 
v. Kahlen, indsendte til Provsteretten følgende ret mærke
lige Vidnesbyrd : „Som jeg til at aflægge mit Vidne i denne 
Sag er indkaldet og personlig ej kan møde, er dette min 
sandfærdige Attest, at jeg aldrig af nogen Præst har set 
eller hørt saa uskikkelige slemme, uartige og forargerlige 
Ord og Gebærder, som af Hr. Langebech baade for Altret 
og paa Prædikestolen i Kirken, nemlig med Stampen og 
Banken, Springen og Fløjten, Kneppen og Klappen med 
Hænderne som adskillig andet er en Præst uanstændig og 
forargerlig Adfærd, ja han har tit og ofte paa Prædike
stolen talt om Kisselinker, Harekillinger, Hundsfotter, Lorte, 
omendskønt sligt ikke hørte Teksten til; ikke heller holder 
han nogen vis Kirketid, eftersom han advarer til Prædiken, 
saa man endogsaa i den kolde Vintertid har maattet bie 
over Tiden 2, 3 mod 4 Timer, førend han kommer til Kir
ken, endskønt ikke tros, han har haft nogen lovlig For
fald, og han har nogle Gange biet saa længe, at man for 
Alderdoms og Svagheds Skyld har været nødt til at rejse 
hjem fra Kirken igen og ikke høre Prædiken, saa at denne 
Menighed er med Præst saa slet forsynet, som nogen kan 
være.
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Alt dette saa i Sandhed saa at være testerer jeg saa 
sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord.

Todbøl, d. 30. Maj 1725.
Erich Zacharias v. Kahlen.

Et lignende skrifligt Vidnesbyrd fremkom samtidig fra 
v. Kahlens Hustru og hans Datter.

At dette Vidnesbyrd har været Langebech ubehage
ligt, fremgaar tydeligt af, at han i sin Prædiken rettede et 
Angreb paa Herremanden og skosede efter ham. „Hvo du 
er, saa tag dig i Vare for ham i den lange sorte Kjortel, 
om den er af Dammask“, og idet Præsten sagde dette, 
rømmede han sig og pegede sønder paa mod Vinduet 
(Herregaarden Todbøl laa lidt sydvest for Kallerup Kirke). 
Og med Henblik paa den foreliggende Sag, der jo som 
allerede nævnt gik Præsten imod, udtalte han træffende i en 
Prædiken, at „ Kristus døde ikke med en Stævning i Haanden!“

Langebech blev imidlertid dømt til at sagsøges, men 
han beholdt dog sit Embede indtil sin Død, der indtraf d. 
2. December 1727. Han blev kun 53 Aar gi. Maaske er 
han død af en Farsot, thi Eftermanden, Niels Peder Søren
sen Bering, døde kort Tid efter sin Ankomst til Skjold
borg, og Dødeligheden var stor dette Aar.

Mere har jeg ikke kunnet faa ud af de gamle Akt
stykker. I det forløbne 200 Aar er det meste af det, som 
Fr. Langebech har sagt og øvet, glemt og udslettet Saa 
meget er dog sikkert, at Langebech levede længe nok til, 
at hans bitreste Uven, Herremanden fra Todbøl, blev lagt 
til Hvile ved Siden af Alteret i Skjoldborg Kirke, og at v. 
Kahlens Enke gik fra Gaarden af Armod. Mellem Herre
manden og Præsten blev der ikke sluttet noget Forlig, thi 
Herremanden blev begravet uden kirkelige Ceremonier.*) 
Saa stor en Magt havde Præsterne i de Dage. End ikke 
i Døden har Præsten kunnet tilgive sin Uven.

*) Se Aarbog 1908, pag. 53.
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Grandebrev for Øsløs Sogn.
Ved N. SODBORG.

Nedenstaaende Grandebrev, der er fra 1736, har jeg 
fundet i en Landvæsenskommissionsprotokol over Udstyk
ningen af Øsløs Bys Jorder i Aaret 1786. Kommissionen 
har paategnet Brevet og ladet det indføre i Protokollen, 
da Udstykningen var tilendebragt. Brevet har været for
synet med Stempelmærke til 24 Skilling.

* **

„Eftersom hans kongelige Majestæt, vores allernaa- 
digste Arve-Konge og Herre udi sin Lovs 3die Bogs tret
tende Capitul, en og tredive Articul, haver givet menige 
Bønder og Almue paa Landet, som bor udi By og Torp, 
den allernaadigste Tilladelse og Frihed, at de imellem den- 
nem selv maa indgaa og slutte Vedtægt om Hegnet og 
Gærder, Grøfter og Led, item Hjord og andet, som kan 
være Byen til Nytte og Fremtarv, saa haver vi efterskrevne 
Øsløs Sogne Mænd, nemlig Malene, Sal. Hr. Vogeliuses, 
Anne Maria Obel i Syndergaard, Laurids Axelsen, Anders 
Christensen, Christen Pedersen, Jens Nielsen, Mads Jensen, 
Christen Boier, Jens Christensen, Anders Andersen, Peder 
Nielsen, Laurs Nielsen, Niels Laursen, Poul Christensen, 
Christen Nielsen, Peder Bage, Anders Christensen, Jens 
Larsen, Ove Pedersen, Jens Bertelsen, Christen Jensen, 
Laurs Jensen, Jens Andersen, Christen Nielsen, Laurs Jen
sen, Peder Christensen, Jens Nielsen, Christen Toudal, 
Ole Nielsen, Peder Christensen, Jens Jensen, Christen 
Nielsen, Jens Boier og Christen Nielsen paa Heden, samt
lige med hverandre i Dag været paa Grandestævne og
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som ærlige Sogne-Folk, Naboer og Grander til at fore
komme al Tvist og Uenighed oprettet, sluttet og indgaaet 
et venligt og kærligt Grandebrev, som udi efterfølgende 
Punkter:

Om H egnet.

l ste. Marken skal aarlig hegnes 14ten Dage før Sancte 
Valborg-Dag og saa fremdeles, til alt Kornet er 
høstet og kommet i Hus. Imidlertid skal hver Mand 
holde god Varetægt og Fæste paa sit Kreature, og 
og dersom nogen Mands Bæster, Fæs-Høveder, 
Faar eller Svin gør anden Mand Skade paa Korn 
eller Græs, da skal den, som Høvederne ejer, be
tale Skaden uden al Lovmaal og Proces, og dersom 
de tvistende ikke indbyrdes derom kunne forenes, 
da skal samtlige Bymændene med Grandefogeden 
samles paa Grandestævne og kende dem imellem, 
saaledes som Grandefogeden med fire Mand lov- 
ligen takserer den gjorte Skade, hvorefter Betalingen 
af den, som ejer Høvederne, til den, som Skaden 
har lidt, straks uden Ophold skal ske, eller derfor 
af hans Hus og Bo at maatte udpantes; og desfor
uden skal den, hvis Høveder saaledes har gaaet sin 
Nabo til Skade, bøde til Byen for hver Øghøved 
eller Fæhøved, stort eller lidet, fire Skilling, og for 
hvert Svin eller Faar een Skilling.

2dct. Ingen maa lade noget Kreatur eller Kvæg, af hvad 
Slags det være kan, lidet eller stort, gaa løst i Mar
ken, førend den er ganske ledig for Neg og Rivelse. 
Langt mindre maa nogen slaa noget Kvæg, lidet 
eller stort, værdesløs i Marken, saalænge der er Neg 
eller Rivelse paa Marken at finde. Hvo herimod 
fordrister sig at gøre skal være strafskyldig til Byen 
for een slet Daler og desforuden betale Skaden til 
den paaklagende efter Danemænds Syn og Tak
sering.
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3dlu. Ingen maa lade Svin eller Grise gaa paa Marken i 
de Tider om Aaret, de Jorden kan oprode og be
skadige, med mindre de ere saa forsvarlig i Næsen 
ringet, at de i ringeste Maader ingen Skade kan 
gøre, under to Skilligs Straf af hver, som saaledes 
uringet antræffes og befindes.

4dc. Der maa ej heller nogen mod nogen Mands Villie 
og Minde tyre sine Høveder paa anden Mands Ager 
eller Eng i Hegnetiden, ej heller gøre Tyrer saa 
lange, at de kan række over Agerrenerne; end sker 
det, da betale Skaden og bøde derforuden til Byen 
for hver Høved otte Skilling.

5tc. Ej heller maa nogen tyre sine Følhopper op til an
den Mands Korn, at Føllene ikke skal æde eller 
nedtræde anden Mands Korn; hvo herimod befindes 
at gøre betaler Skaden og desforuden bøde til Byen 
for hver Gang, der paaklages, otte Skilling.

6,e. Slipper ellers nogen tyred Kreatur løs og gør anden 
Mand Skade, da bør den, det ejer, at betale Skaden 
og desforuden for hver Gang bøde til Byen fire 
Skilling; men er det Køer, som af Vaade bisser løs 
og straks løber hjem til Hus uden at opholde sig i 
anden Mands Korn eller Eng, og det bevises, at 
Tyren (Tøjret) var fast derpaa, og Hælen vel ned- 
dreven, bødes ej derfor.

7nde. End befindes nogen Øghøved eller Fæhøved saa 
skadeligt, at der ingen Dige eller Lukkelse, som lov
ligt og forsvarligt er opsat, derfor kan staa, at det 
jo derover kan komme, da skal Ejermanden, efter 
at han tilforn derom er advaret, være forpligtet at 
holde samme i god Fæste, saa det ingenlunde stø
der sig løs til at gøre nogen Mand Skade i sit Korn 
eller Græs; end vil han det ikke gøre og derpaa 
klages, da at betale hvis Skade, det gjort haver og



71

desforuden bøde til Byen for hver Gang saadant 
sker tolv Skilling.

gnde ingen, ihvo det være kan, maa enten Nat eller Dag 
slaa eller rykke Korn eller Græs paa anden Mands 
Agertolde eller Eng, ej heller paa de Steder, hvor 
tvende Mænds Agre ligger Ren om Ren; dersom 
nogen antræffes herimod at gøre skal straks efter 
Dannemænds Syn og Taksering betale Skaden, og 
desforuden for hver Gang give til Byen to Mark 
Danske, om det sker om Dagen; men begaas sligt 
om Nattetider, da bødes dobbelt, nemlig 4 Mark.

9l,dc. Hver Mand her i Byen og Sognet, som haver Gæs, 
skal holde dennem under god Varetægt i Hegne- 
tiden, som er fra St. Walborg Dag og til alt Hø og 
Korn er kommen i Hus, saa at de ikke gører anden 
Mand Skade enten i hans Korn eller Eng; befindes 
anderledes og det paaklages, da den, som ejer samme 
Gæs, efter Dannemænds Sigelse at betale Skaden, 
som de gjort haver, og desforuden bøde til Byen 
for hver Hjord Gæs og for hver Gang, de saaledes 
nogen til Skade befindes, fire Skilling.

10"de. Ingen maa lade sine Vædere efter Mikkelsdag gaa 
løse paa Marken imellem Faarene, mens enhver skal 
være forpligtet at holde sine i Fæste, og hvilken 
Væder, som i saa Maader løs befindes, deraf skal 
af Ejermanden betales til Straf fire Skilling.

Om D iger, Grøft o g  Leder.

1 l tc. Hver Mand her i Byen og Sognet ekal dige for sin 
Ager og Eng, hvor det støder paa Diger, og skal 
alle Diger, som nu er og ellers alle, som af gammel 
Tid plejer at diges baade for Mark og Eng, herefter 
aarlig optages og diges fjorten Dage før Sancte Wal
borg Dag og siden tilbørlig holdes vedlige, saa fuld
kommen dygtig og forsvarlig som Grandfogden og
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fire Mænd holder dem for gode at være; dersom 
nogen herudi findes efterladen bøde til Byen hver 
Gang een Mark Danske, og dersom han ikke inden 
anden Dag efter skaffer sine Diger færdig, bøder 
han atter een Mark, og siden være Granderne til
ladt dem ved andre at lade færdig gøre, og hvis 
Bekostning derpaa gøres, igen af den skyldiges Bo 
at udpantes, og bliver nogen Gaard eller Bo øde i 
Byen, da skal den, som nyder Græsning eller Av
lingen, holde Digerne vedlige.

12te. Ingen Mand maa i By eller Mark udflytte deres Di
ger fra de Steder, som de af gammel Tid haver 
staaet, og hvem som indlukker, indplanter eller noget 
i saa Maader indgærder, lidet eller meget, i Byen, 
deres Kaalhauger og Tofte dermed at gøre større, 
eller nogen i Marken noget Dige udflytter, den haver 
Grandfogden med fire Mænd, som han til sig tager, 
at pante, første Gang for en Mark, og advare den, 
som det haver gjort, at han det inden anden Dags 
Aften nedtager, sker det ikke, panter Grandfogden 
ham anden Gang for to Mark og atter tilsiger ham 
det at nedkaste; vil han endda ikke, pantes han 
tredie Gang for tre Mark Danske, og vil han ikke 
selv det nedkaste, haver Grandfogden med Bymæn- 
dene dette at lade gøre.

13"de De, som befindes at have særdeles Hauger og Luk- 
kelser, skal være forpligtede til at holde Diger og 
Grøfter deromkring saa forsvarlig vedlige, som de 
vil have Fred paa deres eget.

14nde. Lederne for Byens Mark skal aarligen forsvarlig 
være ophængt og lukt fjorten Dage før Sc. Wald- 
borg Dag, som Grandfogden paa Byens Bekostning 
haver at lade færdig skaffe, og hvis nogen ikke god
villig vil betale sin Anpart af den Bekostning derpaa 
gøres, da maa det hos hannem udpantes.
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15nde. Dersom nogen lukker Marklederne op og ikke luk
ker dem efter sig igen, bøde for hver Gang til Byen 
fire Skilling og desforuden betale den Skade, som 
derved kan hændes.

Om T ørve^ røft, L yngslet og  Ræ ved Fjorden.

16ndc. Ingen Gaardmand, Boelsmand eller Husmand eller 
nogen, hvem det være kan, maa grave eller grave 
lade Brændtørv i Udmarken, førend det paa Grand
stævne af menige Bymænd bliver vedtagen og sam
tykt, hvo herimod fordrister sig at grave eller grave 
lade, førend det saaledes bevilget og paalagt er, da 
skal Tørvene være forbrudte til de fattige og des
foruden være strafskyldige for hvert Læs til Byen 
fire Skilling; men dersom nogen befindes, være sig 
hvo det være kan, at sælge Tørv til andre uden 
Bys Folk, gamle eller nye Tørv, enten Sommer eller 
Vinter, og det lovlig kan bevises, da skal samme 
Tørve være forbrudte til nødtørftige og ellers des
foruden bøde til Byen for hvert Læs en Sietdaler.

17,lde. Belangende Lyngslet udi Øsløs Udmark, da er saa
ledes af os samtykt og indgaaet, at enhver af os 
herudi Øsløs Sogn og By, nemlig Gaardmænd og 
Boelsmænd derudi maa lade slaa og bjerge og til 
deres Hus hjemføre aarligen ligesom vi efter Land- 
maalings Takst skatter til, og det saameget, at det 
kan være paa hver Tønde Hartkorn halvanden Læs 
Lyng, dernæst er det saaledes sluttet og aftalt, at 
enhver Husmand her i Byen, som haver matricul- 
terede Huse, enten eet eller tvende Huse i Fæste 
og Brugelighed, nyder aarlig til deres Huses For
nødenhed to Læs Lyng, men alle jordeløse Huse, 
hver et Læs, dog Degnen og Smeden tillades aarlig 
fire Læs hver at maa lade slaa og bjerge. Item 
nyder Christen Nielsen paa Heden aarlig tre Læs
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Lyng, saavelsom til Laurs Jensen af Goldings Sted 
to Læs Lyng og til det Versted (utydeligt i Origi
nalen), han paaboede, to Læs.

Men dersom det befindes, at nogen af os, enten 
Gaardmænd, Boelsmænd, Husmænd eller anden, 
være sig hvo det være kan, slaar eller lader slaa 
og bjerge mere end som hannem her ovenbenævnte 
tilladt er, eller og det lovlig bevises, at nogen enten 
paa Aastederne eller fra deres Gaarde og Huse, 
Vinter eller Sommer, sælger enten nyt eller gam
melt Lyng, da skal samme ikke aleneste være for
brudt til de nødtrængende, men endog være straf
skyldig for hvert Læs tre Mark.

18ndc. Græs i Udmarken, om der er noget, som tjener til 
at slaaes, maa ingen slaa eller bjerge uden i sine 
egne Skifter under en Rigsdalers Forbrydelse for 
hvert halve Læs.

19nde. Ingen Slags Tørv, undtagen Digetørv, maa graves 
fra Søndergaard indtil Skellet i Strand-Kær, tvært 
over fra Lyngby Høj og nør til Snekkedal under to 
Marks Bøder for hvert Læs, og Tørvene desuden 
paa Stedet at sønderhakkes.

20nde. Hvis Ræ, som af Fjorden opskylles og indkommer, 
forbliver ved de Skifter, som af Fjorden opskylles 
og indkommer, forbliver ved de Skifter, som derpaa 
tilforn gjort er, og dersom nogen befindes enten Nat 
eller Dag at begive sig til anden Mands Skifter og 
deraf tager og bortfører, giver til Straf for hvert 
Læs to Mark; ej heller maa nogen ved Fjordsiden 
lade sig finde at bjerge noget Ræ fra Solens Ned
gang og til Solens Opgang under foreskrevne Straf.

Om Lydighed og  Skikkelighed.

21nde. Grandfogden skal udvælges aarligen hver Kyndel
missedag paa Grandestævne af samtlige Bymæn-
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dene, og hvilken Mand i Byen, som de fleste af 
Bymændene vorder eens om at udnævne, skal uden 
al Undskyldning være Grandfoged et Aar omkring, 
dog maa der ingen udnævnes, som er syg og senge
liggende, skrøbelig, vanvittig eller skødesløs, men 
altid en trofast og god Dannemand, og hvo, som 
saaledes har været Grandfoged et Aar, maa ikke 
udnævnes igen næste seks Aar, medmindre han det 
selv godvilligen samtykker. Dersom nogen modvil
lig imodstaar og ikke vil være Grandfoged, naar 
som helst han dygtig og god for dertil eragtes, bøde 
til Byen to Rigsdaler, som Bymændene hos han
nem udpanter, og da nævnes i hans Sted en anden, 
som dette Aar skal være Grandfoged.

22ndc. Til en Begyndelse haver Christen Jensen Skaarup 
dette Aar 1736 sig paataget at være Grandfoged og 
til sig taget dette Grandebrev, hvorover han og alle 
hans Efterkommere skal holde saaledes, som de for 
Gud og Øvrigheden vil ansvare og bekendt være 
og ikke lægge en eller anden for Had i nogen Ting,
men lade hver nyde Ret o g ........... (Ordet er her
ulæseligt) og ingen frem for andre imod dette, som 
foreskrevet staar, forskaane eller forudrette, og bli
ver dette Grandebrev alt udi Grandefogdens Hus 
og Gemme Mand efter Mand, og skal den sidste 
Grandfoged altid svare til Grandebrevet, og By
mændene at have Magt deraf hannem at æske, og 
til ham den igen at levere og enhver, som til Grande
foged sættes, altid kræve og annamme dette Grande
brev aarlig paa Kyndelmisse-Dag, hvor den da 
ogsaa aarlig paa Grandestævne Ord fra Ord til alle 
Bymændenes Efterretning skal lydeligen oplæses.

23,ldc. Dersom nogen Grandfoged ikke Grandebrevet |: til
ligemed den igennemdragne, forseglede og under
skrevne Bog, som til Bødestraffes Udgifter derudi
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at indføre, heri Sognet indrettet er :| fra sig leverer, 
naar han kvitterer Grandfogdens Bestilling, da skal 
hans Fæste være forbrudt paa hans Gaard, om hans 
Husbond det for godt synes, og til Byen skal han 
betale to Rigsdaler og dog skaffe Grandebrevet og 
Bog tilstede.

24»di‘. Hver Mand heri Sognet og Byen skal bevise Grand- 
fogden tilbørlig Lydighed udi alt det, som han, efter 
dette Grandebrev paabyder til Byens og menige 
Mænds Nytte og Gavn, og skal Bymændene hver 
Søndag, to Timer efter Prædiken og Gudstjeneste 
er fuldendt og forrettet, møde paa Grandestævne 
paa det Sted, hvor den anordnes, med mindre han 
ikke i Byen er til Stede eller saa skrøbelig, at han 
ikke kan; thi da skal i hans Sted møde den bedste 
Karl eller Dreng, som findes i hans Gaard, men 
dersom noget højst magtpaaliggende maatte fore
falde, som ikke kunde lade den bestemte Tid- at 
opbie, da skal Grandfogden lade Bymændene ad
vare, at de straks inden to Timers Forløb møde 
paa Grandestævne at paahøre, hvis som er at fore
give, og dersom nogen da eller om Søndagen, som 
meldt er, befindes modvillig og ikke vil møde paa 
Grandestævne betale til Byen for hver Gang fire 
Skilling, som Grandfogden straks hos hannem haver 
at udpante, om den ikke godvillig vil betale.

25,,dR. Naar Grandfogden skal pante nogen Mand i Byen, 
da skal to af Bymændene altid følge med, hvilke 
han begærer, som ikke maa nægte det under otte 
Skillings Straf til Byen, og dersom han kommer i 
nogen Mands Hus eller Gaard, og der vorder ilde 
tiltalt, truet eller undsagt, da skal den Mand, som 
hannem saa ubesindig overfuser, betale til Straf til 
Byen tre Mark Danske, men overfaldes Grandfogden 
eller hans medfølgende med Hug og Slag, da skal
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det agtes og ansees at være en Vold, være sig paa 
hvad Sted sligt sker eller begaaes, enten i By eller 
uden Byen. Paa Grandestævne skal og maa ingen 
bande eller lygte (lyve) hinanden eller bruge nogen 
usømmelig Skældsord, men hvem som det gør, skal 
straks give til Straf fire Skilling eller de hos han
nem udpantes, og dersom nogen vorder saa ube
sindig, at han slaar anden Mand paa Grandestævne, 
da bøde til Byen to Rigsdaler og desforuden straf
fes efter Loven.

26,,de. Belangende Fæ og Kreatur, være sig Bæster eller 
andet, som tages og findes i Mark eller Eng nogen 
Mand til Skade, dermed forholdes saaledes, at den 
som finder og tager anden Mands Kreatur i sit Korn 
eller Græs udi Hegnetiden, skal straks føre det i 
Grandfogdens Hus eller Gaard og give Ejermanden 
til samme Kreatur det tilkende, og han at være plig
tig sit Kreatur uden Ophold at indløse og bøde 
derfor efter Grandebrevet, vil han det ikke gøre, da 
skal Grandfogden til sig tage tvende Mænd og ud
pante Bøderne, eftersom Skaden kan være; men 
dersom den, som Kreaturet ejer, vil nægte, at hans 
ej har gaaet hans Nabo til Skade, da bør den, som 
Kreaturet indtog, enten gøre det bevisligt, om han 
kan eller gøre sin edelige Forklaring derom til Sand
heds Oplysning og Stadfæstelse, som Grandfogden 
da holder sig efterrettelig.

Om B ød ern es Udgifter og  A nvendelse.

27"dc. Alle de Bøder, som efter dette Grandebrev af By-
mændene bliver til at udgives, skal forblive i Grand
fogdens Gemme til Aarets Omgang, og skal af samme 
først Ledene til Byens Mark bekostes, og hvis (hvad) 
overbliver skal anvendes paa hvis andet, som vores 
By kan være til Nytte efter Bymændenes Sigelse og
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Samtykke. At foreskrevne Punkter saaledes uryg
gelig holdes og efterkommes skal, dertil Bekræftelse 
haver vi dette samtlig med vores egne Hænder Bo
mærker underskrevet saavelsom igennemdraget og 
forseglet. Datum, Øsløs den 30te April 1736.

[Herefter følger alle Underskrivernes Navne, som er 
de samme, som er nævnte i Begyndelsen af Brevet og 
derfor ikke medtages her. Derefter kommer de Mænds 
Underskrifter, som har Fæstebønder i Sognet.]

„Til Vitterlighed underskriver jeg ligesom min Formand 
Oluf Obel, Magdalene Steenstrup Salig Hr. Michel Wogeli 
Enke; Anne Marie Obel. Paa Velbaarne Friherreinde Gers- 
dorfs Vegne tilstaas dette, at hendes Tjenere holder sig 
samme efterrettelig.

Thisted, den 13. Oktober 1736.
C. Gaspergaard.

Paa den Maade underskriver og forsegler jeg dette 
Grandebrev, at saafremt de tvende Mænd i Øsløs, for 
hvilke jeg er Forsvar, uden mit eller deres Husbonds Minde 
og Villie, rejser eller foraarsager nogen Proces, da de selv 
dertil at være ansvarlige, saavel til Processen i sig selv 
som til dens Bekostning, hvilket jeg under Haand og Sig
net bekræfter.

Kokkedal, den 27. Juli 1736.
Braes.

Paa lige Maade underskriver jeg for min Bonde. 
Den 21. Oktober 1736.

Rubech Humble.
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Publiceret for Hanherredernes Tings Ret den 1ste Fe- 
bruarii Ao 1738. Testerer.

Severin Brun (L. S.) Mondrup Lund (L. S.)

Forevist i Hanherredernes Ret Løverdagen den 14de 
Februarii 1736. Testerer.

Mondrup Lund.
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Hans Ditlev Bendixsen.
Af M. AABERG.

Paa Thisted søndre Kirkegaard findes et meget stort 
Gravmæle af slebet Granit, et af de største og smukkeste 
i sin Art i de nordiske Lande. Dette kostbare Mindes
mærke er af den efterlevende Hustru rejst over forhenv. 
Skibsbygger Hans Ditlev Bendixsen, som i mange Aar drev 
en stor Virksomhed ved Humboldt Bugten, ikke langt fra 
Byen Eureka i det nordlige Kalifornien.

H. D. Bendixsen var født i Thisted den 14. Oktober 
1842. Forældrene var Konsul F. C. Bendixsen og Mariane 
Bendixsen, f. v. Mehren. Efter sin Konfirmation kom han 
til Aalborg i Skibsbyggerlære og var her i 2 Aar. Der
efter arbejdede han et Par Aar hos en Skibsbygger Jør
gensen i København og tog derpaa til Søs som Tømmer
mand. I 1863 tog han Hyre til Kalifornien, men først i
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1865 ankom han til dette sit Bestemmelsessted. Han fik 
Arbejde i Turners Skibsgaard ved San Francisko Bugten 
og forblev her til 1868, da han fik Ansættelse ved et Skibs
byggeri oppe ved Humboldtbugten, beliggende ca. 225 eng. 
Mile nord for St. Francisko. To Aar efter etablerede Ben- 
dixsen sig som Skibsbygger Turners Eftfl. og i 1872 flyt
tede han sin Forretning til Fairhaven, hvor den kom til 
at ligge paa en Halvø, kun V2 eng. Mil fra Stillehavet.

Bendixsen, der ikke var i Besiddelse af synderlig Ka
pital, havde meget at kæmpe med. To Gange maatte han 
paa Grund af indtrufne Uheld standse sine Betalinger, og 
da han efter den sidste Betalingsstandsnihg atter kom lidt 
paa Fode, brændte hans store Savmølle midt i den travleste 
Tid. Saa vidt vides var den ikke forsikret. Han var 
næppe kommet over alt dette, hvis der ikke havde været 
rige Folk i Eureka, der havde interesseret sig for hans 
Virksomhed og sørget for, at den blev holdt i Gang. Man 
havde set, at H. D. Bendixsen var en Mand, der kunde 
bygges paa, og derfor var der begge Gange, da Vanske
lighederne taarnede sig op omkring ham, Rigmænd, som 
traadte til, købte hans Skibsbyggeri og lod ham købe det 
tilbage igen, naar han kunde skaffe de fornødne Penge.

En væsentlig Grund til, at Pengene ved de nævnte 
Lejligheder slap op for B., var den, at han tildels maatte 
bygge sine Skibe for egen Regning og stadig selv maatte 
tage Part i dem ved Salget. Da han som Regel byggede 
3—4 Skibe aarlig, forstaar man, at det var store Kapitaler, 
han paa den Maade fik bundne. Det var for det meste 
3- og 4-mastede Skonnerter, bestemte til Stillehavsfarten, 
han byggede, de fleste af dem var paa under 500 Tons, 
men han byggede ogsaa Fartøjer paa op til 1000 Tons og 
derover, og der skulde altsaa mange Penge til en saadan 
Virksomhed. Hyppigt sysselsatte han fra 100 op til 150 
Mand paa sit Værft. Til Førere af de Skibe, Bendixsen 
havde Part i, antog han fortrinsvis danske Sømænd. B.

6
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var altid første Mand ved Arbejdet paa sit Værft, den 
ledende Aand i et og alt. De Folk, der har fulgt ham i 
hans Virksomhed derovre i det fjerne Vesten, omtaler med 
den største Respekt hans enorme, aldrig svigtende Arbejds
evne, hans overordentlige Energi og Viljekraft og hans 
sjældne Hukommelse. Ikke nok med, at han selv lavede 
alle Tegninger og foretog alle Beregninger, ledede han selv 
Arbejdet fra først til sidst, og han vidste paa en Prik, 
hvor ethvert Stykke Materiale fandtes, lige fra det mindste 
Søm til de store Tømmerblokke, han hentede hjem ude 
fra Kaliforniens Kæmpeskove.

B. var i Amerika mange Aar, før han søgte Forbin
delse med sin hjemmeværende Slægt. Skønt udgaaet af 
en velstillet Familie i det gamle Land, har han, saa vidt 
man kan se, aldrig søgt Støtte hos denne, men har været 
en self-made-man ud til Fingerspidserne. Hvis hans Ar
bejde for at kæmpe sig frem var mislykkedes, havde man 
vel aldrig hørt fra ham. Og man kan sige sig selv, at 
uden den vældige, sammenbidte, aldrig svigtende Energi, 
hvoraf denne Mand var i Besiddelse, parret med stor Jævn
hed i Tankegang og Livsførsel, var det aldrig lykkedes 
ham at overvinde de store Vanskeligheder, som i Aarenes 
Løb taarnede sig op omkring ham.

Det første Brev til Hjemmet afsendte B. i November 
1880 til sin Broder, daværende Proprietær A. Bendixsen, 
Skibstedgaard. Han fortæller her, at det er mange Aar 
siden, han har skrevet til nogen af sine Slægtninge, og at 
det falder ham vanskeligt at benytte Modersmaalet, som 
han aldrig skriver og kun sjældent taler. Og saa fortæl
ler han kort og knapt om sin Virksomhed derude paa 
Stillehavskysten. I de første 3 Aar, han var etableret, byg
gede han ikke mindre end 29 Skonnerter foruden Pramme 
og Reparationer. Tiderne var den Gang gode, Daglønnen 
var høj og der var vældigt Liv i Forretningen. Alle troede, 
at dette skulde vedvare, men pludselig sank man fra Høj-
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konjunkturen ned i Bølgedalen. Som B. skriver i Brevet: 
„Bunden faldt ud af det hele“.

Han havde ogsaa haft andre Genvordigheder. Den 
14. August 1874 indgik han Ægteskab med en sønderjydsk 
Pige, hvilket Ægteskab dog kun blev af kort Varighed. 
Den 20. Januar 1880 indgik han paany Ægteskab, denne 
Gang med en Pige fra Emmerich am Rhein, Emma Taegen, 
og B. skriver i Brevet til Broderen, at han nu føler sig til
freds og lykkelig. Han tilføjer, at det er hans Hustru, der 
harfaaet ham til at skrive. Deres Ægteskab forblev barnløst.

1 Aaret 1893 besøgte B., der ledsagedes af sin Hustru, 
efter 30 Aars Fraværelse atter sit Fødeland. De fik den 
bedste og hjerteligste Modtagelse hos hans Slægt, særlig 
hos Brødrene, Propr. A. Bendixsen, Skibstedgaard, samt 
Tobaksfabrikant Chr. Bendixsen og Konsul C. Bendixsen, 
Thisted, der alle tilligemed deres Hustruer og Børn følte 
sig i høj Grad lykkelige ved at gense den længe savnede 
Broder, der var rejst hjemme fra som en forvoven og livs
glad Ungersvend og nu var forvandlet til en graahaaret, 
alvorlig Mand af den amerikanske Gentlemanstype. Ord
knap og sindig var han i hele sit Væsen, og man fik Ind
tryk af, at han var en Mand, hvis Sind ikke let lod sig 
bringe ud af Ligevægt. Forfatteren af nærværende mindes, 
at der ved en Fest, Tobaksfabrikant Chr. Bendixsen havde 
foranstaltet i Anledning af Broderens Hjemkomst, blev sun
gen en Sang, som denne sidste endnu mindedes fra sin 
Barndom, og man hørte ham da stemme i med. Hans 
Hustru, der ikke talte Dansk, men kun Tysk og Engeisk, 
blev i den Anledning meget forbavset. Det er første Gang, 
sagde hun, jeg har hørt min Mand synge. Man forstaar 
heraf, hvad det koster et Menneske at blive revet ud af 
den aandelige Jordbund, hvori det er opvokset, for derefter 
at henleve hele sit Liv blandt fremmede, hvor alle de fineste 
Spirer i Sjælelivet kvæles af Mangel paa Næring. Selv 
skriver B. i et Brev, som han efter Besøget i Danmark
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skrev under en Visit hos sin Hustrus Søster i Holland: 
„Jeg er meget glad, jeg kom hjem. Det har været som en 
Oase i Ørkenen paa min Vandring gennem Livet."

I Efteraaret 1893 var B. atter ved Humboldtbugten, 
hvor han fortsatte sin Virksomhed. Det gik jo altid i Spring, 
nogle Aar var gode med mange Nybygninger, andre sløje 
og uden synderlig Virksomhed. I 1898 var B. kommen 
saa vidt, at han kunde lade sit 100. Skib løbe af Stabelen. 
Det var, som det fremgaar af en Beskrivelse i et Eureka- 
blad, en stor Firemaster, som blev opkaldt efter Bygmeste
ren H. D. Bendixsen. Hans Hustru besørgede Daaben, 
idet hun knuste en Flaske Vin over Skibets Boug. Dette 
Skib var den største Skonnert, B. indtil da havde bygget. 
Den var 173,5 Fod lang, 37,j Fod bred, 13,5 Fod dyb og 
maalte 641,tg Tons. Han byggede endnu 13 Skibe, deraf 
enkelte Dampere, og sluttede derpaa sin Virksomhed, idet 
han solgte Skibsbyggeriet til et Aktieselskab.

Bevæggrunden hertil var, som det fremgaar af Brevene 
til Hjemmet, utvivlsomt den, at han længtes efter Danmark 
og ønskede at komme hjem. Hyppig klager han tillige 
over, at han føler sig træt og overanstrængt, men den første 
og vigtigste Bevæggrund er som sagt den, at han efter en 
Gang at have været hjemme ikke mere kan slippe Føde
landet og Slægten derhjemme ud af Tankerne. Da han 
fik afhændet sin Virksomhed, var han en efter danske For
hold rig Mand, men ellers havde han og hans Hustru levet 
som ganske jævne Folk, og B. skriver selv, at de omgik
kes kun jævne Mennesker; hans Hustru udførte endnu i 
1894 selv alt sit Arbejde, de holdt ikke en Gang Pige. B.s 
Formue ansloges efter Salget til ca. 1 Miljon Kroner.

Imidlertid var han ikke endnu i Stand til at rejse hjem, 
thi han havde en Proces om en Sum paa 20,000 Dollars, 
som han havde tilgode i en Damper, han havde bygget, 
og denne Sag skulde han først have bragt til en heldig 
Afslutning, hvilket ogsaa lykkedes ham. Han vilde derefter
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tilligemed sin Hustru rejse hjem, men om de vilde blive 
hjemme for bestandig, var endnu usikkert. De skulde først 
prøve, om de kunde taale Vinterkulden i Danmark. I Ka
lifornien var de jo vænnet til det milde Klima med Som
mer hele Aaret om.

Men netop som Tiden til Hjemrejsen var kommen, 
indtraf der et Tilfælde, som bragte alle de tidligere Planer 
til at strande. En Søn af en af Bendixsens Ungdomsven
ner, en Kaptejn Hansen, var død i Eureka, og Bendixsen 
rejste fra St. Francisko, hvor han da var bosat, op til Eu
reka for at overvære Begravelsen. Her blev han syg, som 
det angives af Gulsot i Forbindelse med en Hjertefejl, og 
i Løbet af ti Dage døde han den 12. Februar 1902. Hans 
Hustru var hurtigst muligt rejst op til Eureka og havde 
plejet ham til det sidste. Hvor stærkt B.s Hjerte hængte 
ved Fødelandet, ser man deraf, at han endnu paa sit Døds
leje stadig talte om Danmark, det Land, hvortil hans Hu 
stod, men som han aldrig mere skulde gense.

Men kunde han ikke naa hjem i levende Live, skulde 
i det mindste hans jordiske Levninger hvile i Fædrelan
dets Jord. Hans Lig blev derfor balsameret for derpaa, 
efter hans derom udtalte Ønske, af hans Hustru at blive 
ført tilbage til Danmark.

I den dansk-amerikanske Presse fik B. ved sin Død 
det mest rosende Eftermæle. Saaledes skrev St. Francisko- 
bladet „Bien“ i en Nekrolog:

„Bendixsen var en anset Mand i Humboldt County, og hans 
Ry naaede langt udenfor dettes Grænser. I 35 Aar levede og vir
kede han i denne afsides Plads og var kendt, æret og agtet af 
alle, han kom i selv den fjerneste Forbindelse med . . .

„Elskværdigere Mand at omgaas i det daglige Liv skulde man
lede længe e f te r ........... Han var en Mand, hvis Ord man kunde
stole paa, og han kendte ikke til Standsforskel, men var ligefrem 
og elskværdig mod alle.“

Bladet bringer derhos i Spidsen af det paagældende 
Numer Bendixsens Billede, ledsaget af følgende Digt:
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Der lyser Solblink over Humboldt Bugt, 
de kaster lyse Striber over Vandet, 
de kruser sig saa lyst og let og smukt 
i tavse, lysblaa Bølgers sagte Flugt, 
der ruller sig evindeligt mod Landet 
og kysser med en sagte Skvulpen Sandet

Derinde ligger Værftet tavst og dødt; 
af Øksens Hug man hører ikke Klangen.
Hvor Øjet før har store Skuder mødt, 
hvor høje Master knejste stolt og støt, 
er stille nu; hver Arbejds-Id er fangen.
Der vajer Flag — men ak! kun halvt paa Stangen.

Thi han er død, den viljestærke Mand, 
som samled’ om sig her en Arbejdsskare, 
som skabte Virken paa det øde Sand, 
som sendte ud i Bugtens klare Vand 
de stolte Skibe, som vor Kyst befare, 
og som i Tiden vil hans Navn bevare.

Her virked’ han, foruden Brask og Bram, 
roligt og sejgt — han vidste, hvad han vilde.
Om Skæbnen var ham naadig eller gram, 
man mærkede ej synderlig paa ham; 
han passede sin Dont kun ganske stille 
fra tidlig Morgen og til Aften silde.

Trods Tidens Modgang og trods Ungdoms Savn
han mægtet har et Livsværk stort at yde;
han virket har, fler end sig selv til Gavn,
blandt Venner — Penge — og et anset Navn.
Og nu, da ret han Livet skulde nyde,
nu var det, han Farvel det maatte byde.

* **
Der lyser Solblink over Humboldt Bugt, 
hvis Bølger sagte ind mod Kysten rinder; 
de kruser sig saa lyst og let og smukt 
og tager mine Tanker med paa Flugt,
— de Tanker, som for Rytmer Ord ej finder, 
men forme sig til tusind smukke Minder.

Gustav Nielsen.

Eureka-Bladet „The Daily Standard“ skrev:
„I Provinsen Humboldts og den amerikanske Vestkysts kom

mercielle Historie er der vistnok intet mere velkendt Navn end H.
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D. Bendixsens, som var den længstlevende af de Skibsbyggere, 
der banede Vej i Humboldt Bugt. Hans Skibe var kendte i saa 
at sige hver eneste Havn paa Amerikas Vestkyst lige fra Kap Horn 
til Landpynten ved Barrow, paa alle Øerne i Stillehavet, som har 
Forbindelser pr. Skib, i avstralske og japanesiske Havne samt paa 
Asiens Kyst lige fra Kanton til Sibiriens raakolde Strande. Saa 
snart man paa et af disse Steder hørte, at et Skib var bygget af 
Bendixsen, blev dette opfattet som en Garanti for Styrke, Sødyg
tighed og Skønhed.“

Først Torsdag den 8. Maj 1902 ankom B.s jordiske 
Levninger til Thisted, nedlagt i en prægtig med fem store 
Sølvplader dækket og med Sølvhaandtag forsynet Kobber
kiste.

Lørdag den 17. Maj fandt Bisættelsen Sted fra Thisted 
Kirke, hvor et talrigt Følge var samlet. Talen holdtes af 
Sognepræsten, Jac. Hansen, der i en udmærket Tale min
dedes den afdødes mærkelige Livsførelse, idet han derhos 
særlig dvælede ved den store Kærlighed, han trods de 
mange Aars Ophold i Amerika havde vedblevet at bevare 
til Danmark.

De mandlige Medlemmer af den afdødes Slægt bar 
sluttelig Kisten ud af Kirken, hvorefter den ledsaget af det 
store Følge kørtes til Begravelsespladsen paa søndre Kirke- 
gaard. Her havde Enken paa en Skraaning ned imod Syd 
erhvervet et Grundstykke paa 24 X  36 Fod, hvor der var 
opført en Gravhvælving, som var bestemt til at optage 
ikke alene B., men tillige hans efterlevende Hustru. Oven 
paa Gravhvælvingen opførtes derefter det store Monument 
med tilhørende prægtige Indfatning, som siden har hørt til 
Thisted Bys største Seværdigheder. Enken har senere 
skænket et Legat paa 14,000 Kroner til Thisted Kommune, 
mod at Byraadet fører Tilsyn med Mindesmærket, sørger 
for friske Blomster paa dette samt for Vedligeholdelsen.

Den afdødes Hu havde alle Dage staaet til Søen, han 
havde selv pløjet Havet i sine unge Dage, og han havde 
fra sit Skibsværft udsendt en Mængde Skibe, alle bestemte
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til at pløje det største af alle Verdenshave. Det var da 
fuldstændig symbolsk, at hans jordiske Levninger fandt 
deres sidste Hvilested her ved den blanke Fjord, hvortil 
saa mange af hans Ungdoms glade Minder, dem han havde 
levet og tæret paa gennem et haardt og strengt Mand
domsliv, knyttede sig. Det havde vist sig, at der bag det 
kolde Ydre bankede et varmt og deltagende Hjerte, som 
lige til det sidste havde følt dybt og kærligt for det Folk, 
det Land og den Slægt, han tilhørte. Derfor vil ogsaa 
hans Landsmænd vide at sætte Pris paa Mindet om denne 
Mand, der i skarp Modsætning til det store, pragtfulde 
Gravmæle, der er rejst over ham, selv var saa fordrings
løs og beskeden i sine Fordringer til Livet og som i de 
Breve, han sendte til Hjemlandet, stadig prædikede Nøj
somhed, en Lære, han ogsaa har vidst at gennemføre i sit 
eget Liv.

Naar man nu ser paa det Resultat, B. opnaaede gen
nem sit Arbejde, vil dette forekomme stort, men sammen
holder man det med de Savn, han har lidt gennem sin 
„Ørkenvandring“ i det fremmede, vil man forstaa, at de 
mange Dollars var dyrekøbte nok. Tillige maa man huske 
paa, at for en Mand med saa ypperlige Evner og en saa 
vældig Arbejdskraft og Energi havde der ogsaa været god 
Brug her hjemme. Naar han opnaaede det Udbytte af sit 
Arbejde, som han fik, skyldes dette sikkert væsentlig den 
Omstændighed, at han efter at have været hjemme i 1893 
stadig higede efter at komme hjem paany, helst for at blive 
hjemme for bestandig. Netop fordi dette var blevet hans 
Maal, spejdede han stadig efter, naar der kunde frembyde 
sig en god Lejlighed til at sælge Værftet, og da der saa 
i 1901 kom en Højkonjunktur, greb han Lejligheden og fik 
det hele overdraget til et Aktieselskab. Havde han ikke 
levet i Ønsket om at gense Danmark, vilde dette Salg, 
som med et Slag skabte hans Formue, næppe have fundet 
Sted, og var han saa en skøn Dag gaaet bort midt i sin
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Virksomhed, vilde det Overskud, Enken havde faaet ved 
en Afvikling ved fremmed Assistance, næppe være bleven 
særlig stort. B.s Liv giver i det hele et fornyet Vidnes
byrd om, at der udkræves betydelige Egenskaber samt 
ikke saa lidt Held til for at kæmpe sig frem til en betyde
lig Stilling i det fremmede. Fremgangen kommer ingen
lunde af sig selv.

Vi skal endnu tilføje, at Skibsbygger B.s Enke, Fru 
Emma B., ved Testamente har skænket en Kapital af 
25,000 Dollars til forskellige Formaal, hovedsagelig af vel
gørende Karakter, i B.s Fødeby Thisted, hvor hans og 
hans Hustrus Minde sikkert gennem lange Tider vil blive 
bevaret i taknemlig Erindring. Den paagældende Kapital 
vil dog selvfølgelig først komme til Udbetaling efter Fru 
B.s Død.
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Fra Slavekrigens Dage.
Ved P. L. HALD.

I Tilslutning til Artiklerne om Slavekrigen i Historisk 
Samfunds Aarbog for 1911 fremkommer følgende Aktstyk
ker, som velvilligst er overladt Samfundet af Herr Justits- 
raad Lønborg Friis, og som ikke har faaet Anvendelse i 
hans Bog „Den jydske Slavekrig“, der væsentlig kun om
handler Begivenhederne i Hjørring Amt. De af Herr Friis 
overladte Aktstykker er afskrevne efter Originaler i Pro
vinsarkivet i Viborg og vedrører kun Forholdene i Vester 
Han Herred de nærmest følgende Dage efter Slavekrigen. 
Uden Interesse er sikkert heller ikke det lille Bidrag til 
Slavekrigen i Thy.

1. Slavekrigen i Vester Han Herred 1848.

Den 31. Marts 1848 modtog Herredsfoged, Kammer
junker Lillienskjold den i Aarbogen for 1911 Side 112 og 
113 anførte Skrivelse fra Amtmand Rosenkrantz; men alle
rede næste Dag var man klar over, at Faren var over- 
staaet for denne Gang. Man kunde jo imidlertid ikke vide, 
om det virkelig ikke i en nær Fremtid kunde blive Alvor; 
det var sære Tidender, der med det ret mangelfulde Efter
retningsvæsen naaede op i disse Egne; Krigen stod for 
Døren; derfor gjaldt det om at kunne modtage en Fjende 
paa en saa eftertrykkelig Maade som muligt, og det føl
gende vil vise, hvorledes man ordnede Forsvaret i Vester 
Han Herred.

Den 1ste April sendte Herredsfoged Lillienskjold føl
gende Skrivelse til det kongelige Amtshus i Hjørring:
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„Igaar Middags modtog jeg ved Exprès fra Thi
sted Amt Underretning om, at endel Slaver vare und
vegne fra Rendsborg Fæstning og trængte herind i 
Landet, samt at de allerede skulde befinde dem i Eg
nen af Holstebro, i hvilken Anledning bemeldte Amt
mandskab paalagde mig at træffe Foranstaltninger, til 
at forhindre fornævnte Personer fra at komme norden
fjords, ved at udsætte Vagter, bringe alle Baade til 
Nordsiden af Fjorden, m. m. og bød Amtmanden især 
min Opmærksomhed henvendt paa Aggersund, som et 
til Overgangssted farligt Punkt. Efter at jeg øjeblik
kelig ved Expresser havde truffet foreløbige Foran
staltninger i denne Anledning ogsaa i Øster Han Her
red, indløb om Eftermiddagen de mest foruroligende 
Efterretninger om, at Wiborg var om Natten af brændt, 
og at Røverne havde nærmet sig Løgstør paa faa Miles 
Afstand. Jeg lod derfor straks, fra alle de nærmeste 
Sogne, Mandskabet sammenkalde i Masse, bevæbnet 
saa godt det lod sig gøre og posterede samme langs 
Fjorden, navnlig i Aggersborg, Beistrup, Haverslev og 
Torslev Sogne. Af et Brev fra Cancelliraad Svanen- 
skiold har jeg i Dag erfaret, at Rygtet om Wiborgs 
Brand er ugrundet, og at Slaverne endnu ikke ere 
trængte ind i hans Nabojurisdiktion, Qislum Herred. 
For dog nu at kunne være nogenlunde beredt paa et 
Angreb, og muligen i paakommende Tilfælde under
støtte Beboerne søndenfjords, har jeg i Dag opfordret 
alle Sogneforstanderskaberne til, for hvert Sogn at 
oprette særskilte med Gevæhrer og Piker bevæbnede 
Trops, bestaaende af alle Vaabendygtige mellem 20 
og 50 Aar, og at vælge en dygtig og uforsagt Fører 
for hver Trop, til hvem man kunde henvende sig med 
Ordre om, at samle og føre Mandskabet til det Sted, 
hvor dets Tjeneste behøves. løvrigt er det fornødne 
iagttaget med Hensyn til ridende Vagter langs Fjorden,
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og hvad der i Øjeblikket kan anses for hensigts
svarende.

Hvorom jeg ikke har villet undlade tjenstligt at 
meddele Amtet Underretning; idet jeg derhos tjenst
ligt maa henstille, om det ikke maa anses ønskeligt, 
at der for at afværge den her og søndenfjords meget 
befrygtede Fare oprettes en bevæbnet Troppevagt i 
Wendsyssel, hvilket kunde paa hensigtsmæssig Maade 
bidrage til, at afværge Slavernes Indtrængen norden 
Fjorden.“

Hvilken Virkning, Henvendelsen til de forskellige Sogne- 
forstanderskaber havde, fremgaar af følgende Skrivelser. 
Man lægger Mærke til, at flere af dem samme Dag, som 
de modtager Herredsfogdens Skrivelse, holder Møde og 
straks giver Meddelelse om de forskellige Foranstaltninger, 
som de har ment maatte være nødvendige.

Velbaarne Hr. Kammerjunker Lillienskiold.
I Anledning af Deres Velbaarenheds Skrivelse af

Dags Dato vil Forstanderskabet tillade sig at bemærke, 
at det er aldeles enigt med dem i den ogsaa herfra 
paatænkte Bevæbning og Mandskabets Anførsel, og 
at det dertil har aftalt det Fornødne med begge Sogne
fogder, som ville foranstalte Valg af Førere i Efter
middag i Forstandernes Nærværelse. Men man tilla
der sig at henstille følgende Punkter til Deres nærmere 
Overveielse:
1. Forstanderskabet tror ikke det vil være fornødent 

eller engang muligt at holde ridende Patrouiller 
ved Fjorden langs Gøttrup Sogn. Derimod anses 
det for passende, at Gøttrup Sogn afgiver ridende 
Patrouiller paa 1 à 2 Mand ved Aggersborg Fjord
side fra Vesten Aggersborggaard til Aggersund, 
saafremt det ikke maatte befindes — hvad man



93

dog formoder — at Aggersborg Sogn alene kunde 
bestride dette Vagthold. Østen for Aggersund kan 
Vagtholdet neppe være til Hest. Man maa tillade 
sig at yttre, om det ikke var passende, at Fjorden 
inddeltes i visse Districter, i hvilke Vagtholdet be
standig gik eller red frem og tilbage.

2. Forstanderskabet tror ogsaa, at det vil være ønske
ligt, at der foranstaltes ridende Patrouiller langs 
Konge-Vejen og den nærmeste Omegn paa 2 Mand, 
saaledes at de fra Sogn til Sogn bestandig kunde 
møde hinanden, hvorved ethvert Sogn maatte af
give en eller flere Patrouiller, efter som Omstæn
dighederne bød det

3. Forstanderskabet tror endelig, det vilde være øn
skeligt, om der bestemtes en fast Plads, hvor Mand
skabet i paakommende Tilfælde kunde mødes, og 
at der paa denne maatte indrettes Bauner, hvortil 
man foreslaar i Kiettrup Sogn, den paa Skolens Lod 
liggende Høi og i Gøttrup Sogn Høien ved Gøttrup 
Skole. Men om Dagen maatte Tilvarslingen ske 
ved Ringning med Kirkeklokken.
Forstanderskabet agter iøvrigt at samle sig i Eftmd.

Kl. 4 hos Sognefogden i Kiettrup, og det vilde være 
det meget kiert, om De der vilde møde.

I Kiettrup og Gøttrup Forstanderskole d. 1. April 1848.

J. R. Damkier. C. Roulund. N. M. Møller. 
Søren Larsen. Anders Gregersen. Niels C. Got/redsen.

Foranlediget af Deres Velbaarenheds behagelige 
af D. D., har jeg den Ære at meddele, at vi alt, for
inden den indløb, havde begyndt i hele Pastoratet at 
ordne Korps af alle Vaabendygtige, fra 16—60 Aar, 
og derover har forfattet Lister, hvorefter der blive:

i Thorup Sogn 130, i Klim 142, i Vust 80.
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Af disse ere forsynede med brugbare Geværer: i 
Thorup Sogn 19, i Klim 18, i Vust 9, ialt 46. Disse 
have i Eftermiddag været samlede, Geværerne ere 
bievne undersøgte, og, naar Ejerne ej tiltroede sig selv 
at kunne bruge dem, afleverede til andre, navnligen 
udtjente Militaire. Til deres Brug har Communen an
skaffet 1 L® Krudt, 3 L® Hagel. Til imorgen Eftermd. 
ere de indkaldte ved de respektive Kirker, for at øves, 
og i Thorup har Hr. Sandflugtscommissair Smith paa
taget sig Kommandoen, i Klim Hr. Møller Vils, i Vust 
blev Gaardmand Christen Thorhauge anseet som bedst 
skikket dertil, men da han ej var tilstede, vides ikke, 
om han kan eller vil paatage sig den. Skulde han 
vægre sig derfor, og Forandring deri maa gøres, skal 
jeg have den Ære at meddele nærmere Efterretning.

Til det øvrige vaabendygtige Mandskabs Armering 
satte vi alt iaftes alle Tømmermænd og Smede i Acti- 
vitet, for at forfærdige Landser efter Modeller, som 
fra den forrige Krig forefandtes her i Sognene, og de 
have siden uafbrudt arbejdet derpaa, saa at vi haabe, 
endnu iaften at have de fleste færdige. Efter den ved 
Deres Velbaarenheds behagelige Skrivelse givne An
ledning vil ogsaa det øvrige vaabendygtige Mandskab 
blive indkaldt til dermed at begynde Øvelser, som 
ville blive fortsatte og ledede med al Iver, da Alle ere 
besjælede af den mest levende Fædrelandskærlighed 
og Nidkjærhed for Sagen.

Bauner ere anrettede: i Klim paa Kobakken, i Tho
rup ved Møllen, i Vust paa Rimmen, og der blive op
stillede Vagter ved dem. Ligeledes er der bestemt, at 
der, i det mindste i den første Tid, indtil den mest 
truende Fare er afvendt, skal holdes Vagt af vandrende 
Patrouiller, 2 og 2, i de større 3 Par, i andre 2, i det 
mindste 1 Par, hvem der gives Ordre til at anholde
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og opbringe alle mistænkelige Personer, som ej kunne 
legitimere sig.

Thorup Præstegaard, 1. April 1848.

Ærbødigst

Velbaarne
Herr Kammerjunker, Herredsfoged 

Lillienskiold.

Djørup, 
p. t  Formand.

Fra samme Dag foreligger endvidere følgende Forslag 
fra Pastor Djørup i Thorup til Herredsfoged Lillienskjold 
om et Fællesmøde, som en senere Skrivelse viser ogsaa 
blev holdt i Thorup.

Forslaget lyder saaledes:

„For at bevirke mere Sammenhold og Enighed i 
vor Virken efter den samme Plan i denne farefulde 
Tid, har Sogneforstanderskabet her anset det for øn
skeligt, om hele Herredets Forstanderskaber sammen- 
traadte ved Delegerede, for at underrette hverandre om, 
hvad der alt er foranstaltet, og aftale, hvad der anses 
fornødent til Landets Sikkerhed og Fædrelandets Frelse.

I den Anledning har jeg tilladt mig at indbyde alle 
de øvrige Sogneforstanderskaber i Vester Han Herred 
til ved Delegerede at slutte sig til os i dette Øjemed 
til et Møde, som er berammet at afholdes her i Torup 
hos Gaardmand Jens Høeg paa næstkommende Man
dag den 3. April, Form. Kl. 11. Dette undlader jeg 
ikke ærbødigst at meddele Hr. Kammerjunkeren, om 
Deres Velbaarenhed muligt kunne finde Dem foran
lediget til at lade overvære dette Møde, eller iøvrigt 
maatte have noget at meddele til Forhandling og For
anstaltning.“

Fra Sognepræsten i Kollerup indløb følgende Skrivelse:
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Allerede forinden jeg iaftes ved min Hjemkomst 
modtog Deres Højvelbaarenheds behagelige Skrivelse 
af Gaars Dato, var et Vagthold og en Beskyttelses
væbning organiseret her i Kollerup d. 31. f. M. og i 
Skræm igaar, og det samme er nu sket i Dag i Hjort
dal Sogn. Her i Kollerup Sogn holdes Nattevagt alt 
fra i Fredags i de 6 forskellige Byer, hvoraf Sognet 
bestaaer; i Skræm og Hjortdal derimod holdes kun 
en fælleds Nattevagt. Vagten bestaar af 2 Personer, 
hvoraf den ene er væbnet med Pik, den anden med 
skarpladt Gevær, dels til Forsvar og dels til at give 
Signal; og i Farens Øjeblik skal den ene Vagthavende 
give Formanden for Afdelingen Underretning, den an
den skal øjeblikkelig ringe med Stormklokken, thi 
Fredsklokken er naturligvis ophørt nu at lyde Morgen 
og Aften, da vi ej længere have Fred i Landet. Vag
ten melder sin Til- og Afgang for Formanden, der i 
Farens Øjeblik sender ridende Stafet til Nabobyerne.

Hvad Væbningen angaar, bemærkes, at i Kollerup 
fandtes ved Undersøgelse 18 Geværer, i Hjortdal 14 
og i Skræm 9, men deraf maatte jeg tilligemed de 
øvrige Sogneforstanderskabets Medlemmer tvinge Ved
kommende — nemlig Jørgen Høeg — til at udlevere 
det, da han benægtede at have et Gevær, som han 
dog rigtignok mod sin Villie udleverede, og i vor Nær
værelse blev tvungen til at udgrave af en Sandbanke, 
hvor han havde skjult det. Vi troe os imidlertid i 
vor gode Ret, da det er af Vigtighed, at ethvert Vaa- 
ben anvendes, ved at have taget Geværet i Brug til 
Sognets Forsvar. Alle Sognenes øvrige confirmerede 
mandlige Beboere forsynes snarest med Pikker, hvil
ket tildeels er skeet, og ved Mønstring af det bevæb
nede Mandskab skal Formændene i de forskellige Af
delinger bedømme, hvem der er skikket til Øvelse i 
Fægtning, og imidlertid er det altid godt, at alle de
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Øvrige ere bevæbnede til Selvforsvar. Til at lede, 
indøve og anføre de forskellige Væbningsafdelinger 
valgtes for det meste gamle Soldater a) i Kollerup 
Sogn, for Kollerup By: x) Niels Christian Borup, for 
Fjerritzlev 2) Jens Christian Jensen; for Brøndum 3) 
Lars Christian Mathiasen; for Borup 4) Christen Bak; 
for Andrup 5) Ole Chr. Jensen og for Hingelbjerg '*) 
Lars Christian Anthonsen; b) for Skræm Sogn og By: 
Peder Christian Bonderup; c) for Hjortdal Sogn, i 
Hjortdal: *) Christen Bjerregaard; for Sanden, Strand
boerne og endeel af Svenstrup 2) Knud Olesen og for 
den øvrige Del af Sognet: 3) Niels Svenningsen.

Ved de forskellige Forsamlinger er der subcriberet 
saamange Penge, at 2 kraftige Heste til Cavalieri- eller 
Artilleri-Brug — som jeg haaber endog med Bidsel 
og Penge til Sadel — fra Dato her fra Pastoratet staae 
parate hvert Øjeblik, forlanges, og jeg haaber derfor, 
at Deres Højvelbaarenhed snarest anmelder, vel helst 
for Generalcommandoen — at Kollerup, Skræm og 
Hjortdals Pastorat stille 2 gode Heste til Hans Maje
stæts Disposition.

Ærbødigst
Theodor Jørgensen.

Kollerup Præstegaard, d. 2. April 1848.

Højvelbaarne
Hr. Kammerjunker Herredsfoged Lillienskiold.

Til Vester Hanherreds Kontor indløb nu følgende Ef
terretning, som naturligvis virkede i høj Grad beroligende:

S. T.
Herr Kammerjunker, Herredsfoged

Lillienskiold.
Ifølge Efterretninger, der ere indhentede hos og 

meddelte af selve Wiborg Amt er det Usandhed saa-
7
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vel Historien om 2de Landsbyers Brand ved Wiborg 
og 25 Menneskers Drab som om Wiborg Byes Brand. 
Rygtet havde sagt i Wiborg, at Slaverne skulde husere 
i Silkeborg Egnen og man havde desaarsag fra Wi
borg sendt Estafetter ud i 6 à 8 Miles Afstand sønder 
paa, men intet kunde spore til dem. 3de mistænkelige 
Personer vare anholdte i Wiborg. Natten mellem den 
29. og 30. f. M. var Høleefabrikken og Gaarden Ha- 
raldskjer afbrændt ved Vaade, men til anden Brand 
var intet Spor.

Det hele synes saaledes at have været blind Al
larm. Imidlertid vedblives her med Vagt ved Baunerne.

Løgstør, den 2. April 1848.
Deres

Svanenskiold.

Den 2. April afholdtes det bebudede Fællesmøde i 
Thorup og fra dette foreligger følgende 2 Skrivelser, den 
første til Amtmand Rosenkrantz i Thisted og den anden 
til Herredsfogden i Nykjøbing, Justitsraad Rummelhoff. 
Som det fremgaar af Skrivelsen til Amtmanden, har Hen
vendelsen til de øvrige Nabojurisdiktioner sikkert haft en 
lignende Ordlyd.

Aar 1848 den 3. April afholdtes der i Thorup hos
Gaardmand Jens Høeg et almindeligt Møde af Dele
gerede fra alle Sogneforstanderskaber i Vester Han
herred i Thisted Amt, hvorved Politimesteren, Hr. Kam
merjunker Lillienskiold var tilstede, for at træffe Aftale 
om, hvilke Foranstaltninger der i denne Farens Tid 
burde træffes deels til Fædrelandets Forsvar, deels til 
Egnens Sikkerhed og Rolighed, og da blev derved 
bestemt:

1.
Fra Politimesteren var der udstedt en Opfordring 

til Sogneforstanderskaberne om at indrette en almeen
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Væbning af alt vaabendygtigt Mandskab fra 20—50 
Aar, som blive at bevæbne med Landser, forsaavidt 
Geværer ej haves, underordnes den umiddelbare Com
mando af en dygtig Mand, og anstille passende Vaa- 
benøvelser i Sognene af dem, som dertil maatte være 
skikkede. Dette blev enstemmig tiltraadt, idet Ord
ningen og Maaden, hvorpaa Øvelserne holdes og ledes, 
overlades til ethvert Sogneforstanderskabs Foranstalt
ning.

2.
Da den øjeblikkelige Fare nu ej er saa truende, 

som den, der for faa Dage siden svævede over Hove
det, men der efter de indløbne officielle Efterretninger 
er al Grund til at antage, at der for Tiden er Fred, 
Orden og Ro i det mindste over den største Deel af 
Nørrejylland: saa blev det anseet for overflødigt, læn
gere at holde Byvagter, hvorimod det efter de Flestes 
Stemmer blev erkjendt hensigtsmæssigt og ønskeligt, 
at der i hvert Sogn paa dertil passende Steder opret
tes Bauner, og saalænge, som Krigen raser i Fædre
landet, derved holdes stadig Nattevagt, under Forud
sætning, at den samme Foranstaltning bliver truffen i 
de tilgrændsende Jurisdictioner, saavel paa denne, som 
paa hin Side Limfjorden. I den Anledning bleve ved
kommende Politimestre tilskrevne om at opfordre alle 
Sogneforstanderskaber i de respektive Jurisdictioner 
om at tiltræde denne Bestemmelse, og derom forven
tes da nærmere Underretning meddelt vor Politimester.

D. u. s.
Lillienskiold. Djørup,

Form. f. Sogneforstander- 
skaberne for Kliim, Thorup 

og Vuust.

/. R. Damkiær, 
Form. for Kjettrup 

og Gøttrup.

Theodor Jørgensen, 
Form. f. Kollerup, Skræm og 
Hjortdals Sogneforstandsk.

N. Gottlob, 
Form. f. Tømmerby 

og Liid.
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Ved et Møde, som i Dag afholdtes i Vester Tho- 
rup af Delegerede fra Sogneforstanderskaberne i V. 
Han Herred, blev det vedtaget at oprette Bauner i alle 
Sognene paa passende Steder og derved holde Natte
vagt saalænge som Krigen raser i Fædrelandet, da det 
ansees nødvendigt for at sikkre Landet og berolige 
Folket under den almindelige Frygt og Skræk, dog 
under Forudsætning af, at de tilgrændsende Jurisdic- 
tioner samstemme hermed og træffe lignende Foran
staltning. Foranledigede heraf, tillade vi os herved at 
anmode. Deres Velbyrdighed behagelig at opfordre 
Sogneforstanderskaberne i Deres Jurisdiction til at til
træde denne Bestemmelse og forventes da nærmere 
Underretning meddelt vor Politimester om hvilken For
anstaltning der i denne bliver truffen.

Den 3. April 1848.

Djørup,
Forind, for Sogneforstanderskaberne for Kliim, Thorup og Vuust.

/. R. Damkjær, Chr. Jacobsen,
Fmd. for Kjettrup og Gøttrup. Fmd. f. Øsløs, Vesløs og Arup.

Theod. Jørgensen, N. Gottlob,
Find, for Kollerup, Skræm Formd. for Tønimerby

og Hjortdal. og Liid.

Velbaarne
Hr. Justitsraad Rummelhoff 

i Nykjøbing.

Justitsraad Rummelhoff svarede den 7. April paa denne 
Henvendelse ved følgende Skrivelse:

I tjenstlig Svar paa mine Herrers Skrivelse af 3. 
ds., som jeg i Dag har modtaget, undlader jeg ikke 
at melde, at jeg, ved Rygtet om, at Jylland truedes af 
en Friskare eller af løsladte Slaver og andre Kjeltrin
ger, strax blandt andre Foranstaltninger opreiste Bau-



101

ner omkring paa Landet, der bleve besatte med Vagter. 
Men da Faren nu ikke synes saa overhængende, at 
man bør trætte Landmændene med ufornøden Vagt
hold, og da jeg anser Bauner som meget farlige, naar 
de ikke med stor Nøjagtighed bevogtes, eftersom de 
af Kaadhed eller Ondskab kunde misbruges, har jeg 
nu ladet dem aldeles borttage.

Nærmer Faren sig atter, ville de uopholdeligen 
blive rejste og bevogtede.

Nykjøbing paa Morsøe, den 7. April 1848.

Rummelhoff.
Til

D’Herrer Formænd for Sogneforstanderskaberne 
i Hanherred.

Samme Dag, som Mødet blev holdt i Thorup, skrev 
Amtmanden i Thisted følgende til Kammerjunker Lillien- 
skiold:

Skjøndt jeg ikke kan paatvivle, at Deres Velbaaren- 
hed ved de efterhaanden fra Landets forskellige Egne 
inddragne Efterretninger vil være underrettet om, at 
de Rygter om et Indfald af løsladte Slaver eller væb
nede Friskarer, som have sat hele Nørre Jylland i 
Bevægelse, synes at være ugrundede eller i ethvert 
Fald højst overdrevne, undlader jeg dog ikke herved 
at melde Dem, at saadant er aldeles bekræftet ved alle 
de Budskab, jeg senere har modtaget her til Amtet, 
hvoraf det sidste med en Expresse iaftes fra Færge
mand Madsen ved Ottesund oplyser, at der til Ring- 
kjøbing og Holstebroe er berettet fra Kolding, at man 
slet ikke vidste eller havde bemærket noget der af 
slige Fjendtligheder, og at en Estafette fra Wiborg 
havde bragt samme Underretning til en Stænderdepu
teret Brokdorff i Egnen af Lemvig, med Tilføjende, at
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en Snes Haandværkssvende skulde være ankomne til 
Randers, uden at man dog vidste, at de nogensteds 
havde begaaet den mindste Uorden; — og ere ende
lig ogsaa lignende fuldkommen beroligende Efterret
ninger bragte her til Byen igaar fra Cancelliraad Sva- 
nenskiold i Løgstøer.

Som Følge heraf skjønner jeg ikke, at der fortiden 
er Anledning til længere at fortsætte de af Amtet be
ordrede Forholdsregler til Kystens Bevogtning ved 
Fjordsiden, idet jeg dog maa henstille til Deres Vel- 
baarenhed selv, om De muligt til Beboernes yderligere 
Betryggelse maatte finde det tilraadeligt, at bibeholde 
nogle Vagtposter, hvilke det da overlades til Dem selv 
at inddrage, naar De ikke længere finder dem nød
vendige, ligesom det da ogsaa i ethvert Fald kunde 
paalægges samtlige Sognefogder i de Fjordkysten nær
mest liggende Sogne, at have vaagent Øje med, hvad 
her passerer, og at formaa samtlige Baadeejere til, 
saavidt muligt at holde deres Baade paa denne Side 
og ikke lade dem ligge ubevogtet paa den modsatte 
Side.

Med Hensyn til Landets Forsvar i Almindelighed 
og navnligt til den af Hans Majestæt udstædte trykte 
Opfordring af 28. f. M., har Amtsraadet i et extra- 
ordinært Møde den 1. d. M. i Anledning af en fra 
Justitsministeren modtaget Paalæg om Udredelsen af 
2000 nationale Heste af Nørre Jyllands og Fyens Kjøb- 
stæder og Landdistricter, besluttet at opfordre samt
lige Landcommuner til at væbne deres vaabendygtige 
Mandskab med selvanskaffede Vaaben og ordne og 
indøve disse under egne Underbefalingsmænd, saa- 
ledes som dette nærmere behageligst vil erfares af 
den trykte Extract af Forhandlingerne, som jeg haaber 
i Dag at kunne udsende. Forsaavidt som Deres Vel- 
baarenhed i samme Anledning maatte finde nogle yder-
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ligere Forslag at gjøre, udbeder jeg mig disse med
delte, og undlader jeg ikke foreløbigt at bemærke, at 
jeg har tænkt mig det af Vigtighed, at der foruden 
den saaledes organiserede Væbning til Forsvar for 
egen Arne, der i det mindste for Øjeblikket, da hele 
Landets bedre armerede Kraft udfordres paa selve 
Krigsskuepladsen og dennes nærmere Omegn, ikke kan 
ventes bedre armeret, — kunde ordnes mere bevæge
lige Corps af det ikke ubetydelige Antal øvede Jægere, 
der findes overalt i Amtet og især i Klitegnen, og 
hvorfra dog igjen de maatte undtages, der lade sig 
indtegne til frivillig Indøvelse for derefter at slutte sig 
til den staaende Hær. — Saadanne Corps har jeg for 
Thylands Vedkommende anmodet nogle enkelte Mænd, 
tildeels efter deres eget Tilbud, om at søge at ordne 
og derefter at meddele mig Resultatet, idet disse da 
ogsaa — idetmindste indtil videre — maatte væbne 
sig selv med deres Jagtgeværer, og der vil saaledes 
kun mangle dem Krudt og Blye, hvilket jeg ved Skri
velse af Dags Dato til Justitsministeren har bedet om 
muligt foranstaltet anvist til Amtets Disposition fra et 
af Arsenalerne, i Forventning af, at de Herrer Politi
mestre ville være villige til, heraf hver at modtage en 
Deel i Opbevaring og Udlevering efter Corpsanfører- 
nes nærmere Rekvisition. — Paa Morsøe er det mig 
bekjendt, at Hr. Kammerjunker Holstein har begyndt 
at organisere et Corps af Frivillige, som jeg forventer, 
for en Deel vil kunne blive af lignende Natur og ven
ter jeg fremdeles endnu at kunne faae ordnet et lidet 
ridende Jægercorps omtrent bevæbnet paa samme 
Maade til fornøden Recognoicerings- og Blænkeer- 
tjeneste for de samlede Masser, hvortil jeg selv har 
bestemt at levere tvende Mænd armerede og beredne.

Som Middel til hurtig Sammenkaldelse er det mig 
bekendt, at der alt er oprettet Bauner paa Morsøe og
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efter flere Bønders derom yttrede Ønske ere ogsaa 
nogle enkelte alt indrettede her i Thye paa nogle meget 
marquerede Steder efter Aftale med Cancelliraad Nelle- 
mann, ligesom jeg i det Hele antager, at de ville være 
nødvendige i Klitbakkerne, saafremt der under Krigen 
skulde vise sig grundet Anledning til Frygt for Land
gang fra Søsiden, men ellers ere disse efter min For
mening just ikke at anbefale i den meere befolkede 
Deel af Amtet, da dermed ofte sker Misbrug, naar de 
ikke strængt bevogtes, og jeg troer derfor, at Ringen 
med Kirkeklokkerne i paakommende Tilfælde langt vil 
være at foretrække.

Thisted Amtshuus, den 3. April 1848.
Rosenkrantz.

SI. T.
Hr. Kammerjunker Herredsfoged 

Lillienskiold.

2. Slavekrigen i Thisted og Omegn 1848.
Den bekendte Højskolemand Morten Eskesen fortæl

ler fra 1848 i „Minder og Udsigter over 40 Aars Skoleliv“ 
om sig og de andre Elever paa Snedsted Seminarium (sml. 
Aarbog 1911 Side 109).

„Krigen kom vi saaledes ikke med i; men en Gang 
rykkede vi dog ud i sluttet Klynge, vandrende ad 
Landevejen ned mod Vildsund med Geværet ladt og 
Bajonetten paa, idet vi sang: „Danmark dejligst Vang 
og Vænge“, mens Kvinderne, sagde man, fældte Taa- 
rer over det Ungdomsblod, som nu kunde blive ud
gydt. Der var nemlig kommen Tilsigelse fra Øvrig
heden til Egnens Mænd om at møde ved Vildsund for 
at hindre de Rendsborger Slaver, der skændte og 
brændte, hvor de kom frem og allerede huserede i 
Skive. Klyngen fra Lærerskolen vilde da for det første
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tage til Vildsund og siden lade sig sætte over til Mors 
og derfra til Salling for at slaa til det gruelige Afskum. 
Der stod vi da som sagt med vore Bøsser; men Thy
boerne vare mødte med Høtyve og hvad de ellers 
kunde faa fat paa, og forsikrede med frygtelige Eder, 
at Slaverne skulde komme tidlig nok og faa Forken 
i Livet. Amtmanden, Kammerherre Rosenkrantz, kom 
ogsaa ud til os og roste os for vores Aarvaagenhed. 
Vi Bøssemænd bleve foreløbig sat til at være Førere 
og Tilsynsmænd, indtil vi fik sikker Tidende om, hvor
ledes det hængte sammen, og imidlertid var vor Gene
ral Ludvig Müller*) til Hest kommen ned til os; den 
eneste Gang jeg saa Møller til Hest. Det kommer mig 
for, at han ikke saa videre krigerisk ud, og i statelig 
Holdning havde Müller ikke sin Styrke. Ud paa Nat
ten kom der imidlertid sikker Tidende ovre fra Mors, 
at Rygtet om de hærgende Slaver var „ganske falsk“. 
Vi vendte da atter tilbage til de fredelige Sysler.“

) Anm.: Ludvig Chr. Müller var Seminarieforstander i Snedsted 
fra 1842 til 1848, da Seminariet om Sommeren flyttedes 
til Ranum; der virkede han til 1850 og døde i Sønder
jylland 1851. Han var en betydelig Historiker og Skole
mand.
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skriver, Roskilde.

Klitgaard, Postassist, Aalborg. 
Landsarkivet forjyll., Viborg.

— - Fyn, Odense.
-  - Sjælland, Kbh. 

Lund, Holger, cand. pharm., Kø
benhavn.

Lund, Karen, Sygeplejerske, Kbh. 
Lundbye,Jørg., cand. theol., Kbh. 
Mikkelsen, Kr., Lærer, Haurum

pr. Hammel.
Møller, C. V. V., Biskop, Aalborg. 
Nyeboe, Lærer, Københ. 
Overgaard, J. C., Studshoved pr.

Odder.
Overgaard, Mejeribestyrer, Høj

mark, Lem.
Petersen, H., Dr. phil., Apotheker, 

Frederikssund.

Prehn, Forsikrings-Inspektør, 
Odense.

Rigsarkivet, København.
Salling, By- og Herredsf., Hobro. 
Simony, Stiftamtmand, Kammer

herre, Odense.
Sunesen, S. K., stud. mag., Wal

kendorfs Kolleg., Kbh.
Svendsen, L. P., Rentier, Kbhv. 
Søndergaard, Hotelbest., Løkken. 
Sørensen, Sofie, Bogholderske,

Odense.
Thiset, A., Arkivar, Rigsarkivet, 

Københ.
Tidemann, cand. polit., Mosager, 

Hammel.
Tovsig, Kommunelærer, Kbh. S. 
Uhrbrand, Chr., Lærer, Harrits-

lev Skole pr. Randers.

Samlet Medlemsantal: 292.
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Regnskabs-Oversigt for 1911.

Indtægt. Kr. o .

1. Kassebeholdning fra forrige Aar....................... 19 96
2. Medlemsbidrag...................................................  502 00
3. Solgt Aarbøger for ...........................................  10 75

Afregning fra Lehmann & Stage ..................... 12 80
4. Solgt 24 Bøger ang. Træplantningssagen ___ 62 40
5. Tilskud fra Staten til Aarbogen....................... 300 00

— - Thisted Kommune......................... 50 00
— - Sparekassen for Thisted A m t____ 25 00

Ialt Indtægt 982 91

Udgift.
1. Indkøb af Oldsager m. v..............................  49 75
2. Inventar til Musæet og sammes Renholdelse.. 147 10
3. Udgifter ved Aarbogen m. m.......................  556 99
4. Andre forskellige Udgifter...........................  63 50
5. Renter & Afdrag paa Gæld.........................  121 26
6. Kassebeh. ved Aarets Udløb.......................  44 31

Ialt Udgift 982 91

Samfundets Byggefond.
1. Fonden ejede den 1. Jan. 1911........................  135 00
2. Skænket af en unævnt...................................... 50 00
3. Paaløbne Renter.................................................  12 01

Fonden ejede 31/a 1912 197 01
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