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T E U T O N E R OG THY
Av Dr. phil. GUDMUND SCHÜTTE.

Thy, gammeldansk Thyuth
eller Thythe Sysæl, med Indbyggernavnet Thy
boer, indtager en fremragende Stilling indenfor det
danske Sprog, ja, indenfor Sproget i den samlede
Folkegruppe Gottjod (engelsk the Teutons, tysk die
Germanen), thi det hænger efter al Rimelighed paa
Sæt og Vis sammen med den navnkundige Oldstamme Teutonerne, Kimbrernes Stalbrødre paa det
vældige Folketog, der bragte Romerriget til Under
gangens Rand, 113—101 før Kristus. Og Teutoner
navnet er det ældste Ord, der overhovedet er opteg
net paa Folkegruppen Gottjods Tungemaal.
Ude i den store Verden har man sædvanlig en
helt anden Opfattelse av Teutonerne end herhjemme :
man regner dem nemlig for identiske med Tyskerne.
Det er lydlig fristende, thi baade Teutoner og Ty
skere kommer av et gammelt Ord for „Folk“, gotisk
thiuda. Vi har det endnu i Ordet „U ty(d)ske“, egent
lig = „Ufolk, Umenneske“, samt i Folkegruppenav
net Got-tjod og i Folkenavnet Svi-tjod, „Svensker
folk“. Men i Virkeligheden, historisk seet, har Teu
toner og Tyskere intet med hinanden at gøre. De
rigtige Teutoner, omtalt siden 4de Aarhudrede før
Kristus, hører hjemme i det danske Omraade, me-
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dens Tyskernes Navn kommer av et Sprognavn theotisc, deutsch, der siden 8de Aarh. brugtes i Mellem
europa om det tyske Folkesprog i Modsætning til
Kirkens fremmede, lærde Sprog, Latinen. I boglærd
Stil dannede man saa av theotisc et Folkenavn Theutonici, der kunstig var samtydet med det gamle klas
siske Folkenavn Teutoner.
I nyere Tid har Englænderne givet Teutoner en
ny Tydning; det sættes lig med den Folkegruppe,
der paa gammelt Nordisk kaldes Gottjod, men av
Romerne og Tyskerne kaldes Germaner. En lignende
Hæder er vederfaret Teutonernes Stalbrødre, Kim
brerne. Deres Navn overføres stundom paa Folke
gruppen Gottjod. Saaledes i Peder Syvs vigtige
Skrift „Nogle Betenkninger over det gamle cimbriske Sprog“, 1663.
Nu skal vi efterspore Teutonernavnets Saga fra
Ophavet av.
Vor Hjemmelsmand, den første Optegner av et
gottonsk Ord, er den dristige græske Opdagelses
rejsende Pytheas, der omkring 345 før Kristus drog
ud fra sin Fædreneby Marseille i Sydgallien for at
søge Midnatssolens Land og Produktionsstedet for
det i Syden efterspurgte Smykkestof, Ravet. Han
naaede frem nordenfor Skotland til et Øland Thule,
som dog ikke var selve Midnatssolens Land. Siden
gæstede han den jydske Ravkyst. Hans Færd er ble
ven drøftet bl. a. av Geografen H. P. Steensby i
„Geogr. Tidskr.“ 1924 og av Landsarkivar Svend
Aakjær i „Hist. Aarb. f. Thisted Amt“ 1944 ; det er
vel iøvrigt nærmest mig, der har aabnet Drøftelsen
med min Artikel „Nordgrænsen for Iagttagelserne
hos Pytheas“, „Geogr. Tidskrift“ 1917.
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Plinius skriver derom i sin „Naturhistorie“
XXXVII, 35: „Pytheas siger, at Gutonerne (var.
Guioner), en Stamme i Germanien, boer ved en Flodog-Ebbestrand (aestuarium) paa Oceankysten ved
Navn Mentonomon( ?) . . . En Dags Sejlads derfra
ligger Øen Abalos. Didhen drives (Ravet) ved Vaartid av Bølgerne, og det er en fast Udsondring fra
Havet. Indbyggerne bruger det som Ildebrændsel og
sælger det til deres Grander Teutonerne“.
Dette Frasagn er desværre uklart overleveret, og
Tydningen er ret usikker.
Ravkystens Indbyggere kaldes i Haandskrifterne
snart Guioner, snart Gutoner. Guioner maatte rettes
til Inguioner, dvs. de fra „Beowulf“ kendt Ingwine,
et Tilnavn for Danerne, atter svarende til Konge
ætten Ynglingar i Sverige. Hvis den rette Form er
Gutoner, vilde det være en Vranglæsning av anden
Art. Plinius eller hans Hjemmelsmand vilde have
vranglæst det første Bogstav og saaledes have bildt
sig ind, at der var Tale om Goter paa den preussiske
Ravkyst. Navnet maatte da sikkert rettes til Eutoner, og dærmed menes Jydestammen, hvis ældste
Bopæl synes at have været ved Hjertingbugten og
Esbjerg; efter den opkaldtes det sønderjydske Vade
sted Jotenwath, nu Jyndevad. — Om den ene eller
den anden Tydning er rigtig, er saare tvivlsomt.
Det Flod-og-Ebbe-Farvand, hvor Ravet skylles
op, kaldes Mentonomon, men i andre Haandskrifter
Metuonis. Førstnævnte skriver Aakjær Mentonom,
og han seer dæri Navnet æ Minnd eller Gammel
minde ved Bøvling Fjord. Der kunde vel ogsaa tæn
kes paa Thorsminde. Men Læsemaaden er som sagt
usikker.
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At Ravøen Abalos skal ligge en Dags Sejlads fra
Fastlandet, lyder ikke troligt. Ikke een av Øerne
langs Jyllands Vestkyst ligger saa langt ude; det
skulde da være Helgoland. Aakjær skriver Abalom
og gætter paa Aalum, en nu forsvunden By og Storgaard paa Agger-Halvøen. Ligheden er dog noget
illusorisk overdreven. Naar Plinius skriver Abalum,
er m’et jo blot latinsk Kasusmærke; i Nævneform
lyder Navnet Abalus, græsk Abalos. — At abalkunde blive til aal-, er ikke meget troligt. Man ven
ter avl-, Ligningen er og bliver usikker.
I Bog IV, 94, omtaler Plinius en 0 Raunonia eller
Baunonia, hvor Ravet ligeledes ved Vaartid skylles
op. Den har man tydet som Rænnum, det nuværende
Rindum ved Ringkøbing. Men ogsaa dette er usikkert
Gætværk.
M. H. t. Teutonerne, saa har nogle ment, at det
kunde være samme Navn som de førnævnte, sikkert
vranglæste Gutoner. Det passer dog næppe, thi de to
Navne bøjes hos Plinius forskellig. Hensynsformen
hedder det ene Sted Gutonibus, det andet Sted Teuto
nis. Dvs., den ene Stamme hedder i Nævneform paa
Latin Gutones, den anden Teutom. Vi maa altsaa
holde Teutonerne for sig selv. Og vi faar da hos Pli
nius den Oplysning, at de ikke boer paa selve Rav
kysten, da de ikke samler Ravet, men maa købe det
av deres Grander.
M. H. t. Ravets Natur har den gode Pytheas
aabenbart faaet bundet en tyk Skrøne paa Æ rm et:
at det samles i saa store Bunker, saa det kan bruges
som Ildebrændsel. (Jævnfør den Humoreske, jeg har
tilføjet bag efter denne Artikel).
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Hvor boede da Teutonerne, naar de paa Pytheas’
Tid ikke boede paa Ravkysten?
Dærom hører vi hos et Par klassiske Geografer,
Romeren Pomponius Mela kort efter Kristi Fød
sel taler i sin „Chorografi“ III, 31, om en Bugt Cod(Codanus sinus), hvis Navn vel hænger sammen
med dat Quade Gat, Kattegat. „I den boer Kimbrer
og Teutoner“. III, 57, taler han atter om Cod-Bugten
og siger : „I den er Codanovia, som Teutonerne endnu
har inde; den overgaar de andre (Øer) saavel i
Frugtbarhed som i Størrelse“.
Codanovia synes at være et Radbræk av det hos
Plinius forekommende Navn Scadinavia, der atter
hænger sammen med de av Plinius og Ptolemaios
nævnte skandiske Øer. E fter dette maatte der nær
mest tænkes paa Sjælland. Man maatte vel forbinde
Teutonerne med det sjællandske Herred Thyuthxbiærg, nu Tybjærg, evt. ogsaa med Stednavnet Thiud
paa Vordingborg-Runestenen (hos Lis Jacobsen, „De
danske Runemindesmærker“, S. 107).
Der er imidlertid en anden Hjemmelsmand, der
anbringer Teutonerne ret avvigende, nemlig den græ
ske Geograf Ptolemaios, der udgav sin „Geografi“
efter 150 e. Kr. Østenfor Saxerne i Holsten og
Lakkobarderne (Langobarderne) i Bardengau ved
Nedre-Elben, altsaa omtrent i Meklenborg, sætter
han følgende Stammer:
Teutonoaroi Ouirunoi.
Teutones Auarpoi.
Den gode Ptolemaios maa nu ikke tages særlig
højtidelig som Hjemmelsmand for Folkestammers
Navne og Bopæle. Han er, rentud sagt, den forfærde
ligste Kluddermikkel. Een og samme Stamme næv-
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nes to—tre Gange paa vidt forskellige Steder, og
Navnene radbrækkes paa det grusomste. F. Ex.
staar Lakkobardoi med radbrækket Navn paa det
rigtige Sted, i Bardengau, og Langobardoi med rig
tig Navneform paa splittergalt Sted, ved Rhinen. I
nærværende Tilfælde har han tydelig seet dobbelt
paa Teutonerne og deres Naboer. Paa det ene Kort,
der har været skrevet paa Latin, har han læst :
Teuton (i) vari.
Viruni.
Paa det andet:
Teutones Ouarnoi.
Bogstaverne vari ovenover Viruni var tænkt som
en Rettelse, der skulde indføre den rigtige, velkendte
Læsemaade Varini, som av Korttegneren var rad
brækket efter den romerske Provinshovedstad Virunum syd for Donau. Men Ptolemaios, Kluddermikkel,
som han var, bildte sig ind, at vari var Halen paa
det foranstaaende Navn Teuton (i), og saaledes dig
tede han den uhyrlige Vanskabning Teutonoaroi.
Vi oplyses altsaa av Ptolemaios’ tvende Hjemmelsmænd om, at Teutonerne har været Grander til
den særdeles velkendte Folkestamme Varinerne el.
Varnerne, som synes at have boet i Meklenborg og
dær har efterladt sig et Minde i Strømmen Warnow
og Strømmundingen Warnemünde.
E fter Ptolemaios at dømme, skulde ogsaa Teu
tonerne have boet i Meklenborg, men det strider av
gjort mod Melas Fremstilling, der tvende Gange
sætter dem midt i Cod-Bugten (Kattegat—Øster
søen), den ene Gang paa en stor, frugtbar 0. Da nu
Ptolemaios som sagt er en stor Kluddermikkel, tør
vi ikke tage hans kontinentale Stedfæstelse for gode
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Varer. Vi maa blot holde fast ved den dobbelt over
levefede Efterretning, at Teutonerne er Naboer til
Varinerne i Meklenborg. Dærefter kunde Teutonerne
f. Ex. sættes paa Øen Rygen. Saa vilde de samtidig
være Naboer til Varinerne og dog bo paa en 0 i det
Havomraade, som Mela kalder Cod-Bugten.
Men hvad nu med Thy og Thyboerne?
Vi maa vel gætte paa, at Teutonerne i Oldtiden
har været spaltede i to Grene — slig Folkespaltning
forekommer ofte —, den ene paa Sjælland-Rygen,
den anden et Steds i Jylland. Avdeling Nr. 2 maatte
saa efterhaanden have forskudt sig vestpaa til Thy.
Kanske er denne Forskydning allerede skeet før Kri
sti Tid. Det kunde man fristes til at slutte av Teu
toners og Kimbrers fælles Vandring, der synes at
have et Spejlbillede i Naboskabet mellem Thy og
Himmerland.
Thy hedder paa Gammeldansk Thyuth, i „Valde
mars Jordebog“ Thythæ Sysæl, oldnordisk Thiod, hos
Adam av Bremen Thud. Da der findes et gammelt
Stammenavn Teutoner, og andre gamle Stamme
navne har holdt sig paa jydsk Grund (Himmerboer,
Hardboer, Angelboer etc.), vilde det være højst
urimeligt at tillægge Thy noget andet Ophav end
Teutonernavnet. At det har kunnet holde sig til Nu
tiden, skyldes især Landets Karakter av Næsten-Ø.
Da Enevælden avskaffede den gamle nordiske Sys
sel-Inddeling og tyskede den om til en Amts-Indde
ling, slap Thy forholdsvis godt, idet Avløseren Thi
sted Amt ialfald mindede om det gamle Navn. Men
hvor vildledende den administrative Navnereform
var, sees dærav, at Englænderen Chadwick i „The
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Origin of the English Nation“ (1907), S. 214, kalder
Thy og Himmerland for „forhenværende Navne“. —
Det vilde være mest rimeligt og pietetfuldt at gøre
et Tilbageskridt og avløse Thisted Amt med Thy
Amt. I Norge har man været mindre ræd; dær har
man radikalt udjaget den Amts-Inddeling, som de
danske Konger voldelig havde paatvunget Landet, og
er vendt tilbage til den gode, gamle Fylkes-Inddeling.
Men vi Danske er sikkert for dorske og vanetrælske
til at genindføre vor nationale Syssel-Inddeling, des
værre.
Landsdelens Sydgrænse markeres ved Navnet
Thybo-Røn, der modsættes Harbo-Øre, opkaldt efter
Hardsyssels Indbyggere, Hardboerne, Oldtidens H ar
uder.
Ved et sært Træf har Thy faaet en Værnehelgen,
der minder om Landsdelens Navn: Kristendomsfor
kynderen St. Theodgar, nu Thøger. Vokalen ø gen
findes i Folkemaalsformen for Thyboernes Navn
Tøboer.

Teutonernes Vandring sydpaa skal jeg hær ikke
drøfte nøje i Enkeltheder. Den er i mangt og meget
uklart fremstillet. Navnlig lader Kilderne os i Uvis
hed om, hvor tidlig Samvandringen med Kimbrerne
indtraadte. Grækeren Strabon, der i sin „Geografi“
VII, S. 293, taler om Kimbrernes Tog, lader dem
først angribe Bojerne i Boihaemum (Bøhmen), siden
Skordiskerne ved den serbiske Bjærgkæde Shar
Dagh, dærpaa Tauriskerne ved Hohe Tauern, og
midlertidig slaa sig ned hos Helvetierne i Svejts.
Under alle disse Tog østpaa og tilbage vestpaa næv-
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nes intet om Teutonerne. Først fra Svejts av kan vi
være sikre paa, at Samvandringen har fundet Sted.
Medens senere Kimbrerne farer til Spanien, vendte
Teutonerne sig nordpaa til Belgien. Dær eller i Nordgallien genforenedes de to Stammer omsider, men
kun for atter at dele sig. Man vedtog at angribe Ita
lien fra tre Sider. Der blev kastet Lod om Angrebs
vejene: Teutonerne fik Vejen gennem Vestalperne,
Kimbrerne den gennem Midtalperne (Tyrol), og en
keltisk Stamme Tigurinerne fik Vejen gennem Øst
alperne, men naaede forresten aldrig frem. — Aar
102 før Kristus drog saa Teutonerne sydpaa ned ad
Rhonedalen under Ledelse av Høvdingen Teutobod,
som var jættehøj og sagdes at kunne springe over 6
Heste paa een Gang; han var temmelig stor i Mun
den. (Hans Pral bringer os uvilkaarligt til at tænke
paa en holbergsk „Helt“ med et lignende Navn, Jacob
von Thyboe). Men ved Aquæ Sextiæ, dvs. Aix i
Provence, huggede Romergeneralen Marius Teuto
nerne sønder og sammen. Den kæphøje Teutobod
flyede nordpaa, men blev greben av Gallerne og ud
leveret til Marius. Kun som lænket Fange gensaa
Teutobod Kimbrerhøvdingen Bojerik kort før Slaget
ved Vercelli 29. Juli 101, hvor Bojerik faldt, og den
hellige kimbriske Tyr erobredes, og Kimbrerhæren
gik til Grunde. Ved Marius’ Triumftog i Rom var
Teutobod Genstand for den romerske Pøbels Undren
og Spot, som han gik dær, lænkebunden og ragende
højt op over sine Medfanger.
En Avdeling Teutoner og Kimbrer var ifølge
Cæsar bleven ladt tilbage i Belgien for at vogte Van
dringshærens Bytte, der var blevet for mægtigt til
at kunne slæbes videre med paa Krigstogene. Disse
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Folk voxede siden op til en hel Stamme ved Navn
Tungrer. De blev underkuede af Cæsar 58 før Kri
stus. Navnet Tungrer lever videre i Byen Tongern,
fransk Tongres.
Der er ogsaa Spor av Teutoner og Kimbrer i den
romerske Provins mellem Rhinen og Donau. Man
har fundet en Milesten med Paaskriften Toutoni og
Vie-Indskrifter til den kimbriske Merkur (Odin).
Historiske Minder om Teutoners og Kimbrers
Rasen holdt sig i Latinen og nedarvedes dærfra til
de nyere europæiske Sprog: „teutonsk Bersærker
gang“ (furor Teutonicus) og „kimbriske H yl“. Den
„kimbriske Halvø“ er bleven et staaende Navn for
Jylland, og der findes Firmanavne som „Cimbrer
kroen“ og Bogtrykkeriet „Cimbria“ i Aalborg. En
Folkelevning i Norditalien ved Verona kaldes den
Dag i Dag „Cembri“, dvs. „Kimbrer“. Bortset fra
„den kimbriske Halvø“ etc., er saadanne Navne dog
normalt knyttede til ikkedanske Egne. N aar man
siger, at en Person gaar i „teutonsk Bersærkergang“,
svarer det til Folkemaalets Udtryk „gal som en Ty
sker“. Og de norditalienske „Kimbrer“ er et tysk
talende Egnsfolk. Endelig har baade Teutonernavnet
og Kimbrernavnet opnaaet den Hæder at ophøjes til
Fællesformel for den samlede Folkegruppe Gottjod,
se ovenfor.
Lit. Schütte, „Vor Folkegruppe Gottjod“, § 13, § 21; do.
„Our Forefathers, the Gothonic Nations“ § 245.
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HVORDAN TEUTONERNE BLEV
OPDAGEDE
(Humoreske pâ Sallingbom al).
Av „N o smo’ Blå’ à dæn dan’sk H istårr’ i “ .
(„H isto risk Aarbog for Skive og Omegn“ 1937).
(Oversat på Himmerbomål av Th. Thomsen, „Fra Him m erland og Kjær
Herred“ 1 9 4 1 -4 2 ).

De wa, læ mæ si’, da de skröw’ O’r 345 fa’r Krestus, — næj’, hwa sæj’er a! de skröw’ di jo et’ eno —,
mæn de wa no omkreng’ ve de Law'. De wa en skjönn’e
Då mæ hal’stell’ Væj’r, æ Vend’ væj’st—syvæj’st; æ
Klåkk’ wa, tink’er a, ve Law hal’ træj’. Da so’ di po
dæn jysk Kys t en Skif’ komm’ sæj’lend fræ sönd’er.
Dæn kås’t Ank er ve dæn udd’er Ræw’l; en Jåll’ kam’
rowend ind’, å dæ steg en Mand’ i Land’. De wa en
bett’e swotla’den Klö’r, en Græ’ker; sör’en en jæn’
hå r di all er sit fa er. Dæ blow en Stemlen å Spö ren
ve æ Strå’nd. Dæn Fræmm’e ga sæ strags te’ å spo r,
hwar han wa, å hwa æ Stæj’ hi’e, å hwa fo Slaw’s
Fål’k dæ bu e dæ’r po Law'. Mæn han tal’ jo Græsk,
å de fosto’ di et’ en Kuk å’. Så gjæn’to’ han hans
Spör’smo’l po Kel’tisk, å de wa dæ jæn’ dæ ku fosto’,
fo han hå r fa ren te Søs. Mæn han swa’r et’ po æ
Spör’smo’l; næ, næ, næ, næj’! Han spu r si’el: „Hwa
hi’er do, Falil ? Hwa r ær do fræ’? Hwa r ska do hæn’?
Hwa ska do dæ r ? “ Fo de wa nu sör’en en jysk Skek,
å de ær’ ed da fo dæn’ Sag s Skyld’ eno dæn Då’
idå’.
Dæn Fræmm'e så: „A hir Pytheas. A ær en Græ’ker
fræ Marseille. A hår ræj’st mann’e Mi’l fuer å sö g
atter æ Mid nætsu’el. A hår wot i Skotland’ å po æ
Örkenö’er fuer å find’ en. No sö’ger a atter æ Land’,
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hwa'r æ Raw komm'er fræ’. Ka do sæj' mæ, hwa'r
de ær, så ska do fo’ en Dåler hæll'er tow’“.
Så så' dæn aj'n, som hå'r spu’r ham: „No, do ær
fræ Marseille, Gokå’l! Så ær do hælsen kommen lång'væj's fræ’. A kinn’er jo nåk den bette Kjøv'stæj', for
a hå’r (som han ku band') si’el wot dær. Pæ’n bette
Böj’“*). (A tin’ker, han hår åss'e vænd’ sæ te hans
Kammerå’ter mæ dæm samm' U’er, som æ India’ner
så', ilaw Columbus kam te Væjst'in’dien: „Ja, si’er vi
de, Fålkens! Tho no æ vi da ænd'lemo’l blown åpdawe!“ De råw’t di ann'er Hurra fuer, træj’ stakk’e
å træj’ lång').
No hå r Pytheas jo klå're fo sæ, å så blöw de hans
Tu’r te’ å spö'r. „Hwa hi’er dæn hæ’r Fål'kefæ’rd ?“
så' han. Di swå'r, te di hie Euto’ner; de ær nåk de
samm', som vi no kali er Jyder. Pytheas noti’ere de
strags i hans Lomm'bo’g. I æ Skröw't, vi hå’r, sto’r
ed no staw'e Gutoner, mæn de ær nåk et’ rej'tig.
„Å hwa hi’er dæn stu'er 0 ’, en ka skim't deru'e?“
„Dæn hi’er Abalos. Di kali er en åss.e æ Raw-Ø’“.
Dær ær studi’ere Fål'k no omdaw', som mi’ener, te
Abalos ær de samm' som Ålum hælle Aulum ve Tyborön, mæn a twi'ler.
„Kan I sæj' mæ, hwo mann'e Stån'd dæn læng'st
Då’ hå’r hæ r ve jær, fræ æ Su’el stoer åp, å te æ
Su’el goer ni’e r? “ De ves t di et’ så nyw', mæn han
fæk da ilyw’l nöj' skröwn åp.
„Fender I hælsen møj’ Raw?“
*) Engang gæstede jeg Øen Man og opsøgte en gammel Manxmand, der endnu kunde tale Øens keltiske Mål. Han boede ude
i et lille H u l paa Vestkysten. Da han hørte, jeg var fra Danmark,
sagde han, at han havde været i Copenhagen. „N ice little tow n !“
Et typisk Exempel paa britisk Storsnudethed.
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J o w ’, de ka ski’ sæ", så- dæn aj-n. Mæn så wa dæ
jæn’, som så: „Ja, tho vi fend'er da så møj’, te vi
brend’er ed lissom Skåt-Torr’e “. De grinn’e di ann’er
så ukris’telig ve; mæn Pytheas, han skröw ed gådt
nåk åp i hans Lommbo’g.
„Dry v e r I nöj- Hand’el mæ R a v ? “
,Jow’, vi sæ ler ed te wa Na boer, dæm hæ’r Teuto’ner“.
Sör’en blow han ve mæ å spöT å sk ry v åp. Hav
han kam hjæm’, skröw’ han en Bo’g om hans Ræjs.
Mæn han h å r mann’e Fjend’er, isæ’r en studi’ere græsk
Mand’, som hie Strabon, å som wa misund’elig, fode
te han et’ si’el hå r ræj'st så lån-t. Å dæn hæ’r Stra
bon, han kjæf’te åp om’, te de wa jænn’e Lyvlas, hwa
Pytheas fortal-. Så wa dæ jo ing en, dæ vild kyef æ
Bo’g, å dæ'fo gæk dæn te Grund- så næ’r som no
solle bett’e Stomper. De wa stu’er Skå-, fo Pytheas
wa en klo’g Kå’1, å han wa dæn fös't studi’ere Mand’,
dæ åpdave wa Fæ-dreland’.

H E R R N H U T IS M E N
i Han Herred og Thy.
Af Forst. F. ELLE JENSEN.

I

THISTED AMTS AARBØGER for 1906 har allerede

Førstelærer Damsgaard skrevet en Artikel om
Herrnhutismen i Han Herred, samlende sig om For
holdene i Klim, hvor det som Følge af Præsterne
Langgaards og Krogstrups uforstaaende og haardhændede Fremfærd i 1740’erne kom til stærke Bryd
ninger i Menighederne, og i Øsløs, der en Tid ved
Præsten Cay Praems (f 1799) Virksomhed blev et
Brændpunkt for Bevægelsen paa disse Kanter. Men
ogsaa andre Steder paa Egnen gjorde Herrnhutismen
sig gældende, om end ikke i saa udpræget en Grad,
saa hvad der i det følgende skal berettes herom, kan
betragtes som et Supplement til den ovenfor nævnte
Skildring. —
1734 blev Henrik Bloch kaldet til Sognepræst for
Aggersborg Menighed. Om hans tidligere Liv vides
ikke meget. Han var født i Aarhus 1705, blev Stu
dent 1725 og tog Embedseksamen 1727, hvorefter
han næste Aar blev residerende Kapellan i Børglum.
Da Herrnhutismen først blev kendt i Danmark ved
Grev Zinzendorfs Komme til København i Anledning
af Christian VI’s Kroning 17311), er det ikke sandx) Jf. min Bog „Pietismen i Danmark“ (1924) S. 42 ff.
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synligt, at Bloch har haft nogen Forbindelse med
den, hverken i Vendsyssel eller under sine første
Aggersborgaar. Ved sine Visitatser hos ham 1739
og 1742 siger Biskop Broder Brorson da ogsaa kun
om ham, at han er en god og evangelisk Præst,
eksemplarisk i Liv og Lære, ligesom han nævner, at
Menigheden er god, og at Ungdommen kan gøre an
dægtigt Rede for sin Tros Bekendelse. Noget sær
ligt bemærkelsesværdigt synes der saaledes ikke paa
dette Tidspunkt at have været ved ham.
N aar der imidlertid kort efter skete en For
andring med ham, skyldes dette utvivlsomt Paavirkning fra de herrnhutiske Præster i Klim, hvis stær
kere Personligheder fik stor Indflydelse paa den vist
nok af Naturen svage og stilfærdige Mand, saa han
nu helt og holdent sluttede sig til dem. Dette fremgaar
bl. a. af et Brev fra Kapellan Krogstrup til ham (d.
9/10 1744)!), der ikke alene viser, hvor afhængig man
følte sig af Brødremenighedens Hovedkvarter i Tysk
land, men ved sin hele Form giver et karakteristisk
Indtryk af den sødladne Tone, som ofte herskede in
denfor Murene. Det er stilet til „lille Broder Henrik
Bloch“, og Krogstrup skriver heri, at han kender
hans inderlige Forlængsel efter at faa en Broder i
sit Hus, hvad de ofte havde talt sammen om, og at
han daglig føler det, om „Lammet“ vil unde dem den
Glæde. Broder Handrup2), som Krogstrup har talt
med om Sagen, raader dem til begge som enfoldige
Børn at skrive til Herrnhut og bede om en Broder
og en Søster til at bo i Aggersborg Præstegaard, idet
1) Kirkehist. Saml. 4. Række II. Bd. S. 104 f.
2) Skomager Handrup og hans Hustru var af Brødremenig
heden sendt til Harritslev ved Randers, hvor der var et
herrnhutisk Samfund, men opholdt sig en Tid i Klim
Præstegaard.
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de kunde være visse paa, at naar Lammet havde ned
lagt den Tanke i begges Hjerter, man da vilde hjælpe
dem. Derfor beder han nu Bloch fremlægge sit Hjer
tes Begæring i Herrnhut, og han vil da selv gøre det
samme. „Lammet, som du ejer, ønskes over os i
Naade!“
Dette Brev, hvis Hensigt altsaa var at faa en
mandlig og kvindelig Emissær ansat i Han Herred
med fast Ophold i Aggersborg, blev imidlertid op
snappet og sendt til Biskop Brorson i Aalborg, som
derefter blandede sig i Sagen og forpurrede dens
videre Udvikling.
Man forstaar efter dette, at Brorson nu kom til
at betragte Bloch med nogen Mistro og følte sig op
fordret til at holde stærkere Opsyn med ham. Da
derfor Regeringen, som frygtede for, at Herrn
hut skulde virke dragende paa dem, der hyldede
„Brødrene“s Anskuelser, ved en Forordning d. 21/u
1744 forbød Kongens Undersaatter at opholde sig
dernede og paabød, at den skulde oplæses fra alle
Landets Prædikestole Fastelavnssøndag 1745, fore
spurgte han gennem Provsten Bloch, om han havde
efterkommet denne Befaling. Bloch kunde dog svare,
at han havde adlydt den kongelige Ordre1).
Blochs ændrede Indstilling førte ham ogsaa i et
spændt Forhold til en Del af hans Sognefolk. Nogle
sluttede sig vel til ham, grebet af hans vistnok meget
følelsesbetonede Forkyndelse, der næppe har lignet
hans Embedsbrødres i Klim ret meget, men andre
blev frastødt af Bevægelsens udprægede Skelsætten,
og der opstod Splid i Menigheden.
Betydelig Opsigt vakte den Strid, der opstod
1) Aktstykker vedrørende Forholdene i Aggersborg findes i
Pk. 114, Aalborg Bispearkiv (Landsark., Viborg).
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mellem Bloch og Ejeren af Aggersborggaard, Pro
prietær Mads Gregersen Speitzer (f 1753). Det be
gyndte med, at Speitzer indtegnede sig og sin Fa
milie til Altergang den sidste Søndag i Februar
1744, men da Bloch netop havde lovet den Dag at for
rette Tjenesten for sin syge Ven og Embedsbroder,
Fugl i Saltum, der ogsaa sluttede sig til Herrnhutismen, bad han Proprietæren vente, til han kom
tilbage. Dette nægtede denne dog, og Bloch skriftede
derfor Familien om Fredagen, inden han tog afsted ;
Kapellan Krogstrup skulde saa i hans Sted holde
Gudstjeneste i Aggersborg om Søndagen og derunder
ligeledes forrette Altergangen. Om han nu ved denne,
som Speitzer mente, er kommet med nogle for ham
saarende Udtalelser — hvad ikke er helt usandsyn
ligt — faar staa hen, men skønt Bloch i alt Fald var
uskyldig i, hvad der kan være sket, undtagen for saa
vidt som han havde ladet Krogstrup fungere for sig,
havde han dog som Stedets Præst Ansvar for, at alt
gik sømmeligt til i hans Kirke, og man kan derfor
forstaa, at Forholdet mellem ham og Herremanden
nu kom ind i en Krise og blev yderst slet. Under
Gudstjenesten sad Speitzer ofte og smaasnakkede
med sin Familie og andre fra sin Stol paa Pulpituret,
og tilsidst kom det til et forargeligt Optrin.
Da Bloch 15. Sønd. e. Tr. (1744) stod paa Præ
dikestolen, begyndte Speitzer atter at forstyrre ham
med sin Snakken, der denne Gang tog Sigte paa selve
Talen, idet han udbrød: „Det er sandt! Ja, saadan
er det! Der er mer, Farlil!“ og hvad han nu kunde
sige. Dette blev han ved med under Indledningen,
til Præsten vilde gaa over til det egentlige Tema, og
det vakte naturligvis stor Opmærksomhed i Kirken.
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Nogle græd, og ogsaa Bloch blev meget bevæget
„over det arme Folk“, og det faldt ham ind at sige:
„Jesus græd!“ „Jeg hører det!“ sagde Speitzer. Præ
sten henvendte sig nu til Menigheden og erklærede,
at en anden vilde tale; derfor maatte han gaa. „Ja,
gaa!“ sagde Speitzer. „Det er nok!“ Derefter forlod
Bloch Prædikestolen under „en høj og stor Graad“
af Folk og tog fa t paa Katekisationen. Siden holdt
han Altergang, og Gudstjenesten sluttede som ellers.
Men bagefter indsendte Præsten en Klage over
det forefaldne til Biskoppen, og denne befalede straks
Provsten i Haverslev — der iøvrigt ogsaa hed Bloch
— at lade Sagen undersøge ved en Provsteretsafhø
ring af Kirkegængerne for at faa klarlagt, hvad der
var foregaaet. Om det derefter, som Biskoppen øn
skede, er kommet til et Forlig mellem de to Parter,
vides ikke; i hvert Fald har det været meget skrøbe
ligt, for vi hører siden, at Speitzer havde faaet Til
ladelse til med sin Familie at gaa til Alters hos en
fremmed Præst.
Ved sin Visitats i 1846 var Brorson ikke tilfreds.
Vel omtaler han i sin Indberetning til Kirkekollegiet
i København, at Bloch prædikede opbyggeligt, og at
han levede uden Forargelse, men bemærkede sam
tidig, at han er kommen under herrnhutisk Paavirkning og ikke mere er flittig og vindskibelig som før,
saa Ungdommen er bleven vankundig; baade Præst
og Menighed har i den Anledning maattet høre Be
brejdelser. Senere kunde Provsten dog indberette, at
Forholdene var blevet bedre, saa den biskoppelige
Røffel maa have gjort sin Virkning.
Næste Gang Brorson gæstede Aggersborg (1749),
kunde han atter rose den „kristelige Lærer“s (d. e.
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Præsts) flittige Arbejde med Ungdommen, som han
skrev i Kirkebogen; med de ældre stod det knap saa
godt til, de vilde efter Præstens Opgivende ikke over
være Katekisationerne i Kirken, men Biskoppen ud
trykte Haabet om, at det maatte blive anderledes i
Fremtiden. — 1754 hedder det igen, at Bloch er en
god og tro Lærer, og at han priser Gud, fordi der
ingen aabenbare Forargelser forekom i Sognet. Med
Ungdommen gik det fremad, og i 1758 noteres, at
den er meget bedre end ellers. 1763 besøgte Bror
son for sidste Gang Aggersborg. Tilstanden var da
almindelig, Ungdommens Standpunkt nogenlunde.
Som man vil se, satte Brorson trods alt Pris paa
Bloch. Det har dog knebet med Ungdomsundervis
ningen, men heri kan ogsaa Degnene have haft nogen
Skyld. 1746 fik en af dem en alvorlig Irettesættelse
fra Biskoppen for sin Efterladenhed, og Præsten har
næppe kunnet sætte sig i Respekt overfor dem.
At Biskoppens venlige Stemning mod Bloch gen
oprettedes, skyldes sikkert, at hans Herrnhutisme
ikke som Klimpræsternes var haard og fanatisk; at
disse 1748 forsvandt fra Egnen, har utvivlsomt heller
ikke været uden Betydning, naar man tænker paa
den Indflydelse, de øvede paa ham. Ogsaa hans Hu
stru, Johanne Marie Abildgaard, følte sig draget
mod Brødremenigheden, og hun havde, hedder det,
„udgydt mange Taarer for at faa Rum blandt Guds
Folk" (rejse til H errnhut)1). Derimod kom Bloch
ikke altid saa godt ud af det med Emissærerne, af
hvad Grund vides ikke, maaske har han haft vanske
ligt ved at hævde sig overfor dem. 1752 brevvekslede
han med Biskoppen om en Smed fra Sognet, som for
*) J. Lundbye: Herrnhutismen i Danmark (1903) S. 115.
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nogle Aar siden — sikkert da Bevægelsen havde sin
Højkonjunktur paa Egnen — var draget til Harritslev, hvor der ogsaa havde været en herrnhutisk
Vækkelse1), og nu levede der i stor Fattigdom, da
han havde gjort Gæld for at erhverve sig „Kongens
Brev“, hvad vist vil sige, at han søgte at skaffe sig
den Sum til Veje, som krævedes for at faa Udrejse
tilladelse til Tyskland. Bloch lægger i sin Skrivelse
et godt Ord ind for ham hos Biskoppen.
Bloch var ingen Kampens Mand, og at han let
blev forknyt, fremgaar formentlig ogsaa af den
Skrivelse, han i 1761 sendte Brorson, og hvori han
bad ham hjælpe sig til et andet Embede, eventuelt
i Aarhus eller Viborg Stift, ligegyldigt om det gav
mindre Indtægt end Aggersborg. Sagde Biskoppen
nej hertil, vilde han tage det som et Tegn fra Jesus,
og i saa Fald bad han om at faa et Degnekald, bare
det var stort nok for ham.
Det blev ikke til noget med Forflyttelsen. Senere
søgte han at faa en Kapellan, og da der var to, der
kunde være Tale om, lod han paa herrnhutisk Vis
Loddet afgøre, hvem han skulde vælge. Det blev en
Kandidat Hans Bloch, men det lykkedes ikke at opnaa Kongens Løfte om, at han siden skulde blive sin
Sognepræsts Efterfølger. En Akkord, de to Bloch’er
1770 havde sluttet om, at Kapellanen skulde over
tage Embedet mod at betale sin Formand 100 Rdl.
een Gang for alle og 250 Rdl. ved Overtagelse af
Præstegaarden samt yde ham Husly dér, blev ikke
approberet-’).
Om Henrik Bloch kan endnu nævnes, at han var
en lærd Mand. 1764 sendte han Biskoppen Manu1) Hist. Aarbg. f. Randers Amt 1942 S. 75 ff.
2) Hans Bloch blev 1773 Kapellan i Sebber.
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skriptet til en Afhandling om noget saa specielt som
de hebraiske Vocalpunkter og Accenter, men da han
ikke selv var helt tilfreds med den, bad han om at
faa den tilbage indtil videre.
Bloch døde 1771. Han efterlod sig c. 400 Bøger,
hvoraf adskillige for hans aandelige Indstilling ret
karakteristiske. Saaledes f. Eks. Brødremenighedens
Salmebog i flere Eksemplarer, Zinzendorfs Taler,
Grossgebauers „Wächterstimme“, Cay Praems „Kri
stus for os“, Skrifter af Godtfred Arnold samt for
skellige pietistiske Forfattere. —
Ogsaa i Kettrup-Gøttrup Pastorat gjorde der sig
herrnhutisk Indflydelse gældende. En i Mecklenborg
født Adelsmand, Philip Christoffer v. Holstein1),
som havde deltaget i den store nordiske Krig paa
dansk Side, var under denne bleven frelst fra et
Skibbrud. Dette gjorde stærkt Indtryk paa ham, der
allerede som ung var blevet pietistisk vakt, og tilsidst tog han sin Afsked fra Militæret (1734) og
byggede sig et Hus i Han Herred for dér uforstyrret
af Verden at kunne hellige sig sine religiøse Inter
esser. Her stiftede han Bekendtskab med herrnhutiske Skrifter og blev saa stærkt grebet af deres
Indhold, at han besluttede sig til at drage til Tysk
land for at blive optaget i Menigheden, uagtet han
personligt ikke følte sig tiltalt af Skomager Han
drup, da han under dennes Ophold paa Egnen kom i
Forbindelse med ham. 1743 satte han sit Fore
havende i Værk. Allerede 1739 havde han skænket
Indtægterne fra en Gaard i Tømmerby til Skolebøger
for Børn og til de fattige i Tømmerby-Lild, ligesom
’) Kirkehist. Saml. 3. Række, VI. Bd. S. 78 ff. og 5. Række
III. Bd. S. 344 ff.
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han sendte Provst Friedenreich 20 Eksemplarer af
Pontoppidans Forklaring til de fattige Børn i Kettrup-Gøttrup ; desuden lovede han til Mortensdag 5
Rdl. til Indkøb af Bibel til den, der lærte Lærebogen
bedst ; blev der Penge tilovers, skulde der købes flere
Forklaringer, eventuelt Ny Testamenter og Salme
bøger til Uddeling. Nu ved sin Afrejse oprettede han
et Legat, hvis Renter skulde bruges til Anskaffelse
af Bøger for Ungdommen i Pastoratet, „paa det vor
allerkæreste Frelsers dyrebare Forløsning disse fa t
tige Børn fra deres Ungdom af kunde ret af H jertet
indprentes“1).
Provst Friedenreich (f 1758) hørte til den gamle
Skole, men hans Kapellan og Efterfølger, Jørgen
Fogh Clementin (f 1771) synes at have staaet den
herrnhutiske Vækkelse nær; Brorson nævner fra
sine Visitatser paa Stedet, at der i Sognene var op
rigtigt gudfrygtige Mennesker. At en Emissær Bloch
fik Lov at prædike i Kirken for mange Tilhørere,
viser, at der var Hørelyst til Stede. Der dannede sig
da ogsaa en Kreds af „Brødre og Søstre“, som, sag
tens efter Clementins Død, sluttede sig til Societetet
i Øsløs. Deres Tal opgives til en god Snes; de holdt
ellers deres hjemlige Sammenkomster hos en vis
Jens Nørgaard.
Af andre Præster paa Egnen stod ligeledes Hans
Jespersen i Tømmerby-Lild (f 1753) vistnok Brødre
menigheden nær. Baade blev to af hans Døtre gift
henholdsvis med Langgaard i Klim og Fugl i Sal
tum, og til Kapellan tog han en Broder til Cay Praem
i Øsløs, Ole Bagger Praem, der blev hans Eftermand
(f 1799). Ogsaa han var Ven af Herrnhutismen. Som
1) Hofmans Fundatser, IV S. 395 f.
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Student havde han i Klim efter Langgaards og Krog
strups Afrejse holdt gudelige Forsamlinger med de
vakte, til den nye Præst, Ballov, forbød det, og han
havde været Mellemled mellem dem og Hovedkvarte
ret i Herrnhut. Indholdet af hans Forkyndelse ka
rakteriseres vist ret godt ved det Vers, han 1794
skrev paa Mindetavlen i Tømmerby Kirke over sig
selv og sine tre Hustruer, hvoraf de to første var
gaaet hjem til deres „evige Sjæle-Mand og SjæleBrudgom" :
Jeg præked det Guds Lam, som bar al Verdens Synder,
henviste hver til ham og sagde: Eder skynder
med al jer Synd og Nød til den korsfæstede,
som for jer Synd var død; han jer forsonede.
Gir jer ham ganske hen, som eder elskede,
og elsker ham igen, saa bli’r I salige.
Paa denne Klippegrund jeg selv har salig bygt,
derfor i sidste Stund hensover jeg og trygt.
Herre Jesu, jeg da dig befaler alle mine,
sank dem hos dig med mig, alt for din Død og Pine.

Gaar vi fra Han Herred over til Thy, træ ffer vi
ikke dér mange Præstebrødre. I Hjardemaal hørte
den myndige Provst Praem (f 1763), Fader til Præ
sterne i Øsløs og Tømmerby, til dem ; ellers forstaar
man ikke, at han mod den kongelige Ordre tillod sin
Søn Cay at studere i Marienborn. En Prædiken, han
holdt 1760 i Anledning af Enevældens Indførelse
hundrede Aar tidligere, peger ved sit Indhold i
samme Retning. Der meldes om nogen Tilslutning i
Sognet. Brorson satte megen Pris paa Praem og var
i Reglen vel tilfreds ved sine Besøg paa Stedet.
Mere udpræget var dog vist Joh. Hegelahr i Hassing-Villerslev (1740—53), men han fik næppe nogen
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videre Indflydelse i sine Sogne; der skal kun have
været nogle faa vakte1)- Betegnende er det, at Me
nigheden ved Bispevisitatsen 1743 ikke klagede over
ham, men han over den. 1753 udgav han en Traktat :
„Jesu Vunder og saarede Sjæl“ og Aaret efter nogle
Salmer over samme Emne, skrevet i den for Be
vægelsen ofte saa typiske sentimentale Stil.
Større Interesse knytter der sig til Lægmands
hjemmet paa Hovedgaarden Hindsels, som 1751 køb
tes af den velhavende Ringkøbingkøbmand Peter
Usager, der afgjort sluttede sig til Brødremenig
heden og sagtens er flyttet til Thyholm, fordi han
mente dér at kunne finde Venner og Meningsfæller.
Om saadanne hører man dog ikke, men han modtog
ofte Besøg af Emissærer, og et Æ gtepar Brau var
en Tid fast stationeret paa Gaarden, indtil det 1772
af Cay Praem blev kaldt til Øsløs for at lede det der
stiftede Societet2). Datteren Marie, som blev kon
firmeret af Stedets pietistiske Sognepræst, Mag.
Benzon i Hvidbjerg, men som ikke fik noget ud af
hans lovprægede Undervisning, blev siden gift med
Lederen af den danske Diaspora, Jonathan Briant.
Da Christiansfeld blev grundlagt, laante lisager Me
nigheden 8000 Rdl. og skænkede yderligere 1000 til
Formaalet. Han flyttede selv til Kolonien 17753). —
I Thy synes saaledes Herrnhutismen ikke at have
øvet nogen synderlig Indflydelse, derimod mere i
Han Herred, hvor der med Øsløs som Centrum dan
nedes en Kreds med Medlemmer fra omliggende
’) J. Lundbye: Anf. Skr. S. 122.
2) Lundbye: Anf. Skr. S. 154.
») Sønderj. Aarbg. 1940 S. 97 og 174. Thisted Amts Aarbg.
1938 S. 57 f.
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Sogne. Hertil har sikkert ogsaa de, der i Klim-VusiThorup sluttede op om Langgaard og Krogstrup, hørr.
Forøvrigt er det ejendommeligt værd at lægge Mærke
til, hvor hurtigt egentlig det Røre, som blev vakt ved
disse Mænd, tilsyneladende lagde sig. Dette er dog
formentligt ikke saa vanskeligt at forklare, idet de
to Præster vel var grebet af det herrnhutiske Menig
hedsyn, men paa den anden Side ogsaa var stærkt
paavirket af Pietismen i dennes mest udprægede
Skikkelse, hvilket noksom frem gaar af de voldsomme
Omvendelsesprædikener, de holdt, og som i Virkelig
heden slet ikke harmonerede med Herrnhutismens
milde Aand. De Resultater, de paa denne Maade opnaaede, kom da ogsaa til at ligne dem, man hører om
paa andre Steder, hvor en lignende Forkyndelse lød,
og var af en noget tvivlsom Karakter, for saa vidt
som den Vækkelse, som derved opstod, let blev mere
en unaturligt oppisket Stemning end en dybtgaaende
Sindsændring. At det var Alvor for nogle, er utvivl
somt, men naar man hører, at der ca. 1800 ud over
i Øsløskredsen kun var ubetydelige Rester af herrnhutisk Liv tilbage i Thy og Han Herred1), er det dog
klart, at havde der været virkelig Grokraft i den opstaaede Bevægelse, vilde den ogsaa kunne have været
sporet i Klim, hvor det aandelige Røre i sin Tid
gjorde sig saa stærkt gældende.

1) Kirkeh. Saml. 5. Række I. Bd., S. 293.
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EN 28. Maj 1831 lovede Kong Frederik VI sine

D

Undersåtter, at de skulde faa Lov til stænder
vis at vælge nogle Talsmænd til at give ham gode
Raad. 3 Aar efter udkom Forordningen derom, og i
Slutningen af 1834 og i Begyndelsen af 1835 kaldtes
da en Del danske Mænd til Valg for første Gang
siden 1660. Det var ikke en fælles Rigsdag for hele
Danmark, de skulde vælge. Af Forsigtighedsgrunde
blev det ordnet saaledes, at ikke blot fik Holsten og
Sønderjylland hver sin Stænderforsamling, men selve
Kongeriget deltes i to; Repræsentanterne for Øerne
skulde møde i Roskilde, for Jylland i Viborg. Det
første Stændervalg holdtes fra September 1834 til
omkring N ytaar 1835. Nørrejyllands Stænderfor
samling bestod af 55 Medlemmer, nemlig 7 konge
valgte, 14 valgt af Købstæderne, 12 valgt af Gods
ejerne eller, som de kaldtes, Sædegaardsejerne og
22 valgt af de mindre Landejendomsbesiddere. Den
samledes i Viborg hvert andet Aar, første Gang 11.
April 1836 og til 1848, ialt 7 Gange.
Nørrejylland var ved disse Valg delt i 3 Distrik
ter, som hver valgte fire Deputerede og fire Sup-
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pleanter. Andet Distrikt omfattede Aalborg Stift. I
dette Stift bestod den ottende Valgkreds af Thisted,
Nykøbing, Skive og Nibe. Ved Valget i November
1834 var der her 134 Vælgere, hvoraf de 114 stemte.
Opstillet som Udsending til Stænderforsamlingen
herfra var Købmand Niels Faartoft fra Nykøbing.
Han blev valgt med 55 Stemmer, og Prokurator E. N.
Møller af Viborg blev Suppleant med 37. Færre
Stemmer havde Byfoged Rummelhoff, Nykøbing, og
Byfoged Jes Liitzhøft af Thisted.
Niels Faartoft var født i Faartoft ved Thisted
den 10. Februar 1786. Han blev uddannet ved Han
delen, var en meget dygtig Mand, der snart fik en
betydelig Forretning oparbejdet i Nykøbing. I For
bindelse hermed fulgte den almindelige Anseelse, der
førte ham til Stænderforsamlingen, et efter Tidens
Forhold meget stort ydre Fremskridt. Alene det, at
Faartoft fik flere Stemmer end to saa prominente
Mænd som Byfogderne Rummehoff og Liitzhøft,
vidner om den Tillid, den Nykøbing-Købmand nød.
Han havde i en Aarrække været Nykøbings førende
Borger. Det kan bl. a. nævnes, at han var Indehaver
af Jagtrettigheden paa Nykøbing Bymark i Tiaaret
1820—30. Han var den højestbydende for den Summa
af 6 Rdl. 88 Skill, aarlig. Vigtigere var det, at Faar
toft var E jer af Nykøbing Havn fra 1820 til 1843.
Havnen havde siden 1788 været i Privatmænds Eje.
Senere ønskede Byen at erhverve Havnen, men mang
lede bestandig Kapital. Men saa benyttede man hel
digt Øjeblikket, da Kong Christian VIII i Sommeren
1842 besøgte Byen, til at vække hans Interesse for
denne Sag, og efter Ansøgning fra Kommunalbesty
relsen opnaaede man i 1843 et Laan paa 8000 Rdlr.
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af Kongens Kasse til Erhvervelse af Havnen. Ved
Skøde af 11. August 1843 overdrog Faartoft til Kom
munen den ham tilhørende Skibshavn med Grund og
Inventarium for en Købesum af 6000 Rigsdaler1).
I Stænderforsamlingen mødte Niels Faartoft kun
i 1836. Han blev da valgt ind i en Komité paa syv
Mand, der skulde udarbejde en Anordning om Købstædernes Styrelse. Den Betænkning, som Komiteen
affattede, indlededes med en historisk Oversigt, der
formede sig som en bitter Klage over, at Enevælden
ødelagde Byernes Selvstyre. Til Samlingen 1838 ned
lagde Faartoft sit Mandat med den Motivering, at
Beskaffenheden af hans Næringsvej ikke tillod ham
at være fraværende fra sit Hjem. I Nykøbing fort
satte han saa sin betydelige Virksomhed til sin Død
den 10. September 1850. I adskillige A artier efter sin
Bortgang erindredes Købmand Faartoft grant paa
Øen, hvis første Stænderdeputerede naturligvis ogsaa kunde regne med et langt og smukt Eftermæle.

E fter Niels Faartofts Afgang blev der den 16.
Juni 1838 holdt Suppleringsvalg, og ved dette sej
rede Byfoged Rummelhoff, Nykøbing; han fik 51
Stemmer.
Johan Christopher Henrik Rummelhoff var fra
Aarhus, hvor han blev født den 21. Juli 1788. Hans
Forældre var Kaptajn Arendt Chr. Rummelhoff og
Hustru Eleonore Charlotte Christiane Seydewitz.
Han blev cand. jur. 1810 og 16. Marts 1821 Byfoged
i Nykøbing Mors. Paa denne 0 beklædte han efter’) Chr. Villads Christensen: Nykøbing paa Mors (1902),
107, 115, 117.
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haanden flere Embeder. E fter Byskriver J. C. Borchenius’ Død 1824 blev Skriverembedet forenet med
By- og Herredsfogedembedet, og Byfoged Rummelhoff var fra nu af Indehaver af et Embede, der tid
ligere havde været delt i seks. Han var jo nu Her
redsfoged for begge Øens Herreder.
Rummelhoff mødte i Stænderforsamlingen i 1838
og 1840. Han naaede at komme med i den i sin Tid
saa berømte „Stændervise“, forfattet af Herreds
foged J. P. With og Stiftsprovst, Dr. theol. P. T.
Hald, digtet i Anledning af, at der i Stændersalen
var et Flertal, der stemte imod Jøderne. „Stænder
visen“ er paa 61 Vers1) og den indeholder Hip til
de forskellige Delegerede. Allerede i Vers 3 behand
les den Nykøbing Byfoged:
„Sr. Rummelhoff kom vel lidt sent,
dog kom han med i Slaget,
han taler nu saa grumme pænt
og synes helt bedaget.“

Ved Udtrykket „med i Slaget“ hentydes til Af
stemningen om Jødernes Valgbarhed 3. August 1838.
denne Afstemning talte til Gunst for Jøderne. Naar
Udsendingen fra Nykøbing bliver nævnt paa en saa
fremtrædende Plads i „Stændervisen“ som i Vers 3,
er hans imposante Navn antagelig Skyld heri!
Indenfor Ledelsen af Nykøbing Bys offentlige
Sager har Hr. Rummelhoff haft det let nok, idet Byraadets øvrige Medlemmer satte Pris paa at staa sig
godt med ham, der sikkert med Lethed kunde føre
et ret enevældigt Herredømme under fine og behage1) Den er udgivet med Kommentar af C. Klitgaard i Sam
linger til jydsk Historie og Topografi 3. Rk. V (1906—
08), 137—154.
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lige Former. Han kunde i Kommunalbestyrelsen sik
kert let, som overalt, med Behændighed afvæbne
eller uskadeliggøre enhver Modstander. — Digteren
J. C. Hostrup, der i Sommeren 1850 sammen med en
Ven Vilhelm Winsløw foretog en Rejse i Jylland,
kom ogsaa til Nykøbing, hvor den da allerede kendte
Komediedigter blev modtaget med stor Gæstfrihed;
hans og Vennens Besøg var en Afveksling i Livets
Ensformighed og et Pust fra den store Verden. „Om
Morgenen“, fortæller Hostrup, „mødte vore nykøbingske Venner nede ved Havnen for at sige F ar
vel til os, og selv Byfogeden, der havde haft et lille
Anfald af Podagra,, kom derned i Morgensko for
til Afsked at hilse paa os“1).
Byfogeden, som her nævnes, er Rummelhoff. Det
vidner om Belevenhed og personlig Kultur, at han,
trods en temporær Invaliditet, i Morgensko begav
sig ned til Havnen for at hilse paa Hostrup og Wins
løw ved deres Afsked med Nykøbing.
Rummelhoff var stærkt konservativ, en fuldgyl
dig Repræsentant for Enevælden, saa det kneb ham
i de sidste Aar paa Mors at forsone sig med de nye
Frihedstanker, der efter Grundlovens Givelse ogsaa
paa den store Limfjordsø begyndte at gøre deres Ret
gældende. Udgivelsen af en Avis var han en Mod
stander af, og han søgte ogsaa at forbyde en „Han
delsforening“, som Købmændene i Nykøbing stiftede
den 1. December 1852. Den gamle Magthaver har
sagtens følt, at der her var noget paa Færde, som
ikke var hans Tankegang gunstig. Han maatte dog
tilsidst opgive Æ vret. Han saa heller ikke med milde
Øjne paa den folkelig-kirkelige Bevægelse, der be*) J. C. Hostrup: Erindringer fra Barndom og Ungdom
(1891), 219.
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gyndte i 1837—38 paa Øster Jølby Egnen1). Heller
ikke Rendsborg-Slaverne, der iflg. Rygtet huserede
op gennem Jylland i 1848, kunde han lide. Han var
indstillet paa at give de udædiske Horder en varm
Modtagelse, naar de kom til Mors. Han sammen
kaldte Byens ledende Mænd og Borgervæbningen for
at raadslaa om, hvad der var at gøre. Han var paa
Færde baade tidlig og sent, og da Smedene var fæ r
dige med at tildanne Vaaben, kunde han sammen
kalde Borgerne paa Pladsen foran det dengang nye
Raadhus, hvor han holdt en flammende Tale og Gang
paa Gang citerede Nelsons berømte Ord fra Slaget
ved Trafalgar i en let ændret Form: „Fædrelandet
forventer, at hver Mand gør sin Pligt“. Marius
Dahlsgaard har i Historisk Aarbog for Mors 1922
skildret Slavekrigen paa Mors og dér fortalt en hel
Del om Justitsraad Rummelhoffs Adfærd i hin be
vægede Tid.
E t Arbejde, der stedsé minder om Rummelhoff,
var den Virksomhed, han i 1820’erne udfoldede for
at faa anlagt en Havekoloni for Enden af den Skov
plantage, der blev anlagt i Nykøbings Udkant. Have
kolonien skylder ganske „Hr. Assessor Rummelhoff
sin Tilværelse“, meddeler Amtmand G. Faye i 1828.
Han føjer videre til, at Rummelhoff „har desuden
den Fortjeneste, at han har uddelt mangfoldige Pileplanter fra sin egen Have til Byens Indvaanere, samt
opdraget og uddelt Frugttræ er til Landmænd under
hans Jurisdiktion, saa at Nykøbing Købstad midt
under de Lidelser, som følger med Handelens næsten
fuldkomne Standsning er blevet forskønnet og har i
det fremskridende Agerbrug fundet en ny Udvej til
*) Fr. Nygaard: P. K. Algreen og Provst J. K. Sørensen
(1883), 54 ff., 94.
3
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Livets Underholdning, indtil måaske en lykkeligere
Fremtid vil bringe den tilbage i sin forrige Flor“.
Denne Side af Byfoged Rummehoffs Virksomhed
paa Mors maa ikke glemmes, naar man fremdrager
Mindet om hans Personlighed1). Han blev paa Mors
udnævnt til Justitsraad og til Ridder af Dannebrog.
Paa sine ældre Dage søgte han fra Nykøbing. I
1853 blev han By- og Herredsfoged i Hillerød. Her
virkede han kun i fem Aar, idet han døde den 18.
September 1858, 70 Aar gammel. Hans Hustru,
Charlotte Amalie, født Denstadt, døde i København
den 24. November 1887 i den høje Alder af 97 Aar.
«
Ved Valget til de Viborg Stænder i 1841 blev for
5. Valgdistrikt (der bestod af Mors, med Valgsted i
Nykøbing, og Refs Herred undtagen Heltborg Sogn)
valgt Laurids Ploug Borberg til Dover Ostergaard i
Ydby Sogn. Han fik 266 Stemmer. Som Suppleant
valgtes Møller og Gaardejer Peder Christian Oster
gaard af Sundby paa Mors. Han fik 244 Stemmer.
Ostergaard var fra Silstrup, hvor han blev født 3.
Novbr. 1797. 1822 blev han E jer af Overgaard i
Sundby Sogn. Han var tillige E jer af Sundby Mølle.
1842—51 var han Sogneforstander. Han var ogsaa
Meddirektør i Sparekassen for Mors og var 1853—54
Folketingsmand. Han synes ikke at have taget Ordet
i Folketinget. Ostergaard døde i Sundby 13. Juni
18822).
*) Chr. Villads Christensen: Nykøbing (1902), 106, 212,
220, 321, 325, 332, 333.
2) Hans Jensen: De danske Stænderforsamlingers Histo
rie II (1934), 715. Kjeld Jensen: Nørrejyllands Stæn
dervalg og Stænderdeputerede (Jydske Samlinger 5. Rk. I
1934, 515, 516).
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Borberg, der mødte i de 4 første Stænderforsam
linger, var i 1844 og 1846 syg og maatte overlade
Pladsen til Ostergaard, der dog var fraværende i
længere Tid 1844 paa Grund af sin Hustrus Død.

Ved Valget i 1841 var blandt de faldne Gaardejer
Chr. Christensen Søndergaard fra Øster Jølby.
Denne Mand blev ved Valget i Marts 1847 Depute
ret. Han skulde repræsentere de mindre Landejen
domsbesiddere fra sit Distrikt. 379 Stemmer blev af
givet paa ham, mens Borberg kun naaede at blive
Suppleant med sine 283 Stemmer.
Søndergaard mødte i Viborg Stænderforsamling
i 1848. Om hans Indsats her vides intet. Der er f.
Eks. slet ingen Oplysninger om ham i Hans Jensens
store Værk om „De danske Stænderforsamlinger“
udover, at der i nævnte Arbejdes Bind II, S. 72, er
anført, at han blev valgt i 1847. Da det ikke er
umuligt at fremkomme med nogle Oplysninger om
den gamle Bondepolitiker, skal der her fremsættes
nogle Enkeltheder om hans Levned og hans Slægt.
Chr. Christensen Søndergaard blev født i Øster
Jølby 20. Marts 1796 som den ældste Søn af Gdr.
Chr. Christensen Søndergaard, der var fra Faartoft,
hvor han fødtes 1760. Hans Hustru var Bodil Søn
dergaard (født 1767), Datter af Gdr. Poul Jensen
Søndergaard (1725—99) og Hustru Anne Larsdatter
(1736—89), der ejede den Gaard i Øst-Solbjerg,
hvor Konen iflg. Sagnet i Svenskekrigen fangede en
fjendtlig Soldat i en Kiste1)- Den gamle Chr. Søn’) Aug. F. Schmidt: Morsingboer i gamle Dage III (1936),
86—89.
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dergaard købte Søndergaard i Øster Jølby, hvorfra
han og Efterkommere har Navnet Søndergaard. Han
ejede Øster Jølby Kirke, hvor der paa Kirkeskibets
Nord væg hænger en Tavle til Minde om ham. Tavlen
har følgende Indskrift
„Chr. Chr. Søndergaard, forhen Ejer af Søndergaard og
Jølby Kirke. Født i Faartoft i Sundby Sogn d. 20. September
1760. Død i Søndergaard i Øster Jølby den 28. Februar 1845.
Epitaphium!
Af Jordens er hans Æ t og Byrd,
Til Jorden er han kommen,
Naar Herren ses i Himlens Skyer,
Skal han opstaa til Dommen,
Ved Englenes Basuners Lyd,
Sin Frelser see med Glæde,
Og saa med Gud i evig Fryd
I Herlighed indtræde.“1)

Denne Mands Søn og Navne var det altsaa, der
blev Stænderdeputeret. Ved hans Daab var følgende
Faddere : Bedstefaderen Chr. Christensen i Faartoft,
der skal have boet i den nuværende Vestergaard;
Moderens Søster Maren Poulsdatter, der var gift
med Gdr. Mikkel Nielsen i Solbjerg, hvis Søn Niels
Mikkelsen var med til det bekendte Møde i Solbjerg
31. Januar 1837, hvor de gudelige Forsamlinger be
gyndte. Mads Jørgensen Dahl, der boede i Nabogaarden, og Helle Poulsdatter fra Nees samt Farbrode
ren Josef Christensens Kone. Senere fødtes seks
Børn i Hjemmet, af hvilke tre naaede den voksne
Alder: Poul Søndergaard, der blev gift i Fjallerslev,
Jens Christian Søndergaard, som blev gift med Jo
hanne Christensdatter Balle fra Galtrup, der fik
ovennævnte Josef Christensens Gaard i Nees. Den
1) Historisk Aarbog for Mors 1929, 75. Chr. A. Jensen
m. fl.: Danmarks Kirker, Thisted Amt (1942), 946.
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tredie af Børnene var Anne Søndergaard, der først
blev gift med Chr. Madsen i Bjergby, senere med
Enkemand, den ovennævnte Stænderdeputerede P.
Chr. Ostergaard. Hun hørte til Kr. Koids nærmeste
Vennekreds. —
Chr. Christensen Søndergaard var efter de gam
les Sigende en lille, lys Mand. Han var vellært og
kunde allerede i sin Ungdom være mange behjælpe
lig med Raad og Daad. Saaledes skrev han i Kriseaarene efter 1814 mange Skøder og andre Dokumen
ter for Folk. Han havde ogsaa Anlæg for Handel,
og i sine unge Dage kørte han til Tyskland og solgte
Huder og Skind. En Fremskridtsmand paa Landbru
gets Omraade var han ogsaa. Han skal have været
en af de første, der paa Mors saaede Rug efter Brak.
Derfor kunde han ikke taale, at Naboerne, som gam
mel Skik var, lod Kreaturerne gaa løse efter Høst
over hele Bymarken. Han forlangte derfor Hegns
loven overholdt. Naboen, Peder Mikkelsen i Gaar
den Dal, der var Søn af ovennævnte Mikkel Nielsen,
og derfor var hans Fætter, og som var gift med oven
nævnte Mads Jørgensens Datter, mente ikke at kunne
bøje sig, saa han lod alligevel sine K reaturer gaa
løse, da Høsten var i Hus. Chr. Christensen Søndergaards Karle tog saa Kreaturerne i Hus, og snart
kom Peder Dahis Karle efter dem, men Chr. Sønder
gaard sagde: „Lad ham selv hente dem“. P. Dahl
kom ogsaa, han var vred og udbrød: „Der er ikke
noget ved at være Landmand paa den Maade, du vil
have, det vil jeg ikke blive ved med. Jeg kan lige
saa godt sælge Gaarden“. Chr. Søndergaard var jo
den fødte Handelsmand. Han bød derfor straks en
ringe Sum for Gaarden. P. Dahl var saa oprørt, at
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han straks slog til. „Ja, lad os nu sove paa det“,
sagde Chr. Søndergaard, „du kan jo komme igen i
Morgen, og er du saa ved samme Sind, overtager
jeg Gaarden“. P. Dahl kom igen, men da havde han
fortrudt, og Handelen blev ikke til noget. „Men saa
skal du ogsaa holde dine K reaturer hjemme“, slut
tede Chr. Søndergaard, og saadan blev det ham, der
fik sin Vilje sat igennem. Han var Formand for det
ved Lov af 13. August 1841 oprettede Sogneforstanderskab, og ogsaa her kan vi se, at han ønskede at
bryde gammel Skik, naar han ansaa det for at være
det rette. I et Møde 7. Maj 1842 fremsatte han et
af ham selv udarbejdet Forslag mod Overdaadighed.
Han foreslog bl. a., at Døtrenes Udstyr skulde for
øges væsentlig ved, at man lod være at holde Gilde
i 2—3 Dage ved Bryllup. Han mente ogsaa, det var
bedre at bruge de Penge, man nu anvendte paa et
stort Begravelsesgilde, til den syges Helbredelse og
til at lindre hans Smerter. Den døde, sagde han,
hædrede man mere ved at pynte hans Gravsted, end
ved at holde et overdaadigt Gilde. Om hans Forslag
bar Frugter, vides ikke, men de viser, hvor sundt
han saa paa Tingene.
Skønt han gennem sin Mors, Bodil Poulsdatters
Slægt, var nær knyttet til den Kreds i Solbjerg, der
fik stor Betydning for det aandelige Liv paa Mors,
synes det dog ikke, at han har taget Del i denne Be
vægelse. Derfor var hans Hjem dog ikke uden Til
knytning til disse Kredse, og flere af Børnene af
hans første Ægteskab vedblev at være levende med
i Kredsen om Ansgarskirken i Øster Jølby. Han var
gift to Gange, først med Christiane Christensdatter,
der var født c. 1794 i Skive, og siden med Elisabeth
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Cathrine Christensdatter, der var født c. 1820 i Tæbring. Den første var ofte tungsindig, og det var en
stor Glæde for hende, naar Kristen Kold, der var
Lærer i Øster Jølby 1837—38, kom over om Aftenen
og talte med hende. Kold var især gode Venner med
to af Børnene; den ældste Søn Christian, den senere
bekendte Friskolemand i Dragstrup, hvis Datter var
gift med Friskolelærer Lars Vad i Øster Jølby, og
Datteren Ane Marie, der siden blev gift med Jens
Mikkelsen, Frøslev, hvis Datter Mariane blev gift
med Bygmester Poulsen Nørbjerg, der tegnede det
store og kendte Forsamlingshus mellem Øster Jølby
og Galtrup Højskole, og hvis Søn, Lærer J. C. Nør
bjerg (f. 1888) i Gerup (Stagstrup Sogn) døde i Ja 
nuar 1945. Ane Marie og nogle andre fra Byen
fulgte gerne Kold, naar han holdt Forsamling hos
sine Venner i Omegnen. Ved Hjemkomsten skiltes de
paa Bakkekammen ved „Dalen“, idet de sang deres
Afskedssang: „Hvor er det godt at lande i Himlens
søde Havn“. Moderen sagde tit, at hendes største
Glæde paa Jorden var de to Kristener, hendes egen
Søn og Kold. Ogsaa for de mange mindre Børn i
Hjemmet var Kold til stor Glæde, naar han lod Bør
nene gætte Gaader eller viste dem forskellige Taskenspillerkunster.
Hvad Chr. Søndergaard selv har ment om det ny
i Kirke og Skole, hører vi kun lidt om, men helt til
freds med Forholdene i Øster Jølby Skole har han
ikke været, da Folketællingslisten for 1845 viser, at
han har en Huslærer, Bjørndahl, til at undervise sine
Børn. Man fortæller ogsaa, at han senere sendte sine
Børn til Skole i Vester Jølby. Ogsaa paa dette Omraade ser vi, at han ikke var bange for at bryde med

200

August F. Schmidt.

gammel Sæd og Skik, naar han syntes, noget nyt var
bedre.
Da Chr. Søndergaard blev gammel, laa han for
det meste i Sengen og kunde saaledes ikke godt ved
blive at være Sognefoged. En Dag, Christen Nielsen,
der var gift med Peder Dahis Datter fra Gaarden
„Dalen“ (æ Daal) over for Øster Jølby Kirke1), var
inde hos ham, tilbød han at skrive hans Afskeds
ansøgning for ham. Chr. Søndergaard svarede dertil
i en bestemt Tone, at det behøvedes ikke, han kunde
godt selv. Nogen Tid efter kom Christen Nielsen
igen, da trak Chr. Søndergaard sin Afskedsansøg
ning frem, og den var skrevet saa godt baade med
Hensyn til Skrift som Indhold, som havde han skre
vet den i sine Velmagtsdage.
Chr. Christensen Søndergaard døde den 14. Au
gust 1884 og blev begravet paa Sognekirkegaarden
i Øster Jølby, hvor hans Grav endnu ses.
De ovenstaaende Oplysninger fra efter Omtalen
af Epitaphiet i Øster Jølby Kirke er hentet i Fr.
Nygaards Værk: Kristen Kold I (1895), 64—65 og
fra Morsø Folkeblad 11. Oktober 1941, hvor Lærer
Chr. Balle, Lading ved Aarhus, i en fortrinlig Ar
tikel har meddelt gode Enkeltheder om den sidste af
Morslands Stænderdeputerede. Man kan ogsaa finde
Bemærkninger om ham og hans Slægtsforhold i Pa
stor P. Filtenborgs udførlige „Slægtsbog for Sogne
degn Sejer Olesen Leth og Hustru Ida Nielsdatter“
(1938), idet Søndergaard hører til den store Slægts
gruppe, hvis Stamfader ovennævnte Sognedegn var.
Ligeledes i Pastor Peder Bukhs Arbejde: „Slægten
Bukh“ (1932) kan man finde Oplysninger om Chr.
’) Jfr. Morsingboer i gamle Dage IV (1938), 48.
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Søndergaard og hans Slægtsforbindelser, hvorom der
ogsaa med Held kan søges Efterretninger i „Morsingboer i gamle Dage“ IV (1938), 46 ff.
*
De gamle Bondeudsendinge til Stændersalen var
med til at forbedre Grundloven af 1849, ligesom
deres heldige Indflydelse paa det lokale Selvstyre i
Sognene heller ikke var uden Betydning.
Den syvende og sidste Gang, Viborg Stænder var
samlede, var i 1848. Da var det kun for at yde deres
Tilslutning til den Valglov, som indførte alminde
lig Valgret til den ny grundlovgivende Rigsforsam
ling. Stændernes Betydning for dansk Udvikling blev
ikke ringe ; de fremkaldte anselige Reformer, de blev
efter lange Tiders Forløb Befolkningens første Op
dragelse til politisk Arbejde, og gennem deres Virk
somhed lagdes Grundvolden for den Udvikling, som
fandt Sted efter 18481). Derfor er det nok værd at
mindes de enkelte Egnes Deputerede, saaledes som
det nu er sket for Morsøs Vedkommende. Som Hel
hed er det dog saaledes, at der om de Stænderdepute
rede er overleveret meget lidt Stof til Gavn for den
senere Lokalhistorie og politiske Personalhistorie.
Da er der altid betydeligt mere at hente om den
senere Tids Folketingsmænd, hvad man bl. a. kan se
af Holger Hansens Afhandling om Morsingboernes
politiske Liv under Provisorierne2).

*) P. Munch i Jydsk Stævne 1902, 186 (red. af Jeppe Aakjæ r).
2) Historisk Aarbog for Mors 1930, 23—50.

Slægten Steenstrup
i Thy
Af H. JUUL SØRENSEN.

bærer Stednavnet Steen
strup. Her skal fortælles lidt om Slægten Vogelius Steenstrup, som har nær Tilknytning til Thy og
har betydet meget i denne Landsdel. Mange aandskraftige Mænd har Slægten fostret; dens største
Navn, Japetus Steenstrup, blev kendt over det gan
ske Europa.
Slægtens ældste Historie.
ler e danske slæ g ter

F

Slægten kan ledes tilbage til Mikkel Sørensen Riber, der
var Borgmester i Sæby 1570. Det ligger nær at antage, at
han er udgaaet fra en af Ribes driftige Handelsslægter, der
paa hin Tid spredtes til mange af vore Byer, bl. a. Aalborg.
Han døde 1587 og er tillige med sin Hustru, Elle Madsdatter,
der døde 1598, begravet i Sæby Kirke, hvor der tidligere har
været Epitafium med deres Billeder1).
Deres Søn, Christen Mikkelsen Riber, var Raadmand i
Sæby o. 1610 og levede endnu 1642, da han fik Bevilling til
at sælge 01 og Brændevin. Han var gift med Dorte Johannesdatter Borchhorst2).
Den næste i Slægten, Christen Ribers Søn Mikkel Chri
stensen (f. o. 1610, d. 1662), blev Sognepræst i Ugilt samt
1) Klitgaard i „Festskrift tilegnet C. Klitgaard“, S. 4.
2) Anf. Skr., S. 32.
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Provst for Vennebjerg Herreds Provsti. Han var gift med
Kirsten Frantsdatter, en Datter af den tidligere Sognepræst
i Ugilt Frants Christophersen, der var født i Thy.
Med næste Led i Kæden kommer Navnet Vogelius ind
som Slægtsnavn, idet Mikkel Christensens Søn Frants Mik
kelsen Vogelius antog Navnet Vogelius som en Latinisering
af Ugilt, hvor han var født. Han var gift med en Præste
datter Kirsten Madsdatter fra Tversted. — Frants Vogelius,
der døde 1702 som Sognepræst for Aasted og Skærum samt
Provst for Horns Herred, var en lærd Gransker og meget
flittig Skribent; men paa Grund af Tidernes Ugunst fik han
ikke udgivet noget af sine mange Skrifter. Han havde et
værdifuldt Bibliotek og nød megen Anseelse. Saaledes satte
Biskop Bircherod ham højt1). En Datter var forlovet med
Christopher Mumme, den senere Aalborg-Biskop ; men hende
gik det ikke saa godt. Hun slog Forlovelsen i Stykker og
bragte Skandale over Familien, idet hun gik hen og fik et
Barn med en anden2). Derimod gjorde Sønnen Michael sit
fædrene Hjem Ære.
Michael Vogelius (f. 1671, d. 1731), der blev Sognepræst
for Øsløs, Vesløs og Arup Menigheder og Provst for Vester
Han Herred, rostes af Biskop Mumme som en af Stiftets
dueligste og lærdeste Præster og som en ypperlig Kateket.
Han var gift med Magdalene Steenstrup, en Datter af For
manden i Embedet Niels Sørensen Steenstrup. Niels Steen
strup havde taget Navn efter sin Fødeby, og dette Navn føres
nu videre i Vogelius-Slægten derved, at et Par af Michael
Vogelius’ Sønner antog Navnet efter Moderen, nemlig Sogne
præst i Haraldsted Søren Steenstrup og Sognepræst i Sjørring og Thorsted Provst Johannes Vogelius Steenstrup. Om
denne sidste skal der her fortælles lidt nærmere.

Provst Johannes Vogelius Steenstrup i Sjørring.
Johannes Vogelius Steenstrup blev født 1706 i
Øsløs. E fter teologisk Embedseksamen 1728 (laud.)
blev han samme Aar Rektor ved Nykøbing Mors La1) Sodborg i „Historisk Aarb. for Thisted Amt“ 1915, S. 25.
2) Bircherods Dagbog v. Molbech, S. 410.
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tinskole. Paa hans Initiativ blev det faldefærdige
Skolehus ved Bidrag fra hele Stiftets Gejstlighed og
Nykøbings Bys Borgere 1732 sat i god Stand. Selv
levede han i Armod som de fleste af sine Forgængere
i Embedet. I en Ansøgning fra 1735 kunde han op
lyse, at med Fradrag af Ildebrand og Konsumption
blev der af hans Indkomst kun 50 Rdlr. tilbage til
Føde og Klæder for otte daglige Personer i hans Fa
milie. Samme Ansøgning var forsynet med meget
gunstige Anbefalinger fra Biskoppen i Aalborg og
Sognepræsten i Nykøbing, og den skaffede ham da
ogsaa det, han søgte om, nemlig Sognepræsteembedet
for Sjørring og Torsted1). Inden sin Udnævnelse til
Sjørring var han forøvrigt for sin Sundheds Skyld
i København, hvor han fik Lejlighed til at prædike
for Kong Christian VI i Frederiksborg Slotskirke.
Prædikenen har nok behaget den pietistiske Konge,
for Udnævnelsen faldt kort efter2).
Steenstrup var nu Sognepræst i Sjørring og Tor
sted fra 1735 til sin Død 1774, og han var en dygtig
og nidkær Præst. — Straks efter sin Ankomst til
Sjørring oprettede han en Protokol over Fattigvæsenet og fik foretaget nøjagtig Ligning efter Hartkorn
over, hvor meget hver enkelt skulde yde af Mel og
Malt og Gryn og Penge til Sognets Fattigkasse. Og
Arbejdet med Fattigkassen blev ført igennem med
samme Omhu i hele Steenstrups Embedstid og fort
sat af Sønnen. Steenstrup havde da ogsaa den Glæde,
at Biskop Broder Brorson paa Visitats udtalte sin
særdeles Fornøjelse over den Skik, han havde faaet
’) C. V. Christensen: „Nykøbing paa Mors“, S. 285.
2) Hundrup: „Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i
Hjørring, Nykøbing paa Mors, Skagen, Sæby og Thi
sted“, S. 22.
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paa Fattigvæsenet1). I det hele taget satte Biskop
pen, der var moderat Pietist, overordentlig Pris paa
Steenstrup. Hans Visitatsoptegnelser2) fra Sjørring
og Thorsted er tydelige Vidnesbyrd herom. Om
Steenstrup hedder det, at han prædiker „med stor
Flid og gode Gaver, grundigt, opbyggeligt og med
stor Nidkærhed“, ligesom han i sit Embede var
eksemplarisk. Ungdommen roses fra først til sidst.
Dette tjener jo først og fremmest Sognenes udmær
kede Lærerkræfter til Æ re ; men Steenstrup, den tid
ligere Rektor, var levende optaget af Skolens Ve og
Vel og har tydeligt nok sin Andel i, at Ungdommen
var „vel grundet og færdig til at svare til alle Ting“
(1743), fremfor andre Steder „dejligt undervist“
(1747), og „som den plejer fortræffelig“ (1759).
1743 gav Præst og Menighed gensidig hinanden
godt Vidnesbyrd, og Menigheden gav heller ikke se
nere Anledning til Klage, og dens Medlemmer rettede
sig efter Præstens Formaninger og „elskede Guds
Ord og Guds Bord“ (1763).
Steenstrups Bibliotek3) bestod af ca. 250 Bøger,
mest af ældre Præg (vel Arv fra Fædrenehjemmet),
men ogsaa enkelte pietistiske Skrifter var han
E jer af.
1765 blev han udnævnt til Provst for HundborgHillerslev Herreders Provsti. — 1767 blev han Consitorialraad.
To Gange var Steenstrup gift. Første Gang (Ny
købing M. 1731) med Anna Marie Larsdatter Guld1) Fattigprotokollen for Sjørring og Thorsted.
2) Petresch Christensen i „Hist. Aarb. f. Thisted Amt“,
1921, S. 213 ff.
3) F. Elle Jensen: „Pietismen i Jylland“, S. 128.
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ager, som havde været gift to Gange tidligere, nem
lig med Sognepræst i Sejerslev Laurits Als (d. 1721)
og Sognepræst i Alsted Jacob Erslev (d. 1730). Anna
Marie Guldager døde 1739 og blev begravet i Sjørring Kirkes Sakristi. F ra dette Ægteskab kendes
ingen Børn.
Anden Gang blev han gift (1740) med Helene
Cathrine Søltoft, født 1716, Datter af Sognepræst i
Nørre Snede Christen Knudsen Søltoft og Hustrup
Dorothea Kirstine Pedersdatter Bang. Helene Søl
toft døde 1800. I dette Ægteskab fødtes syv Børn,
tre Piger, som alle døde ganske smaa, og fire Søn
ner: Michael (f. 1743), Christian (f. 1745), Frants
(f. 1746) og Jens K raft (f. 1748).
F ra 1770 var Michael Kapellan for sin Fader og
gled ind som dennes Efterfølger i Embedes, da den
68-aarige Provst døde 5. April 1774.
Provst Johannes Steenstrups Sønner.
Om Michael Vogelius Steenstrup, der de følgende
35 Aar til sin Død 1809 var Sognepræst i Sjørring
og Torsted, vides kun lidt. Maaske kan hans lave Ka
rakter til Embedseksamen (non) være et Udtryk for,
at han ikke har ejet sin betydelige Faders Aands
kraft. Han var gift med Johanne Bach (f. 1751),
Datter af Degn i Vester Vandet Søren Pedersen
Bach og Hustru Anna Christensdatter Lodberg. Jo
hanne Bach døde i Sjørring et halvt Aar efter sin
Mand 1809. I Æ gteskabet siges at have været to
Sønner. Kirkebogen ved imidlertid kun at fortælle
om een: Johannes (f. 1777). Om ham skal senere
udførligt berettes.
Provst Steenstrups anden Søn Christian Vogelius

Slægten Steenstrup i Thy.

207

Steenstrup valgte Juraen. Han døde som Professor
juris ved Sorø Akademi 1801, — var Forfatter af
flere juridiske og andre Skrifter. — Han var gift
med den smukke Bolette Cathrine Dinesen (f. 1772,
d. 1847)1), Datter af Kancelliassessor Anders Dine
sen til Trudsholm og Gyldenholm. En Søn Johannes
Christian Vogelius Steenstrup (f. 1795, d. 1870) blev
Generalmajor.
Provst Steenstrups tredie Søn Frants Vogelius
Steenstrup blev Landmand og døde som Proprietær
til Nandrup, Flade Sogn, Mors, 1810. Han var en
overordentlig faamælt Mand. Han var meget velstaaende, ejede saaledes af Fæstegods 31 Gaarde, 15
Huse med Jord, 8 jordløse Huse, tilsammen 192 Tdr.
Hartkorn. Naar det fortælles, at han efterlod sig en
Tønde Guld, er det selvfølgelig overdrevet ; men efter
hans Død fandt man en stor Mængde Pengesedler
liggende skjult rundt mellem Bladene i hans Bøger.
Imidlertid formørkedes efterhaanden hans Sind ; han
græmmede sig over indbildte økonomiske Vanskelig
heder, og en Dag i 1810, da Gaardens Folk var til
Marked, hængte han sig i sit Nødtørftshus2).
Han var gift med Kirstine Marie Nielsdatter
Balleby og havde fire Sønner og to Døtre. En Søn
døde som lille, to blev i hvert Fald Studenter, den
fjerde, Jens Kraft, fik Nandrup efter Faderen, men
døde ret ung, hvorefter Gaarden gik ud af Slægtens
Eje. Datteren Mette Marie blev gift med Apoteker
Jens Jacobsen, Nykøbing Mors, senere Nibe. Jens
Jacobsen var første Indehaver af det i 1804 oprettede
Svane-Apotek i Nykøbing. I sin Ansøgning om at
1) Memoirer og Breve VI, S. 182.
2) Chr. Søndergaard: „Flade Sogns Historie“, S. 26.
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maatte oprette Apotek hævder han, at et saadant er
meget nødvendigt „paa Grund af den lange og be
sværlige Vej til nærmeste Apotek i Thisted, hvortil
Overfarten om Vinteren ofte var aldeles umulig,
hvoraf fulgte, at Landets Indvaanere ofte maatte
undvære de nødvendige Medikamenter“1). Foruden
Apotek drev Jacobsen forøvrigt ogsaa Købmands
handel. Mette Marie og Jens Jacobsen havde en Søn
Frantz Vogelius Steenstrup Jacobsen, der blev en be
kendt Entomolog og døde som Præst paa Samsø. Fra
sin tidlige Ungdom var han stærkt naturhistorisk
interesseret og arbejdede sammen med Japetus Steen
strup.
Frants V. Steenstrups anden Datter Helene Ca
thrine blev gift med Købmand Lars Hilmann Holst
i Thisted. Tre Døtre af dette Ægteskab blev gift med
henholdsvis Brygger Jacob Christian Jacobsen, Carlsberg-Bryggeriernes Grundlægger, Agrarhistorikeren,
Provst Chr. Djørup, Klim, og Overkrigskommis
sær, Vejinspektør, By- og Herredsskriver i Thisted
Andreas Emil Stockfleth Faye, en Søn af Amtmand
Gerh. Faye.
Den fjerde af Provst Johannes Steenstrups Søn
ner Jens K raft Steenstrup drog til Norge, hvor han
døde.
Pastor Johannes Vogelius Steenstrup.
Ovenfor er nævnt Pastor Michael Steenstrups
Søn Johannes Vogelius Steenstrup. Han vandt sig et
kendt Navn i Thy og fortjener nærmere Omtale2).
1) Dam: „De danske Apotekers Historie“, II, S. 494.
2) Mange Enkeltheder i den følgende Skildring af Johs.
Steenstrup skyldes Gaardejer Anders Overgaard, Hillerslev. Af Overgaards Kilder kan nævnes Gaardejer
Lars Chr. Sunesen, hvis Onkel Gaardejer Lars Chr.
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— 1800 tog han teologisk Embedseksamen (haud) ;
1807 blev han Sognepræst i Vang, hvor han virkede
til 1818, da han forflyttedes til Hillerslev-Kaastrup.
1835 flyttede han fra Thy, udnævnt til Sognepræst
for Skelund-Visborg, i hvilket Embede han døde 1840.
Pastor Johs. Steenstrup var en sjælden dygtig
Mand. I sit Hjem var han en alvorlig og streng Fa
miliefader, i sine Menigheder en myndig og sam
vittighedsfuld Sognepræst. I kristelig Henseende har
han nok været præget af Tidens rationaliserende
Aand. At han i hvert Fald ikke har været pietistisk
indstillet som sikkert Farfaderen i Sj ørring, kan man
roligt slutte, naar man hører, at han var en liden
skabelig L’hombrespiller. Men efter Tidens Forhold
var han en alvorlig og nidkær Præst, der ikke alene
med K raft styrede Sognets aandelige Sager, men ogsaa, som Skik var, udøvede Styrelsen af det lille Sam
funds timelige Anliggender. Hertil kom, at Steen
strup var anset som en af Thys dygtigste Landmænd.
Da han blev Præst i Hillerslev, købte han en hel Del
Jord, som han lagde til Præstegaarden, der i For
vejen var den største Gaard i Sognet1). Efter Da
tidens Forhold havde han en stor Kreaturbesætning,
Pedersen som Dreng havde tjent hos Pastor Steenstrup.
Jeg bringer herved Gaardejer Overgaard min hjertelig
ste Tak for de indsamlede Oplysninger. — Endvidere er
benyttet „Festskrift i Anledning af Hundredaaret for
Japetus Steenstrups Fødsel“, S. 3—18 (v. Prof. Johs.
Steenstrup) og „Et Liv i Oplysningens Tjeneste“, S.
5—9 (v. Prytz).
1) Bl. a. købte han Østermark i Hillerslev, Matr. Nr. 11 b,
og et Engskifte i Skovsted af Anders Oddershede, som
han saa ved sin Bortrejse solgte til Jens Jensby i Hil
lerslev tillige med en Lade, der stod paa Toften Øst
for Præstegaarden. Han købte ogsaa en Ejendom Vest
for Mejeriet. (A. Overgaard).
4
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nemlig 12 Køer, 1 Tyr og Kalve, og desuden fedede
han hvert Aar 32 Stude. Om Vinteren fik disse bl. a.
et Gulv utærsket Byg; dette skulde gøre dem saa
glatte og pæne1)- Hans Stude regnedes da ogsaa for
de bedste i vid Omkreds og gik altid for højeste Pris.
Studene blev hvert Aar solgt til Proprietær Poul Tøfting til Tandrup (Bedsted Sogn), d. v. s. han købte
kun de 30; 2 skulde være „Skodstude“, idet Tøfting
forbeholdt sig Ret til at kassere de to ringeste, naar
han paa sin aarlige Tur til Hillerslev saa paa Stude.
De 30 Stude blev saa drevet til Thyholm af Præstens
Karle og Drenge. E t Aar tra f det sig, at de havde
faaet en af de to frasorterede med, men Tøfting op
dagede straks Fejltagelsen, og til Drivernes Æ rg
relse maatte de have Studen med tilbage. Det er for
talt om Pastor Steenstrup, at han, naar han om Søn
dagen gik over i Kirken, saa altid lagde Vejen igen
nem Stalden, der laa lige op ad Kirkegaarden, og
efter Gudstjenesten talte han Landbrug med Bøn
derne og handlede med dem om deres Stude2). Sag
net fortæller, at det var Pastor Steenstrup, der gen
indfødte Dyrkning af Rug i Thy, efter at denne
Dyrkning havde været opgivet gennem flere Menne
skealdre paa Grund af Fejlslag, som man mente
skyldtes det barske Vejrlig. Der var ingen der paa
Egnen, der avlede saa godt som Præsten. — Ogsaa
Havebrug havde hans Interesse.
Foregangsmand som han var, stod han i stadig
Forbindelse med det kongelige Landhusholdnings
selskab, gennem hvilket han fik alle Slags Maskiner
og Frøsorter og desuden Tyende. Han var saaledes
A) A. Overgaard.
2) A. Overgaard.
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en af de første, der havde en Svingplov. Engvanding
var han ogsaa stærkt interesseret i. 1835 flyttede
han, som ovenfor nævnt, fra Hillerslev ; det er blevet
sagt, at det skulde være af Æ rgrelse over, at der var
noget Tiende, han ikke kunde faa ind fra Kaastrup1).
6. September holdt han Afskedsprædiken under stor
Tilstrømning fra Egnen. — Samme Aar udnævntes
han uden Ansøgning til korresponderende Medlem af
Landhusholdningsselskabet. Han paatog sig ogsaa at
affatte en Beskrivelse af Thy til Selskabets Skrift
række om de danske Amters økonomiske Tilstand.
Da han døde 1840, blev Opgaven og det af ham ind
samlede Materiale overdraget til Provst Chr. Djørup i Klim. — E t Vidnesbyrd om, hvor kendt en
Mand Pastor Steenstrup var, er, at der ligefrem gik
Sagn om ham i Folkemunde. Man fortalte saaledes,
at han tydeligt kunde se Varsler og den Slags Ting.
En Kendsgerning er det da ogsaa, at han havde en
tydelig Forudfølelse af sin Død og talte med flere af
sine Paarørende herom. Man sagde, at han skulde
have hørt sig selv gaa omkring i Stuerne med Tøfler
paa. Det skulde være et Varsel om Døden. En Dag
blev han saa pludselig lam i den ene Side og mistede
Mælet, og efter faa Dages Sygdom døde han 23. Jan.
1840. Fire Sønner førte hans Lig til Slægtens Grav
sted paa Sjørring Kirkegaard, hvor han stedtes til
Hvile ved Siden af Faderen og Farfaderen.
Johannes Steenstrup var gift med Anne Cathrine
Carstensen (f. 1784, d. 1868), en Datter af den be
tydelige Amtsprovst i Thisted Christian Ehrenfried
Carstensen og Hustru Anne Marie Schytte. Hans
Hustru var en finttænkende, kærlig og harmonisk
A. Overgaard.
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Kvinde og en dygtig Husmoder, som forstod at faa
Embedets mindre gode Indtægter til at slaa til for
den store Familie. E fter et af Børnenes (Japetus’)
Fødsel var hun angrebet af Barselfeber i den Skik
kelse, som medførte Sindsforvirring, og stor var
Frygten for, at hun ikke kunde komme sig. Pastor
Steenstrup søgte Raad mange Steder for hende. En
„klog Mand'* raadede ham til at lade hende gøre,
hvad hun vilde og ikke sige hende imod. En Dag gik
hun hen og slog alle Vinduer ind et Sted i Byen ; men
hun kom sig ikke. Hendes Familie sørgede naturlig
vis meget. Men en Dag, da Amtsprovsten kom ud
af sit Værelse og paa Gangen tra f en betroet Tjene
stepige (nemlig Kristen Koids Moder), kunde han
sige til hende: „Nu ved jeg, at min Datter kommer
sig. Gud har paa min Bøn givet mig Svaret i mit
H jerte!“ Man fortæller ogsaa, at Pastor Steenstrup
tog til København til en Professor, der gav ham
noget Medicin, der kostede fire Skilling, og som Pa
tienten skulde tage paa een Gang. Hjalp det ikke,
var der ingen Ting at gøre. Men Fru Steenstrup
kom sig1).
I Hjemmet var der en stor Børneflok. En første
Søn døde som spæd; men otte Drenge og to Piger
voksede op og fik, især for Drengenes Vedkommende,
en overordentlig god Uddannelse. Drengene blev i de
yngre Aar, før de kunde komme paa Kathedralskole
i Aalborg, sendt til en Forberedelsesskole i Thisted,
som holdtes af den residerende Kapellan Peter Niel
sen Brandt, en godmodig, lidt djærv Mand, men flink
Lærer2). Det var nu ogsaa Drenge, det var værd at
*) A. Overgaard.
2) Jfr. H. Juul Sørensen i „Hist. Aarbog f. Thisted Amt“
1944, S. 83.
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ofre en Uddannelse paa. Med en enkelt Undtagelse
fik de deres Virke udenfor Thy; men de er dog udgaaet fra denne Landsdel, saa det vil være naturligt
at nævne dem her. Fra Japetus Steenstrups Ung
domstid skal fremdrages lidt mere udførligt, hvad
særlig maatte have Interesse for Thyboer.
Pastor Johs. Steenstrups Sønner og Døtre.
Michael Vogelius Steenstrup (f. Vang 1809, d.
Frederikshavn 1855) blev Byfoged, senere Borg
mester i Frederikshavn og Herredsfoged for Horns
Herred, Overauditør, Ridder af Dbg. I 1852 blev han
kaaret til Folketingsmand for Hjørring Amts 1.
Kreds1). Ved hans Død skrev Frederikshavns Avis:
„Ved den Nidkærhed og levende Retsfølelse, den
Forekommenhed og Humanitet, der stedse betegnede
hans Virksomhed i det ham betroede besværlige Kald,
havde han i en sjælden Grad vundet denne Bys og
Egns Beboeres Agtelse, og den dybe Sorg, der ved
hans Død har grebet hans Nærmeste, hvis kærlige
og trofaste Slægtning og Ven han var, vil derfor
finde almindelig Genklang blandt de mange, med
hvem han under sin Embedsvirksomhed er kommet i
Berøring2).
Christian Ehrenfried Steenstrup (f. Vang 1811,
d. Gerding 1865) blev Sognepræst for Gerding og
Blendstrup Menigheder i Østhimmerland. Han fik et
godt Eftermæle, og den Dag i Dag værner Beboerne
om hans Grav. Han skal have været en fin, stilfær
dig Mand af gammel Kultur. Men han holdt sig for*) Thomas Larsen: „En Gennembrudstid“, II, S. 88.
2) „Frederikshavns Avis“ for 13. Juni 1855.
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nemt tilbage fra Indre Mission, som paa hans Tid
brød frem i Himmerland1).
Johannes Japetus Steenstrup (f. Vang 1813, d.
København 1897), som blev Slægtens største Navn,
vandt sig europæisk Ry ved sine Studier over Genera
tionsveksel hos lavere Dyreformer, senere især ved
sine Studier over uddøde Dyreformer, udgranskede
sammen med Worsaae Køkkenmøddingernes Ejen
dommeligheder, sammenstillede paa frugtbringende
Maade Naturforskning og Oldgranskning og. læste i
de danske Tørvemoser den danske Plantevæksts Ud
viklingshistorie. Blev Professor i Zoologi, Etatsraad,
Dr. med. & phil., Storkors af Dbg. p. p.2). Japetus
Smith Steenstrup var opkaldt efter den berømte Op
tiker, Professor Jeppe Smith fra Skjoldborg, som
havde vist Faderen Velvilje i dennes Studietid. —
Allerede som Dreng var det Japetus’ største Lyst at
strejfe om i Kær og Tørvemoser. Pastor Steenstrup
sagde en Gang til Folkene paa Kortegaard, om de
vilde se efter „den taabelige“, saa han ikke blev væk
derude i Kærene3). Men forøvrigt forstod Faderen
udmærket sin begavede Søns Interesser og ventede
sig meget af ham. E fter Studentereksamen bestemte
Japetus sig for at studere Medicin; men allerede
efter et Aars Ophold ved Universitetet maatte han
midlertidigt vende hjem til Hillerslev Præstegaard,
dels af økonomiske, dels af helbredsmæssige Grunde.
Hans Ophold i Hjemmet, der kom til at strække sig
1) Meddelt af Sognepræst Paul Nedergaard, København,
hvis Fader har været Sognepræst i Gerding.
2) R. Spärck og Therkel Mathiasen i „Dansk biografisk
Leksikon“.
3) A. Overgaard.
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over V/2 Aar, blev ogsaa en vigtig Uddannelsestid
for ham, en Tid, hvor han ret indøvede sig i at stu
dere paa egen Haand i Naturen og ved daglig Iagt
tagelse at drage saa megen videnskabelig Nytte og
Lære som muligt ud af de ensformige Omgivelser.
Ikke mindst studerede han Trækfugle i det Kær, der
strakte sig fra Sandklitterne ved Vesterhavet næsten
lige til Præstegaarden og var li/» Mil langt. For
øvrigt havde han allerede tidligere, specielt paa Bo
tanikkens Vegne, gennemstrejfet den største Del af
Thy. Under sine Ekskursioner havde han ofte Følge
skab af Morbroderen, Sognepræst Chr. Brandt Carstensen fra Vandet (sen. Boddum), der ogsaa var
meget naturhistorisk interesseret. Da Japetus blev
Student, tog Pastor Carstensen det Løfte af ham, at
de et P ar Gange om Aaret skulde skrive til hinanden
om Planter og Insekter. Pastor Carstensens Her
barium gik efter hans Død (1852) i Arv til Japetus
Steenstrup, efter hans Død igen til Botanisk Have.
De mere specielt lægevidenskabelige Fag — det
var jo, som ovenfor nævnt, Jap. S.s oprindelige Hen
sigt at blive Læge — var det jo ikke saa let at stu
dere i Præstegaarden, og den kliniske Vejledning,
han modtog, var i hvert Fald af en ejendommelig
Art. En Vogn, der kørte store Sten bort fra Marken,
var væltet over en Karl, som fik Laaret brækket;
men som sædvanlig i saadanne Tilfælde søgte han
til Niels Kusk, Egnens ansete Saarlæge, og Japetus
Steenstrup blev ansat som dennes Ammanuensis,
især da der kort efter kom andre skadelidte til. Kar
len vaandede sig under den Salve, der blev smurt paa
Benet; den jog kun Varmen til det brudte Sted. Di
striktskirurgen Dr. Wittendorf raadede under Haan-
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den Steenstrup til i Skjul at kaste Salven ud ad
Vinduet og lægge Vandomslag i Stedet, hvad han
ogsaa gjorde; men naar hver femte Dag Niels Kusk
ventedes, smurtes atter Salven paa. Niels tillagde
Salven en umaadelig lægende Virkning og føjede ad
varende til : „Jeg siger ham, Steenstrup, at den kan
knække æ bijen, om den smøres udenfor!“ Alligevel
var Niels Kusk ypperlig som K irurg; ingen kunde
lægge en Bandage som han, saa fast og sluttende,
saa at Benet hverken blev for langt eller for kort.
Men naar han beskrev Skaderne, lød det forfærde
ligt: „Ja, — nu ligger det dernede i een Smadder“
eller „Ja, der er nu fem Ribben knust, een er stivnet,
og to har faaet et bitte Puf“. Da han i Bøger hos
Steenstrup saa' en anatomisk Tegning, hvor der afbildedes to Ben i Underarmen, dadlede han det som
en Fejl. Hans betydelige Kunst var arvet. Det er en
ejendommelig Tanke, at den senere højtberømte Vi
denskabsmand har været Hjælper for Niels Kusk.
Det vil være naturligt her ogsaa at nævne Jap.
Steenstrups Søn Johannes Christoffer Hagemann
Reinhardt Steenstrup (f. 1844, d. 1935), der gennem
35 Aar var Professor i Nordens Historie. Paafal
dende var dennes Lighed i Ydre som i Indre med
Oldefaderen, den karakterfulde og myndige Amts
provst Carstensen1).
Johan Peter Steenstrup (f. Vang 1814, d. Mellem
mølle ved Thisted 1849) var E jer af Mellemmølle
ved Thisted, men døde ung. Hans Søn Knud Jo
hannes Vogelius Steenstrup (f. 1842, d. 1913) blev
en fremragende Geolog, en stor Autoritet i alle
Spørgsmaal vedrørende Grønland.
Ellen Jørgensen i „Dansk biografisk Leksikon“.
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Johanne Petrine, f. Steenstrup (f. Vang 1816, d.
Holstebro 1888) blev gift med Postmester Chr.
Ehrenfried Carstensen, Holstebro.
Ane Marie Schytte, f. Steenstrup (f. Vang 1818,
d. Thisted 1886), blev gift med Købmand Nicolaj
Berck, Thisted. En Datter af dette Ægteskab Ellen
Marie Elisabeth Cathrine (f. Thisted 1855, d. Thisted
1933) blev gift med Henrik Christian Winde, cand.
theol., Lærer ved Thisted Realskole, R. af Dbg. (d.
Thisted 1902).
Poul Tøfting Steenstrup (f. Hillerslev 1820, d.
Stagaard 1884) blev Ejer af Stagaard i Hassing
Sogn i Vendsyssel. Navneopkaldelsen efter Proprie
tær Poul Tøfting til Tandrup er et Vidnesbyrd om
det nære Forhold mellem denne og Pastor Johs.
Steenstrup.
Mathias Georg Gotthilf Steenstrup (f. Hillerslev
1822, d. København 1904), Dr. phil., Redaktør, For
fatter, Stifter af „Foreningen til Folkeoplysningens
Fremme“. Blev Tilsynsførende med de danske Folke
højskoler. — Til Forskel fra en granvoksen Hus
mand, der arbejdede i Hillerslev Præstegaard og
ogsaa hed Mathias, blev han som Dreng kaldt „bette
This“ i Modstætning til „store This“, og han be
tegnedes af gamle Folk paa Egnen med dette Navn
længe efter, at han var blevet velmeriteret Doktor
i Filosofien1).
Ole Theodor Steenstrup (f. Hillerslev 1824, d.
Aalborg 1903) blev Ejer af Aastrup i Aaby Sogn i
Vendsyssel.
*) Prytz: „Dr. Math. Steenstrup. Et Liv i Oplysningens
Tjeneste“, S. 8.
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Birger Nicolaj Eg Steenstrup (f. Hillerslev 1826,
d. Ærøskøbing 1909), opkaldt efter Sognepræst Bir
ger Nicolaj Eg i Vandet. Han blev Overretssagfører
og Gaardejer paa Ærø. Var ivrig Venstrepolitiker
og mangeaarig Folketingsmand for Ærø, var ogsaa
i mange A ar Formand for „Æ rø Landboforening“.
Som Afslutning skal anføres de Ord, hvormed
Mathias Steenstrups Svigersøn, Oberst E. Prytz, ka
rakteriserer den Steenstrup’ske Slægt1) :
„Familietræk, der i høj Grad prægede den Steen
strup’ske Slægt, var en stærk Retfærdighedsfølelse,
stor Sandhedskærlighed og Virkelighedssans parret
med muntert Lune. Der fandtes ogsaa hos Flertallet
af Slægtens mandlige Medlemmer en ikke ringe
Stridbarhed og en stor Evne og Lyst til at forfægte
sine Anskuelsers Rigtighed og ved Siden heraf en
med stor Godmodighed iblandet Tilbøjelighed til at
drive Skæmt med og drille hverandre“.

x) Prytz: „Dr. Math. Steenstrup. Et Liv i Oplysningens
Tjeneste“, S. 7.

Landgilde
i Thy og Han Herred
i 14, 15 og léOOsTallet
Ved Kommunelærer P. RØNN CHRISTENSEN*).

1 Gaard i Hørdum giver: 6 Tdr. Byg, 1 Gaas, 2
Høns, 3 Snese Aal, 1 Fødenød, 1 Skovsvin
og 6 Heste Gæsteri (Jordebog over Irup
Gods i Skøde fra Kronen 7/7 1556).
1 Gaard i Gøttrup giver: 2 Skilling Leding, 4 Tdr.
Byg, 2 Pd. (18 Pd. = 1 Td. = ca. 127 kg)
Smør, Trediedelen af 1 Ko, 1 Faar, 1 Lam,
1 Gaas med 3 Skæpper Havre, 2 Høns, 1
Skovsvin og 6 Heste Gæsteri (Aalborghus
Lens Jordebog 1604).
A fgifter som disse kendes af enhver, der har be
skæftiget sig med en Egns eller blot en enkelt Gaards
Historie i 15 og 1600-Tallet. Og det Spørgsmaal rej
ser sig meget let : Hvorledes er denne Række af for
skellige Afgifter fremkommet? E r det sket ganske
tilfældigt, eller kan en regelmæssig Udvikling spo
res?
Forsøg paa at fravriste den gamle Landgilde Op*) Forf. takker Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencrone’ske
Stiftelse for økonomisk Støtte til Studier vedrørende det
gamle danske Landbrugs Historie.
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lysninger af Interesse giver ringe Resultater, saa
længe de kun omfatter enkelte Gaarde; i Reglen ei
der intet andet at gøre end at meddele de nøgne
Kendsgerninger uden Kommentar af nogen Art. Selv
om det skulde træffe sig saa heldigt, at de omhand
lede Gaarde netop hører til dem, der nævnes i et af
Thylands faa middelalderlige Dokumenter, naar man
dog ikke videre, for den ældste Opgivelse af Land
gilden ses da at være: Nogle Tdr. Korn „i Skyld“
og desuden „Smaaskat“ eller „Beder“, som „plejer
at gange af forskrevne Gods“. Her skal nu forsøges,
om et bedre Resultat kan naas gennem en Under
søgelse af den samlede Mængde af gamle Landgilde
ydelser i Thy og Han Herred.
Kronens Bønder og Selvejerne.
Han Herred.
Om Kronens Bønder og Selvejerne i Han Herred
faas helt god Underretning gennem Aalborghus Lens
Jordebøger, hvoraf den. ældste er fra 1561.
Af Gaardene, som opføres i Lensjordebøgerne,
kan uden Vanskelighed udskilles en Hovedtype —
jfr. ovennævnte Gaard i Gøttrup — der omfatter det
store Flertal af samtlige Gaarde. Deres Ydelser til
Aalborghus bestaar bl. a. for hver Gaard af 1—4
Skilling i „Leding“ (d. v. s. Rest af en gammel Skat,
der oprindelig havde afløst Ledingspligten) og des
uden 2 Pd. Smør, 1 Faar, 1 Lam, 1 Gaas med 3 Skæp
per Havre, 2 Høns samt i Reglen l/> Fedesvin eller
tø Ko.
Sammenlægges disse Smaaafgifter, forsvinder
Uregelmæssigheden. Det viser sig, at der i 1561 i
Hannæs (der dengang omfattede Sognene Klim,
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Torup og Vust foruden de fem Sogne, som nu reg
nes til Hannæs) ialt var 41 ledingsydende Bønder,
som tilsammen gav : 6 Fedesvin, 9 Køer, 4 Tdr. Smør
(nøjagtigt 41/3 Tdr.), 30 Faar, 30 Lam, 30 Gæs og
60 Høns, medens der af 41—42 ledingsydende Bøn
der i det egentlige Han Herred aarligt præsteredes
8 Fedesvin, 6 Køer, 4 Tdr. Smør (nøjagtigt 4%
Tdr.), 38 Faar, 38 Lam, 38 Gæs og 76 Høns.
Der synes saaledes her at være Tale om to pa
rallelle Læg af „Skattebønder“ svarende til, hvad der
ogsaa træffes andetsteds i Landeti), og det vil da
være nærliggende at undersøge, om Ligheden mellem
disse Bønders samlede Afgifter kan have været
endnu mere omfattende.
Ledingen var baade i Han Herred og Hannæs til
sammen omkring 100 Skilling, tilsyneladende noget
uregelmæssigt fordelt. Det er ikke altid de Gaarde,
som har den største Skyld (Kornskyld), der giver 3
eller 4 Skilling Leding — ofte giver en stor Gaard
kun 1 Skilling Leding. Men sammenlægges Ledings
pengene fra de ledingsydende Gaarde i eet eller to
Sogne, faas som Regel 9, 18 eller 27 Skilling, og dette
kunde underbygge en Formodning om, at Ledingen
oprindelig har været beregnet i Grotmønt; 1 Skil
ling Grot omregnedes nemlig til 9 Skilling „lybsk“
og „danske“. Formodningen bliver til Vished, naar
det ses, at Gøttrup Kirke endnu 1561 staar for 1
Skilling Grot (af „Ledingsjord“, der er skænket Kir
ken), medens Kollerup Kirke tilsvarende yder
Lødigmark (1 Lødigmark å 5 Skilling Grot â 12 Gro
ter). Omregnes herefter Ledingspengene til Skilling
Grot, faas f o r Han Herred saavel som for Hannæs
D Fortid og Nutid XIV 99 ff.
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10 eller 11 Skilling, vel oprindelig 2 Lødigmark.
En Del af de ledingsydende Bønder — 8 i Han
Herred og 14 i Hannæs — gav ikke Kornskyld til
Aalborghus, men i Stedet „Bondeskyld“ til Ejeren
af denne. Det drejer sig her om den sidste Rest af
Selveje, som ikke havde videre praktisk Betydning,
bl. a. fordi Bondeskylden i Almindelighed ikke eje
des af Beboeren af Gaarden, men af et eller flere
Medlemmer af den oprindelige Selvejerfamilie. „Selvejer“gaardene gav til Aalborghus en A fgift paa 9
„Vendelbo Skæpper“ (3/i, Td.) Byg; denne Afgift
var de andre ledingsydende Bønder fri for, men
Sandsynligheden taler for, at disse, før Selvejet efter
Grevefejden blev forbudt, har ydet en tilsvarende
Afgift.
Summa Summarum : De brogede A fgifter af
82—84 ledingsydende Bøndergaarde i Han Herred og
Hannæs hidrører fra, at disse Gaarde har været delt
i to Læg, der hver for sig ydede en samlet Afgift til
Kronen paa omkring:
2 Lødigmark Leding, 30 Tdr. Korn, b Tdr. Smør,
8 Fedesvin, 8 Køer, bO Faar, bO Lam, bO Gæs og 80
Høns.
Men hvornaar og under hvilke Omstændigheder
er disse Skattelæg, som her er rekonstruerede, ble
vet oprettede?
Ja, den Omstændighed, at Regelmæssigheden som
foran vist er forholdsvis let at spore, gør det til en
betænkelig Sag at søge Oprindelsen meget langt til
bage i Tiden. Paa den anden Side kan Skattelægene,
naar de paaligner Grotmønt, ikke godt være yngre
end Begyndelsen af 1400-Tallet. Opmærksomheden
vender sig da mod Slutningen af 1300-Tallet.
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Det er saa heldigt, at der foreligger nogle histo
riske Oplysninger om Kronens Gods i Han Herred
ved denne Tid.
Paa Kongens Retterting i Aarhus maa Erik Niel
sen Gyldenstjerne — formodentlig allerede dengang
Ejer af Herregaarden Aagaard — d. 9. Maj 1355 ud
stede et Brev om, at han „med velberaad Hu og god
Vilje villigt afhænder, afstaar og tilskøder til evinde
ligt E je“ til Valdemar Atterdag alt det Gods, som
han ved Køb, ved Skøde, ved Pant, ved Deling eller
ved Mageskifte enten skriftligt eller paa en hvilken
som helst anden Maade har erhvervet af Bønderne i
Han Herred og Hannæs, efter at han fik Herredet i
Len. „Men det øvrige Bondegods, som jeg samtidig
har faaet af Bønderne, for hvilket jeg ikke har givet
Vederlag“, forpligter han sig til paa Han Herreds
Ting at tilbageskøde Ejermændene.
Her forsøger altsaa den snilde Kong Valdemar at
genoprette Kronens økonomiske Magtstilling over for
en adelig Stormand, der aabenbart har misbrugt sin
Myndighed som Lensmand i de retsløse Tider under
eller lige efter Rigets Opløsning. Men om de prak
tiske Resultater heraf tier Kilderne fuldstændigt, og
det er ikke forsvarligt uden videre at sætte Skattelægene i Forbindelse med dette Brev.
F ra Valdemar Atterdags sidste, urolige Regeringsaar er bevaret et andet Brev, som bør nævnes
i denne Forbindelse. Ridder Niels Eriksen Gylden
stjerne (Søn af ovennævnte Erik Nielsen) til Aa
gaard lover d. 9. Marts 1373 Kongen inden et Aar
at aflevere Aggersborg med alle Huse og Forskans
ninger istandsat og Ladegaarden genopbygget, alt
i samme Stand som før det blev af brændt i „sidste
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Oprør og Fejde“. Men saavidt det kan skønnes, blev
den gamle Kongsgaard aldrig genopbygget ; den næv
nes nemlig ikke senere som Borg eller Fæste, og 1408
holdes Kongens Retterting paa Aagaard, ikke paa
Aggersborg.
Kong Valdemars Arbejde med at stabilisere Konge
magtens økonomiske Grundlag, de „frie“ Bønder,
Selvejerbønderne, Kronens Skattebønder eller hvad
man nu foretrækker at kalde dem, blev fortsat af
hans kloge Datter, herom haves mange Vidnesbyrd.
Men naar Dronning Margrethe i 1408 i Han Herred
og Thy tog sig af Gods som Amtoft og Smerup (se
Side 232 og 235), tør man maaske gaa ud fra, at For
holdene for det centrale Krongods paa dette Tids
punkt var ordnet tilfredsstillende.
Det ses saaledes, at ogsaa de historiske Oplysnin
ger gør det sandsynligt, at en Nyordning af Kronens
Skattebønder i Han Herred er gennemført omkring
Slutningen af 1300-Tallet, selv om noget nøjagtigt
Tidspunkt for denne Ordnings Gennemførelse ikke
kan gives. Derimod maa der paa det kraftigste ad
vares imod at søge direkte Forbindelse mellem Kron
godset i Lensjordebøger fra 1500-Tallet og Opgivel
serne i „Kong Valdemars Jordebog“ fra 1231.
I Han Herred og Hannæs fandtes foruden oven
nævnte 82—84 Skattebønder en Del Fæstebønder
(1561 ialt 26—28) under Kronen; de ydede foruden
Kornskylden tilsammen ca. 2 Tdr. Smør fordelt med
114 Pd. til hver. Alle Gaarde under Kronen — baade
Skattebønder og Fæstegods — var i Han Herred og
Hannæs almindeligvis ansat til 2,4, 6 eller 8 „Heste
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Gæsteri“ (se Side 239). Almindeligt var desuden 1
„Skovsvin“ (o: magert Svin).
Thyland.
Oplysninger om Thylands Krongods og Selvejere
er at finde i Ørum Lens Jordebøger; den ældste er
fra 1580 og viser i Hovedtrækkene lignende Forhold
som dem, vi nu har undersøgt i Han Herred; men
paa nogle Omraader er der dog væsentlig Forskel.
F ra 1540 og 1574 er endvidere bevaret to Op
givelser af den samlede aarlige Indtægt af Ørum
Len1) ; de stemmer nogenlunde overens undtagen paa
eet Punkt, Kornskylden, der i Tiden 1540—1574 er
forhøjet med 7—800 Tdr. Heri er for saa vidt intet
overraskende — Selvejerne i Thylands fire Herreder
har aabenbart ligesom Selvejerne i Han Herred for
brudt deres Bondeskyld efter Grevefejden —, men
vender vi os dernæst til den ældste Lensjordebog,
viser det sig, at vi ikke her som i Han Herred kan
bruge Ledingspengene som Kendetegn for Selvejerne,
Kronens gamle Skattebønder. Der findes i hvert
Herred i Thy kun 4—8 Bønder, som giver Ledings
penge, men de giver til Gengæld Beløb, som er fra
fire til sejsten Gange højere end de tilsvarende Beløb
i Han Herred, saa den samlede Ledingsafgift af hvert
Herred bliver nogenlunde af samme Størrelse som i
Han Herred og Hannæs. De Bønder, som betaler Le
ding, er fri for de sædvanlige Smaaafgifter, „Smaaskatten“.
Der kan ikke findes nogen anden Forklaring herpaa end den, at Ledingspengene inden for det enkelte
Skattelæg (Herred) ikke er fordelt med nogle faa
Skilling pr. Gaard, men derimod er lagt paa nogle
1) Erslev: Danmarks Len og Lensmænd i det sextende
Aarhundrede.
3
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enkelte Gaarde, der saa til Gengæld er blevet fritagne
for øvrige Smaaafgifter ; men dette vil altsaa sige,
at det kun er et Faatal af Thylands gamle Selvejere,
der betaler Leding.
En anden Forskel er, at der i Thy efter Greve
fejden kun var et forsvindende lille Antal Selvejere,
tilbage. Medens der i Han Herred og Hannæs var
ialt 22 Selvej ergaarde med Bondeskyld i 15 og 1600Tallet, var der i hele Thy næppe 4—5 Bønder, som
gav Bondeskyld. (En af disse Gaarde, Helleris paa
Thyholm, der gav Bondeskyld, men ikke Leding, er
omtalt i Aarb. 1938, 95 ff.).
Skattebøndernes A fgifter i Thy varierer saa meget
fra Herred til Herred, at det vist er tvivlsomt, om
de samlede Afgifter af Herrederne nogensinde har
været helt ens.
Paa Thyholm fandtes 13 Gde. og i det øvrige Revs
Herred ligeledes 13 Gde., der gav Leding eller
„Smaaskat“ (og med en enkelt Undtagelse ogsaa
Skyld) til Ørum. Ud over disse 26 Gaarde, der alt
saa formentlig var Rester af et Skattelæg af Selv
ejere eller frie Bønder, var der i Herredet fire
Gaarde — 1 Gd. i Tvolm og 3 Gde. i Bodum Sogn —,
som maa anses for at have været egentligt Fæste
gods til Kronen. Nogle spredte mindre Ejendomme,
„Bol“, gav ingen „Smaaskat“ ; de er muligvis udskilt
fra de oprindelige Selvejergaarde.
Skattebøndernes samlede Afgift var foruden Korn
skyld, samt Skovsvin og Hestegæsteri som i Han
Herred, følgende:
12 Skilling Grot (2— 3 Lødigmark) Leding, 14
Faar, 14 Gæs, 20 Høns, 2 Fødenød, 5 Tdr. saltet Aal
og 17 Tdr. Malt, der ifølge Lensjordebogen gaves af
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Bønderne som Afløsning for Pligten til at køre Lyng,
Tørv og Møg for Ørum.
Det er paafaldende, at der med Undtagelse af %
Td. Smør af Gaarden Helleris — vistnok i Stedet for
„Smaaskat“ — overhovedet ikke gaves Smør af dette
Skattelæg.
I Hassing Herred var der en hel Del Gods spredt
i Herredet, som kun gav Kornskyld og Skovsvin, ialt
43—45 Gaarde og Bol, hvoraf Hovedmassen for
modentlig har været Fæstegods under Ørum ogsaa
før denne Borg kom til Kronen (se Side 229). Kro
nens Skattebønder var derimod i det store og hele
beliggende i Skyum Sogn, hvor der var et gammelt
kongeligt Birk, parallelt med det lille Aggersborg
Birk i Tilknytning til den gamle Kongsgaard Aggers
borg i Han Herred. Ligesom der i Aggersborg var
en enkelt stor Gaard („Kongensgaard“), som ikke
gav „Smaaskat“ eller „Bondeskat“, var der ogsaa i
Skyum een stor Gaard, „Knakkergaard“, der kun
gav Kornskyld. Denne Gaard er maaske sidste Rest
af en oprindelig kgl. Hovedgaard, som har ligget her,
før Ørum omkr. 1367 blev Centrum for Administra
tionen af Kronens Gods i Thy.
De 25— 26 Skattebønders A fgifter var temmelig
uregelmæssigt fordelt, men udgjorde tilsammen: 13
Skilling Grot, 1 Td. Smør, 19 Faar, 19 Gæs, 38 Høns,
12 Fødenød, 3 Foler at føde og 60 Snese Stangaal.
Gæsteri og Skovsvin som sædvanlig.
Hundborg Herreds Skattebønder var grupperede
i en stor Cirkel uden om den ældgamle Kongsgaard
Sjørrind, hvis Historie desværre aldrig er rigtigt
undersøgt1). Som en Rest af fordums Storhed nævD Om Sjørrind Volde se P. L. Hald i Aarb. 1921, 287 ff.
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nes endnu i Ørum Lens Jordebog 1580 og senere
„Ladegaard“ — en stor Gaard, der som Kongensgaard“ i Aggersborg og „Knakkergaard“ i Skyum
ikke ydede „Smaaskat“ af nogen Art.
Der var i Herredet 26— 30 Skattebønder med en
samlet Afgift af 9 Skilling Grot, 3— 4 Tdr. Smør, 26
Faar, 28 Gæs, 56 Høns, 12 Fødenød, 3 Foler at føde,
60 Snese Stangaal og 34 Tdr, Malt, der var Afløsning
for Pligt til Arbejde (smig. Revs Herred). Da ogsaa
nogle af Kronens Fæstebønder, hvoraf der var 16—20
i dette Herred, synes a t have givet Smør„skat“, er
det vanskeligt at fastslaa det helt nøjagtige Antal
Skattebønder, der er bevaret i Lensjordebøgerne.
Gæsteri og Skovsvin som i de andre Herreder.
I Hillerslev Herred fandtes en forholdsvis stor
Mængde almindelige Fæstegaarde under Kronen, ialt
omkr. 30 Gaarde, hvoraf flere ret store, men derimod
var der 1580 og senere kun ret faa Afgifter, som kan
sammenstilles med Skattebøndernes Afgifter i Thylands øvrige tre Herreder. I Hillerslev Sogn var der
27 Bønder under Ørum Len, som foruden Kornskyld,
Hestegæsteri og Skovsvin præsterede: 1 Td. Smør,
15 Faar, 15 Gæs og en Fole at føde. Andetsteds i
Herredet var der 4 Gde., som tilsammen gav 7— 8
Skilling Grot i Ledingspenge. I Matriken fra 1662
nævnes yderligere 1 Gd. i V.-Vanned og 1 Gd. i Hil
lerslev, som tilsammen giver ca. 2 Skill. Grot „i Le
ding“. Disse Gaarde er formentlig før 1580 solgt fra
Kronen. Desuden var Fæstebønderne i Sennels Sogn
paalignet 1 Td. Smør.
En nøjere Undersøgelse af Kongsgaarden Hillerslevs Historie vil maaske kunne godtgøre, om disse
Afgifter er Rester af et oprindeligt Læg af Skatte-
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bønder som i de tre andre Herreder, eller om Hillerslev Herred har indtaget en Særstilling. (Endnu
1423 nævnes en kgl. Høvedsmand paa Hillerslev).
Ogsaa fra Thy er der bevaret Dokumenter, som
fortæller om Valdemar Atterdags Forsøg paa at gen
oprette Kronens økonomiske Magt1)- Gennem et
Brev fra 13672) erfarer vi saaledes, at Adels
manden Esger Jenssøn har „opladet og skødet“ Kon
gen Gods i „Bothum og Øwby“, og det tilføjes, at han
har gjort det „frivillig og utvunget, ikke fængslet
eller tynget af Jernlænker“ ; at en slig Tilføjelse var
paakrævet, giver os en Antydning af, at Metoderne,
der anvendtes for at opnaa det gode Formaal, Rigets
Genoprettelse, undertiden kunde være haardhændede.
Af gennemgribende Betydning var den Handel,
som Valdemar Atterdag afsluttede i 13673), hvorved
Ridderen Bo Høg sammen med sin Frue overdrog
Kronen Hovedgaarden Ørum med alle deres Fæste
bønder i Hassing Herred (se Side 227) og desuden
15 Gde. i Hundborg Herred (som vist af Sv. Aakjær
i Kommentaren til „Kong Valdemars Jordebog“
beror det uden Tvivl paa en Misforstaaelse, naar
det tidligere er blevet antaget, at Ørum har været i
Kronens Eje før 1367). Nu blev den stærkt befæstede
Borg4) Ørum Hovedsædet for Kronens Godsadmini
stration i Thy; tidligere har antagelig hvert Herred
udgjort en Enhed for sig i Administrationen, det er
jo oven for paavist, at Skattebønderne i hvert Fald
i de tre Herreder synes samlede om gamle HerredsKongsgaarde.
*) Se Repert. u /i 1355,
regstr. I 8, 89, 104.
2) Repert. 22/r, 1367.
3) Repert. 2B/r, 1367.
') jfr. Repert. 10l4 1373.

1373 og Ældste danske Arkiv-
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Paa Grundlag af de foreliggende Oplysninger tør
vi da formode, at der saavel i Han Herred som i Thy
sandsynligvis i Slutningen af 1300-Tallet har fundet
en Rekonstruktion Sted, hvorved de Rester, som efter
Rigets Opløsning var tilbage af de frie Bønder, Kro
nens Skattebønder, er lagt i nye Skattelæg, der i Thy
samlede sig om en ny kongelig Hovedgaard, Ørum.
Adeligt og gejstligt Gods.
Selv en meget overfladisk Undersøgelse af Land
gilden af adeligt og gejstligt Fæstegods viser, at
denne i Almindelighed er afhængig af, hvilken mid
delalderlig Hovedgaard Godset oprindelig har været
tilknyttet, og det vil derfor være rimeligt at opdele
den videre Undersøgelse i Afsnit efter de gamle
Hovedgaarde.
Hovedgaarde i 0. Han Herred.
Om Landgilden til flere af de gamle Hovedgaarde
i 0. Han Herred — saaledes Økloster — findes der
ret gode Oplysninger, men da Bøndergodset til disse
med Undtagelse af ganske enkelte Fæstegaarde var
samlet inden for Herredets Grænser, altsaa i det
nuværende H jørring Amt, vil en nærmere Omtale
formentlig ikke være paa sin Plads i Aarbogen for
Thisted Amt. løvrigt viser Landgilden her ingen
væsentlig Forskel fra Landgilden ved de Godssamlin
ger, som nedenfor omtales.
Aagaard.
Omkring Hovedgaarden Aagaard i Kettrup Sogn,
V. Han Herred, havde Gyldenstjerne-Slægten samlet
et særdeles omfattende Godskompleks bestaaende af
160—180 Bøndergaarde1) med en Landgilde, som
tydeligt nok havde sit Forbillede i de frie Bønders
1) Se Aarb. 1935, 97 f.
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ovenfor omtalte Afgifter til Kronen. Foruden Korn
skylden, som var Grundstammen i Fæstebøndernes
Afgifter til de adelige Godsherrer, ydedes en Række
mindre Afgifter svarende til „Bondeskatten“. Det
var aabenbart Godsherren, som var skattefri, ikke
Fæstebonden.
I den ældste Jordebog over Aagaard Gods fra
omkr. Aar 1500* ) findes et fast og stærkt udbygget
System af Landgildeydelser.
Kornskylden bestod ofte af Enheder paa 1,2 eller
flere Læster Korn (formentlig gamle Godskerner) af
en Landsby eller Del af Landsby; nogle Steder, vist
især i Bebyggelser af nyere Oprindelse, ydedes Smør
skyld, men desuden ydedes saa godt som overalt
mindre Smørafgifter, der i hvert Fald flere Steder
ses at være lignet paa Aagaards P a rt i Byen (eller
Sognet) i hele Tønder.
48 Gaarde ydede hver 1 Faar, 1 Lam, 1 Goas og
2 Høns, og ca. 20 Gaarde paa Hannæs i Stedet herfor
% Pd. Smør ekstra. Almindelig var 1 Svin (Skov
svin) og 1 (eller 2) „Øg paa Gaarden“, dog saaledes
at Gaarde, som gav Smør i Skyld, i Stedet for Øgene
havde 3 (eller 6) „Køer paa Gaarden“. 18 Gaarde i
Hovedgaardens Nærhed — i Kettrup, Gøttrup og
Aggersborg Sogne — leverede tilsammen 3 Køer,
hver Gaard x/6 af 1 Ko.
Fæstebønderne havde ogsaa Gæsteriforpligtelse
over for de adelige eller gejstlige Jorddrotter. I Aa
gaards ældste Jordebog nævnes dog Gæsteriet kun
ved Gods, hvor Kornskylden var henlagt til en Kirke ;
her anføres der: „Gæsteri til Gaarden“, men natur
ligvis har ogsaa de andre Gaarde haft Pligt til gen*) Trykt i A. Thiset: Fru Eline Gøyes Jordebog.
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nem „Gæsteri“ at bidrage til Aagaard-Svendenes og
deres Hestes Underhold. En Antydning af, hvordan
Gæstenet har været ordnet, faas gennem følgende
Tilføjelse til en Vandmølles Landgilde : „Item tuende
gestebud att holde uden heste om someren oc it om
vinteren“. I senere Jordebøger er Gæsteriet takseret
i „Heste Gæsteri“ — 1 Hest for hver Tønde Korn i
Skyld — men det blev efterhaanden afløst, dels af
Havre, dels af Penge.
Det er ikke almindeligt, at Arbejde til Hovedgaarden anføres i de ældste Jordebøger og Skøder.
Det har formentlig været en Selvfølge, at Fæstebøn
derne forrettede det Arbejde, som var nødvendigt
for Driften af det forholdvis ringe Jordtilliggende,
der laa til en middelalderlig Hovedgaard. N aar der
alligevel ved 71 Gaarde, d. v. s. henved Halvdelen af
Aagaards Fæstegaarde, i den ældste Jordebog staar
„Dagsgerning“, har dette maaske sin Aarsag i, at
Aagaards store Godstilliggende har nødvendiggjort
en vis Turnus i Bøndernes Arbejdspligt, maaske saaledes at en Fæstebonde hvert andet Aar var pligtig
at arbejde paa Hovedgaardens Marker. Laa Arbejds
pligten fast, forekommer det paafældende, at f. Eks.
Gaarde i Kettrup, umiddelbart ved Siden af Hovedgaarden, ikke ydede Dagsgerning.
Am toft.
Ud over Aagaard, hvis Godstilliggende til Gen
gæld var forholdsvis stort, rummede V. Han Herred
ikke mange Hovedgaarde i Middelalderen, egentlig
kun Vesløsgaard ; men det gamle Gods til denne Ho
vedgaard var vistnok opløst allerede i 1500-Tallet.
Dog fandtes der paa Hannæs to mindre Godskom
plekser, som gennem flere Hundrede Aar blev holdt
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samlede, nemlig Viborgbispens Gods og Amtoft Gods.
Amtoft Gaard og Gods er nævnt i et Brev fra
14081), hvori to adelige Brødre, Palle og Jakob Kirt,
oplader Godset til Dronning Margrethe. I Brevet
nævnes kun Kornskylden, som iøvrigt ikke helt er i
Overensstemmelse med Opgivelserne i den ældste
Jordbog, der stammer fra 1606, da Amtoft Len lag
des under Hald2).
1606 omfattede Godset 12—13 Gaarde i Arup,
Vesløs, Øsløs og Tømmerby Sogne, og der ydedes af
hver Gaard foruden Kornskyld en mindre Afgift i
Smør (tilsammen 1 Td. af hele Godset), samt 1 Lom,
2 Gæs, og 1 Skovsvin. Gæsteriet var afløst af 1 Td.
Havre for hver Td. Byg i Kornskyld.
Viborg Stifts Gods paa Hannæs.
Det er ret ejendommeligt, at Viborgbispen i Mid
delalderen havde et lille Godskompleks paa Hannæs,
der dengang som senere laa i Aalborg (Børglum)
Bispedømme. Muligvis har det oprindelig været en
Arvepart fra en adelig Hovedgaard (Vesløsgaard?),
som er blevet skænket til Viborg Bispedømme. „Bisgaard“ i Øsløs dannede som en Slags Hovedgaard
for Godset, der omfattede 6—7 almindelige Fæstegaarde i Øsløs og Tømmerby og var tillagt 18—19
spredte Gaarde og Bol, som gav deres Kornskyld til
Kirken.
Landgilden bestod af Kornskyld, Smør (tilsam
men maaske oprindelig 1 Tønde), Skovsvin og Gæsteri, der 1604 erlagdes dels i Havre, dels i Penge3).
Vig.
I Hillerslev Herred, 0. og Vester Vandet Sogne,
*) Repert. 2«/2 1408.
2) Hald Lens Job. 1606—1607.
3) Aalborghus Lens Job. 1604—05.
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fandtes en lille Godssamling med Gaarden Vig som
Hovedgaard, der 1406 overdroges Dronning Mar
grethe og senere i Middelalderen udgjorde et særligt
lille Len1)- Af Jordebøger fra ca. 1521 og 15972) ses
det, at Godset omfattede 8—9 Gaarde, og at Land
gilden var: Kornskyld (uforandret 1521—97), Smør
(V^Td. af hele Godset), Skovsvin (1521: „Eller 1
F a a r“) og Gæsteri, der 1521 betaltes i Penge, men
1597 og senere med 1 Td. Havre pr. Td. Korn i Skyld.
Thistedgaard.
Til Thistedgaard eller Thisted Bispegaard3), der
som bekendt i Middelalderen var i Børglumbispernes Eje, havde Bispen lagt „Herligheden“ af en lang
Række Kirkegaarde i Hillerslev og Hundborg Herre
der. Disse Gaarde gav Kom skyld til Kirker og
Skovsvin og Gæsteri til Thistedgaard, men desuden
hørte fra gammel Tid til denne Gaard 23—26 Gaarde,
hvoraf flere store, som vistnok dannede en gammel
Godskerne, bl. a. fordi der fandtes flere Enheder paa
1 Læst Byg i Skyld. Godset grupperede sig nærmest
omkring Hillerslev, omfattede bl. a. !/« af denne By,
og er maaske oprindelig en P art af Kronens gamle
Gods her, som ved en eller anden Lejlighed er blevet
overdraget til Børglum Bispestol.
Landgilden var Komskyld, nogle mindre „Skat“afgifter eller „Smaaskat“ (tilsammen % Td. Smør,
5 Gæs og 10 Høns), desuden Skovsvin og HesteGæsteri (1 Hest Gæsteri for 1 Td. Byg i Skyld)4).
Irup.
Børglumsbispens Hovedsæde i Hassing Herred
D Se Aarb. 1920, 183 f.
:2) Ny d. Mag. VI, 302 og Ørum Lens Job.
3) Se P. L. Hald: Af Thisted Købstads Historie, 13 f., og
i Aarb. 1913, 63 f.
4) Job. 1597—98 i Ørum Lens Job.
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var Irup i Hørdum Sogn. Hertil var henlagt Herlig
heden (Gæsteri og Skovsvin) af 47 Kirkegaarde i
Hassing og Revs Herreder samt ikke mindre end 49
Fæstegaarde i Hassing og 14 i Revs Herreder.
Landgilden af dette Fæstegods var i 15561) og
senere i Almindelighed som af den Gaard i Hørdum,
der er nævnt Side 219 ; i Revs Herred gaves dog ikke
1 Gaas, 2 Høns, men (i Stedet?) 1 Pd. Smør.
Smerup.
Smerupgaard i Hvidbjerg Sogn paa Thyholm og
tilhørende Gods skødedes 14082) til Dronning Mar
grethe, og siden udgjorde det et lille selvstændigt
Len, som 1599 blev lagt under Ørum. Fra Over
dragelsen i 1599 stammer den ældste Jordebog3), der
viser, at Godset foruden Smerupgaard, som gav 24
Tdr. — 1 Læst — Byg i Landgilde og intet videre,
omfattede 1 mindre Gaard, formentlig liggende i
Nærheden af Hovedgaarden, Gravgaard, 1 Gd. i
Hvidbjærg, 2 Gde. i Sem, 1 Gd. i Flovlev, 1 Gd. i
Barslev samt 3—4 Gde. i Odby.
Hver af de tilliggende 10 Gaarde gav foruden
Komskylden, som ikke helt stemmer overens med
Opgivelserne i Brevet af 1408: 1 Gaas, 2 Høns, 1
Svin og 2 Snese Aal (Saaledes ogsaa 1574, se Erslev:
Danmarks Len og Lensmænd, S. 192). Gæsteriet var
1599 ansat i Havre, senere ydedes det halvt i Havre,
halvt i Penge.
Jegindø.
I en Jordebog fra 15974) nævnes Landgildeydel
serne fra Jegindø, som havde været et selvstændigt
O Kronens Skøder t/ t 1556, smig. hermed Liste fra 1548
i Erslev: Danmarks Len og Lensmænd.
2) Rept. 10/2 1408.

:t) Ørum Lens Job. 1610.
•') Ørum Lens Job.
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Len. Der var 15 Gaarde med en meget regelmæssig
Landgilde, nemlig 2, 4, 8 eller 10 Tdr. Byg i Skyld
og 1 Faar, 1 La,m. 1 Gaas, 2 Høns og 10 Mark' ) Smør
i „Smaaskat“, desuden 1 Skovsvin og Gæsteri bereg
net med 15 Skilling for hver 2 Tdr. Byg i Skyld.
Derudover var der paa Øen 4 Bol à 2 Tdr. Byg
og 15 Skilling Gæsteripenge.
Vestervig Kloster.
Der fandtes i Thy i den her omhandlede Periode
kun eet virkelig stort Godskompleks, nemlig det som
var underlagt Vestervig Kloster. Ifølge den ældste
Jordebog (fra 1612—13) omfattede dette Gods for
uden Vestervig og Agger Sogn og Birk Størstepar
ten af Hurup, Heltborg, Ydby, Helligsø, Gettrup og
Hvidbjerg Sogne i Revs Herred, desuden op imod
hundrede Gaarde og Bol i Hassing Herred, Nørhaa
Gaard og Birk i Hundborg Herred og 13 Gaarde i
Hillerslev Herred — ialt henved 400 Gaarde i Thy,
og hertil kom yderligere en Snes Gaarde i Harsyssel,
6 paa Mors, 2 paa Hannæs og 1 i Salling.
Der er bevaret en Registratur over de Breve
„Klosterets Gods og Ejendom anrørendes“, som i
Aaret 1599 fandtes paa Vestervig Kloster „udi en
stor, sort Egekiste2) “, og derved er det muligt at
følge, hvorledes denne store Godsrigdom især i 1400Tallet er skaffet til Veje ved Opkøb af mindre
adelige Hovedgaarde og deres Gods, selv om de ori
ginale Breve ikke er bevarede. Men en saadan Un
dersøgelse ligger dog ganske uden for Rammerne af
denne Artikel.
I Landgilden kan de oprindelige, smaa adelige
Hovedgaardes Gods flere Steder paavises, men i det
1) 1 Pd. = 24 Mark Smør.
2) Ældste d. Arkivregstr. III, 133—170.
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store og hele maa det siges, at Landgilden af tilkøbt
Gods er blevet fuldstændig indordnet under Vester
vig Klosters karakteristiske Landgilde.
Der ydedes Korn- eller Smør skyld (undertiden
ogsaa Fisk i Skyld) og desuden „Smaaskat“ bestaaende af 1 Pd. Smør, der ofte ses at være paalignet
i hele Tønder (à 13 „Hassing“ Pd.), 1 Faar, 1 Gaas
og 2 Høns, samt 1 „Fødenød“ eller 1 „Fødefole“ pr.
Gaard. Den almindelige Ydelse, 1 Skovsvin, var er
stattet med 11/2 Pd- Flæsk og 10 Skilling. 2 Alb.
„Tømmertræpenge“1) , men disse to Afgifter udrede
des kun hvert andet Aar, en Ordning, som var fuld
stændig enestaaende blandt Fæstegods i Thy. Flere
Steder ydedes 1 Pd. Malt, vistnok som Afløsning for
Pligt til Arbejde, jfr. Ørum Len S. 226 f.
Gæsteriet af Vestervig Klosters Gods danner et
Kapitel for sig. Der findes i Jordebogen egentlig tre
forskellige Ordninger: 1. Ved syv meget store
Gaarde staar der: E r aaben Kælder for Klosteret;
denne Byrde er afløst med en Pengeafgift, 6, 8 eller
10 Daler. 2. I Revs Herred angives 9 Gde. at være
„Gæstegaarde“, som holder fra 10—20 Heste 1 N at;
i de tre andre Herreder er der 17 „Gæstegaarde“,
der giver 4, 5 eller 6 Daler til Klosteret. 3. Det store
Flertal af Fæstegaarde er ansat til „Heste Gæsteri“.
Det er noget uensartet paalignet, men dog over
vejende saaledes, at 2 Tdr. Korn i Skyld svarer til
1 Hest Gæsteri. Senere blev dette Gæsteri afløst af
1 Td. Havre for hver Hest Gæsteri.
Andre Hovedgaarde i Thy.
Ovennævnte Hovedgaarde havde et Godstilliggende, som omfattede over Halvdelen af samtlige
1) Afgift for Ret til at hente Tømmer i Skovene (eller
Vraggods paa Stranden?)
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Fæstegaarde i Thy. En stor Del af de ikke omtalte
Fæstegaarde har dog ogsaa i gammel Tid været
underlagt lokale Hovedgaarde, men det foreliggende
Kildemateriale gør det meget vanskeligt eller i flere
Tilfælde fuldstændig umuligt at naa til en sikker Be
stemmelse af, hvilket Gods, der var tillagt Hovedgaarden paa den Tid, da Landgilden fastsattes. Ved
nøje Undersøgelse af bl. a. Præsteindberetningen fra
15681), Skattemandtal fra 1629 (Det første Skatte
mandtal, hvori Adelsmændene selv har opgivet deres
Tjenere) og den vigtigste Kilde, „Landgildematrik
len“ fra 1662, kunde der dog nok rekonstrueres flere
gamle Godskompleksér, som i Tidens Løb er blevet
opløst ved Arvedelinger, Salg eller Mageskifter.
Den Slags Undersøgelser vilde imidlertid kræve
meget af Aarbogens Plads og er ikke absolut nød
vendige her, hvor det gælder om at tilvejebringe et
Overblik over de gamle Landgildeydelser i Thy og
Han Herred.
Matriklen af 1662 bekræfter, hvad de foran an
førte Eksempler antyder, at saa godt som alle Ho
vedgaarde havde deres karakteristiske Landgilde.
Foruden Kornskyld, Skovsvin og Gæsteri havde f.
Eks. Todbøls Bønder almindeligvis 1 Fødenød, 1
Gaas, 2 Høns, 3 Snese Aal, Lyngholms Bønder 1
Fødenød, 2 Gæs og Gæsteri dels i Havre, dels i Penge,
Torps Bønder 1 Faar, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns og 1
Snes Æ g o. s. v. Som Hovedregel kan maaske an
føres: Jo ældre og større Gods, desto flere „Beder“.
Fæstebønder, som først i 1600-TaIlet er blevet
underlagt en lokal Hovedgaard, giver i Reglen kun
Kornskyld, Skovsvin og Gæsteri; samme Afgifter
») Trykt i Wulff: Stat. Bidrag til Vendelbo Stifts Hist.
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eller undertiden blot Kornskyld og Gæsteri findes
hos Gaarde, som efter alt at dømme aldrig har været
underlagt en Hovedgaard i Thy, men altid har været
„Strøgods“.
Oversigt.
I det foregaaende er Landgildeydelserne fra 14,
15 og 1600-Tallet overvejende omtalt, som om de i
dette Tidsrum dannede faste, uforanderlige Størrel
ser. Dette er ikke helt rigtigt ; der kunde ske Foran
dringer af forskellig Art. I et P ar Tilfælde (se S. 233
og 235), hvor der foreligger Skøder fra Begyndelsen
af 1400-Tallet, ses det, at selv Kornskylden kunde
forandres, væsentligst dog vist paa Grund af Delin
ger og Omlægninger af Gaarde og Bol. Men bortset
fra en Del Nedsættelser paa Grund af Sandflugtens
Hærgen er det faktisk forholdsvis meget faa For
andringer, der kan paavises i den gamle Naturalielandgilde. „Gæsteriet“ danner dog en Undtagelse.
Pligten til at underholde Godsherrens Svende og
deres Heste, som i de ældste Kilder synes ret ube
stemt, er almindeligvis i 1500-Tallet blevet takseret
i „Heste Gæsteri“, som igen senere er blevet afløst
paa forskellig Maade, formentlig eftersom Huller i
Godsets Regnskaber og Hovedgaardens Husholdning
bedst kunde udfyldes.
En afgørende Forandring i Landgilden i Thy og
Han Herred indtraadte først i Slutningen af 1600Tallet og i Begyndelsen af 1700-Tallet, da de gamle
Naturalieafgifter saa godt som overalt omregnedes
i Penge, og den samlede Landgilde derefter erlagdes
i klingende Mørft. Tidligere havde der nok været
Eksempler paa, at enkelte A fgifter kunde afløses af

240

Kommunelærer P. Rønn Christensen:

en Pengeafgift, ligesom Fæstegaarde, der fra at have
været underlagt en lokal Hovedgaard gik over til at
blive „Strøgods“, undertiden af praktiske Grunde
gik over til at betale Landgilde helt eller delvist i
Penge, men nu sker der altsaa en almindelig Om
lægning.
Resultatet af denne Undersøgelse kan sammen
fattes saaledes: Saa langt tilbage i Tiden, Kilderne
rækker, var i Thy og Han Herred Kornskylden den
faste Grundstamme i Landgilden. Hertil kom Plig
ten til at underholde Lensherrens eller Godsejerens
Svende og deres Heste — Gæsteriet — og Pligt til
at udføre det nødvendige Arbejde paa Hovedgaarden. „Retten“ til at benytte Skovene betaltes med
„Skovsvin“, medens „Retten“ til Fiskeri betaltes med
Afgift i Fisk. De frie Bønder synes ved Genrejsnin
gen efter Rigets Opløsning at være lagt i „Skatte
læg“, som til Kronen skulde præstere forskellige Na
turalier, der fordeltes mellem de enkelte Gaarde.
Parallelt hermed blev efterhaanden de Gaarde, som
tilknyttedes lokale Hovedgaarde, sat til at yde „Smaaskat“ eller „Beder“.
Maaske kan denne Oversigt bidrage til, at Under
søgelser af Landgilden indgaar i det lokalhistoriske
Arbejde, men der advares imod at tillægge ensidige
Landgildeundersøgelser overdreven Betydning, først
i Sammenhæng med andre Undersøgelser (topogra
fiske, personalhistoriske, landbrugshistoriske o.s.v.)
faar Landgildestudier under de her fremførte Syns
punkter deres egentlige Værdi.

Var en af Christen Koids Forfædre
Kammertjener hos Tordenskjold?
Af H. A. RIIS OLESEN.

om Højskole
manden Christen Koids Liv staar anført, at Fa
milien nedstammer fra Tordenskjolds Kammertjener,
der hed Kold. Denne Paastand har jeg søgt at faa
bekræftet eller aflivet, og disse Undersøgelser gav
mange interessante Oplysninger.
Kold-Slægten har været bosat i Thisted i mere
end 150 Aar før Christen Koids Tid, og alle i Slæg
tens direkte Linie har ernæret sig ved fredelig Sko
magersyssel. Den direkte Linie ser saaledes ud:
Christen Mikkelsen Kold, f. 1816.
Mikkel Christensen Kold, f. 1790.
Christen Andersen Kold, f. 1766.
Anders Christensen Kold, f. 1733.
Maren Christensdatter Kold, f. 1709.
Christen Pedersen Kold, f. 1675.
Den sidstnævnte, Christen Pedersen Kold, som
antages for at have været Kammertjener hos Tor
denskjold, blev i 1701 viet til Dorthe Poulsdatter,
men der er intet, der tyder paa, at han har forladt
Byen for længere Tid. Tordenskjolds Glansperiode
faldt i Aarene fra 1710—20, og i den Tid træ ffer
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man gentagne Gange Christen Pedersen Koids Navn
som Fadder, Tingsvidne og Underskriver af for
skellige Skifteanliggender. Det kan derfor med ret
nøje Bestemthed slaas fast, at Christen Pedersen
Kold ikke er identisk med Tordenskjolds Kammer
tjener, og at denne maa søges i en helt anden Slægt.
Det er nemlig heller ikke et af hans Børn, idet Chri
sten Pedersen Kold kun havde to Døtre, af hvilken
den ene, Maren Christensdatter Kold, blev gift med
Christen Andersen Brygger (f. 1698).
Nej, den Kammertjener Kold, som havde været
i Tordenskjolds Tjeneste, finder vi fra 1722 som
Herredsfoged i Fjends og Nørlyng Herred (ved
Skive). Det maa sikkert bero paa en Navneforveks
ling, naar Christen Pedersen Kold antages for Koids
Kammertjener. Herredsfogden hed nemlig Christian
Kold. Jeg har intet kunnet finde, der tydede paa, at
sidstnævnte havde Forbindelse med Thisted-Koldslægten.
Christian Kold glemmer ikke at anføre sine for
vovne Træfninger med Tordenskjold, da han i 1722
indsendte sin Ansøgning om Herredsfogedstillingen
til Frederik d. III. Man hører straks den svulstige
og krybende Maade, Ansøgningen er stilet paa:
Stormægtigste, allernaadigste Arvekonge og Herre !
Jeg haver mange Gange (Kold formelig bombarde
rede Kongen med Ansøgninger!) udi allerdybeste
Underdanighed fordristet mig til at bede Deres kgl.
Maj. om et lidet Stykke Brød til min ringe Under
holdning, men til denne Tid ikke naaet allernaadigst
Bønhørelse, saa understaar jeg mig nu atter igen
her ved at betle til Eders kgl. Maj .s Naade og høj
priselig Barmhjertighed, at Eders o. s. v. Senere
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hedder det: Allernaadigste Konge, jeg haver udi 6
Aar tjent salig Hr. Admiral Tordenskjold for Kam
mertjener og med hannem udstaaet mange Lifsfarligheder, naar den salig Admiral udi Krigsaffairis har været udkommanderet, og har jeg siden min
salig Herres ulykkelige Dødsfald uden nogen Kon
dition i Kjøbenhavn opholdt mig i den underdanigste
Tanke engang at skulle nyde en Naadesmule. Jeg
har nu consumeret det lidet, jeg var ejendes, saa at
jeg nu næsten maa crepere, om ikke Eders kgl. Maj.
forunder mig ommeldte Plads. E d e rs----------- Chri
sten Nielsen Kold.
E t P ar Maaneder efter forelaa Udnævnelsen, og
Aaret efter holdt Christian Kold Bryllup med en
Præsteenke: Sophie Cathrine Jørgensdatter Vesterholt. De to sled nu Livet sammen en Række Aar.
Særlig fedt har Embedet næppe været. Det hedder
nemlig om Kold 1743 : Har ingen Formue ; Indkomst
og Accidenser 89 Rdlr. 3 Mk. Deres Søn, Peder, er
sikkert opkaldt efter Søhelten. Da Christian Kold
var 70 Aar, ansøgte han Kongen om, at Sønnen
Peder maatte følge ham som Herredsfoged. Ved den
Lejlighed nævner han igen sin Tjeneste hos Torden
skjold. Det hedder bl. a. : Jeg er nu 70 Aar, har en
skrøbelig Kone samt 3 uforsynede Børn. Og udi
sidste Orlog i nogle Aar har standet i den vidt
berømte nu salig Admiral Tordenskjolds Tjeneste
som Kammertjener og Haandskriver, indtil hans
Dødsdag, og imidlertid med hannem blandt Rigets
Fjender maatte fare om fra een Sted til en anden
og saavel til Vands som Lands udstaaet utallige F ar
ligheder, Lidelser og Elendighed, af hvilket jeg nu
især ved Aarenes Tiltagelse Dag og Nat har ulidelig
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Følelse, Smærte og Meen, saa jeg ofte næppe er mæg
tig at redde mig selv, staa eller gaa for Pine, den
jeg besynderlig finder i det højre Laar og Ben, hvor
en Musquet-Kugle har indskudt.“
Christian Kold har sikkert meddelt sin Kollega,
Herredsfogden i Skive, Peter Rothe, en Del Enkelt
heder om Tordenskjolds Bedrifter. Derom vidner
Rothes bindstærke Værk om Tordenskjold, der hyp
pigt anfører Christian Cold som Kilde. Saaledes hele
Slutningen af 3. Del (Side 258—77), hvor Kold for
tæller om Tordenskjolds tragiske Endeligt — hvor
ledes den forløbne Spiller og Bedrager Oberst Jacob
Stäel von Holstein den 20. November 1720 gennem
borede hans Herre ved en Duel i Tyskland, nærmere
betegnet Hildesheim. Kold fik efter mange Genvor
digheder Tordenskjolds Lig bragt til Danmark.
Sønnen, Peder, fik Embedet, selv om Stiftamt
mand von Heinen modarbejdede hans Ansættelse,
idet han henviser til hans „liden Erfarenhed udi
Lovkyndighed“. Peder Koids Udnævnelse til Her
redsfoged i Fjends-Nørlyng Herred foreligger i 1758.
Helt ubegrundet synes Stiftamtmandens Modvilje
ikke at være, idet Generalmajor Lüttichau til Tjele
klager over Peter Koids Rettergang. Peder Kold for
blev dog i Embedet til 1782.

LIDT OM PROVSTIGODSET
I THISTED AMT
Ved A. SØRENSEN.

A MAN VED ENEVÆLDENS Indførelse 1660 over

D

lod Stiftamtmændene og Biskopperne Kirkens
Forsvar, brød man med den fra Reformationen gæl
dende Ordning, at en saakaldt Regnskabsprovst
skulde føre Kirkens Regnskaber og have Opsyn med
Kirkebygningerne og Godset, for hvilket Arbejde
han oppebar et Vederlag i Naturalier.
Med Nyordningen var Regnskabsprovsten natur
ligvis overflødig, men man slap dog ikke af med ham
af den Grund. 14. August 1661 faar saaledes Henrik
Gyldenstierne til Nellemosegaard Provstigodset i
Han Herred og paa Mors efter Iver Jacobsen Krabbe,
og 9. Februar 1666 faar Jochim Christophersen
Steensen til Grevensvænge Provstigodset paa Thyholm paa Livstid. For begge Herrers Vedkommende
gjaldt, at de var bosiddende langt fra Godset, og de
oppebar da ved Fuldmægtige den fastsatte Ydelse af
Kirkerne. En saadan ganske unødig Udgift maatte
naturligvis tynge haardt paa de fattige Kirker, der
nok selv kunde bruge Midlerne til nødvendige Ved
ligeholdelsesarbejder, men nogen Æ ndring i Forhol
det søgtes ikke, da man haabede paa, at Ordningen
vilde ophøre ved de i Embederne siddende Herrers
dødelige Afgang, men her blev man sørgeligt skuffet.
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Ved Henrik Gyldenstiernes Død søgte hans Enke,
Anna Helvig van der Kulas, om at maatte nyde God
set paa Livstid, hvad hun dog ikke opnaaede, thi 28.
Maj 1698 resolverede Kongen, at Afgifterne indtil
videre skulde oppebæres af Amtsforvalteren og reg
nes Kongen til Indtægt. Denne Vending blev ikke til
Gunst for Kirkerne, og Biskop Jens Bircherod i Aal
borg følte sig da ogsaa foranlediget til under 17.
Marts 1700 at beklage sig til Kammerkollegiet over
Forholdene, som han fandt stridende mod I.ovens
Ord, og at Amtsforvalteren ved Vold og Magt ind
krævede Afgiften hos Kirkeværgerne, endda ved mili
tæ r Exekution. Paa en saa voldsom Maade gik det
ikke til i Henrik Gyldenstiernes Tid. Han lod sig
nøje med, hvad der kunde faas, ja tilbagegav endda
aarlig 50 Rd. af den oppebaarne Afgift og forærede
undertiden baade Disk og Kalk til een og anden
Kirke, men efter hans Død fik Piben altsaa en gan
ske anden Lyd. Hvor fattig end en Kirke kunde
være, var der ikke Tale om ringeste Eftergivelse, og
Biskoppen kunde nævne Eksempler paa, at der fand
tes Kirker, der, naar alle Udgifter saasom nævnte
Ydelse samt Skat og Forstrækninger til andre Kir
ker var betalte, ikke fik saa meget tilbage, som man
kunde købe et P ar Vokslys for, og fik langt mindre
noget til Reparation og fornøden Vedligeholdelse,
hvorfor flere Kirker havde m aattet laane Penge til
de allernødvendigste Restaureringsarbejder. Ikke de
sto mindre vilde man dog have denne Provstigenant
promte indbetalt paa Amtstuen, og vilde endda ikke
nøjes med Betaling i Penge efter Kapitelstaxten, men
krævede Erlæggelse in natura af Kirkeværgerne, af
hvilke nogle boede mange Mile fra Amtstuen, disse
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„til største Omkostning og Eventyr“, saa man af
den Aarsag næppe kunde faa nogen til at paatage sig
Hvervet. Skal denne Byrde stadig hvile paa Kongens
Kirker, beder Biskoppen om, at det maa betydes
Amtsforvalterne, at Lovens Ord skal følges, og de
uformuende Kirker lide Afslag, samt at der maa be
tales i Penge i Stedet for i Naturalier, saa de fattige
Kirker ikke bliver ganske ruinerede.
Gennem den biskoppelige Skrivelse faar man det
Indtryk, at Amtsforvalteren, Jens Hansen i Thisted,
var en meget slem Herre, hvad han dog ikke var.
Gennem hans egen Korrespondance med Kammer
kollegiet spores der en vis Forstaaelse af Kirkernes
vanskelige Stilling. I en Skrivelse af 24. April 1697,
hvormed følger en Specifikation over de Morsland
ske Kirkers Ydelser, der gennemgaaende androg 9
Td. Korn og 2 Lam af hver, gør han opmærksom
paa, at Provstigodset ikke bestaar af Bøndergods,
men af en Afgift i Korn og Lam, som Kirkerne er
ansat til at skulle svare. Kornet tages af Tienden,
og de fattige og forarmede Kirker har, naar denne
Afgift er taget fra, saa godt som intet tilbage til
Vedligeholdelse, til Vin og Brød samt til Skolemester
og Hørere til Nykøbing Skole. Formedelst disse Af
leveringer gennem mange Aar finder han nu, at alle
Kirkerne er meget brøstfældige, og Provsterne har
derfor ansøgt om, at Kirkerne maatte beholde deres
Korn, i det mindste nyde nogen Moderation.
Herefter kræver Rentekammeret 1. Januar 1698
Forklaring fra Provsterne, om Provstikornet er sva
ret foruden den Afgift, som Tienden er ansat til i
Matriklen 1664, eller om den kommer den, der har
Tienden i Fæste, til Afkortning. Herpaa svarer
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Amtsforvalteren 12. Februar, at Kornet er fragaaet
den i Matriklen anførte Tiende ligesom andre or
dinære og extraordinære Udgifter. Sin Viden herom
har han fra Provsterne i Nørre og Sønder Herred,
der i skøn Forening bl. a. forklarer ham, at en stor
Del Kirker paa Mors er saa medtagne af Tidens
Tand, at de ikke for 500 Rd. kan repareres, da der
ikke i henved 40 Aar er bekosted noget paa dem. F ra
Tødsø Kirke har Kalk og Disk været bortstj aalet,
og kan ikke af Kirkens Indkomster paany bekostes,
skønt Kirken tvende. Gange har nydt Indfæstningspenge, som af Henrik Gyldenstierne var skænket
den, ligesom han af Provstikornet har givet ansee
lige Kvanta til fattige Kirker. I det hele taget finder
de ikke, at Kirkerne kan vedligeholdes, uden de selv
maa nyde denne Afgift, som Regnskabsprovsten hid
til har faaet, saa som de foruden har Udgift til Vin,
Brød, Studiiskat, til Herredsprovsten for Visitats og
Regnskab, til Kirkeskriveren og Nykøbing Skole
samt extraordinære Udgifter som Brandstød, Bibel
penge, Bidrag til Vor Frelsers Kirke paa Kristianshavn, og nu sidst til den lutherske Kirke i London.
Da nu Amtsforvalteren, som nævnt, har faaet
overdraget Regnskabsprovstens Hverv, maa han altsaa efter Biskoppens Mening være faret for haardt
frem, hvilket er troligt nok. 28. December 1698 be
klager han sig til Kammerkollegiet over, at Største
delen fra 1697 og 98 endnu resterer, og er meget
vanskelig at inddrive. Ved Dom mener han ikke, det
kan lade sig gøre, da han intet Sted ved at søge Ud
læg, og ved Execution, som han nok finder er det
sikreste, vil han intet faa fra de fattige Kirker, og
han ønsker nu en Forholdsordre, som han endnu 4.
Marts 1704 ikke har faaet. Først 16. November s. A.
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faar han Besked om at indsende Specifikation over
Restancerne fra 1697, hvilken Genant formedelst de
resterende Kirkers Trang og store Brøstfældighed,
som noksom „for øyen Sees“, umuligt har kunnet
undvære for de aarlige Reparationers Skyld, hvorfor
Kongen har resolveret, at Restancerne indtil videre
ikke maa kræves. At det ikke er tomme Ord med Re
parationerne ses tydeligt af den indsendte Specifika
tion. Paa Mors beløber Genanten sig til 233 Td. Byg
og 59 Lam, hvori afkortes 16 Td. Byg og 4 Lam for
Flade og Sønder Draaby Kirker, som Kongen ved
Skøde af 19. Maj 1699 har solgt til Karen Borchart.
Tilbage 217 Td. Byg og 55 Lam, som Amtsskriveren
efter Kammerkollegiets Ordre af 7. Juni og 6. Sep
tember 1698 skal føre til Indtægt, nemlig Kornet
efter Kapitelstaxt og Lammene efter Renteritaxten,
hvorfra drages, hvad Biskop Bircherod har indeholdt
til Kirkernes Reparation, nemlig 694 Rd., 2 Mk. og
8 Sk. Resterende Beløb skal ved kgl. Res. af 16. Maj
1704 indtil videre være ukrævet.
For Han Herredernes Vedkommende er Genan
ten 12 Td. Rug, 83 Td. Byg og 26 Lam. Deri afkor
tes for Bejstrup Kirketiende og jus patronatus, som
Kongen ved Skøde af 3 Juli 1697 har solgt til Hans
Frederik Levetzaus Børn, 4 Td. Rug, 6 Td. Byg og
2 Lam, og for Haverslev Kirke, der ved Skøde af 10.
Juli 1697 er solgt til Casper Schøller, 4 Td. Rug, 4
Td. Byg og 2 Lam. Til Kirkereparation fragaar 10 Td.
Byg à 2 Rd. og 2 Lam à 1 Mark, der er Afgiften af
Hjortdal og Skræm Kirker for 1699. Ved Skøde af 28.
Oktober 1699 er Tømmerby og Liid Kirker med
Tiende og jus patronatus solgt til Otto Marsvin til
Trudsholm, hvorfor afgaar 17 Td. Byg og 4 Lam.
At det forholdt sig rigtigt med Kirkernes elendige
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Forfatning, ses tydeligt af en Indberetning til Rente
kammeret 11. Oktober 1710, Dagen efter en temme
lig mislykket Auktion over Kronens Kirker i Aal
borg Stift. Deres Indkomster betegnes som værende
saa slette, at de ikke kan sælges, med mindre de be
fries for Gælden.
Om det thylandske Gods, beliggende i Hvidbjerg,
Søndbjerg, Odby, Lyngs, Ydby og Helligsø i Refs
Herred, Hørsted i Hassing Herred, Sjørring i Hund
borg Herred og Hjardemaal i Hillerslev Herred, og
dets Tilstand faar man et udmærket Indblik i gennem
en Jordebog fra 1704, der giver usædvanlig gode Op
lysninger om Bygningerne, Landgilde, Besætning,
Gaardenes Brugere og deres Tjenestefolk. Det vil
naturligvis føre for vidt her at gengive Jordebogen,
men der skal lige til Slut gives et P ar Prøver til Be
lysning af dens Indhold.
Hvidbjerggaard, Refs Herred:
Hartk. 8-0-0-2. Landgilde: 12 Td. Byg, 3 Rd.
Arbejdspenge. Besætningen er: 4 Hopper, 1 Plag, 2
Stude, 2 gamle Køer, 3 Kvier, 2 Studenød, 2 Kalve,
12 Faar, 4 Lam og 2 Svin, ialt taxeret til 54 Rd. og
6 Mark.
Gaarden bestaar af 3 Længer, nemlig Lade og
Stald 12 Fag, Raalling 12 Fag, Fæhus 3 Fag, alt i
temmelig god Stand.
Udsæd er paa 4Vk Td. Rug, 6 Td. Byg, 10 Td.
Havre.
Niels Laursen, der har fæsted den halve Gaard
11. Oktober 1669, er nogenlunde flittig. Han har en
Søn paa 5 Aar, en Tjenestedreng Simon, 25 Aar, født
i Holstebro.
Dette lød jo altsammen meget godt. Lidt daar-

Lidt om Provstigodset i Thisted Amt.

251

ligere staar det til med Anders Jensen, der 4. No
vember 1703 har fæsted to Trediedele af den anden
Halvdel. Her er Tilstanden slet, skønt han skal være
flittig inden Døre, men har stort Vanheld med Bæ
ster og Høveder.
Christian Nielsen, der 11. Februar 1698 fæstede
Trediedelen af ovennævnte Halvdel, er flittig og kan
betale Landgilde. Har ingen Tjenestefolk eller Søn
ner hjemme. Hans Søn, Niels, 24 Aar, tjener Hr.
Christian i Søndbjerg, Sønnen Christen, 11 Aar, tje
ner i Østergaard i Søndbjerg og har været der i tre
Aar.
Om Christen Nielsen Hvid i Barslev faar man at
vide, at han er flittig, men har en Gevækst paa Kin
den.
Om Christen Pedersen i Barslev siges desværre,
at han befinder sig i armelig Tilstand, anses ej til
Bedring, og vil sættes fra Gaarden.
Christen Thomsen i Frøhøj, der fæstede sin Gaard
18. Marts 1698, faar læst og paaskrevet. Bygnin
gerne er faldefærdige, han er en arrig Skalk og ufor
skammet Skarn, der kunde betale, men vil ikke.
Kilder i Rentekammer ar kiv et :
Aalborg og Viborg Stifters Renteskriverkontor: Doku
menter angaaende Benaadninger til gejstlige og verdslige,
Hospitaler, Tiender og Provstigods 1680—1716.
Dokumenter og Breve vedrørende de beholdne og bort
solgte Kirker i Viborg og Aalborg Stifter 1710—23 og 34.
Kommissionsforretninger vedrørende Salget ved Auktion
af Kongens beholdne Kirker med jus patronatus, Kirkegods
og Landgilde i Aalborg og Viborg Stifter.

Fra min Barndom i Hurup
Et Tidsbillede
Af Trykker MARIUS JENSEN

I

DEN NORDLIGGENDE ENDE af den smukke lille

Plantage, der er beliggende paa den Del af den
saakaldte „Præstens Hede“, som ved Thybanens An
læg kom til at ligge Øst for Hurup Jernbanestation
og som den Koldby Kromand Joh. Nyboe lod anlægge
og skænkede Hurup Kommune, laa mine Forældres
Hus. Det var opført paa Lejejord, hvoraf der i aarlig
Leje skulde erlægges 1 Specie, der ved Overgangen
til den nye Mønt blev til 4 Kr. Lejemaalet havde Gyl
dighed, indtil den sidste af mine Forældre døde og
kunde ikke opsiges af Udlejeren. Forøvrigt fraflyt
tede de Huset en Del Aar før deres Bortgang, hvor
ved det blev muligt for Kommunen at købe dette og
lade Grundstykket indlemme i Plantagen, hvor det
efter sin Beliggenhed naturlig hørte hjemme.
Husets Størrelse i Maal husker jeg ikke, jeg har
maaske aldrig vist det; men det var lille og lav og
selvfølgelig med Straatag, og der var smaa Ruder i
smaa Rammer. Der var kun en Stue og et ganske
lille Kammer, begge med Gulv af Ler, samt Køkken
og Bryggers. Tillige var der en lille Forgang, hvor
fra der gennnem en Lem ad en almindelig Stige var
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Adgang til Loftet; men da Stigen ved Benyttelsen
spærrede Indgangen til Stuen, havde den Plads i
Bryggerset, hvorfra der var Adgang til et aabent
Loftsrum, hvor der var Plads til Brændsel, som væ
sentlig bestod af almindelige Mosetørv samt Lyng-

Hurup c. 1888

tørv. Desuden brændtes der undertiden ogsaa Lyng.
I Husets nordlige Side var der, som det var al
mindeligt, et „Udskud“, i hvilket Stuens to dobbelte
Senge delvis var indbygget. Det var en Slags Alkover,
der om Dagen dækkedes af et „Omhæng“ af blom
stret Sirts. Paa den Side af Sengestederne, der
vendte ud mod Stuen, var der i ca. et Kvartes Højde
fra Gulvet anbragt et P ar Brædder paa Højkant
(æ „Sengstok“), og i samme Højde var der paa
Vægsiden fastgjort et Brædt, der sammen med et til
svarende paa Sengestokken bar de Brædder, der dan
nede Bund for det Halmunderlag, der paa Landet
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var Datidens Madras. Væggen i Sengene var næsten
altid fugtig, og om Vinteren kunde den være dækket
af et tykt Lag Rimfrost. For at bøde herpaa, saa
de tunge med Hønse- og Gaasefjer fyldte Dyner ikke
kom i direkte Berøring med Væggen, var der paa
denne anbragt tykke Halmmaatter, som min F ar selv
flettede.
I Stuens Forside mod Syd var der under to Vin
duer en fast Bænk og foran denne et Bord og en
Skammel, alt uden Maling og hvidskuret. I Bordet
var en stor Skuffe, hvori gemtes de Knive, Gafler
og Skeer, som benyttedes til daglig, samt Brød, Smør
og Ost. Ved Bordenden mod Øst var der ligeledes en
fast Bænk, som var min Faders Plads, og mod Vest
havde min Mor en ca. 1 Kvarter høj Forhøjning,
hvorpaa der stod en ejendommelig gammel, umalet,
trebenet Armstol af Eg, som hun flittig benyttede,
da hun var flink til at sy, og naar hendes ikke alt
for gode Helbred tillod det, bidrog hun til Familjens
Underhold ved ogsaa at sy for fremmede. Det hændte
ikke saa sjældent, at der i Nabogaardene var Tjene
stekarle langvejs fra, og paa deres gamle Kluns tog
hun mange rappe Sting for en 25 Øre. I Stuen var
der tillige en Bilæggerovn, hvori der fyredes fra
Køkkenet, og hvortil hørte en Træramme, der kunde
skydes ind over Ovnens Overflade til Tørring af
Malt, naar der skulde brygges. I Kammeret var der
foruden en stor, gammeldags Dragkiste kun Plads
til min Mors Spinderok og hendes K arter samt en
kelte andre Smaating. Paa Dragkisten stod de Kop
per og Tallerkener, som brugtes, naar der en sjæl
den Gang var Gæster, der skulde vises særlig Op
mærksomhed.
I Køkkenet var der under et Vindue et Bord,
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men der var ingen Vask. Til Opvask benyttedes et
Trækar. Ved Bordets ene Ende var der et Skab, hvis
to Sider dannedes af Muren, og som var Gemmeste
det for forskelligt nødvendigt Husgeraad og Mad
varer, og paa Bunden stod et Saltkar, hvis Indhold
spillede en meget betydelig Rolle i Vinterens Hus
holdning. Der var aabent Ildsted og aaben Skorsten.
Oprindelig udmundede ogsaa her en Bageovn, som
jeg dog ikke kan mindes blev benyttet, men jeg hu
sker, at der blev brygget 01 og støbt Lys.
Bryggerset var uforholdsmæssig stort og var Op
lagsplads for alt det, der ikke var Plads til andre
Steder. En Del deraf var tidligere anvendt som
Faaresti til et P ar Faar, der vistnok fik gratis Græs
ning paa Heden, der henlaa uopdyrket.
Endelig var der ved Husets Vestende en lille lav
Tilbygning med Rum til Høns.
Bag Huset laa en lille med et Jorddige indhegnet
Have med et Par gamle Hyld og et Kirsebærtræ, hvis
faa og sure Frugter jeg hver Sommer med Længsel
og Spænding spejdede efter. Hyldens Blomster blev
afskaaret og i soltørret Stand brugt til „The“, der
koghed blev nydt som Middel mod Forkølelse. Bær
rene havde ingen Interesse. Desuden var der nogle
Stikkelsbærbuske og Plads til de almindelig brugte
Køkkenurter. Uden for selve Haven var et mindre
Stykke Jord, som væsentlig benyttedes til Kartofler
og forskellige Slags Kaal.
Hermed er givet et Billede af de ydre Rammer
af et fattigt, jordløst Hus paa Landet i Sydthy om
kring 1880, og det var i Hovedtrækkene typisk for
jordløse Huse paa den Tid der paa Egnen. Smaa
Husmandssteder havde ofte ligeledes kun en Stue,
der paa en Gang var Dagligstue, Spisestue, Sove-
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værelse og Arbejdsværelse. Her udførte Hustruen de
nødvendige huslige Sysler med Syning, Kartning og
Spinding, her arbejdede Manden med den Husflid,
der var nødvendig i en Tid, da Folk i stor Udstræk
ning maatte være selvhjulpne, og her legede de Børn,
der endnu var for smaa til at tjene. Det kan for Nu
tidsmennesker se smaat og trangt ud, men i vor
højt lovpriste moderne Tid findes der sikkert i vort
Land det, der er værre. Her var i hvert Fald en Sam
hørighed, der ikke altid følger i det moderne Livs
Spor.
E fter som Aarene gik, blev mit Hjem lidt efter
lidt forbedret. Det aabne Ildsted forsvandt og gav
Plads for et lille Komfur. Lergulvet afløstes af gule
Teglsten, og nogle Aar senere blev det gennemgri
bende forbedret, Pladsen blev bedre udnyttet, og der
blev lagt Trægulv i Stuen. E fter Thybanens Aabning kom der ret hurtig Byggeri i Stand, hvad der
medførte et Pust fra en nok saa stor Verden og skaf
fede vel ogsaa bedre Eksistensmuligheder.
Min Fader var Murer, og i Sommertiden var der
i Almindelighed nok at gøre ved Haandværket, men
det var Smaapenge, der kunde tjenes i Sammenlig
ning med nu, 1 à U/2 Kr. om Dagen og Kosten, og
det var i en Arbejdstid fra 6 Morgen til 8 Aften
eller mere. Undertiden var der lang Vej til Arbejds
stedet, og mange Gange var han i de lange Sommer
dage oppe Kl. 4 om Morgenen og kom først hjem
efter Solnedgang. Saa kunde han, naar Aftenen var
lun, lægge sig i Græsset uden for Huset en lille Ti
mes Tid, men hans Sengetid var sjælden senere end
Kl. 10. Inden han gik om Morgenen, var det en staaende Regel, at han tog „en halv Dram og et Bid
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Brød“, hvilket vil sige en hel Snaps og et halvt
Stykke Rugbrød med Smør. Naar han derefter havde
indtaget et anseligt Kvantum Kardusskraa, gik han,
ofte nynnende, med raske Skridt med sin to Alen
lange Maalestok i Haanden mod sit Maal.
Var det knap med den kontante Fortjeneste, var
det derimod ikke saa vanskeligt at faa Erstatning
derfor i Form af Naturalier, og „wo Muer“ i Gaar
den var som Regel ikke karrig med lidt Fødevarer,
naar „wo Faaer“ kunde slippe lidt billigere. En
Spand Mælk, et Sigtebrød eller i Slagtetiden Kød
varer var ofte en Del af Arbejdslønnen, og det var
derfor kun faa Penge, der var til Raadighed til Fa
miljens daglige Underhold, naar der tilmed af den
knappe Fortjeneste skulde lægges Penge til Side til
Vinterens Ernæring. Der opstod derved det for mo
derne Mennesker ejendommelige Forhold, at i den
Del af Aaret, da Fortjenesten var størst, og da F ar
fik den langt overvejende Del af Kosten ude, var
Forplejningen i Hjemmet ofte ringere end om Vin
teren, naar der var lidt eller intet at fortjene.
Det bør maaske tilføjes, at det ikke var alle Ste
der, Husmoderen var tilbøjelig til at lukke op for
Madskabet, for at Manden kunde spare sine Penge.
E t saadant Sted var den daglige Kost gerne under
Middel, og en saadan Kone blev af min F ar betegnet
som „snæwer imel æ Huen“. E t særligt udpræget
Eksemplar af denne Race havde faaet Tilnavnet
„gnaw Bien“. Hun var fornærmet over, at „den Per
ris Knæjt ku æd en hiel saalted Sild te hans Dower“.
Det var Tjenestedrengen.
Om Vinteren kunde der være noget Tærskearbejde, som betaltes med 50 à 65 Øre om Dagen og

258

Marius Jensen:

Kosten, eller lejlighedsvis noget Snekastningsarbejde,
der betaltes bedre, men ellers sad min F ar hjemme
i den saakaldte „øde Tid“ og tjente en Skilling ved
at binde Løb (Halmkurve) eller sno Sime (Halmbaand). At dette Arbejde udførtes i Husets eneste
Stue, kunde selvfølgelig ikke forhøje Hyggen, men
det var jo Vane, og siger man ikke, at Vanen er den
halve Natur. Mor var dog næsten altid i mindre godt
Humør, naar Gulvet flød med Halm, hvad der vel
ikke var saa underligt. F ar tjente ogsaa af og til en
Skilling ved Haarklipning, men det var dog vist nær
mest for at gøre en eller anden af hans Bekendtskab
en Tjeneste.
Jeg husker, at der ved Efteraarstide blev købt et
Lam og en Fjerding Flæsk, ligesom der om Somme
ren blev købt et P ar Gæslinger, som senere i fedet
Stand blev slagtet, og altsammen blev det nedsaltet
til Vinterens Forbrug. Saa var der Sul i Huset, hvad.
der dog ikke gav Anledning til kulinariske Udskejel
ser. Det skulde jo strække til i lang Tid.
Der var ikke megen Afveksling i den daglige Til
værelse. Fødselsdage og andre Mærkedage gled ret
ubemærket forbi. Som et Motto over det Liv, der
levedes, kunde der skrives: Arbejde og Sparsomme
lighed. Arbejdet toges som en Selvfølge, og Spar
sommeligheden var ret nødtvungen. Men til Julen
blev der efter bedste Evne lavet til Fest, som man
den Gang forstod det. I nogle af Gaardene var det
en Regel, at Stuerne skulde hvidtes til Jul, for at der
kunde være fint, til Julegildet skulde holdes, og saa
gik der Bud efter Mureren, der fra disse Ture ofte
medbragte gode Gaver af Sigtebrød og Kavringer og
undertiden ogsaa et Stykke Flæsk af den fede Jule-
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gris. Juleaften blev fejret med Mad, der laa betyde
ligt over den daglige Kost og bestod i Reglen af stu
vet Hvidkaal, rigeligt overstrøet med Sukker og Ka
nel, og dertil Ribbensteg og Medisterpølse. Jeg hu
sker dog ogsaa, at vi fik kogt Havtorsk. Senere paa
Aftenen spistes der Risengrød med 01. At der i Grød
fadet var et Smørhul forhøjede naturligvis Velværet,
men naar Grøden var spist, var Festligheden forbi,
da F ar ved den Tid som Regel blev søvnig og gik i
Seng. Mellem de to solide Maaltider blev der spillet
lidt Kort om Pebernødder. Det var næsten altid et
gammelt Spil, der hed „Brus“, hvor Kløverknægt og
Hjerterkonge var de største Trumfer. Der blev og
saa spillet om Nødder paa den Maade, at en af Spil
lerne tog nogle Nødder i Haanden og sagde: „Nødder i
Hænd“, hvorpaa Modparten svarede: „Alle min’“.
Der blev saa spurgt: „git hu manne“ og svaret med
et eller andet Tal, f. Eks. 5, hvorefter der blev sagt :
„Æ der et fem, ska do gyer mæ dem te fem, aa al
dem, der æ øwer fem, ska do maag mæ“. Saa blev
Haanden lukket op, og Modparten maatte ud med
Differencen, saafremt han ikke havde gættet rigtig.
Det var i det lange Løb ikke nogen særlig hygiejnisk
Behandling af Nødderne, men det tænkte man ikke
over, og selv om deres friske Udseende efterhaanden
blev lidt angreben, gled de ned alligevel. Juletræ var
saa godt som ukendt. Det eneste Juletræ, jeg saa som
Barn, var arrangeret i Skolen af Lærer Nørby i For
bindelse med Præstefamilien.
Nytaarsaften blev fejret omtrent som Juleaften,
og de mellemliggende Dage og indtil Hellig tre Kon
gersdag var „Halvhelligdage“, hvor der ikke blev ar
bejdet ud over det nødvendige, og hvor Kosten var
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lidt bedre end ellers, men efter denne Dag faldt man
tilbage til den sædvanlige Levemaade, thi „efter Hel
lig tre Konger skal Fintbrødstænderne slaas ud“.
Dette forholdsvise Vellevned gjorde selvfølgelig et
Skaar i Saltkarret, men det var næsten det eneste og
derfor et saare velkomment Anstrøg af Fest under
de smaa Forhold.
Nytaarsaften blev der drevet mange Slags Løjer.
Det var almindeligt, at gamle Lerpotter blev knust
mod Dørene, og et stort Kup var det, om man kunde
stoppe Naboens Skorsten, saa der blev Røg i Køkke
net Nytaarsmorgen, eller om man kunde nappe hans
Kaffekedel, saa han fik ekstra Ulejlighed med Mor
genkaffen. Ligeledes blev der flyttet rundt med
Vogne og Avlsredskaber, og kunde man faa anbragt
en Rive eller noget andet tungt paa Taget af et Hus,
blev det anset som en vellykket Spøg. Der dreves dog
ogsaa nok saa raa Løjer. Jeg husker saaledes, at en
af vore Naboer fik en Spand Møddingsvand i An
sigtet, da han kom farende ud for at se, hvem der
havde kastet Potter paa hans Dør. Det var et Par
Karle fra Nabogaarden, der paa den mindre behage
lige Maade vilde ønske ham glædeligt Nytaar.
Det var ret almindeligt, at de Haandværkere, der
arbejdede paa Gaardene, blev indbudt til Julegilde,
og min Far deltog flere Steder. Det var da altid med
Spænding, jeg vaagnede Dagen derpaa, da han gerne
i et rødtærnet Klæde, som han af samme Aarsag
havde i Lommen, hjembragte adskilligt „Bojlgodt“,
som i Særdeleshed kom mig til Gode. Min Mor var,
saa vidt jeg husker, aldrig med til disse „Bojler“,
væsentligt fordi hun ikke syntes, at hun med den
Paaklædning, som var til Raadighed, kunde passe
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ind i Selskab med de velklædte Gaardmandskoner.
Der kunde synes at ligge en Ydmygelse deri, men jeg
tror dog snarere, at hendes Tilbageholden mere var
Udslag af en Slags Stolthed. Hun vilde ikke udsætte
sig for at blive overset. Hun vidste, at hun var den
fattige Kone, der en anden Dag kunde komme for
at faa en Spand gratis Mælk, hvad hun dog grumme
nødig gjorde. I den Henseende havde min F ar ingen
Skrupler. For ham var den Slags en Selvfølge som
en Del af Indtægten.
Skønt det ofte kneb med at holde den økonomiske
Balance, holdt mine Forældre sig dog oven Vande og
var glade derfor. Jeg mindes dog en Gang, at der
blev ydet dem 4 Kr. ai den „Fri Fattigkasse“, hvis
Midler indkom ved Bidrag i Kirkebøssen. E t Sogneraadsmedlem mødte stor og bred og udtalte sin Ros
over, at de altid havde klaret sig selv, og meddelte
sin Paaskønnelse heraf ved at overrække dem 4 Kr.,
som min F ar modtog med en kort Tak ; men min Mor
græd, da Manden var gaaet, og det var absolut ikke
Taknemligheds Taarer, skønt Pengene var tiltrængt.
For den yngre og den helt unge Slægt maa 4 Kr.
synes et meget ringe Beløb, naar der virkelig skulde
hjælpes, men for en Mand med min Fars Indtægt
var det paa den Tid slet ikke saa lidt.
Var det undertiden lidt tarveligt med Ernærin
gen, var det ofte endnu mere vanskeligt med Beklæd
ningen, og havde min Mor ikke været dygtig til at
holde sammen paa Kludene, vilde Situationen have
været endnu værre. Jeg var aldrig hverken pjaltet
eller snavset, hvad der ikke altid kunde siges om
mine Standsfæller. Sko havde jeg ikke før til min
Konfirmation. Der var ikke Raad og maaske heller
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ikke Sans for saadan Luksus. Jeg husker en Gang,
da jeg som stor Dreng skulde til Eksamen, at jeg
fik Mors gamle Snørestøvler paa, hvad der dog ikke
bragte mig nogen Glæde, da jeg paa enhver Maade
og ved enhver Lejlighed søgte at anbringe mine Fød
der, saa de ikke kunde ses.
Om Selskabelighed i moderne Forstand var der i
mit Hjem ikke Tale. Saa langt tilbage, jeg kan min
des, blev der ikke foranstaltet noget, som kan falde
ind under Betegnelsen Gilde. Mine Forældre havde
en lille Bekendtskabskreds, som de af og til besøgte
og fik Genbesøg af, men der var vist aldrig mere end
een Familie ad Gangen. Traktementet var let og lige
til. Det kunde være en Dram og en Taar 01 til Man
den og til Konen et P ar Smaakager, hvis saadanne
forefandtes, men det kunde ogsaa være Kaffe, som
Kvinderne nød med et Stykke brun Kandis, mens
Mændene gerne fik en Dram i Koppen.
Politik og Religion blev kun meget lidt berørt i
mine Forældres Omgangskreds. Der var endnu den
Gang ikke gaaet nogen almindelig Vækkelse, hverken
politisk eller religiøs, hen over Egnen. Hist og her
kunde man i enkelte Hjem møde en gammeldags Reli
giøsitet, som ikke satte dybere Spor. Jeg mindes saaledes min i to Somre gode Husbond Niels Chr. Stensgaard i Lodbjerg, der var religiøst præget og bad
Bordbøn, af hvilken Grund man med sædvanlig Vel
vilje havde givet ham Titlen „Lodbjerg Præ st“. Der
sporedes dog en begyndende religiøs Interesse. Jeg
husker saaledes, at min Mor af og til gik til Møde
i Gaarden „Lodahl“, hvor den senere ret velkendte
Baptistprædikant Anders Jørgensen talte. Det var
iøvrigt, som bekendt, Ejeren af denne Gaard, Anders
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Lodahl, der bevirkede, at Hedearealet omkrig Ashøje
blev beplantet. Desuden husker jeg ogsaa dunkelt
en anden Mand, Jerrig Peder, som ogsaa holdt kri
stelige Møder, uden at jeg dog ved noget om, hvil
ken kristelig Retning, han tilhørte.
Den senere meget bekendte Pastor Løgstrup var
omkring 1880 bleven Præst i Helligsø-Gettrup, og
hans Virksomhed sporedes ret hurtig baade der og
i de omliggende Sogne.
Der var ikke Raad til og maaske heller ikke In
teresse for at holde Aviser, og„Ugens Nyheder“ var
Hjemmets eneste Lekture. Min 8 Aar ældre Broder
holdt et Ugeblad, som hed „Hulda“, hvis Indhold
sikkert var „underlødig“ ; men jeg slugte med Begær
lighed de haarrejsende Historier, der forøvrigt
næppe var værre end en Del af det, der tilbydes
læselysten Ungdom i Dag. I de sidste P ar Aar af min
Skoletid fik jeg dog dels ved Lærer Nørbys og dels
ved Urmager Torngaards Hjælp noget bedre at læse.
Min forannævnte gamle Lærer har jeg altid kunnet
mindes med Taknemlighed. Han kom til Hurup paa
en Tid, da Forholdene paa Grund af den tidligere
Lærers Sygdom ikke var gode. Der var holdt unge
Hjælpelærere, som ikke evnede at holde den fornødne
Disciplin, men Nørby forstod baade at oprette Or
den og a t møde Børnenes Tillid, og han opnaaede at
blive en meget velagtet Mand i sit Sogn. I Begyndel
sen var man fra visse Hold vist ikke særlig tilfreds
med hans Væremaade. Paa Skolebænken skulde nem
lig efter hans Mening Hartkornet ikke have nogen
Indflydelse, og man kaldte ham „hellig“, fordi han
ikke vilde finde sig i Drengenes ret kraftige og flit
tigt benyttede Eder indenfor Skolens Omraade.
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Der blev drukket meget hjemmebrygget 01 i de
allerfleste Hjem. I Almindelighed stod „æ Ølkows“
paa Bordet i Gaarden til fri Afbenyttelse. Hygiej
nisk set var Ølkowsen en uappetitlig og smittefarlig
Indretning. Den var stadig Tilholdssted for Sværme
af Fluer og adskillige led Druknedøden, saa man løb
den Risiko at komme til at sluge et Lig. Blev Øllet
surt, var det ret almindelig, at man hældte Mælk i
for at mildne paa Smagen, hvad det vel ogsaa gjorde,
men Mælken løb sammen og svømmede rundt i
„H janker“, hvad der ikke gjorde Drikken mere appe
titlig; men man tænkte ikke derover og i en Gaard
kunde der paa varme Sommerdage gaa adskillige
Kowse i Løbet. Øllets Fremstilling var vel i Enkelt
heder lidt forskellig, men i Hovedsagen maatte det
blive det samme, og under de smaa Forhold i mit
Hjem foregik det paa følgende Maade:
Det Kvantum Byg, der skulde benyttes, blev
bragt til Spirring ved, at det grundigt blev fugtet
med Vand, og naar Spiringen havde naaet den øn
skede Udvikling, saaledes at det hele var en sam
menfiltret Masse, blev det, efter at denne Masse ved
Pilning var skilt ud i mindre Klatter, anbragt til
Tørring paa Kakkelovnen, omkring hvis Overplade
en Træramme kunde anbringes. E fter Tørringen
skulde det males, hvad der skete hos Mølleren. I
mange Hjem udførte man dog selv Malingen med
mere eller mindre primitive Haandkværne. I malet
Stand var „æ Maalt“ færdig til Brug. E t Kar med
et rundt Hul i Bunden, hvori det var sat en rund
Stok, hvis tilspidsede Ende blev stukken i Hullet,
anbragtes paa et P ar Stole, eller hvad man havde
ved Haanden. I Karrets Bund blev lagt et Lag stiv-
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straaet Rughalm for at forhindre Maltet i at flyde
ud, naar der skulde tappes, hvad man kaldte at „strø
æ Tap“. En passende Mængde Humle og maaske lidt
Malurt lagdes ovenpaa og tilsidst Maltet, kogende
Vand hældtes paa i en passende Mængde og efter
nogen Tids Forløb toges første Aftapning i en Spand
anbragt under Aftapningshullet. E fter som man
ønskede Maltet udnyttet, kunde man tage 2 à 3 Af
tapninger, men den tredje var ganske vist lidt slap
i Smagen. Det er maaske derfra, man har det gamle
Ord, at „bagefter kommer det tynde 01“. Det ugæ
rede 01 kaldtes „W ut“, og jeg mindes endnu dens
ejendommelige sødlige Smag og Lugt. Inden Wutten
var helt afkølet, tilsattes Gær, der, naar Gærings
prosessen var forbi, skummedes af og gemtes til
senere Brug, bl. a. ogsaa til Bagning. Gæren kunde
opbevares i lang Tid ved at blive hældt paa Flasker
med lidt Vand øverst, der jævnlig skulde skiftes,
eller ved at man smurte den i et tykt Lag paa et
Stykke Lærred og lod den tørre.
Der, hvor Vejene fra Vestervig mod Næssund og
fra Refs mod Kirken krydses, var der Samlingsplads
for den nærmeste Omegns Børn, men Mor holdt ikke
af, at jeg gik „nier i æ Stræd“, og jeg var da den
største Del af Tiden ene med hende og maatte lege
min egen Leg, under hvilken Fantasien havde frit
Løb.
Jeg drømte, jeg var Prinsen i Eventyrets Land,
jeg vog de onde Trolde og blev Prinsessens Mand.
Jeg drømte, jeg var Gaardmand med nok af Folk og Fæ,
men Fæet det var Stene, og Folkene var Træ.

Men Idyllen brødes, og der blev andet at tænke
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paa end Smaasten, da man begyndte paa Anlægget
af Thybanen, hvad der pludselig skabte et ukendt
Røre i den før saa stille Egn. Umiddelbart Vest for
vort Hus laa en lille Dam, „Stjenkjar“, og Vest for
denne en ret høj Bakke, „Stjenhyw“, og største
Parten af Højen blev pr. Trillebør kørt ned i Dam
men for at afgive Plads til en betydelig Del af Jern
banestationens Terræn, hvad der gav Arbejde til
mange Mennesker i længere Tid. I den brogede Skare
af „Børster“, der søgte Arbejde, var mange Egne
af Landet repræsenteret, foruden at der var nogle
Svenskere, og en saa forskelligartet Samling af Men
nesker, der ikke allesammen var lige stilfærdige, gav
rimelig nok Lejlighed til adskillige Skærmydsler,
hvad der gav mange stilfærdige og besindige Bondemænd Anledning til at ryste paa Hovedet. Sammen
stød af mere alvorlig A rt kan jeg dog ikke mindes.
En Arbejdsformand, som jeg særlig husker, var en
haard Negl, der holdt god Orden i Arbejdstiden, og
skønt vi boede lige op ad Arbejdspladsen, blev vi dog
aldrig forulempet. Vi kom endog til at staa paa en
særdeles god Fod med de fleste i Skaren, idet min
Mor paa Foranledning af nævnte Formand kom til
at sælge Kaffe. En Kop varm Kaffe til den med
bragte Mad var i køligt Vejr mere tiltalende for
mange af dem end den kolde Husholdningsøl, og de
betalte gladelig den Pris af 10 Øre pr. Kop, som Mor
krævede, og som hun fandt var en god Betaling.
Bager Odgaard havde bygget sit Bageri, og Brygge
riet blev anlagt, og det blev mange Ture, jeg løb og
mange 5 og 10 Øre jeg tjente ved at hente Brød og 01
til Arbejdspladsen. Odgaards store 5 Øres Kager var
særlig efterspurgt, og et Par Stykker af dem spist
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til en Kop Kaffe var næsten et helt Maaltid. — Lif
lig Ihukommelse i en Tid, da Kagen er tre Gange
mindre og tre Gange saa dyr! — Og mens de drak
min Mors Kaffe, skreg jeg mig hæs i „Hjalmar og
Hulda“, ogsaa for en 10 Øre. Mors 10 Øre var egent
lig nemmere tjent.
Det blev en stor Dag for Thy, da Kongetoget den
23. Maj 1882 rullede gennem Landskabet og mange
Mennesker var paa Benene baade paa Stationerne og
langs Banelinjen for at se et Glimt af Toget og da
naturligvis i Særdeleshed af Kongen og hans Følge.
I Hurup var rejst en Æ resport, der efter datidigt
Referat „tog sig meget godt ud“, og mange, baade
unge og gamle fyldte Perronen for a t overvære Stad
sen. Det havde jo for en stor Del af Tilskuerne Ny
hedens Interesse at se et Jernbanetog, som tilmed
medførte Landets Konge. Den 22. var det daarligt
Vejr, og der var Ængstelse for, at Vejret skulde
virke ødelæggende paa Festlighederne, men den 23.
blev det op ad Dagen godt Vejr og alt forløb plan
mæssig paa en god Maade.
I Thisted Amts Avis findes et udførlig Referat
af Dagens Begivenheder samt tre Digte til Kongens
Pris, hvoraf det ene slutter med følgende Vers :
Hil dig! Vær velkommen, Konge,
til dit kære Thy,
hvor du hilst af gamle, unge
bli’r i hver en By.
Mens du gennem Egnen farer,
vil hos disse Folkeskarer
gode Tanker for dig fødes,
vore Hjerter mødes.

Saa slutter jeg da disse Linjer med i Tanker at
gaa en Tur med min Mor.
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Hun skifter Kjole, glatter paa Haaret, der er
skilt i Midten, tager sit pæne Hovedklæde og et rent
Bomuldsforklæde paa, og efter at hun har overbe
vist sig om, at ogsaa jeg er tilpas præsentabel, er
vi færdig til at gaa. Hun sætter „æ Pind i æ Daer“
for at mulige besøgende kan se, at der ingen er
hjemme. Hun har Strikketøjet i Haanden, og mens
vi gaar ned over Marken, har vi mod Vest en næ
sten uafbrudt lyngbevokset Flade, der afgrænses af
Ashøjes knejsende Top. Mod Øst har vi opdyrket
Land med nogle Husmandssteder og her spærres den
videre Udsigt af Refsbøl Bakke, paa hvis højeste
Sted Lars Møllers Møllevinger glider langsomt rundt
for en sagte Vind. Der er glitrende Sommersol over
Landskabet, og der er Lærkesang foroven. Jeg ved,
hvor der er en Lærkerede med 3 Æg, og jeg har
trods Mors Forbud lagt et Par Sten som Mærke. Jeg
maatte jo da se, naar de dunklædte Unger laa i Re
den og med vidt opspilet Næb strakte Hals mod den
Mor, de ventede, og som skulde stille deres altid le
vende Hunger. E t Vibepar kredser temmelig nærgaaende over vore Hoveder og udstøder deres for
mig ubehagelige Skrig. Der maa være en Rede i Nær
heden, men jeg kan ikke udstaa Viber, for jeg ved
jo aldrig, om de gør Alvor af at hugge til. En Humle
bi flyver summende over en lav Tue. Mon der skulde
være en „Muesbo“ i Nærheden. Det maa jeg under
søge en anden Dag, naar jeg er alene. Vi gaar vi
dere sydpaa forbi et P ar Ler- eller Sandgrave, der
laa i den sydlige Del af det nuværende Anlæg, og
da vi naar Vejen, der fra Vestervig fører gennem
Hurup, drejer vi mod Øst. Vi skal til Refsbøl for at
købe lidt hos Købmand Ajs Møller, der har Butik
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skraat overfor Møllen paa Vejens Nordside. Han kan
lide at blive kaldt Møller Pedersen, men er man i
Drillehjørnet, siger man Ajs Huel, et Navn han har
fra sin Far, den gamle Per Huel, der ikke er Af
holdsmand. Møller Pedersen nikker og smiler og
Handelsbetjent Knud drejer Kræmmerhuse og fyl
der paa, mens han underholder og smiler bredt til en
ung Pige med rødt Forklæde. Vi faar Varerne i Kur
ven, og da vi har Kredit, kan Mor gemme sine faa
Skillinger til det P ar Træsko, jeg trænger til. Havde
det nu været min Far, der kom i Butiken, havde der
vanket en Dram og en Skraa eller maaske en Pibe
Tobak af den altid paa Disken staaende Kasse. Nu
blev det et Kræmmerhus Brystsukker i skønne F ar
ver og Figurer, der ovérlodes mig til videre Besør
gelse. Det er et stort Kræmmehus, og Møller Peder
sen ser paa Knud, og Knud bliver rød. Var mon
Kræmmehuset for stort, eller var det — det røde
Forklæde. Og saa gaar det atter hjemad mod Hjem
met.
Nu, da der er gaaet mere end 60 Aar siden da, er
det med vemodige Følelser, man dvæler ved disse
Minder. For Smaakaarsfolk var det trangt, og der
var kun faa Lyspunkter i den daglige Tilværelse;
men Barnesindet har i sig en vidunderlig umiddelbar
Evne til at modtage og gemme, hvad det møder af
smukt og godt. Og Gud ske Lov for det!
Og derfor er det herligt i Livets Morgengry,
naar Sjælen uden Byrde kan svinge sig mod Sky,
naar alt i lyse Farver for Øjet er udbredt
og alt i skønne Toner for Øret er beredt.

Minder om Digteren J. P. Jacobsen
og hans Slægt.
Af JENS ROLIGHED.

H

ELT op mod 100 Aar efter Digteren J. P. Jacob

sens Fødsel levede hans Broder William Ja
cobsen, der i 1939 døde i Nørresundby, 88 Aar gam
mel. William Jacobsen, der, mens han var i Thisted,
var meget velstaaende, tabte senere sin Formue, gik
fra sin Gaard og forlod Egnen. En Tid boede han
med sin Familie i Nørre Tranders, hvor han havde
en lille Landejendom og tillige var Ringer og Graver.
De sidste Aar levede W. Jacobsen i Nørresundby,
hvor han med stor Omhu plejede sin svagelige Hu
stru, Fru Laura Jacobsen, der ikke har kunnet gaa
siden sit 17. Aar. Fru Laura Jacobsen stammer for
øvrigt fra Han Herred ; hendes Bedstefader var den
kendte Lærer Jensen (den enarmede Degn) fra Vust,
der de sidste Aar boede i Smed O. Lukassens Ejen
dom i Klim, hvor han holdt Aftenskole for Egnens
unge.
William Jacobsen lignede med sine vandblaa Øjne,
de store udstaaende Øren og de indfaldne Kinder
meget sin berømte Digterbroder. Lægen sagde spø
gende til ham, at han paa Kinderne ikke havde saa
meget Kød, at der kunde blive til en Frikadelle.
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Baade han og Fru Laura Jacobsen har fortalt flere
Minder om Thisted-Digteren. I deres Hjem er et
stort Billede af J. P. Jacobsen i Samtale med Kielland ;
der er et stort Billede af J. P. Jacobsen, en Gen
givelse af Josefsens J. P. Jacobsen-Portræt fra Rom,
og der er en Mængde Billeder, som J. P. Jacobsen
har skrevet paa og sendt hjem fra Italien.
Digterens Far, Købmand Chresten Jacobsen, var
en Tid Skipper og havde sejlet med sin Skonnert til
England og til Norge. Han blev derfor af og til kaldt
„Kren Skud’“. Han passede nøje paa, at intet gik til
Spilde; det gav Anledning til, at han blev kaldt
„Kren F je t“.
J. P. Jacobsen blev født i et lille, lavloftet Hus i
Skolestræde i Thisted, hvor en Plade i Muren nu
minder om Begivenheden. E t Aar efter byggedes
den rummelige Købmandsgaard ved Havnen, saa
nær Fjorden, at Vandet kunde skvulpe op til Ejen
dommen. Foruden Handelen blev der drevet Landeri.
Jorden gik helt ud til den store Gaard Kronborg.
Flere i Thisted havde den Gang Landeri foruden
deres egentlige Beskæftigelse, bl. a. en Ølbrygger og
en Dyrlæge Møller.
Købmand Jacobsen holdt 4 Heste og over 20 Køer.
Den gamle Købmand var velvillig mod fattige Folk
og lod dem faa Halm hos sig til deres Træsko og
deres Senge. Han tog ikke Betaling af dem ; men han
krævede udleveret deres gamle Sengehalm og Træ
skohalm. „For“, som han sagde, „a vil ett ha’ mi’
Ejendom forringet!“
J. P. Jacobsen interesserede sig ikke for Landbru
get og tog aldrig Del deri. Hans Yndlingsleg var at
finde Blomster og Planter, han holdt saaledes af
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dem, at han nænnede ikke at træde paa en Kløver
blomst. Ogsaa ved Stranden tilbragte han megen
Tid ; han kom der med Fiskeredskaber, men ikke for
at fange Fisk, det var Vandplanter, han var paa Jagt
efter. Og ved Brinkerne syd for Thisted fandt han
det siden saa eftertragtede Moler.
Det var Jens Peter en stor Glæde at faa fat i
sin Mors Sakse og Strikkepinde og lægge dem i en
Vædske, der fik dem til at ligne Guld. Han var liv
lig og kunde godt smække en Lussing ud, ogsaa til
sin lille Bror William; men William tog ikke imod,
han gav tilbage med Renter. En Søster døde som
ganske lille af Skarlagensfeber; hun og Forældrene
fik en aaben Gravplads nær ved Kirken. Søster
Marie, siden gift • med Konsul Andersen, Thisted,
kaldte Brødrene „Gerrig-Sidse“, for hun gemte alt,
hvad hun fik, i en Bordskuffe. Jens Peter nappede
det fra hende, naar han kunde se sit Snit dertil.
J. P. Jacobsen begyndte allerede som Dreng at
skrive Digte. Da han gik i Skole, skrev han en Avis,
der kun udkom i eet Eksemplar.
I en Høj i Dragsbæk nær ved Thisted, som man
havde udgravet, fandt man Resterne af en gammel
Kæmpe. Om den Begivenhed skrev Jacobsen sit før
ste Digt i sin egen Avis. Han var den Gang 13 Aar.
Og tidligt skrev han det jydske Digt, der begynder
med Ordene : „Æ haar en Gaang en bitte Baaer, saa
fied paa si’ Krop“.
Lærerne var tit efter J. P. Jacobsen. I et Vidnes
byrd, han fik, stod der: Han har for mange Inter
esser og passer ikke de forskellige Fag. Hans danske
Stil er middelmaadig. Da han fik en daarlig Prælimi
næreksamen, sagde en Lærer: „Det har han godt af“.
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Men saa blev han Student. Og hans Interesse
samlede sig om botaniske Studier. I tre Aar samlede
han Materiale til en Afhandling om mikroskopi
ske Vandplanter for at opnaa Universitetets Guld
medalje. Da var det, at han om Efteraaret ved at
vade i Ordrup Moses iskolde Vand paadrog sig en
meget stærk Forkølelse. Jacobsen søgte Helbredelse
i Udlandet. Men i Italien mærkede han den Sygdom,
som kun levnede ham faa Aar at leve i.
I Italien tra f Jacobsen en russisk Greve og hans
Søster. Søsteren blev forelsket i J. P. Jacobsen; men
Jacobsen vilde, da han mærkede sin Sygdom, ikke
binde sig til nogen. Greven og hans Søster inviterede
Jacobsen til deres Hjem i Rusland, for at han kunde
faa en „Hoppekur“ for sin Sygdom. Greven havde
mange Hopper, og Kuren bestod i, at Jacobsen ude
lukkende skulde drikke Hoppemælk. Men disse Pla
ner forpurredes ved, at der kom Kolera i Landet.
Saa var det først, at J. P. Jacobsen virkelig be
gyndte sin Digtning. Han arbejdede meget langsomt,
for Sproget skulde være rigt og formfuldendt. Og for
at skrive „Fru Marie Grubbe“ drev han vidtgaaende
Forstudier. Fra Indskrifterne paa Kirkegaardens
gamle Gravsten fandt han Navne frem til sit For
fatterskab, f. Eks. det sjældne Navn Fennimore til
„Niels Lyhne“.
Mens Digteren skrev „Fru Fønss“, kæmpede han
mod den svære Sygdom, han led af i 11 Aar. Lægerne
forbavsedes over, at han levede saa længe; efter
deres Beregning skulde han være død mange Aar før.
Selv sagde han spøgende, da hans Ben paa Grund af
Sygdommen svulmede op: „Jeg bliver godt i Stand.
Jeg kommer snart til at ligne Niels Boer!“ (Niels
8
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Boer var en meget velnæret Karl, de havde paa Købmandsgaarden).
Til sidst boede Jacobsen udelukkende i Thisted.
Han opholdt sig meget i den lille Have ned mod Fjor
den. Naar Lejlighed gaves, kom der Digtervenner
paa Besøg, bl. a. kom Schandorph og Holger Drachmann. Det var gerne, naar der var sket en Stranding
ved Vesterhavet, de droges mod de fjerne Egne, og
saa fandt de ogsaa til Thisted. I 1881 kom saa kær
en Gæst som A. Kielland. Men efterhaanden blev den
syge Digter meget tavs under disse Besøg.
Broderen William Jacobsen var Digterens trofaste
Ven og Hjælper lige til det sidste. Døren mellem
deres Værelser stod aaben om Natten, saa han let
kunde høre ham.
St. Bededag 1885 sad J. P. Jacobsen om Efter
middagen fuldt paaklædt i en Lænestol, for han
kunde ikke mere taale at ligge ned. Baade Broderen
og Moderen var i Stuen. J. P. Jacobsen følte sig tung
i Hovedet og sagde pludselig til Moderen: „Vil du
ikke rede mig?“ Saa rejste han sig op og gik rundt
om Bordet. Han drak et Glas Portvin, som de skæn
kede til ham, og tog et fransk Katalog op i Haanden.
Saa gik han tilbage til Lænestolen, og i næste Øje
blik udaandede han. Han vidste utvivlsomt, hvad der
forestod den Dag, men omtalte det ikke med et Ord.
Aldrig klagede han, og han søgte at være andre til
mindst mulig Byrde.
I Salmebogen havde J. P. Jacobsen sat Mærke ved
Salmen „O, Gud ske Lov! det hjemad gaar —“. Dette
kan have sin egen Grund; men ingen ved afgjort
hvorfor. Hvad Trosliv angaar var Digteren — lige
som Broderen i Nørresundby — tavs og indadvendt.
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J. P. Jacobsen blev de sidste tre Aar plejet af
sin Broder William. Han plejede ogsaa Faderen, der
de sidste Aar led meget af Stensmerter. Og i 40 Aar
bar han i bogstavelig Forstand sin svagelige Hustru
i sine Hænder. Saaledes øvede begge Brødre Stordaad — hver paa sin Vis.

Amtmænd i Thisted Amt
Ved J. M. JOSEPHSEN.

GAMLE DAGE, det vil sige før Enevældens Ind
førelse i 1660, var vort Land ikke som nu inddelt
i Amter med Amtmænd og Amtsraad. Det var de kgl.
Lensmænd, der forestod den civile Administration;
men samtidigt med Enevældens Indførelse blev Lan
det inddelt i Amter, hvis Grænser nogenlunde faldt
sammen med Grænserne for Lenene. Lensmændene
blev Amtmænd. Amtsraadene kom først henved et
Par Hundrede Aar senere.
Selv om Lensmændene, der tilhørte Adelen, før
Enevældens Indførelse var kgl. Embedsmænd ligesom
Amtmændene nu, var deres Forhold til Lensherren —
Kongen — og Centraladministrationen et helt andet.
Det er ikke her Hensigten a t komme ind paa Lensmændenes Rettigheder og Pligter overfor Staten;
kun skal nævnes, at Adelen havde tiltvunget sig Ret
til at kræve Forleninger, der gav dem Bondebefolk
ningen i Vold og Lejlighed til at sammenskrabe store
Rigdomme.
Ved Enevældens Indførelse ophævedes Lensvæsenet, og Lensmændene blev, som nævnt, Amtmænd —
i alt Fald de fleste af dem. Da Lenene gennemgaaende
var meget mindre end de nuværende Amter, og da
Amtsinddelingen i det væsentligste blev den samme
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som Lensinddelingen, blev der mange flere Amter,
end der er nu: ca. 60. Antallet af Amtmænd var dog
noget mindre, fordi i nogle Tilfælde — enten hvor
Amterne var særligt smaa, eller hvor en Lensmand
var forlenet med mere end eet Len, hvad ogsaa kunde
være Tilfældet — en Lensmand blev Amtmand over
mere end eet Amt. Der var 11 Lensmænd, som ikke
blev Amtmænd, og blandt disse var en af Lensmændene i Thy, nemlig Rigsraad Manderup Due, der var
Lensmand over Ørum Slot og Gods fra 1650 til 1660.
Han døde, inden hans Udnævnelse til Amtmand forelaa, og Ørum Amt blev i den Anledning underlagt
Amtmanden over Vestervig Amt. Hans Søn Jørgen
Skeel Due blev 20 Aar senere Amtmand over baade
Ørum, Vestervig og Dueholm Amter.
Lidt efter lidt blev Antallet af Amtmænd stærkt
indskrænket derved, at hvor et Amtmandsembede
blev ledigt, enten fordi Amtmanden døde, eller han
blev forflyttet eller faldt i Unaade, blev det ledige
Embede i mange Tilfælde lagt ind under Nabo-Amt
manden, hvorved i mange Tilfælde en hel Række
Amter blev underlagt en og samme Amtmand. Saaledes indskrænkedes Tid efter anden Amtmændenes
Antal indtil 1793, da Landet blev inddelt i Amter,
omtrent som det er den Dag i Dag.
Ligesom nu var der ogsaa dengang Stiftamtmænd
eller Stiftsbefalingsmænd, som de dengang kaldtes.
Af dem var der 6, da Landet (det egentlige Dan
mark) var inddelt i 6 Stifter. Stiftamtmanden var
sædvanligvis Amtmand i det Amt, hvor han selv eller
hans Vikar boede ; thi det var oprindeligt ikke usæd
vanligt, at Amtmændene, der næsten udelukkende
hørte til Adelen, beskæftigede sig med helt andre
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Ting end Amtmandsforretningerne, som de satte
Stedfortrædere til at passe, og der kan endda nævnes
Eksempler paa, at en Amtmand aldrig har sat sine
Ben paa sit Amts Jord. De havde Æren og Indtæg
terne, og det var dem nok.
Oprindeligt var det nuværende Thisted Amt med
Undtagelse af Vester Han Herred, der hørte under
et Vensyssel Amt, delt i 3 Amter:
Dueholm A m t omfattende det allervæsentligste af
Morsø Sønder og Nørre Herred og Strøgods i Thy
og Salling.
Ørum Am t, hvorunder hørte Størstedelen af
Hundborg og Hillerslev Herreder og Dele af Hassing
og Refs Herreder.
Vestervig A m t bestod af Dele af de 4 Herreder
Hassing, Refs, Hundborg og Hillerslev og Strøgods
paa Mors og i Salling.
Amtmændene i de 3 Amter var fra 1660 til 1793
følgende :
Dueholm Am t.
1660—64: Jørgen Seefeld til Visborggaard. Rit
mester og Generalkommissarius i Jylland. Var fra
1657 til 1660 Lensmand for Dueholm Len. I 1664
blev Dueholm Gods solgt og Amtet forenet med Ørum
og Vestervig.
Ørum Am t.
Indtil 21. Sept. 1660 var Manderup Due til Halkjæ r Lensmand for Ørum Slot og Gods. Han døde
den nævnte Dato og naaede derved ikke at blive ud
nævnt til Amtmand. Ørum Amt blev saa underlagt
Amtmanden over Vestervig Amt. Hans Jørgen Skeel
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Due blev 20 Aar senere Amtmand over Dueholm,
Ørum og Vestervig Amter.
Vestervig Amt.
1660— 61 : Rigsraad Oluf Parsberg til Jernit (det
nuværende Friisenborg). Havde været forlenet med
Vestervig siden 1650 og havde tidligere haft mange
Forleninger, bl. a. Ørum 1622—24. Hans 2 Sønner
blev ogsaa Amtmænd: Grev Christoffer Parsberg
over Vordingborg Amt og Oberstløjtnant Enevold
Parsberg til Pallesbjerg over Abrahamstrup Amt
(en Del af nuværende Frederiksborg Amt).
1661— 64: Geheimeraad Korfitz Trolle til Sandholt, Stensgaard og Skarhult.
De forenede Dueholm, Ørum og Vestervig Amter.
1664—71 : Oberst Mogens Kruse til Spottrup. Mo
gens Kruse, der først og fremmest var Soldat, blev
tillige fra 1770 Chef for Rostjenesten.
1671—80: Ritmester Jørgen Friis til Kragerup
og Lindholm. Han var forinden Amtmand over
Havreballegaard og Kalø Amter. Døde 26.Febr. 1680.
1680—1701 : Kancelliraad Jørgen Skeel Due til
Sønderskov, Holmgaard og Hundsbæk. Døde 21.
April 1701.
1701—12: Konferensraad, Friherre, Baron Ru
dolf Gersdorff. 1712 blev han Stiftsbefalingsmand
over Aalborg Stift og Amtmand over Aalborghus
Amt og tillige over Aastrup, Børglum og Sejlstrup
Amter. Havde 15. April 1704 til 30. September 1706
Orlov under en Rejse til Saxen og Østerrig mod at
beskikke en Stedfortræder paa eget Ansvar.
1712—31 : Justitsraad Frederik Bircheribush. Om
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hans Fødsel og Forældre vides intet og kun lidt om
hans personlige Forhold. Det antages, at han har
hørt til Fr. d. IV’s „Creaturer“, da han blev afskedi
get straks efter Tronskiftet. Han maatte afstaa Em
bedet, men fik Lov at beholde en Del af Gagen.
1731— 47: Major Claris Christian Skinkel tilOvergaard paa Mors. Som Løjtnant dræbte han i 1710
en Officer, hvorefter han flygtede og blev Land
mand.. I 1714 blev han benaadet. Han døde i Thisted
d. 16. Juli 1747.
1747—55: Major, Etatsraad, Kammerherre Ver
ner Rosenkrantz til Krabbesholm og Kjærbygaard,
Friherre til Villestrup. I 1755 blev han Amtmand
over Skivehus Amt.
1755—80: Oberstløjtnant Frederik Hauch. 1780
blev han Stiftamtmand over Viborg Stift og Amt
mand over Hald Amt.
1780—93 : Oberst, KonferensraadBartholdHauch.
Afskediget 1793 og død 1802. En Broder Frederik
Hauch (ikke ovennævnte F. H.) var Stiftamtmand
i Norge og siden over Sjællands Stift og Amtmand
over Københavns Amt.
Thisted Am t.
I Henhold til kgl. Resol. 4. Sept. 1793 oprettedes
Thisted Amt ved en Sammenlægning af Dueholm,
Ørum og Vestervig Amter med Undtagelse af Strø
godset i Salling, men med Tillæg af Vester Han Her
red, der hidtil havde hørt under Aastrup og Sejl
strup Amter, der nu udgør en Del af H jørring Amt.
Samtidigt lagdes Købstæderne Thisted og Nykøbing
ind under Thisted Amt.

Amtmænd i Thisted Amt.
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Siden 1793 har Thisted Amt haft følgende Amt
mænd :
1793—1803 : Kammerraad Niels Ferslev til Frisholt. Var Bataillonschef ved Lande værnet. Døde 29.
Juni 1803.
1803—05: Landinspektør, Kaptajn Guldbrand
Arentz. Uagtet han ikke havde juridisk Embeds
eksamen, blev han paa Grund af sin anerkendte Dyg
tighed udnævnt til Amtmand. 1805 blev han Kom
mitteret i Rentekammeret.
1805—42: Konferensraad Gerhard Andreas Faye.
Ligesom sin Forgænger var Faye ikke cand. jur.,
men exam. jur. Han var en saare fortjent Amtmand
af sjælden tiltalende Væsen og udpræget Retsindig
hed. Der skal ikke her gives nogen yderligere Ka
rakteristik af denne Amtmand, det er gjort i en Ar
tikel af Jens Damsgaard i Aarbogen for 1909, og
Bibliotekar Chr. Heilskov har i 1925 udsendt en Bog
om Amtmand Faye. 1 1822 blev han udnævnt til Amt
mand over Svendborg Amt ; men han bad sig fritaget
for at tiltræde dette Embede. Han ønskede at blive,
hvor han var, og hvor han ved sit rige og frugtbrin
gende Initiativ var kommen i saa god Kontakt med
Befolkningen. I 1842 trak han sig tilbage fra sit Em
bede og døde i Thisted d. 12. Marts 1845, lidt over
85 Aar gi.
1842—66: Kaptajn, Kammerjunker, Hofjæger
mester Gottlob Emil Georg Frederik Baron Rosenkrantz. Som Amtmand i Thisted gjorde han sig særsig fortjent ved Redningsvæsenets Udvikling. I 1866
blev han Stiftamtmand over Viborg Stift og Amt
mand over Viborg Amt.
1866—68: Fhv. Indenrigsminister Carl Ludvig
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Vilhelm Rømer v. Nutzhorn. I 1868 blev han Justits
minister og senere Amtmand over Vejle Amt.
1868—85 : Kammerherre Iver Emil Hermann
William Unsgaard. Blev 1885 Stiftamtmand over
Lolland-Falster Stift og Amtmand over Maribo Amt.
1885—90: Kammerherre Conrad Alexander de
Fabritius-Tengnagel. Blev 1890 ligesom sin Forgæn
ger Stiftamtmand over Lolland-Falster Stift og Amt
mand over Maribo Amt.
1890—1900: Kammerherre Greve Wilhelm Peter
Schulin. I 1900 blev han Amtmand i Holbæk og se
nere i Hillerød.
1900—09 : Kammerherre Johan Frederik Simony.
1909 blev han Stiftamtmand over Fyns Stift og
Amtmand over Odense Amt.
1909—19: Kammerherre Carl Otto Bache. Blev
1919 Stiftamtmand over Aalborg Stift og Amtmand
over.Aalborg Amt.
1919—25: Henrik Julius Lehmann. Har udgivet
en meget benyttet „Haandbog i Lovgivningen om den
danske Folkeskole“ og „Skolelovene af 1899 og 1904“
med Noter. Han døde 28. Novbr. 1925.
1926—35: Kresten Haugen-Johansen. Blev 1935
Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand over
Københavns Amt.
1935—38 : Aage Axel Helper. Død 30. Juli 1938.
1938— : Hans Egedorf.

Talemaader, Sejer og Vendinger
fra Nordthy.
Ved ANDERS OVERGAARD.
Vi haa Kjellingvend (Vinden imod baade hen og hjem).
Kyb fu atten aa sæl fu tratten (tretten).
Han haa gjov hans Klukæg.
All Kneb gjeller, saam tov Gaang.
Han va hor i e Knyvhajjel.
De mo koest en Kow te tri Mark.
Vi ka lisse got læ e Ravn’ taa e som e Kragger.
De æ en skit Kuen, dæ laste henne ejjen Koel.
Han kinne e Krued, han haa fa skot mæ’ed.
„Kunsten stiger“, saa han e Mand, „ska vi no te aa go po
Skruer“.
Dæ æ it en Handful, men en hiel Landful.
De er en laang Navn, naar e D aw di æ stakke.
En ska lastes, naar en ska gyvtes, aa ruses, naar en æ dø.
Di æ lieg stuer, lissom Pier aa hans Kat.
De ledt haa de møjj aa bety\
Han stov i Lyssen fu sæ siel.
Han sku alti holl e Lys fu de ajje.
De æ jen, dæ æ van’ te aa holl e Skit fræ sæ.
Dæ æ Ly aajjer e RævhaaP.
Nej, no maa æ gren’ mi Lomm i Støkker.
De va mie æ Løkk end æ Fostand.
Vi ska lær’, saa læng vi løwer, aam it aant saa aa go stell.
Han biøv orrelig løst ind.
De æ saa læng sPn, te de ku gja væ Løvn.
Han laane Pib’ aa tegge Tobak aa stelle Svavlstekke.
Hon ta r Maalt. (Om en, der sidder over i Dansen).
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Anders Overgaard:

Naar e Mand æ dø, er’e Lov løst.
De gik i si Muer ijen.
Murersved æ dyr, de koste fie Daaler fur e Pæl.
Gy do Nar a mæ, gy do Nar a Vorherre, gy do Nar a mi
Kleje, saa gy do Nar a mi Skredde.
Den, dæ vel narr ham, ska tille op.
Han gir e Navn aa lær e ræn’ (eller: lær e ly’).
Han for it naak, far han for e Tørre po e Hue.
Lisse godt no som lieg straks.
No, de æ it i Maar.
Naa dæ komme ny Folk, komme dæ ny Skik.
De æ nyt som sjællen skier, te gammel Hæjst fo Føll.
De kam øwe ham som en Nys’.
De va li paa en hengen Hor.
Han stov it baag e Da’er, da dæ biøv dilt Ni’ser ue.
Han fæk hans Skjæg taan aa’.
Vel do mæ nøj, saa er æ hær.
Haj do it mæ aa saa di Klejjer, saa va do naagen.
Den, dæ it vel nywes mæ de lett’, fo alle de møj’.
Næ’ sæ, de æ Sultføe.
Dæ va ho Nødder aa knæk.
De ær en Skam aa nød godt i undt.
Han tabt e Offer, ennen han kam te e Aalter.
Han va nøj ovle i et Vonn’ (eller: op i e Vonn’).
Aam i jen, de æ Soldatermanir.
Oweskjæg aa Breller, de æ nøj dæ dreller.
No æ den Pot ud’.
Prokuraateblek aa Apothekevand æ dyr.
No gik dæ-en Pros op fu ham.
Vel do it ræn’ aa hop’.
Han tov bodde Rebbel aa Krat.
Di rig’ aa di raltere henge alting ve.
De æ godt Mattis, di Kuen ska hi Wolle.
En Rues pønte sæ siel.
Han sovve Rævsøvn.
Vi ska mie trov, hvans vi sier, end hvans vi hør’.
Han va en skrævs Kaal.
Godt skolre, aa skit præsentiere.
Ska, de æ saa tvongen.
Skol Skibste’, no komme Bendixen!

Talemaader, Sejer og Vendinger.

285

Skol! Drek it mier, end do ka to’l !
Han go’r hans Skor, aa taar hans Dram.
De smaage saa mire (efter mere).
Han va saa Kaal som sejsten.
Han glov’er, som han haj lieg fot Øvn.
Væsegue aa sej nier, saa komme dæ snaa en Stuel.
Sej nier aa læ Hvil’ fal epo dæ.
Æ ska naak sej je te Faar, naa Muer komme hjem.
Hvans var’e no, æ vil sej fu got?
De tøer it aa velt’, men aa kom op ijen.
Vi ka osse skyl en Skaar fu Uret.
No haa han laa e Ski’e (død).
En skidden Haa’en ka got gi en ræn Skjelling.
De jen Skit, som de aant Mogg.
Læ ham væ de skit, han æ.
De go i jen Sko’v aa jen Tresko.
Gy no e Fad ræn, saa fo vi got Vejle i Maar!
De va godt gjov aa en Skredde.
Hva kommer de Smør de F jet ve (eller: de komme it de
Fjet ve).
Han biøv sebbe got end.
Smørels ka gy got, naa de komme i Ti’ aa po ret’ Ste.
De æ di smo, di stue blyvve aa.
Vi ska snak, destaaen vi æ løwen, naar vi æ dø, ka vi it.
Di ka sajt snak, dæ æ udden ve’e.
De va en najen Snes.
De gor i Sotrav aa Svengallop.
Naa vi snakke aam e Suel, saa skjenner en.
Di Peng dæ æ spaar, æ lisse gue som dem, dæ æ fotjent.
Do spøtte saa bre, do haa naak sol’ di Stud’.
Do mo spøtt hvo do vel uden po mæ (siges for Spøg).
Den, dæ spør møj, ved’ møj.
Han ku bodde stav aa leg sammel.
Saa va dej Pot ud.
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Nye Bøger.

TO BØ G ER
„Danmarks Kirker11 udg, af Nationalmuseet,
Af dette Værk er den Del, der vedrører Thisted Amt, nu
færdig og kan købes særskilt. Vore bedste Fagmænd har heri
samlet en stor Mængde Oplysninger om Kirkerne — ogsaa de
forsvundne — og deres Bygningshistorie, samt om deres
nuværende og tidligere Inventar lige til de mindste Enkelt
heder. Mange af disse Oplysninger vedrører ogsaa Personer:
Givere, Haandværkere o. a. (som Eksempel paa Værkets
Grundighed kan her anføres, at der findes en hel Oversigt
over de fundne Guldsmedemærker). Alle ældre personalhistoriske Indskrifter paa Gravsten, Epitafier o. a. er gengivet.
For hver Kirke findes der et Situationskort, der viser
Byens Beliggenhed om Kirken ca. 1800. Disse Kort synes ofte
at være tegnet efter Udskiftningskort, men hvor disse mang
ler, har man desværre m aattet benytte daarlige Kopier, hvor
Sted- og Personnavne er forskrevet.
I Slutningen af Bindet findes en glimrende stilhistorisk
Oversigt, der sammenfatter de kunsthistoriske Oplysninger
om Thisted Amts Kirker og stiller dem i Forhold til Kirke
arkitektur og -kunst i det øvrige Europa.
Værket er særdeles rigt illustreret. Der findes smukke
Billeder af alle Kirkerne og meget af Inventaret.
„Slægtebog over Familien Borberg“ ved L. P. Borberg,
Der foreligger her en udmærket Bog om en Slægt, der
ogsaa har Tilknytning til Thy. Forfatterens Bedstefader,
Stænderdeputeret, Amtsraadsmedlem L. P. Borberg til Dover
Ostergaard og hans Børn omtales udførligt og desuden fin
des der en kort Omtale af hans Hustrus Slægt fra Neergaard
i Kaastrup. Ogsaa bortset fra dette er Bogen i høj Grad
læseværdig for enhver slægtsinteresseret. Særlig vil man læse
det Afsnit, der handler om den ældste kendte Del af Slægten,
næsten med Spænding. Selv om man maaske ikke kan god
kende alle de stillede Hypoteser, vidner denne Del af Bogen
dog om, hvad der kan naas ved ihærdigt Arbejde.
Torsten Balle,

Til Medlemmerne
Generalforsamling afholdtes den 28. Juni paa Museet.
Formanden, Sygehuslæge E. Toft, Vestervig, aabnede Mødet
med at udtale sin Glæde over Befrielsen og over, at vort
Land blev skaanet for at blive Krigsskueplads. Vi maa lade
Takken gaa opad først og dernæst til de Allierede samt Mod
standsbevægelsen. Nu haaber vi, Tiden snart er inde til en
endnu større Virksomhed for Historisk Samfund. Vort Med
lemstal er for Øjeblikket 750 — et meget stort Tal i Forhold
til andre historiske Samfund i Landet. Form. omtalte Rejs
ningen af Mindesten. En smuk Sten er rejst ved Sankt Thø
gers Kilde i Vestervig, og nu den 15. Juli afsløres Mindeste
nen ved Husby Hole, medens en Sten forventes opstillet ved
Ginnerup-Bopladsen.
Kassereren, Redaktør Lustrup, fremlagde Regnskabet, der
balancerede med 4247 Kr. Medlemskontingentet androg 2224
Kr. Grosserer P. Chr. Pedersen har ogsaa i Aar betænkt os
med en Gave paa 100 Kr., en anonym Giver har sendt det
samme Beløb, og Fotograf Gram har overrakt os 25 Kr. Disse
Beløb er vi meget taknemlige for, da de forhindrede en Kon
tingentforhøjelse. Om vi fortsat kan undgaa en saadan For
højelse, afhænger af Tilskuddenes Størrelse og Omfang.
Viceinspektør Hald gav derpaa en Oversigt over nær
værende Aarbogs Indhold og gav den kedelige Meddelelse, at
Aarbogens Omfang i Aar er nedskaaret fra 10 til 8 Ark paa
Grund af Papirsituationen.
Redaktør Lustrup opfordrede Medlemmerne til ivrigt at
opsøge nye Medlemmer baade i By og Land. Mange Menne
sker venter kun paa et Vink.
Viceinspektør Hald omtalte derefter Museets Virksomhed
i det forløbne Aar. Saaledes var Oldsagssamlingen blevet for
øget med adskillige Numre, ligesom den kulturhistoriske Sam
ling har faaet flere Ting, bl. a. Kunstdrejer Bunchs Værk
sted. Redaktør Lustrup oplæste Museets Regnskab, der ba
lancerede med 5982 Kr. Tilskuddene har i Aarets Løb om
fattet 3740 Kr., hvilke Bidrag Museet er meget taknemlig for.
Viceinspektør Hald fremdrog derefter Spørgsmaalet om
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Oprettelse af Sogne- og Byarkiver under Mottoet: Hvad der
er Nutid i Dag, er Historie i Morgen. I Byerne Faaborg,
Odder og Rudkøbing er oprettet egnshistoriske Arkiver, hvori
der er samlet Materiale som Skøder, Breve, Dagbøger,
Borger- og Svendebreve, Festsange, Udklip af Dagblade
og Foreningers Forhandlingsprotokoller o. s. v. Sogneraadene
ligger med adskilligt brugbart Materiale. Vi burde f. Eks.
allerede nu indsamle det store Materiale, der findes paa Eg
nen af Fotografier, Udklip og lignende fra de 5 Besættelsesaar, der i Dag er Historie.
Ved det efterfølgende Kaffebord paa Hotel „Royal“, hvor
historisk Samfund var Vært, fandt Sagen varm Tilslutning,
og man enedes om at overveje Sagen og senere tage den op
til nærmere Behandling.
H. A. Riis Olesen.

Historisk Samfunds Regnskabsoversigt for 1944
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

INDTÆGT:
Kassebeholdning fra forr. Aar ......................... Kr. 1285 16
Statstilskud ........................................................... „ 155 00
Thisted Amtsfond ................................................ „ 250 00
Pengegaver ............................................................ „ 225 00
Solgte Aarbøger ................................................... „
73 75
Medlemsbidrag (750 Medl.) ............................. „ 2224 00
Renteindtægt ......................................................... „
28 09
Medlemsrestancer ................................................. „
6 00
Ialt... Kr. 4247 00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UDGIFT:
Aarbogen, Trykning ogIndbinding.................. Kr.
Honorar for Bidrag til Aarbogen .................... „
Tilskud til Museet ..................................
Aarsmødet ............................................................. „
Tryksager m. m...................................................... „
Porto, Kontingent og andreUdgifter.................. „
Kassebeholdning .................................................... „

1555 00
426 00
„50000
71 60
88 15
224 15
1382 10

Ialt... Kr. 4247 00
Thisted, 20. Marts 1945.

J. J. LUSTRUP.

Historisk Samfund for Thy og
Han Herred.
Medlemskontingentet er 3 Kr.
Nye Medlemmer kunne ved Henvendelse til Redaktør Lu
strup eller Viceinspektør Hald erholde tidligere udgivne Aar
bøger til nedsat Pris. Af ældre Aarbøger findes kun 1910,
1915 og 1916. Fra 1925—1940 findes kun en lille Beholdning
med Undtagelse af 1935. „Af Thisted Købstads Historie“,
der udgaves som Aarbog 1924, kan faas til nedsat Pris 3 Kr.
Medlemmer af Historisk Samfund kan til halv Pris er
holde følgende Skrifter:
Fortid og Nutid, udgivet af Dansk historisk Fælles
forening.
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, i hvilket National
museets Mænd fortæller om nye Fund og Iagttagelser.
En Kroman: Skriftens Historie i Danmark fra Reforma
tionen til Nutiden. Bogladepris 6 Kr., for Medlemmer 3,60.
Skriftprove fra Reformationen til Midten af 19. Aarh.
44 Tavler med Tekstlæsning. Bogladepris 4,75 Kr., for Med
lemmer 2,75.

Bestyrelsen for Thisted Museum.
Viceinspektør P. L. Hald, Formand og Museumsbestyrer.
Arkitekt J. Foged. Thisted, Lærer V. K. Henriksen, 0. Van
det. Direktør Richard Hove, Thisted. Lærer J. C. Jacobsen,
Øsløs. Redaktør Lustrup, Thisted, Kasserer. Sygehuslæge Toft,
Vestervig.

