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Historisk Samfund.
I Foreningsanliggender bedes man henvende sig til For
manden, Sygehuslæge Toft, Vestervig, eller Kassereren, Red.
Lustrup, Thisted.
Om Bidrag til Aarbogen henvender man sig til Viceinspektør Hald, Thisted, der sammen med Lærer T. Balle, Thorsted,
og Lærer Riis Olesen, Thisted, danner Redaktionsudvalget.

Tidsskrifter, Bøger o. s. v. bedes sendt under Adr.:
Thisted Museum, Thisted
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Christen Høg til Todbøl.
Af Rektor, Dr. phil. KJELD GALSTER

var Søn af Jørgen Høg til Klarupgaard i Himmerland ( | 1598), der ved sit
Ægteskab med Anna Enevoldsdatter Stygge havde er
hvervet Todbøl i Thy. 1593 var han blevet gift med
Anne Ovesdatter Skram til Hammersgaard (f 1631).
En Søn af ham var Ove Høg, Rentemester, der havde
været Krigskommissær hos Kristian IV i den tyske
Krig ( t 1628). Hans Fader havde tjent til Søs under
Syvaarskrigen og var blevet saaret ved Svartaa ; hans
Broder Erik havde været Skibshøvedsmand i Kalmar
krigen.
Selv havde han siden sin Ungdom boet paa den
Gaard, hans Kone havde bragt ham, Todbøl i Thy.
Pinsedag 1603 var han blevet overfaldet af adelige
Voldsmænd ved Sebbersund Færgested1). Men det,
han nu skulde igennem, var værre end det, han op
levede hin Pinsedag.
*
September 1627 brød Wallensteins Tropper ind i
Jylland. Kongens tyske Ryttere, der ikke havde faaet
deres Sold i lang Tid, tog den nu, ved at plyndre fra de
jydske Borgere og Bønder. Alt var Panik. Christian

C
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1) Af Bødepengene gav han 400 Rd. til Thisted Latinskole
og 100 til Kallerup Kirke.
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IV var raadløs flygtet til Fyen og havde overladt
Kommandoen til sin ældste Søn, den udvalgte Prins,
Christian, der flygtede tværs gennem Jylland, saa
hurtigt Hestene kunde løbe, og kom til Thy for at
organisere Forsvaret her nordenfjords. Men „det
gjorde intet Gode at sætte sig til Modværge“, var den
almindelig Stemning mellem Bønderne, og ogsaa
Vendsyssel og Thy blev opgivet uden Kamp.
Under den almindelige Panik flygtede alle Herremænd, forlod med deres Famlie Gods og Gaard.
Kun een blev tilbage af dem alle i Vendsyssel og
Thy : Christen Høg paa Todbøl.
De tyske Besættelsesstyrker nordenfjords stod
under Oberstløjtnant Hatzfeldt, der var fungerende
Oberst (Obersten Hertug Franz Albrecht opholdt sig
i Reglen i Tyskland.) Han residerede paa Odden ved
Hjørring.
Hatzfeldt havde straks sagt de Adelsfolk, der vilde
blive hjemme, fri for Indkvartering, og det havde
Christen Høg faaet skriftligt Bevis for. Men Kontri
bution, Bidrag til Besættelsestroppernes Forplejning,
skulde han betale sammen med de andre.
Til Trods herfor tog Ritmester Schwarzenberg af
de Bousmardske Ryttere Kvarter paa Todbøl med alle
sine Heste, Oppassere og Betjente og red ikke bort,
førend han havde tilegnet sig Penge, Sølv og Guld,
for 500 Rd. (desuden, mener Christen Høg, blev der
stjaalet Værdisager for en stor Sum Penge). 5 Uger
varede denne Pine.
Saa drog de Ryttere bort fra Thy, og han havde
Fred i 14 Uger.
I Begyndelsen af Marts 1628 kom de nye Ryttere
og Soldater til Thy, deriblandt Ritmester Mettecoven.
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Walter v. Mettecoven var Wallon, stammede fra
Stiftet Liège og var Slægtning af Hatzfeldt. I 1626
knyttedes han til Hertug Franz Albrecht og vandt
hans Hjerte ved at hverve det bedste Kompagni i
hans Regiment, og ved at forpligte sig til — af egen
Pung — at hverve 30 Ryttere. Han sørgede stadig
for, at hans Folk havde gode Vaaben.
Han havde først haft Kvarter i 0. Han Herred,
men efter Bousmards Afrejse blev hans Kompagni
altsaa forlagt til Thy, hvor han fik Sæde paa Vildsund
Færgegaard.
Han klagede — sikkert meget overdrevet — over,
at Bousmard havde huseret saaledes i Thy, at 3/4 af
Bønder var rømmet; ikke af Medfølelse med Bøn
derne, men af Medfølelse med sig selv, for han var
selv af samme energiske Type, gridsk og hensynsløs.
For at tvinge Christen Høg til en klækkelig Kon
tribution lagde han sig med Folk og Heste ind paa
Todbøl1) og huserede saaledes, at Christen Høgmaatte
gaa ind paa at love ham 100 Rd. maanedlig forud;
idet han dog paanød te ham en Sølvkande (som han
sikkert ikke har taget med hjemmefra), den var 32
Rd. værd, sagde Mettecoven, saa han havde egentlig
kun faaet 68.
Der paa tog han til Odden ved H jørring til Hatz
feldt, som han havde Mellemregning med — han
havde lige udpresset 300 Rd. af Thisted, som Hatz
feldt havde forbeholdt sig Indtægterne fra.
1) Det følgende hviler paa Christen Høgs Klage til Torquato
Conti, den Øverstbefalende over Besættelsestroppeme (1.
Jan. 1629), Mettecovens Svar (13. Februar), nogle Vid
nesbyrd (15. Februar) og et Brev fra Hatzfeldt til Franz
Albrecht (aftrykt i Aus dem Leben des Grafen Melchior
von Hatzfeldt von Krebs. 1910 S. 133. 270—76). Af disse
er det sandsynlige Handlingsforløb søgt uddraget.
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Der herskede megen Spænding og Nervøsitet mel
lem Tyskerne ved denne Tid, Midsommeren 1628. Man
ventede Invasion af de danske Tropper ved Hals.
Allerede før havde man i Thisted talt om en gam
mel Profeti, at i dette Aar vilde der blive udkæmpet et
stort Slag (og om Resultatet var man naturligvis ikke
i Tvivl.) Det blev refereret Tyskerne, at Christen
Høg skulde have sagt, at de Kejserlige ikke vilde blive
længe „paa denne 0 “.
Der var ogsaa livlig illegal Sejlads mellem Jylland
og det øvrige Rige. Mettecoven skrev (15. Juni 1628)
til Hatzfeldt : „Der er Folk, som paatager sig at sende
store Baade med Korn og andet til Norge i Hemme
lighed om Natten, uden at give mig Meddelelse, og
ved saadan Lejlighed kan Fjenden faa Efterretnin
ger om os. Jeg har opdaget denne Trafik, ved at
Baadene er forsvundet. Jeg vil forsøge at trænge til
Bunds i Sagen“. E t P ar Dage derefter har han taget
en Bonde, der vendte tilbage fra Norge, til Fange, og
hvad han har fundet, indgiver ham stærk Mistanke
om, at Fjenden kan sende Breve paa den Maade, han
nu vil.
Alt dette vakte Mistanke hos Tyskerne. Rytterne
bered Kysten og holdt Strandvagt, og Bønderne var
under skarp Observation. Hvad betød nu det for Eks
empel, at Bønderne i Thy brændte Baal paa Højene
om Natten? Signalild? Ritmesteren sendte sine Ryt
tere ud for at bryde deres natlige Forsamlinger og
for at „Bønder kan føle, at vi vaager, for at opdage
deres Planer, og hvorfor de saadan er ude paa Post.“
(Dec. 1627).
Man forberedte sig: Nye Skanser blev bygget eller
gamle gjort stærkere : ved Elling, Fladstrand, Sæby,
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Vors Aa, Sundby, og man forlangte Vaabnene ud
leveret af Bønderne, som man ikke stolede paa, alle
rede i December ; og i April 1628 skred man til Raz
ziaer, man gennemsøgte Gaardene, og mangt et skjult
Vaaben kom frem ; i en Faaresti paa en Gaard, der
stod tom, da Ejermanden forlængst var gaaet under
Jorden, fandt man endogsaa en Tønde Krudt.
Stemningen var ikke til at tage fejl af. „Dieses
Landes Volk hat gar einen widrigen Intent und Sinn
gegen die kaiserlichen Soldaten“, skrev den Øverst
befalende, Conti (April 1628).
Under disse spændte Forhold var det, at Mettecoven paa Odden modtog et Brev fra Fændriken hos
hans Nabo-Ritmester, Fingerling. Han berettede, at
Bønderne i Thy havde planlagt en Rebellion, og at
Christen Høg var Fører og Anstifter.
H urtigt var Mettecoven tilbage paa Todbøl, kun
tre Uger, efter at han var rejst. Med Hatzfeldts
Ordre i Haanden lod han straks samme Aften Chri
sten Høg sætte fast og lægge i Lænker. Derpaa af
krævede han ham hans Nøgler, aabnede alle Værelser,
Kister og Skrin og tog deraf eller ødelagde alt, hvad
der behagede ham. Ved sin Korporal Martin Hommel
lod han ham sige, at hvis han vilde betale 1000 Rd.,
skulde han komme ud. Christen Høg svarede, han
havde dem ikke, kunde ikke skaffe dem. Derpaa blev
han siddende lænket i Fængslet 4 Nætter og 4 Dage.
Af Vaaben blev fundet 14 Geværer og Pistoler samt
noget Krudt.
Af Bøndernes Rebellion blev der intet, og om
Christen Høgs Deltagelse, i den paatænkte Rejsning
kunde der aabenbart intet bevises.
I Begyndelsen af Maj kom selve Obersten, Hertug
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Franz Albrecht, til Thy og sendte Bud til Christen
Høg, at han vilde have sit Kvarter hos ham og vilde
lade Gaarden besigtige. Da han var kommet til Thi
sted, havde Christen Høg imidlertid den Skuffelse,
at han vendte om. H urtigt drog Christen Høg efter
ham sammen med Hertugens Tjener, der var kommet
til Todbøl, og han kom til Aagaard, hvor Hertugen
havde Kvarter, for at klage sin Nød.
Mettecoven havde imidlertid fulgt sin Oberst paa
Vej, og Ulykken vilde, at han paa Broen ved Aagaard
fik Øje paa Christen Høg. — „Hvor han skulde
hen?“ — „Til hans fyrstelige Naade, for at opvarte
ham, og saa for at klage min Nød“. — Derpaa slog
Mettecoven ham i Nakken og kaldte ham en gammel
Skælm og spurgte, hvem der havde givet ham Tilla
delse til at forlade Arresten, før hans Forhold var
helt undersøgt. Ledsaget af et P ar Ryttere maatte
Christen Høg saa ride hjem og blev holdt i Fangen
skab, indtil Hertugen var borte.
I den følgende Tid havde Christen Høg først en
Rytter af Hertugens, senere hans Kammerjunker og
Christian Ernst v. Rottzow selv tredie. En Maaned
maatte han give 100 Rd. i Kontribution, og Kammer
junkeren medtog 5 gode Heste og Sager af stor
Værdi, før han rejste.
Da Hertugens Folk var draget bort, gav Hatzfeldt
atter Mettecoven Anvisning paa Todbøl.
De store Krav paa Kontribution, som Mettecoven
stillede, har Christen Høg ikke kunnet eller ikke
villet gaa ind paa, og 28. Oktober (1628) har Mette
coven saa atter — for 3. Gang — lagt sig ind paa
Todbøl — med 18 Heste og sine Folk. Alt, hvad der
var i Huset, brugte han efter Forgodtbefindende.
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Gaardens Forraad svandt, men Christen Høg vilde
ikke give sig.
26. November kom Købmænd fra Ringkøbing paa
Gaarden. Ritmesteren købte af dem 3 Td. Salt, 2 Td.
Humle, V/2 Pund Peber og 5 Pund Sukker. De 39
Rd., det kostede, forlangte han, at Christen Høg
skulde betale. Denne svarede „med trodsige Ord og
Gebærder“ : han havde ikke saa mange Penge, men
med Hr. Ritmesterens Tilladelse vilde han sælge af
Gaardens Korn og Kvæg og betale paa den Maade.
(At Tilbudet ikke vilde blive modtaget, vidste han
godt, thi paa Grund af den almindelige Pengemangel
var Priserne saa lave, at f. Eks. en Tønde Byg stod
i kun 4 Sk., en Okse i 1 Rd.). Mettecoven svarede:
„Nej, alt det tilhører mig, jeg kan ikke undvære det.
Rede Penge!“ Christen Høg undskyldte sig: han
havde ikke mere end 4 Rd., som Ritmesterens egen
Tjener havde givet ham for en slidt Kappe, og 2 Rd.
samt 5 Sølvskeer, dem vilde han gerne levere. Mette
coven tog imod dem, men som Afdrag, og udbetalte
Købmændene Resten. To Dage derefter, 28. Novem
ber, om Aftenen — Lysene var allerede tændt —
traadte han ind i Stuen, hvor Christen Høg stod
foran Kaminen, og udbrød: „Din gamle Skælm, vil
du ikke betale Købmændene?“ Den anden undskyldte
sig, han havde ikke flere Penge, end han havde givet.
Derefter slog Mettecoven løs paa ham med en sort
Stok, saa længe, indtil den gik i Stykker. Hans Kone,
Anna Skram, søgte at kaste sig imellem, men blev
væltet, hans Tjener, Jacob Pedersen, flygtede i
Frygt. Endelig lykkedes det den gamle Adelsmand at
undslippe ind i et lille Kammer.
Atter to Dage derefter, 30. November, rettede
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Mettecoven, for 3. Gang, Kravet til ham om at be
tale; vilde han ikke, skulde han traktere ham med
en endnu større Kæp, saa han skulde huske det alle
sit Livs Dage. Christen Høg svarede: „Jeg har ikke
flere Penge, ej heller Guld eller Sølv, saa sandt
hjælpe mig Gud! Men jeg vil begive mig til Thisted
for, om muligt, dér at faa nogle Penge hos en god
Ven“. Mettecoven tillod det, men hans Tjener skulde
drage med.
Christen Høg tog Lejligheden i Agt, og det lykke
des ham at komme fra Thy over til Mors. Herfra
flygtede han til Viborg, hvor han (1. Januar 1629)
skrev sit Klageskrift til den Øverstbefalende, Conti,
„sin høje Øvrighed“, over „dette mere end tyrkiske
og hedenske Tyranni“. Han sluttede med, at ogsaa
for den kejserlige Armés Konservering var det af
Betydning, at han ikke maatte gribe til Tigger
staven.
(Som det vil erindres, havde Hatzfeldt givet de
Adelsfolk, der ikke var flygtet, skriftligt Løfte om
Fritagelse for Indkvartering. Endydermere var der,
medens dette stod paa, 8. November, udstedt en For
plej ningsordinans af Wallenstein, som var Kejserens
Officerer i Jylland bekendt: de adelige Huse, som
ikke maatte have Indkvartering af militære Grunde,
skulde være fritaget derfor. Det var under højeste
Straf forbudt Officererne at forgribe sig paa Adel,
Borgere og andre Indbyggere med A rrest og andre
Haandgribeligheder ).
Ogsaa til Oberst Franz Albrecht i Pommern havde
Christen Høg sendt sin Klage. Denne var oprørt over
de begaaede „uansvarlige Insolensier“ og sendte Au
ditøren til Undersøgelsen (Brev 29. Jan.). Men Hatz-
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feldt beklagede sig til ham, at Christen Høgs „op
digtede“ Klage havde bragt ham (Hatzfeldt) i slet
Kredit hos hans Oberst, og at hans Administration
af Justitsen var blevet draget i Tvivl. Christen Høg
kunde have klaget til ham, men det har han aldrig
gjort.
Til at lede Forhøret (i Færgegaarden Vildsund)
udnævnede Hatzfeldt sin egen Overvagtmester Dehn
og Ritmester Taig (der havde huseret paa Oxholm
og Rødsiet paa samme Maade som Mettecoven paa
Todbøl). Christen Høg fik ikke Adgang til Forhøret.
— I Mettecovens skriftlige Forsvar (13. Februar),
der skyder alt Ansvar over paa Modparten, anbragte
Hatzfeldt flere Steder egenhændige Tilføjelser, der
gjorde det bedre, for at hjælpe sin „Fæ tter“.
Sin Skrivelse sendte Hatzfeldt med Ritmester
Taig ned til Conti, for hvem Taig ogsaa mundtligt
fremstillede Sagen. Af Hatzfeldts Brev og et fra Au
ditøren mente Conti tilstrækkeligt at have forstaaet,
hvorledes det var beskaffent med Christen Høgs
Klage (9. Marts 1629).
Under Sagens Forløb søgte Hatzfeldt at faa den
saa besværlige gamle Adelsmand tiet ihjel. Han skrev
til Obervagtmesteren ved det Scherferbergske Regi
ment (i Skanderborg) : Adelsmanden fra Todbøl har
anklaget ham hos Conti for svigtende Justits. Han
beder nu Overvagtmesteren at sikre sig ham ved en
Vagt, dog saaledes — hedder det hensynsfuldt — at
der ikke foraarsages ham nogen Ubehagelighed, ind
til Sagen er afsluttet, da Rygtet gaar, at Christen
Høgs Ord ikke er til at stole paa.
Franz Albrechts hurtigt opbludsende Retfærdig
hedsfølelse fik ingen Indflydelse overfor det sejge
Sammenhold hos det ved fælles Interesser og fælles
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Gridskhed forenede Bundt i Vendsyssel og Thy. Chri
sten Høg opnaaede intet.
Nogle Maaneder derefter blev Freden sluttet, og
Fjenden drog ud. Christen Høg vendte tilbage til sin
udplyndrede Gaard i Thy. De sidste Aar af sit Liv
(han døde 1636 eller lige derefter) brugte han til at
forsøge paa atter at bringe den paa Fode, som den
gode Landmand han var.
*
Christen Høg var ikke fejlfri. Naturligvis maatte
han under disse Omstændigheder betale nogen Kon
tribution; men Kravene har været ganske ublu, han
har ikke villet bøje sig, har kun betalt for to Maaneder
og saa maattet finde sig i Udplyndringen. Han har
været en bestemt — eller stædig — Natur, med ringe
Forhandlingsevne, af den Slags, der kun kan — og
som maa — sige Nej til Uret og Overgreb.
Men han er ogsaa en modig Mand. Han blev som
den eneste Adelsmand deroppe tilbage — mon ikke
ogsaa for at sende Informationer over til Regeringen,
som han havde saa nær Tilknytning til, da hans Søn
var Rentemester. Hvis den paatænkte Landgang af
Kongens Tropper var sket og den planlagte Rejsning
altsaa kommet, er der vist ikke Tvivl om, at man
havde set Christen Høg som Anfører for Thyboerne.
Striden Mettecoven—Christen Høg viser, hvorledes
Besættelsesmagten lader haant om givet Løfte, idet
man enten lader, som Løftet ikke eksisterer, eller
skyder sig ind under, at ændrede Forhold tvinger til
ændret Fremgangsmaade.
Den viser endvidere, at der, nu dansk Ret var blevet
suspenderet under Besættelsen, ikke for Landets Bor
gere var Udsigt til at opnaa Ret og Billighed hos de
tyske Øvrigheder.

Herredsfogeder
i Thy og Vester-Han Herred
indtil herredernes sammenlægning.
Af CHR. HEILSKOV

i Danmark menes op
kommen paa folkevandringstiden. Herrederne
havde vistnok oprindelig militær betydning, men blev
efterhaanden retskredse for underretten paa landet.
Dommerne i disse kredse kaldtes herredsfogeder (her
redsdommere, tingholdere, tinghørere). De beskikke
des i ældre tider af lensmændene i de len, hvorunder
de paagældende herreder hørte, men fra 1660 direkte
af kongen. Herredsfogederne udvalgtes blandt selv
ejerne eller blandt kronens bønder og skulde være
„vederhæftige“, det vil sige saaledes økonomisk si
tuerede, at de kunde betale de bøder, de eventuelt
kunde blive idømte for fejlagtige domme eller andre
embedsforseelser. løvrigt fordredes der af dem blot
læse- og skrivekyndighed (hvad der jo i hine tider
ikke var hvermands sag) samt kendskab til loven.
Herredsfogederne var saa at sige altid bønder, sjæld
nere adelspersoner. De skulde (saavidt muligt) have
fast bopæl i deres eget herred. Først efter enevælden
begyndte man ogsaa at ansætte andre end bønder i
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herredsfogedstillingen, hvilket ikke altid var til held
for standen. I 1680’erne besluttede regeringen at ind
skrænke herredsfogedernes antal ved at lægge herre
derne sammen to og to (sjældnere tre) under én ju 
risdiktion.
Nogen samlet fortegnelse over herredsfogeder før
enevælden har man hidtil ikke haft; derimod findes
der i rigsarkivet en haandskreven fortegnelse af Jul.
Bidstrup over retsbetjente i købstæderne og paa lan
det efter 1660 med angivelse af deres udnævnelse og
undertiden andre oplysninger.
Naar der i efterfølgende personfortegnelse staar en
parantes om et eller flere aarstal, betyder det, at ved
kommende har været i embedet indenfor disse aar,
men muligt baade før og efter den tid. I henvisnin
gerne har jeg benyttet nogle forkortelser, af hvilke
de vigtigste er følgende : GI. d. D. = Kolderup-Rosenvinge : Gamle danske Domme ; Jyd. Saml. = Samlin
ger til jydsk Historie og Topografi ; K. B. = Kancel
liets Brevbøger; L. D. = Langebeks Diplomatarium
(rigsark.) ; R. D. = Repertorium Diplomaticum. Dan
marks Breve fra Middelalderen ; Retsb. = Bidstrups
Fortegnelse over Retsbetjente; Æ. d. A. = Ældre
danske Archivregistraturer.
En tak til lærer Balle, Thorsted, for nogle navne
og data til supplering af listerne.
V ester-Han herred.
( Aalborghus len ).
Dette herred udgjorde i ældre tid ikke nogen selv
stændig retskreds, men var en del af det oprindelige
Han herred. Den vestlige del af dette, Hannæs, som
omfatter hovedparten af det nuværende Vester-Han
herred, havde dog sit eget ting, kaldet Næsbo fjer-
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dingsting, med sine egne fogeder, der dog nok i visse
forhold har været underordnede herredsfogederne i
Han herred. Ifølge sidste udgave af Traps „Danmark“
blev Næsbo fjerdingsting nedlagt midt i det 16. aarhundrede, men maatte atter oprettes. Det synes dog
ikke at have været nedlagt mere end nogle faa aartier, som det vil fremgaa af det følgende. 2G/ri 1687
blev Næsbo f jerdingsting endelig nedlagt, og det sam
lede omraade blev delt i Øster- og Vester-Hanherred
med fælles herredsfoged. Nedenfor anføres de fogeder
til Næsbo ting, som forfatteren af denne artikel har
fundet.
1439. Roør Madsen nævnes i en dom af 10/i 39 om gamle
Nis Glob i Veslosgaard. 1)
1460. Per Nielsen i Langvad, Tømmerby sogn, udstedte ;i/5
60 tingsvidne om nogle øksne. 2)
(1465—70). Therkil Persen forekommer som herredsfoged i
et tingsv. af 10/ô 65 om en anklage for overfald. Han førte et
bomærke i sit segl.1) 22/io 68 udstedte han tingsv. om nedbryd
ning af et hus i Vust, og 12/-> 70 omtales han i et stokkenævn
om en gaard i „Skyrdklitten“.2)
Per Nielsen i Langvad optræder igen som herredsfoged i
1470 og 71, men det betyder muligvis kun, at han har været
stedfortræder for herredsfogeden. Han udstedte °/io 70 tingsv.
om et hus i Tømmerby, og 30/3 71 nævnes han i et tingv. om,
at Vesløs, Øsløs og Arup mænd havde taget lyng og græs i
Liid sogneklit. Han førte i seglfeltet bogstavet p.1)
1473. Marthen Marthensen nævnes i et brev af 17/5 73 om
gods paa Klim mark.2)
(1479—85). Morten Pedersen Dice kaldes herredsfoged i en
dom fra Næsbo ting lørdag før Skt. Bartholomæi dag 1466 om
handlende ran og andre delsmaal.3) Men det er sandsynligt,
at han da enten har været medhjælper i herredsfogedbestillin
gen eller været „sættedommer“ (o: fungeret i Herredsfogedens
sted). Som herredsfoged har han siden 13/a 79 udstedt nogle
tingsvidner, sidste gang 2211 85 om vold mod Maje Skammels
datter.1)
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1503. Per Thomsen omtales 28/s 03 i et brev, hvori velbaarne
mand Mouritz Nielsen bemyndiges til at være eftermaalsmand
efter Thomas Volossz’ død.1)
1537. Nis Lauritsen i Vust var „Fogitt til Neissbo Ting“, da
han nævnes i en kongens rettertings dom paa en lovhævd af
1537?) Samme aar fik han skøde af Per Michelsen, borger i
Nykøbing, paa 3 agre jord paa Ejerslev mark? I 1545 var han
imidlertid herredsfoged i Han herred, da der udgik kgl. aabent
brev til ham og Niels Griis til Slettegaard om, at de, da de
ikke i halsløsnings-registrene (ang. Grevens fejde) fandtes an
ført mellem de adelsmænd eller de bønder, der havde udgivet
halsløsning, snarest skulde „optinge“ med de kgl. halsløsnings
kommissærer Peder Galt og Axel Juul, saafremt de ikke øn
skede, at der skulde handles anderledes mod dem.6)
1547. Christen Lauritsen i Vust (muligvis broder til for
manden) nævnes lørdag før „Skt. Bartomis dag“ 1547 i et
vidne af Hannæs ting om græsning paa Tømmerby og Liid
kirkegaarde.7)
1596. Poul Christensen i Vust, dommer til Hannæs ting (an
tagelig søn af form.), udstedte 3M 96 tingsv. om herredsfoged
i Han herred Rasmus Jensens skøde paa en Gaard i VesterTorup.8
(1621—31) Christen Christensen Galskyt i Skadhave, Tøm
merby sogn, nævnes i to tingsvidner fra 16219) og i et vidne
fra Hannæs ting af 12/3 25 om en arvesag.8) 10/n 31 dømte
han i en sag mod Jacob Griis til Roelsgaard. 10)
(1651—53). Jens Andersen i Vester-Torup har udstedt tings
vidner 1651 og 23M 53. °)
(1656—57). Jørgen Christensen i Vust nævnes som herreds
foged i nævnte aar.°
0 R. D.

-) L. D.

3) Danske Mag. V I. 127.

®) Danske Mag. 4. r. I, 113.
Studier s 55.

*) G l. d. D. I I,

’ ) Jyd. Saml. 2. r. I I, 23.

°) Bilag til Aalborghus lens regnskab.

7.

5) Sst. s. 13.

Klitgaard:

Kjærulfske

10) H ist. Aarb. for Thisted

Amt V II, 247.

Hillerslev herred.
Ørum len.
(sammenlagt med Hundborg herred 2^lir 1687).
1458. Per Skøth nævnes som herredsfoged i et tingsvidne af
11l i 58 om en pengesum i fjerdingskirken.1)
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1514. Henrik Nielsen forekommer i et skøde af 11/î 14 paa
en bondegaard i „Hoo“1 (Hov, Sennels sogn?)
1534. Christen Eszben nævnes i et vidne af 21M 34 om Thi
sted bymænds fædrift i Hillerslev mark. 1)
1543. Poul Poulsen udstedte 8/r> 43 tingsv. om, at Thisted
mænd havde taget nogle sejl og ror ved Hoksør.1)
1556. Peder Frandsen omtales i et tingsv. fra 1556, frem
lagt paa Hillerslev-Hundborg herreders ting 1714.2)
1610. Mads Bodsen i Sperring, Sjørring sogn, Hundborg
Herred, udstedte 1610 tingsv. om øde gods i Ørum len.3)
(1620—61). Soren Jensen i Kanstrup, Hillerslev sogn, næv
nes i en række tingsvidner i tidsrummet °/o 204)—24/o 393).
Endnu V2 61 har han udstedt tingsv. 2) . Han er aabenbart den
Søren Jensen, over hvem og hustru der i 1910 under gulvet i
Hillerslev kirke blev fundet to egetræs-gravrammer med føl
gende indskrifter: 1) Anno 1943 den 4. Juni døde Salig LISPT
(o: Lisbeth) KVRTDATER Søren Jensens H. (0: hustru).
(Gud give hende en glædelig Opstandelse) med alle Guds
VDVALDE. 2) Anno 1667 Januar døde salig Søren Jensen som
BVODE i KAMSTROP. Gud give Hannem en giedelig OP
STAND ELSE med Alle Guds Udvalde Amen3).
1666—85 Jacob U lff blev udnævnt 23/io 66 og fik konfirma
tion paa bestallingen 5/io 70G).
1685—1700. Emmicke Eriksen, udn. 14/2 85, blev 20/n 87 til
lige herredsfoged i Hundborg herred og 23/3 89 desuden by
foged i Thisted.6) Han roses af landsdommerne for sin skikke
lighed og gode forstand.7)
9 L. D. S) Hillerslev-Hundborg herreders tingbog 1714 fol. 145. 3) Bilag til Ørum
lens regnskaber. *1 Landstingsdombog 1621 a fol. 282 b. 5) H ist. Aarb. f. Thist. Amt
1912 s. 12. 9

Retsb. :) Jyd. Sam l. 5. r. I I, 187.

Hundborg herred.
Ørum len.
(Sammenlagt med Hillerslev herred sc/n 1687).
1455. Valstorp...... , „kongens foged paa Hundborg herreds
ting“, omtales i et aabent brev af 10h 75 om en mølle ved
Dragsbæk.1)
1536. Knud Bund i „Houffre“ nævnes 18/ø 36 i en sogne-
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stævning af 24 mænd vedrørende anlæget af en købstad ved
Hoksør.1)
1588. Christen Nielsen i Skaarup, Sjørring sogn, udstedte
1588 tingsv., fremlagt paa herredstinget 1704.2)
1604. Mads Bodsen i Sperringgaard, Sjørring sogn, fik 2w/s
04 bevilling paa at maatte beholde den gaard, han boede i, kvit
og frit, saalænge han er herredsfoged.3) 1610 nævnes han ogsaa som foged i Hillerslev herred (se dér).
1620. Christen Nielsen i Klostergaard, Vang sogn, omtales
som herredsfoged i en landstingsdom 1620.1)
(1624—40). Niels Sperring i Sperring er uden tvivl den
herredsfoged Niels Ibsen sammesteds, der udstedte tingsvid
ner fra 2O/o 1624 til 1640?) En søn af ham var Christopher
Nielsen Sperring, sognepræst til Hvidbjerg og Lyngs fra
1665, f 1674, gift med formandens enke Lisbeth Pederd. Nørkjær. ü) En anden søn er student Jacob Nielsen Sperrind, død
i Nørhaa 1687, 48 aar.
(1668)—80. Lange Oluf sen fik bestallingen konfirmeret Vs
68 og var tillige byskriver i Thisted.7)
1680—87. Jens Lauritsen, udn. 7/2 80, tillige byskriver i
Thisted, afskediget 1687.7) Han omtales som udygtig.8)
M L. D. -) H illerslev Hundborg Herreders Tingbog */7 1764. 3J K. B. 4) Landstings*
dombog 1620 a fol. 129 b. 5) Bilag til Ørum lens regnsk. og landstingsdombog 1640
a fol. 275 b. fl) W lberg: Præstehist. I, 710. 7) Retsb. R) Jyd. Saml. 5. r. I I, 187.

Hassing herred.
Ørum len.
(Sammenlagt med Refs Herred 22/n 1687).
(1467—69). Michel Skrædder forekommer i et tingsv. af
°/7 67 om en lovhævd af hr. Eskild Nielsen til Lyngholm paa
gods i Hassing herred samt i et dito af 24/8 69 om to agre ved
Spongberg.1)
1478. Jens Olufsen i Hørdum havde i værge et bol, som Bo
Høg 1478 skødede til Dueholm Kloster2).
1500. Christen Bunder var herredsfoged 23/- 1500, da han
udstedte tingsv. om Hvidbjerg mølle.3)
1502. Nis Christensen i Skjoldborg udstedte 21/- 02 tingsv.
om Sønderhaa præstegaard.3)
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1536. Nis Jeppesen i Hassing nævnes i et vidne af 21/o 36
om, at Thisted er bedre beliggende til købstad end Hoksør.1)
(1548—56). Knud Madsen i Brogaard, Bedsted sogn, om
tales i et stokkenævn af 18/n 48 om Thisted bys privilegier og
i et brev af 10/n 56 om kornhandel.1)
(1603—10). Peder Thomsen i Hørdum blev 27/u 03 fritaget
for at svare landgilde samt for ægt, arbejde og anden tynge
af den gaard, han boede i, saalænge han er herredsfoged.4)
31/b 08 blev han stevnet til kongens retterting som vidne i en
sag om et brev, i hvilken sag han havde dømt. Herredsfogedens
dom blev kendt ved magt.5 1610 udstedte han tingsv. om øde
gods i Ørum len.0)
(1631—37). Eske Jensen i Skyum udgav tingsvidner 25/s 31
og 3/o 39.°) I 1631 skulde han tilligemed 4 andre mænd gøre
udlæg hos bønder under Vestervig kloster for restancer paa
landgilde.7)
(1666—70). Poul Christensen Reesen fik bestillingen kon
firmeret % 66 og 22/o 70. Han var tillige birkefoged i Skyum
birk.8)
(1672)—87. Christen Madsen Blander blev udn. 2214 82. I
følge missive af lo/o samme ar skulde Villads Poulsen Koustrup tilbagegive sit bestallingsbrev, da Chr. M. Blander for
hen var bestilt og antaget.8) Han var iøvrigt „af lige saa liden
conduite som vederhæftighed til dommers embede.“0) Afsked
1687.
’ ) L. D . s) Æ. d.A . III, 187. 3) R .D . *) K .B . s) Secher: Kongens Rettertings Domme.
Q) Bilag til

ørum

lens regnsk.

7) Hist. Aarb. f. Thisted Amt

IX , 391.

”) Retsb.

Jyd. Saml. 5. r. II, 188.

Refs herred.
Ørum len.
(Sammenlagt med Hassing herred 22/n 1687).
1467. Per Knudsen kundgjorde tilligemed ridder Eskild
Nielsen i Lyngholm og væbnerne Iver Munk og Iver Eriksen
sønd. efter jomfru Marias fødsel 1467 et brev om, at Anders
Persen, sognepræst i Boddum, fik tingsv. om lovhævd paa en
gaard i Tvolm.1)
1512. Krabbe Fincke omtales i en lovhævd af 1512 paa
jordegods til Boddum kald.2)
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1537. N. N. Denne unævnte herredsfoged var tilligemed
provst Svend i Vestervig kloster og 18 agtede herredsmænd
tilstede paa kongens retterting paa Vestervig kloster 1537,
hvor de vidnede, at Oluf Dus (Dutz) var indkommen paa Refs
herreds ting og havde bedt fogeden og menige almue, som der
var forsamlet, at de skulde splitte tinget „i djævle navn“ og
følge ham til Vestervig kloster og der nedlægge provst Svend
og det „udædings“ folk, som han havde hos sig, og havde Oluf
Dus derpaa straks ladet læse et brev fra skipper Clement, som
indeholdt, „at hvilke som ikke vilde følge ham, skulde hænges
i en galge.“3)
1550. Anders Christensen itdstedte 1550 et tingsv. om men
salgods til Boddum sognekald/1)
(1595—1610). Mads Christensen i Ostergaard (maaske
Søndbjerg sogn) var herredsfoged, da han % 95 kundgjorde
et tingsv. om kongetienden af Hurup.3) Han nævnes endnu
1610 i et dito om øde gods i lenet.0)
1631. Peder Iversen i Sindrup, Ydby sogn, udgav tingsv.
1631.«)
1637. Peder Schiøtt i Smorupgaard (vistnok Hvidbjerg sogn,
Thyholm) nævnes i et tingsv. af 22Ai37.«)
1665—70. Mads Mogensen Lemvig, udn. 13/io 65 og konf.
2,/io 70,°) søn af Mogens Boelesen Snedicher og Kirsten Mads
datter i Lemvig.7) Han skal være bleven dømt fra sin fred
paa grund af et drab. «)
1670—87. Knud Lauritsen, udn. 3/n 70, afskediget 1687.«)
‘ ) Dueholms D lpl. s. 86.

s) Ny kirkehist. Saml. II, 534. 3) G I. d. D. II, 4 - 6 .

4) Ny kirkehlst. Saml. II, 539.

*) Jyd. Saml. 2. r. I I I , 266.

regnsk. 7) Lemvig justitsprotokol 17w.’ih, fol. 303 b.

°) Bilag til Ørum lens

FRA SKIBSTEDGAARD
Af AUGUST F. SCHMIDT

KIBSTEDGAARD (Ydby Sogn, Revs Herred) i Syd

S

thy ligger ensomt, men i skønne landskabelige
Omgivelser. Fra Gaarden er Udsigt over den pragt
fulde Skibsted Fjord. Nord og Vest herfor har man
Ydby og Tvolm Hede (fredet), et af de mærkeligste
Landskaber i det hele taget i de prægtige Limfjords
egne, og i arkæologisk Henseende næsten uden Side
stykke i Danmark1). Ydby Hede gør ved sine Ud
sigters Mangfoldighed og ved sin storslagne, mørke
Skønhed et uudsletteligt Indtryk. De herligt svungne
Kystlinjer, den betagende Udsigt over Thyholm, og
den vide Nissum Bredning, denne Mængde af Drag,
Øer og Landtunger, Halvøer og Holme, Vige og Sunde,
og forrest de mægtige Oldtidshøje paa den lynggroede
Hede højt oppe over det hele, med Aase og Kløfter
løbende ned mod de nære Kyster, er ved sin Egenart
et af de skønneste Steder i Danmark. Achton Friis
har i „De Jyders Land“ II (1933), 168—70 givet en
henførende Skildring af Egnen omkring Ydby og
Skibsted Fjord, og de tre Fotografier, der supplerer
hans Tekst, giver et levende Indtryk af Landskabets
storlinede og oldtidsprægede Karakter.
1) Se nærmere herom Hans Kjærs Afhandling: Ydby Hede
og dens Mindesmærker fra Oldtiden (Historisk Aarbog
for Thisted Amt 1916, 98—110).
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Skibsted Fjord har naturligvis fra de ældste Tider
været stærkt benyttet af Befolkningen i det allerede
i Oldtiden relativt tæt bebyggede Sydthy. I Oldtid og
Vikingetid har Egnen her haft en Glansperiode. Vikingeflaader, der passerede Limfjorden paa Vej til
Vesterleden, har nok ofte ligget i Læ her i Skibsted
Fjord, hvor der selvsagt gennem talrige Aarhundreder har været en Ladeplads, et „Skibningssted“. Her
ved den primitive Havn er i Middelalderen fremstaaet
en Gaard, der hurtigt har formaaet at gøre sig gæl
dende i Egnen, da dygtige Folk har ejet den allerede
i tidlig Tid. Gaarden fik, rimeligt nok, Navn efter Om
givelserne, efter Skib-Stedet, ligesom Fjorden fik det.
•I-L.
Skibstedgaard (Aar 1600 skrevet Skibstedt) ken
des allerede fra 1495, da den ejedes af Jep Christen
sen Munk af Kovstrup. 1551 besiddes den af Poul
Nielssøn, der dette Aar sammen med syv andre Danemænd er Vidner paa Revs Herredsting angaaende et
Stykke Eng i Brokær. 1595 nævnes dennes Søn Chre
sten Poulsen som Tingsvidne i en Sag angaaende
Ydby Præstekald. Omkring 1600 ejedes Gaarden af
Familien Brok og solgtes 1632 af Fru Jytte Brok til
Stalder Kaas, der synes straks at have overdraget den
til sin Broder Christen Kaas, der var gift med Anne
Galt som døde 1647 og ligger begravet i Ydby Kirke.
1669 udlagde Christen Kaas Gaarden (12 Tdr. H art
korn) som mødrene Arv til sine Børn, og samme Aar
blev Halvdelen tillagt Laurids Bering i Viborg, som
formodentlig har været gift med en Datter. Theodor
de Luneville eller Longueville, gift med Margrethe
Kaas, skrev sig i 1684 til Gaarden. Senere nævnes
Hartvig Kaas, men 1691 ejedes den af Jakob von
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Holten, der 1695 solgte den til Laurids Nielsen, som
var Raadmand i Thisted. Han afstod den allerede i
1697 (6 Tdr. Hartkorn) til Mikkel Christensen, der
havde været Ridefoged paa Nørtorp. 1706 døde Mikk.
Chr., og hans Enke giftede sig med Søren Kammersgaard1), der 1713 solgte Skibstedgaard til Jomfru
Dorthe Linderot, som 1720 ved Auktion solgte Gaar
den for den Summa 751 Rigsdaler (!) til Andreas
Fr. Opitz til Lydumgaard i Vardeegnen. Han solgte
Skibstedgaard 1729 og købte derefter Herregaarden
Lergrav mellem Holstebro og Herning. Om Hr. Opitz
findes der flere Oplysninger i Evald Tang Kristen
sens Værk: Jysk Almueliv, Tillægsbind II, Nr. 259.
1729 købte Mikkel Pedersen Qvistgaard, der var For
pagter af Sindinggaard, Skibstedgaard, som han i
1744 lod sælge ved Auktion for 1000 Rigsdaler (11
Tdr. Htk.) til Peder Damgaard, der to Aar efter
(1746) afhændede den for 900 Rdl. og 3 GuldDukater til Ernst Hjelm Hviid. Denne solgte 1752
Skibstedgaard med 11 Tdr. Htk. og 35 Td. Htk. Bøn
dergods for 2100 Rdlr. ved Auktion til Herredsfoged
og Generalauditør Andreas Høyer, der da ejede Irup.
Kun tre Aar efter maatte Skibstedgaard atter i
Handlen ; den solgtes 1755 for 800 Rdlr. og 4 Speciesdukater til Christen Pedersen, der nævnes til „Schibsted ell. Uldsted“. Gaarden har nu kun 6 Tdr., 3 Skpr.
Hartkorn Hovedgaardstakst og betegnes som en
ukomplet, men tiendefri Sædegaard; af Bøndergods
var der 37 Tdr. Htk. Til Gaarden saaedes der da
aarligt 14 Tdr. Byg, 25 Tdr. Rug og 30 Tdr. Havre,
og avledes 30 Læs Hø. Han tilkøbte Ydby Kirketiende
x) Kammersgaard er Navnet paa en Nabogaard til Skib
stedgaard.
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og lod 1770 sammen med sin Hustru Kirken med
Skriftestol istandsætte. Christen Pedersen Ulsted
døde i 1775, og hans Enke, Maren Tøfting, sad nu i
flere Aar som Ejer af Skibstedgaard, hvis Lade hun
i 1777 lod bygge af svært norsk Tømmer; den staar
endnu som Minde om solidt og godt Tømmerarbejde.
I hendes Tid har Gaarden muligt været bortforpagtet,
for 1774 nævnes Fæster Mads Larsen, Skibstedgaard.
Det var i Kvægpestens Tid, og han var da Sogne
foged i Ydby Sogn. E fter Maren Tøftings Død 1785
solgtes Gaarden for 6795 Rdlr. til en af Arvingerne
Peder Skibsted. Der var da foruden Hovedgaardens
6 Tdr. 3 Skpr. Htk., af ufri Jord 14 Tdr. Htk. samt
Tiender 32 Tdr. Htk. og 21 Tdr. Htk. Bøndergods.
Gaarden betegnedes da som en smukt beliggende og
vel bebygget Hovedgaard. E fter Peder Skibsteds Død
i 1810 maatte Gaarden igen i Handelen og Ejerne
skiftede hurtigt, ligesom vi har set adskillige Gange
tilforn i de svundne Aarhundreder. 1810 købtes Skib
stedgaard af Niels Sørensen, der 1815 solgte den til
Laurits Djørup til Avnsbjerg, som igen afhændede
Gaarden til Niels Larsen, der 1821 fik Bevilling til
at frasælge Bøndergodset, hvorefter Hovedparcellen
solgtes til F. J. L. Eyber (af tysk Herkomst), en Søn
fra gammel Ørum. Han solgte Skibstedgaard til Poul
S. Breinholt, Boddum Bisgaard, og Apoteker G. A.
Eyber, Thisted. De solgte den 1858 for 20,000 Rdl.
til Lars Djernæs, som 1865 afstod Gaarden med 14
Tdr. Hartkorn for 28,000 Rdlr. til Niels J. Stok
holm1).
*) Traps Danmark, 4. Udg. V, 425—26. J. J. Hansen: Større
danske Landbrug VII (1935), 520—21 samt en fortrinlig
Artikel af Kr. A. i Thisted Amts Avis omkr. Oktober
1936.
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Indtil nu har vi kun i Kortfattethed hørt om Skib
stedgaard og dens Ejere, men i det følgende vil der
blive meddelt flere Oplysninger om Besidderne af den
gamle Gaard og om dens Betydning som Landbrugs
ejendom m. v.
Ovennævnte Poul S. Breinholt (1825—1897) ejede
Boddum Bisgaard 1850—84. Han var fra Damsgaard
(Ovtrup Sogn) paa Mors, som hans Broder Jørgen
Chr. Breinholt overtog efter sin Faders død 1851. En
tredie Broder, Niels Breinholt (1819—1906) var en
Tid E jer af Herregaarden Spottrup i Salling1).
Poul Stokholm Breinholt blev i 1852 gift med Bir
gitte Gjøe Carstensen, født 2c/6 1833 i Aggersborg
Præstegaard, Datter af Sognepræst Chr. Brandt
Carstensen og Hustru Hansine Elisabeth Lillelund.
Hun døde 15/t 1889.
Niels Juelbye Sand Stokholm (12/3 1808—s/4 1892),
der i 1865 købte Skibstedgaard, blev 18h 1835 viet i
Ovtrup til Karen Marie Breinholt (8/5 1818—6/6
1895), der var Søster til de ovennævnte tre Brødre
Breinholt fra Damsgaard. Niels J.S. Stokholms Fader
hed Poul Chr. Stokholm og ejede Sindbjerggaard
(Redsted Sogn) paa Mors 1811—22. N. J. Stokholm
fik i sit Ægteskab med Karen Marie Breinholt 5
Børn, deriblandt Datteren Karen Stokholm, der blev
født paa Gaarden Vestervig Kloster n /j 1843. Karen
Stokholm blev 27. Marts 1866 gift i Vestervig med
Andreas Eske Carl Bendixsen, der var fra Thisted,
hvor han blev født 11/9 1833 som Søn af Konsul, To
baksfabrikant Frederik Carl Bendixsen og 1. Hustru
Mariane Emilie Augusta van Mehren, der var Søster
1) Om Folk af Breinholt- og Stokholm-Slægten se Max
Grohshennigs Bog: Slægten Breinholt (1907).
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til Købmand Johann Fr. van Mehren, Helsingør, og
hvis Søn var den ansete Orientalist, Professor A. F.
M. van Mehren (1822—1907).
Andreas E. C. Bendixsen var udgaaet fra en anset
og dygtig Familie1). Han blev uddannet som Land
mand, og forpagtede 1861 Vestervig Teglgaard, der
ejedes af hans Farbroder, Postmester Emil Bendix
sen. I Vestervig, hvor Andr. Bendixsen var til 1866,
indvalgtes han i Sogneforstanderskabet og blev hur
tigt Formand for dette, iøvrigt den første Lægmand,
der var Sogneraadsformand for Vestervig-Agger.
Tidligere havde Præsten været Formand.
*
E fter sit Giftermaal med Karen Stokholm overtog
Bendixsen 1. A p r il'1866 Skibstedgaard, som han var
E jer af til 1890. Æ gteparret fik to Børn :
Poul Stokholm Bendixsen, født 22/12 1866.
Mariane Bendixsen, født 14/12 1868.
De tilbragte begge en lys og lykkelig Barndom i det
store og vel assorterede Hjem paa Skibstedgaard,
hvortil hyppigt kom Besøg af Familiemedlemmer fra
mange formaaende Hjem i Nordvestjylland, hvilket
ikke er til at undre sig over, naar man betænker, at
i afvigte Aarhundrede var ikke mindre end 21 nord
vestjydske Herregaarde .og Proprietærgaarde i Fru
Andr. Bendixsens Slægts Besiddelse (Breinholt’er og
Stokholm’er), medens Storgaardene Tandrup og Store
Djemæs ejedes af Folk tilh. Familien Bendixen.
*
Men der kom ogsaa andet Besøg paa Skibsted1) Hans Broder var Skibsværftejer Hans Ditlev Bendixsen,
1842—1902, hvorom M. Aaberg har skrevet i Thisted
Amts hist. Aarb. 1912, 80—89.
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gaard, nemlig Tiggere, der ved Juletid kom i Række
herud, da Fru Bendixsen var gavmild at komme til.
Det var mest Kvinder fra Kommunen, der kom og bad
om lidt i Guds Navn. Til Jul fik de her hver : 1 rund
Sigtekage, 2 Lys, 1 Stk. Flæsk, 2 Æ g og noget Gryn.
Saa meget fik de ikke nær alle Steder. De fleste af de
henved en Snes Tiggere, der kom til Jul, fik Kaffe
og Kage i Køkkenet. Fru Bendixsen satte ikke lige
stor Pris paa alle Tiggerne, navnlig de urene kunde
hun ikke lide. En gammel Stodder, Anders Odders
hede, vaskede sig i en Mergelgrav, inden han kom
til Skibstedgaard for at tigge, da han vidste, Fru
Bendixsen ikke kunde lide, han var saa beskidt. Han
havde hver Gang et Kræmmerhus Rosiner med til
Børnene, men til Pouls og Marianes store Sorg put
tede Moderen dem altid i Kakkelovnen.
Jordemoderen hørte ogsaa til de faste Besøgende
paa Skibstedgaard, dog ikke altid i Embeds Medfør,
men for at hente Mælk, hvoraf hun fremstillede sine
dejlige Jordemoderoste. Da den højeste Betaling, Ma
dammen fik, naar hun var i Forretning, var 10 Kr.,
kunde hun ikke leve alene af Fødselshjælpshono
rarerne ; derfor havde hun Lov til at køre sit Distrikt
igennem flere Gange aarlig, ikke alene efter Mælk til
Ost, men ogsaa efter Uld, Faarelaar o. s. fr. Denne
Lønningsmaade vedblev til ind i dette Aarhundrede.
Hun kom til Skibstedgaard hen mod St. Hans med
en stor Tønde, hvori hun fik sød Mælk. Den Pige,
der kom ud med Mælken, gav hun til Gengæld et Glas
Kirsebærvin samt en tør 1 Øres Kringle2). Samme
Slags Kringler havde en gammel Kone, Ane Ting, i
Ydby hængende i en aaben Kurv over Kakkelovnen,
1) Jfr. min Bog: Gilder i Landsbyen (1942), 28.
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her kunde de blive godt tørre og støvede. Naar Poul
Bendixsen som Barn kom der i Besøg, var han natur
ligvis altid glad for at faa en af Kringlerne. Ane
Ting gav ham gerne en, men hun ledsagede altid
Kringlen med Bemærkningen : „Den bliver ellers kun
budt til walkommen fremmede!“
*
Da Andr. Bendixsen overtog Skibstedgaard var den
i Forfald, men da han var energisk, fik han den drevet
godt frem. Han var Morgenmand og fik meget ud
rettet mellem Aar og Dag. Der var da til Gaarden
ca. 150 Tdr. Land (13 Tdr. 7 Skpr. H artkorn). Som
Helhed tør man sige, at Skibstedgaard ikke er nogen
god Landejendom. Dens Agermark bestaar mest af
tør Jord (Undergrund Sand og Grus), som Solen kan
svide. Engen er daarlig, og det vedvarende Græs
ningsjord, mest Strand jord, er heller ikke af god
Kvalitet. Gaardens gamle Marknavne oplyser ogsaa
lidt i saa Henseende. Odden var en spids Strandeng,
hvor der dog groede noget godt Græs, nærmest
Marskgræs, kort Hø, som Kreaturerne vilde æde.
Vildet (o: Væld) var Betegnelsen paa et Engareal,
nærmest Mosej ord, der næsten intet var værd. Her
var meget Væld, saa Høet skulde bæres i Land her
fra altsammen. Dette Hø gad Kreaturerne næsten
ikke æde, hvorfor det meste gik op i Strøelse. Der
avledes aarlig ialt ca. 20 store Læs Enghø paa Gaar
den. Engen laa en Fjerdingsvej henne. En Husmand
slog Græsset og stakkede Høet, saa man havde kun
at køre det hjem. Engdalen var Betegnelsen paa et
Areal, der gik fra Stranden ind i Marken. Heden, som
et Stykke Jord kaldtes, forklarer sig selv. E t andet
Omraade benævntes Kovang. Gaarden var inddelt i
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god Jord paa 8 Indtægter, hvori Sædfølgen var :6radet
Byg, Roer, 3 Kærv Havre til Udlæg (Græs) samt 3
Kærv Havre, ialt 8 Indtægter. Daarlig Jord havde
denne Inddeling, Brak, Rug, Blandsæd, 2 Kærv Havre
til Udlæg og 3 Aars Græs, ialt 8 Indtægter. Gaarden
dreves altsaa i 16 Indtægter.
I Løbet af nogle Aar fik Andr. Bendixsen hele
Jordtilliggendet merglet, hvilket gav forbavsende
gode Resultater, især paa Græsmarkerne. Kløver
havde hidtil ikke kunet gro paa den kalkfattige Jord.
*
Besætningen bestod i 1870—90erne af 50—60
Kreaturer, deraf 12 Malkekøer. Der fededes 12—14
Stude aarligt, ligesom al Opdræt blev fedet og solgt.
Opdrættet blev forøget ved Indkøb af en Del Kalve.
Naar et Fedekreatur vejede ca. 1000 Pund, blev det
solgt. Bendixsen sendte det Kvæg, han solgte, til
London. — Hestebestanden var almindeligvis paa 10,
5 Arbejdsheste og 5 Føl og Plage. F aar og Beder
havde man i et Antal af 40—50 foruden Lam, o. 40.
Man havde kun ca. 10 Svin, men derimod omved 100
Høns, Gæs og Æ nder, der passedes af en Gaasepige.
*
Folkeholdet bestod af 1 Forkarl, 1 Andenkarl, 1
Røgter samt 3 Drenge, om Vinteren dog kun 1. End
videre flere Daglejere efter som der var travlt til.
I Huset var 3 Tjenestepiger foruden Fru Bendixsen
og Datter, der ogsaa begge bestilte meget. Bryggers
pigen skulde hjælpe til ved Udearbejdet, sprede Mer
gel, Møg, hjælpe ved Slet og Høst m. v. En Sommer
spredte Bryggerspigen ikke mindre end 3000 Læs
Mergel! I 1870eme var hendes Aarsløn 80 Kr. samt
Opholdet. Da Fru Bendixsen var særdeles dygtig, blev

30

Aug. F. Schmidt:

Piger, der skulde giftes, uddannet hos hende. Havde
de været paa Skibstedgaard et halvt eller et helt Aar,
kunde man være sikker paa, at de blev dygtige Koner
i deres tilkommende Hjem. Folkene sagde „De“ og
„Husbond“ til Bendixsen og hilste ham om Morgenen,
og naar han kom kørende hjem, med Hatteaftagning.
Fru Bendixsen blev altid tituleret „Madammen“.
Der var Smedie og Tømmerstue paa Gaarden. Sme
den kom, naar man havde Brug for ham, især i Foraarstiden. Tømreren kom tiere, men var der ikke saa
længe ad Gangen. Smeden blev ved med at komme til
efter 1903.
*
Om Sommeren stod man op Kl. 4% og om Vinteren
Kl. 6. Arbejdsdagen var lang, men man fik en god
Føde. Om Morgenen straks Faarekødsterninger i opstuvede Kartofler, samt varmt Mælk og kold Grød.
Aaret rundt fik man Kl. 8% Formiddagsmellemmad
med Kaffe. Kl. 11% Middag, hvortil man fik Retter
som Grød, Vælling, Æ rter, Grønkaal, Øllebrød, Sød
suppe, Kødsuppe. Efterretten bestod af stegt Flæsk
eller Pandekager, Flæskepandekager, Finker, Blod
pølser, Kød, Flæsk, Fisk o. s. fr. Efter Maaltidet
var der Middagssøvn til Kl. 13%. Saa fik man Kaffe
med en Knald Kandis til. Om Sommeren fik man
Eftermiddagsmellemmad Kl. 16% : 3 store Paalægsskiver Rugbrød, og Kl. 20% N ætter: varm Grød og
kold Mælk. I Høsten fik man dog ved denne Tid to
Retter varm Mad, tiest Æggepandekage med Flæsk i
eller røget Flæsk med nye Kartofler. Til daglig blev
der ikke budt Snaps til Maden.
Bendixsens spiste ikke sammen med Folkene, men
Føden var den samme i begge Spisestuer.
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Der blev aarlig slagtet 12 Beder, 3 Svin, 1 Kvie
samt Høns, Gæs og Æ nder efter Behov. Man købte
derfor aldrig Kød hos Slagtere. Fiskehandlere kom
engang imellem kørende fra Havet og solgte af Fang
sten fra det store Vand. I 1880—90erne kostede Hav
torsk 6 Øre Pundet leveret i Gaarden. Den købte Torskemængde nedsaltedes. Det hændte, naar Vandet i
Skibsted Fjord gled væk i en Fart, at Skrupperne
blev liggende tilbage i Sandet. Man kunde saa tage
dem med Hænderne. Trods Fjords og Havs Nærhed
blev der spist forholdsvis lidt Fisk. I Skibstedfjord
var iøvrigt ikke meget Fiskeri. Der toges nogle Rejer,
og der glibedes noget.
*
Vigtige Ekstraspisninger fandt bl. a. Sted i Høstens
Tid. Saaledes bagtes paa Ophøstningsdagen1) en
Mængde Æbleskiver. Husbondsfolk, Piger og Børn
gik i Marken med disse samt med Kaffe og Brænde
vin. Alle satte sig ned paa et passende Sted og spiste
og drak fortrinligt. Om Aftenen strøg Folkene deres
Leer inde paa Gaardspladsen for Kaalen. For at redde
denne, maatte der serveres Kage, Smaakager, Bræn
devin og 01. Høleerne blev derefter gnedet ind i Talg,
for ikke at ruste, hvorpaa de blev hængt op til næste
Aar. Omkring ved en Maaneds Tid senere, tiest sidst
i September, fandt saa det egentlige Høstgilde Sted.
Der spistes da til Aften Steg med alt Tilbehør af
Sovs og Kartofler m. m., og der blev drukket Snapse
til og sunget Skaaleviser. Bagefter fik man Ost og anDen sidste Trekant af Kornet, der faldt for Leerne, var
altid fuld af Mus, deres sidste Tilflugtssted. 1901 fik
Poul Bendixsen den første Slaamaskine paa Skibsted
gaard. Man havde hverken her eller i hele Kommunen
Høstmaskine før 1903.
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det Paalæg til Brød og Sigtekage. En Gris blev slag
tet til Høstgildet. Senere paa Aftenen drak man
Kaffe. Der var efter Høstmaaltidet Dans til langt hen
paa Natten. Landsbyspillemænd gned da bravt Fioler
ne. Engang i 1870erne var en gammel Tækkemand
med til Høstgildet. Han dansede i fladbundede Træ
sko. Ved „Fynbodansens“ Afslutning gav han tre
Skrald med Træskoene mod Gulvet. Man morede sig
overmaade herover, ikke mindst over Tækkemandens
Evne til at danse i Træsko og give de rette Gulv
skrald.
I Fastelavnen var der ogsaa Fest paa Skibstedgaard. Der blev da midt paa den store Gaardsplads
stillet en Tønde an (uden Kat) paa en Skammel. Bun
det for Øjnene skulde Folkene saa en for en søge at
finde Tønden og ramme den med et Slag. Naar den
var slaaet itu, fik man Kaffe med Æbleskiver.
Det første lille Juletræ havde man sidst i 1870erne.
Paa enkelte Storgaarde, bl. a. paa Boddum Bisgaard,
havde man i 1870—80erne særlig godt pyntede Jule
borde, men det er ogsaa det eneste særlige, Poul Bendixsen erindrer om Jul i sin Barndom.
Derimod ved han god Besked om Bryllup i gammel
Tid. Han var sidst i 1880erne med til et stort Bryllup
paa Revs Bisgaard i Hurup Sogn. Om Formiddagen
stod Hornblæsere ved Forstuedøren og modtog hver
Befordring, der ankom, med Musik. Gæsterne fik
straks inden for Døren en Skænk, før Frokosten. Paa
hele Vejen til Kirken øvede Spillemændene deres
Kunst, saa det lød ud over Egnen. Fire Ryttere skulde
under Køreturen ride frem og tilbage mellem Kirken
og Brudeskaren, inden Kirken naaedes. Der var efter
Vielsen stor Offergang, saa det var en god Dag for
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Præst og Degn. — Hjemkommen blev man straks
budt paa Wienerkage i Døren. Derefter var der stor
Spisning : Suppe og Steg, Vin og Kage. Præsten holdt
en Tale ved Bordet. Ingen Lægmand tog i hine Tider
Ordet. E fter Bryllupsmiddagen var der Dans i Stor
stuen. Turdanse. Man dansede ustandelig Natten
igennem. Samtidig med Dansen var der opdækket
Kaffebord i de andre Stuer. Her indtoges Rompunche
og Kaffepunche, og der blev røget hele Tiden, men
kun paa Piber. En Tønde med 10 Pund Tobak gik op
i Røg denne Nat! Hen paa Tiden fik man Koldt Bord,
inden man rejste. Næste Dag var der Frokost. De
unge blev ved at danse. De ældre sov et Par Timer,
hvorefter de vendte tilbage og fortsatte Dans og Spis
ning etc. Poul Bendixsen kom hjem næste Eftermid
dag Kl. 18. Søndagen efter var Brudepar og begge
Forældrepar i Kirke1).
*
Til Skibstedgaard hørte bl. a. i Andr. Bendixsens
Tid 8 Tdr. Hartkorn, der var fri Hovedgaardstakst ;
deraf betaltes ikke Statsskat. Vi har her et Vidnes
byrd om, a t Ejendommen engang har været Herregaard. A. Bendixsen ejede noget af Vestervig Kirke
tiende, som han i sin Tid havde faaet af sin Sviger
fader N. J. Stokholm.
1) Hvad Poul Bendixsen beretter om gammelt Folkeliv i
Sydthy svarer naturligvis ret nøje til, hvad Træskomand,
senere Frøhandler Anders Andersen (13/ø 1863—11/g
1933) fra Ydby har meddelt i sine Barndomsminder, som
han optegnede i 1930, og som jeg udgav i Thisted Amts
Tidende 20/«—13/7 1933, udgivet i 150 Eksemplarer i Sær
tryk under Titlen: „Skildringer fra Folkelivet i Sydthy
i 1860—70erne“ (25 tospaltede Sider), anmeldt af P. L.
Hald paa Omslaget af Historisk Aarbog for Thisted Amt
1933. Jfr. hermed ogsaa Lærer Johan Nielsens Opteg
nelser fra Randrupegnen især (se Hist. Aarb. for Thisted
Amt 1932, 301—306).
3
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De store, ret gode Bygninger erindrer ogsaa noget
om Gaardens gamle Oprindelse. Den straatækte Ho
vedbygning bestaar af tre Fløje med Midter- eller
Hovedfløjen mod Vest til Haven, de to kortere Fløje
mod Øst, mod Avlsgaarden. Midterfløjen og den syd
lige Fløj er af Grundmur, medens den nordlige Fløj
er af Bindingsværk. Bygningens nuværende ældste
Dele er fra Midten af det 18. Aarhundrede eller
maaske endog fra en tidligere Tid. Under Hoved
fløjen er en temmelig stor Kælder, men da den altid
var kold og fugtig, lod Andr. Bendixsen den mure til
i 1875, da han lod bygge et nyt Køkken, Bryggers,
Mejerihus og Tørvehus. Under Mejeribygningen blev
da indrettet to Kældere. I den gamle Fløj er der en
blaa Stue, hvori der ifølge Sagnet skal færdes en blaa
Dame. I 1870erne sov to Skrædderpiger i Fløjen. De
kunde naturligvis ikke sove for Spøgeri. Paa Gaardspladsen findes en aparte Bindesten, en Kvader-Billedsten fra den gamle nedbrudte St. Thøgers Kirke i
Vestervig. Kvadre fra denne Kirke findes spredt i
Syd-Thy.
Som tidligere nævnt blev Laden opført 1777. Dette
Aarstal samt Bygmesterens Navn, L. C. Schiønning,
findes indhugget i en Bjælke her. Laden, der er den
østlige Længe, bestaar nu af Bindingsværk ind mod
Gaardspladsen, men af Grundmur udadtil. — Ko
stalden (i Nord) lod Bendixsen nyopbygge (af Kamp)
1887. De tre sammenbyggede Avlslænger, der staar
paa et lavt Sted, hvor der i gammel Tid er tilført
mægtige Lag af Opfyldning, har nu alle Tag af Pan
deplader, paalagt efter 1903. I den sydlige Sidelænge,
der er af Bindingsværk, findes Værelser for Folkene,
Vognport og Hestestald. Desuden er nu inde paa
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Gaardspladsen en Svinestald af Træ med Asbesttag,
og mellem Kostaldlængen og Hovedbygningen en Byg
ning af Grundmur med Tag af Pandeplader, der rum
mer Vognport og endnu en Svinestald. Der er elek
trisk Installation overalt paa Gaarden.
*
Da Andr. Bendixsen var blevet Ejer af Skibsted
gaard, gled han umiddelbart ind i den Række af
ansete og dygtige Storbønder eller Proprietærer, der
gav Tonen an i Landmandskredse i Thisted Amt i
sidste Halvdel af det svundne Aarhundrede. Inden
for Kredsen af de største Skatteydere følte Bendixsen
sig hjemme; hans Patricierafstamning fra Thisted
bevirkede naturligvis sit til, at han ikke omgikkes
Smaakaarsfolk og mindre Gaardmænd. Hans gode
Forstand og Dygtighed placerede ham ogsaa umiddel
bart i de forreste Rækker, hvilket bevirkede, at han
i Tidens Løb fik overdraget en Række Tillidshverv.
Aldrig saa snart var han kommet til Skibstedgaard,
førend han blev indvalgt i Boddum-Ydby Sogneraad,
dog kun i een Periode, da han ikke vilde mere. I sin
Sogneraadstid (1867—70) var han Formand, og han
fik da gennemført, at Fattigbørn ikke blev liciteret
væk til de lavestbydende. Sligt havde Præster som
Sogneraadsformænd været med til førhen! Det bør
her nævnes, at Bendixsen kom i Sogneraadet igen i
sit sidste Leveaar, da han var 69 Aar gammel.
I henved 25 Aar var han Formand for BoddumYdby Sparekasse (opr. 1871), ligesom han i en Aarrække var Jordboniteringsmand. 1886 blev han
Branddirektør for Thisted Amts Landbygningers
Brandforsikring. Da han havde faaet en fortrinlig
Skolegang, regnede og skrev godt, var det rimeligt
nok, at han blev tildelt Tillidshverv.
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Politisk var Bendixsen oprindelig konservativ, men
i Provisorieaarene gik han over til Venstre. Ret tid
ligt sluttede han sig sammen med sin Hustru til den
grundtvigske Bevægelse. De løste Sognebaand til
Pastor Knud Kristensen i Snedsted, senere Hurup.
Denne Præst havde en stor Menighed af Sognebaandsløsere.
Bendixsen var naturligt nok interesseret i at faa
gode Foredragsholdere til Ydby, hvor Foredrags
møder holdtes i Ydby gamle Kro. Talerne boede altid
paa Skibstedgaard, hvor de fik en 1. Klasses Forplej
ning, og derfor var de altid glade ved at bo der. Deres
Besøg var stedse ventet med stor Glæde. De bragte
Bud ude fra den store Verden til det fjerne Skibsted
gaard — Honoraret til en Taler var 10 Kr. og frit
Ophold; men hvis en bitte Højskoleforstander kunde
faa Lejlighed til at holde en halv Snes Foredrag i
Stribe i Thy, kunde det med hin Tids store Penge
værdi blive en køn Skilling, der kunde tages med
hjem fra den afsides Landsdel. Det var kun de „smaa“
Højskoleforstandere, der kom til Ydby og omliggende
Sogne. De „store“ Forstandere kunde man ikke faa
til saa bortgemte Landomraader. Den eneste Forstan
der for en stor Højskole, der kom til Ydby, var Jens
Bek paa Mellerup Højskole ved Randers. Han sagde
engang til Andr. Bendixsen, da de talte om Indtæg
te r: „Jeg har jo en Ministergage!“ Af andre Høj
skoleforstandere, der logerede paa Skibstedgaard,
kan nævnes: Rasmus Geltzer fra Sinding Højskole
ved Silkeborg, L. Maltesen, Vrigsted Højskole i
Bjerge Herred, Axel Axelsen fra Jebjerg Højskole i
Salling, H. Gundesen, Sørup Højskole ved Svendborg,
Georg Himmelstrup, Galtrup Højskole, Forfatteren
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Fernando Linderberg, Pastor Fr. Bruun, Levring,
Pastor Knud Kristensen, Hurup, o. fl.
*
1890 forpagtede Andr. Bendixsen Skibstedgaard
bort til sin Søn Poul Bendixsen og byggede derefter
en Villa: „Skibstedhus“ ved Bivejen ned til Skib
stedgaard. Her havde han nok op at gøre med sine
offentlige Bestillinger Resten af sin Tid. Han døde
22/5 1902, næsten 70 Aar gammel. Hans Hustru over
levede ham til i April 1919, da hun gik bort 72 Aar
gi. Hun boede sine sidste ikke faa Leveaar hos sin
ugifte Datter Mariane Bendixsen i Thisted.
❖

Poul Stoleholm Bendixsen fik, som det var at vente,
en god Skoleuddannelse, bl. a. var han et Stykke Tid
Elev paa Thisted Realskole. Som ungt Menneske var
han en Vinter Elev hos den grundtvigske Smed og
Skolemand Johannes Vedel i Høve i Vestsjælland.
Derefter var han hjemme 3 Aar, hvorefter han var
en Vinter (1885-86) paa Vrigsted Højskole, hvis For
stander L. Maltesen ved et Foredrag i Ydby gi. Kro
havde gjort et saa godt Indtryk, at Sønnen fra Skib
stedgaard Aaret efter blev hans Elev, noget, han al
drig kom til at fortryde. 1887—88 var Poul Bendix
sen Elev 9 Maaneder paa Tune Landbrugsskole mel
lem Roskilde og Køge. Han var derefter hjemme igen,
forpagtede Gaarden, som nævnt i 1890, og 1893 over
tog han den. Den 29. December 1891 blev han gift
med Lydia Larsen (født 4/n 1868), Datter af Første
lærer Jens Georg Larsen, Hammel (1834— 1909), der
var gift med Dinesine Kirstine Poulsen (1843—1936),
af den bekendte Poulsen-Slægt, hvorom man kan læse
udførligt i L. F. la Cours Bog: „Niels Poulsen og
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Dorte Dinesdatter til Rolsegaard og deres Efterkom
mere“ (1929), hvori der Side 13 gives Oplysninger
om Poul S. Bendixsens og deres syv Børn, der alle
har arbejdet sig frem til gode Stillinger.
1903 solgte Poul Bendixsen Skibstedgaard, og 1904
—20 var han Gaardejer i Hesselbjerg paa Nordmors,
hvorefter han flyttede til Aarhusegnen. Han bor nu
i Brabrand, hvor jeg har haft Lejlighed til at ned
skrive hans Oplysninger om Skibstedgaard i Tiden
1866—1903. Desuden har han meddelt mange Træk
om sin Slægt og dens mange Medlemmer. Bendixsen
er nemlig i Besiddelse af en fortrinlig Hukommelse
og har historiske Interesser.
*
Skibstedgaard købtes 1903 af Thorning Christensen
Riis fra Helleris paa Thyholm. Han afhændede den
1915 til Hestehandler Mølbjerg, Struer, og P. Rok
kjær, Lægaard ved Holstebro. De foretog en Udstyk
ning: oprettede en Ejendom uden Statslaan paa ca.
8 ha og 3 Ejendomme med Statslaan, hver paa 4—5
ha. Endvidere solgtes to Parceller, ialt ca. 5 ha, til
Naboer, medens Hovedparcellen med det nuværende
Areal (66 ha) solgtes til Niels Rokkjær, en Søn af
P. Rokkjær. N. Rokkjær solgte i 1918 Gaarden til et
Konsortium, som straks efter, x/8 1918, videresolgte
til Andreas Nielsen fra Thyholm. Denne dygtige
Landmand havde Gaarden i over 20 Aar. Han var fra
Thyholm og købte senere Ydby gamle Kro, hvor han
døde. Han solgte Skibstedgaard til Entreprenør Høje
Christensen, Hurup, der ofrede betydelige Summer
paa Gaarden. E fter Kapitulationen 5/5 1945 overtoges
den af Staten, og i 1946 dreves den af Bestyrer Ras
mussen.

Fra Skibstedgaard.
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Skibstedgard (Mtr. l a ) , der ligger 4 km Sydøst
for Ydby St. og har 3 6 ^ km til Thisted, har sine
Jorder samlet ved Gaarden. Af disse nuv. 66 ha er
42 ha Ager, 1,5 ha Eng, 21 ha Græsningsjord og 1,5
ha Have1) og Gaardsplads. Hartkornet er nu 7 Tdr.,
4 Skp., 2 Fdk., 2 Alb. Terrænet er noget kuperet, Kul
tu r og Gødningskraft er god. I 1930erne blev meget
af Jorden forsynet med Kalk. Til Sammenligning med
Kreaturholdet i Andr. Bendixsens Tid skal nævnes,
at i 1935 havde Skibstedgaard en Kvægbesætning paa
21 Malkekøer, 1 Tyr, 35 Stk. Ungkreaturer (Køerne
græsser i Løsdrift), 6 Arbejdsheste, 18 Faar, ca. 50
Svin aarlig og o. 100 Høns. Selv om disse Tal kan
variere noget fra Aar til andet, er de dog et Vidnes
byrd om Landbrugets Fremskridt ude paa den ensomt
beliggende gamle Herregaard, hvis Historie der nu er
givet et Bidrag til paa de foranstaaende Sider. F ra
dens Vinduer har man ikke alene en af Thylands
skønneste Udsigter, men man har ogsaa herfra gen
nem Aarhundrederne kunnet følge Udviklingen fra
hine Tider, da Vikingeskibene samledes i Skibsted
Fjord i Flokkevis, og til nu, da den kun befares af
fredelige Fiskerbaade.
Brabrand, 4. Januar 1947.

August F. Schmidt.

1) I Poul Bendixsens Tid udvidedes Haven omtrent til det
dobbelte. Paa en Skrænt ned mod Fjorden blev plantet
to Rækker Frugttræer. Et Læbælte blev ogsaa plantet,
saa Gaarden ligger nu lunt. Der kan kun blæse til den
fra Øst.

Episoder fra Mors *Degnen
Poul Henrichsens Liv
Af H. A. RIIS OLESEN

AN kan

ikke læse „Thisted Amts Avis“ i
1830erne og 40erne uden at lægge Mærke
til, at Skolelærer Poul Henrichsen1), Flade, ofte del
tager i Tidens brændende Spørgsmaal og tilmed med
en hvas Pen. Det kan vel derfor være af Interesse for
mange at høre lidt nærmere om denne ejendomme
lige Mand, som i en Aarrække spillede en vis Rolle
— omend dilettantisk — heroppe paa disse Kanter.
Selvfølgelig var hans Indlæg fremsprunget af en Slags
„Skrivekløe“, men de sætter altid Problemerne op i
et skarpt Lys, saa man forstaar de Brydninger Da
tiden var ude for.
Poul Henrichsens Barndom var ikke særlig lys.
Han blev født i Hvidbjerg paa Mors i 1799 — i den
strenge Vintertid. Faderen havde et lille Hus og var
en Tid Omgangslærer. Moderen døde allerede, da Poul
var 3 Aar, og da Faderen giftede sig igen, begyndte
en tung Tid for Drengen, idet Stedmoderen tugtede
ham haardt og skræmte ham med baade Gud, Djævel

M

Poul Henrichsen har udgivet sin Livsskildring: Min Van
dring gennem Livet (1865), hvorfra en Del Oplysninger
er taget.
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og Helvede. Han siger selv: Hvorledes skulde jeg
elske et Væsen, der vilde styrte mig i Helvedes evige
Pine, fordi jeg af Uagtsomhed slog en Rude itu eller
væltede en Potte. Ofte tog Stedmoderen en gammel
Sabel for at slaa ham, men Poul saa stift paa hende
og sagde : Vil I ofre mig, lige som Abraham, saa kom
mer I til at tage vor Kat, thi vi har jo ingen Vædder !
Det er denne karakteristiske Slagfærdighed, der kom
mer til at præge hele hans Liv. Hans Beslutning var
taget — han vilde ikke taale dette Tyrrani, og saa
løb han hjemmefra i 12 Aars Alderen til noget Fa
milie i Elsø. Mærkeligt nok tillod Hjemmet, at han
forblev i Plejehjemmet, hvor han havde gode Dage.
Plejefaderen, Anders Pedersen Hald, var Sognefoged,
saa i dette Hjem oplevede han adskilligt interessant.
En Tid efter kom han til Pastor Boserup i Nykø
bing for at læse og fortsatte senere hos Provst Schade
samme Sted. Hans Plejefader havde ikke stor In
teresse for hans Læsning — han havde mere Interesse
for Stude, siger Henrichsen lidt ringeagtende. Hans
Reflexioner er altid bidende — noget, der i Aarenes
Løb i adskillige Tilfælde udviklede sig til Spot, naar
han følte, at Uretten og Uægtheden blev sat i Høj
sædet. Men Gang paa Gang sporer man i hans Livs
erindringer, at han mente det ærligt, og han er ikke
den, der forherliger sig selv.
E fter Konfirmationen kom han til Proprietær
Gjedde paa Glomstrup, hvor Poul Henrichsen blev
Skriver og Regnskabsfører. Her var han i 5 Aar, og
blev efterhaanden betroet adskillige Ting vedrørende
Godsets Forvaltning. Men i denne Tid forekom en
Episode, som viser, hvorledes Stillingen som Godsfor
valter var steget ham til Hovedet. Han var blevet for-
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elsket i en Bondepige, men gik i sine Hovmodstanker
og indbildte sig, at det egentlig var for simpelt et
Parti for ham. Selv fortæller han, at han haardt og
brutalt fortalte hende, om hans Beslutning at afbryde
Forbindelsen, og hun tog det saa nær, at hun kun
levede faa Aar efter. Senere indsaa han sine Fejl,
men da var det forsent —.
E t P ar Aar efter blev han forlovet med Anne Mar
grethe Leerhøj, en Datter af Købm. Leerhøj i Thi
sted. Hun havde i 3 Aar bestyret Husvæsenet paa
Glomstrup, og hun blev senere Henrichsen en trofast
og dygtig Hustru. Hun var Enke efter Brændevins
brænder Tøger Jensen Larsen (død 1816). Det gjaldt
nu om at sikre Fremtiden, og derfor købte han for
sammensparede Penge en Ejendom i Øsløs af Stedets
Sognepræst, Pastor Tiirck. Henrichsen siger, han blev
snydt, da Jorden var elendig, men megen praktisk
Sans havde Henrichsen nu heller ikke, saa Aarene
som Gaardejer blev strenge Aar med Fattigdom og
Slid. Poul Henrichsen og Anne Margr. Leerhøj var
blevet gift d. 29. Marts 1822. De 6 Aar som Land
bruger fortæller om Misvækstaar, Vejtrældom, Ud
pantninger og Auktioner, saa der er ikke mange lyse
Minder fra den Periode. I 1826 forstod Henrichsen,
at alt Haab om at kæmpe sig igennem var ude, og da
slog det ned i ham, at han vilde være Lærer. Han fik
antaget en Bestyrer paa Gaarden og drog til Snedsted. Det var dog paa et hængende Haar nær, at han
efter faa Dages Forløb havde forladt Seminariet,
fordi hans Værelse hver Aften var belejret af Semi
narister, som vilde se „Giraffen“. Man kan ikke tænke
sig, at han stiltiende har fundet sig i dette. Nok om
det. Han vilde rejse, men da dette kom Forstanderen,
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Pastor Bentzon1), for Øre, blev han kaldt ind og fore
holdt dette, at han ogsaa selv kunde være Skyld i
Plagerierne ved sin frastødende Maade at optræde
paa. Henrichsen indsaa det rigtige i dette, og han
blev. Han fik efterhaanden en saadan Hengivenhed
for Pastor Bentzon, saa han ved alle Lejligheder roste
ham for hans Dygtighed, og i 1838, da Poul Henrich
sen var blevet Lærer i Flade, optraadte han i „Thisted
Amtsavis“ som en varm Forsvarer for Bentzon, der
havde været ude for et skarpt Angreb.
Seminarieundervisningen var under al Kritik, fordi
Kancelliet ikke mente, Seminaristerne behøvede ret
megen Viden. I 1828 dimitteredes Poul Henrichsen
fra Seminariet med meget fine Karakterer. Der var
to Lærere ved Seminariet, Georg Pfaff og Peder Al
green, ansat 1826. Førstnævnte virkede ved Semina
riet til 1848, da dette forflyttedes til Ranum. Algreen
blev afskediget 1838, tog senere teologisk Embeds
eksamen og blev Præst. Han og Poul Henriksen mød
tes seneré paa Mors, hvor P. H. angreb ham voldsomt
for hans Deltagelse i kristelige Forsamlinger.
Poul Henrichsens første Embede var i Vendsyssel
ved Grønheden Skole i Nærheden af Sæby. Der var
blevet fortalt ham, at Grønheden Skole var en smuk
Bopæl, havde en stor Have samt 20 Tdr. Land., men
det viste sig at være Bluf. Lejligheden bestaar kun af
2 smaa Stuer og et meget lille Køkken; de 20 Tdr.
Land er komplet udyrket. I de 6 Aar, han var Land
mand, havde han tabt 1600 Rd., og her ved Grøn
heden Skole mistede han 300 Rd., som udgjorde Rest*) Det var Pastor Bentzon, der i 1812 havde oprettet Snedsted Seminarium — et af de såkaldte PræstegaardsSeminarier.
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aflagde sin første Prøve paa at forvandle Vin til
Vand. Til sidst fordømtes en Mængde Kjættere o. s. v.
Denne Artikel efterfulgtes af en lignende i Thisted
Amts Avis d. 14. April 1837 med Overskriften: Natteforsamlinger paa Morsøe. Den giver samtidig lidt
Historie, derfor vil jeg tillade at fremkomme med en
Del af dets Indhold.
„Siden omtrent 1806 har her paa Øen ej været
nogen Natteprofeteren eller existeret nogen Samling
af Hellige, som Almuen kalder dem. Den Gang holdt
en hellig Mand ved Navn Peder Larsen og nogle
aandelige Brødre deres natlige Forsamlinger i Jördsbye, hvor de udlagde Skriften for Bønderne, især
søgte de at indprente dem Troen som en Hovedsag
og paastod, at hver, som havde den rigtig i Hovedet,
kunde bage Brød uden Ild.
Nu er disse Møder begyndt igen, og Bønderne har
nu engang den Tro, at der ligger en Hemmelighed bag
slige Møder og griber med Begærlighed efter Fraser
han ikke forstaar, men siden pønser paa.
Nej, — siger Henrichsen senere, da vilde vi lov
prise den Mand, der sammenkaldte en Bys Ældre og
Yngre og holdt Forelæsning over Høeghs Anvisning
til en forædlet Jordbrug, over Biers Behandling, Mad
lavning o. dsl.
Henrichsen kritiserer derpaa Mødelederne, der
mangler al aandelig Dannelse og Oplysning“. — Den
første er en Seminarist, som intet kender til om Hil
debrand og Napoleon døde i Skive eller Thisted.
Henrichsen tilføjer, at Kold kender Skyggeriget,
Aanderiget og Engleriget, og hvor mange Engle og
Djævle, der findes og slutter med: Naar denne uvi
dende Compan sætter sig paa Bænken som aandelig
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Udlægger, fordømmer Mennesker, ja skaaner ikke
engang sine egne Forældre, saa maae man for
bauses“.
Dette Brev blev Pastor Sørensen, Solbjerg, for
meget, og han svarer i samme Avis d. 2. Maj. Først
modbevises Paastanden om Natteforsamlinger, de
slutter altid Kl. 10. Der er almindelig Mødeform og
der sker ingen Forkætringer. Derefter tager han Kold
varmt i Forsvar, han taler kun, hvad der har fuld
gyldig Hjemmel i Guds Ord — han er en oprigtig
Kristen. Angaaende Koids Forhold til Forældrene
siger han, at det er fornærmelige Beskyldninger, at
han skulde have kaldt Forældrene for ukristelige
Kættere. Det maa bevises, før jeg tro r det, siger
Pastor Sørensen. Jeg har aldrig hørt ham omtale dem
uden den skyldige Ærbødighed.
Disse Avisartikler kaldte Pastor Dalhoff, Nykø
bing, frem. Han kritiserer ogsaa stærkt de gudelige
Forsamlinger som ulovlige, og Kold, som er udlært til
Børneopdrager, mon han skulde kunde lære Voksne?
Han kalder Kold for en Sekterer og mener Forsam
lingerne er af det onde. Pastor Sørensen svarer ham,
idet han forklarer, at han har overværet Møderne og
ved, at alt gaar sundt og sømmeligt til. Møderne har
bevirket en større Kirkegang, og de kan ikke være
Sekterer, thi saadanne er afveget den sande Tro. Der
med afsluttedes den Polemik, mens den grundtvigske
Vækkelse fortsatte sin Vækst ud over Mors, Thy og
Salling.
En anden Sag, som optog Henrichsen i denne Tid,
var et Angreb paa tidl. Seminarieforst., Provst Bentzon af Skolelærer Nielsen, Gyrstinge. Henrichsen for4
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svarer sin Forstander varmt. E t karakteristisk Af
snit i Forsvaret skal citeres her:
„Den onde Fyrste var ham, der gjorde 1000 Spil
lopper i Jødeland ; siden, da dette Rige gik under, foer
han i de romerske Biskopper og havde nær væltet
Verden, om ikke Doctoren fra Wittenberg havde truet
med at vælte ham i Vesuvs Krater, Da paatog han
sig en Ravns Skikkelse og fløj op i Jylland, hvor han
byggede sin Rede ved Limfjorden, men da han der
lærte at „grim var hans Færd — formastelig hans
Tale, fløj han over Belterne, og det er muligt, at det
er ham, der nu igennem Skolelæreren bryder ud i
Stævninger og Indlæg, maaske fordi Provsten engang
følgende Pligt og Samvittighed kan have knækket en
Vinge paa Uhyret for at straffe dets Canibalitet.“
Striden mellem Rationalisterne og Tilhængerne af
de gudelige Forsamlinger blusser op i lys Lue, og
dette inspirerer Lærer J. Pedersen, Lyngs, til en
Polemik med Rationalisterne. Han kritiserer dem for
at ville forhindre anderledes tænkende i at praktisere
deres Kristendom.
Den 24. Marts 1837 finder man i „Thisted Amts
Avis“ et Svar til Lærer Pedersen fra Poul Henrichsen,
hvori han søger at godtgøre Pietismen som en Pest.
Ogsaa Kold fik en „Vals“. Slutningen af Svaret til
Lærer Pedersen, Lyngs, blev formet i Rim, hvori jeg
vil citere nogle Strofer:
Jeg vidste nok du havde snild Talent
du Lyngs Poet om Tolerence at sjunge,
du har jo Vinger tidt paa Musehesten spændt
og ofte øvet udi Vrøvl din Tunge.
Lyt til hans Stemme — mærk hans ædle Stiil,
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opvokset i en Pøl om Skjældsords Ranker. —
Men bliv ej vred bit* F ar to Gange for een
jeg raader — sæt dig heller til at spinde,
da Forskel føler, thi din tunge Aand
paa aandig Tankeflugt og tankeløs Glose,
saa skrive aldrig meer din matte Haand,
væv heller Blaagarn til en Kræmmerpose.

Christen Kold søgte Stillingen som Lærer ved Øster
Jølby, men paa Grund af hans Deltagelse i de gude
lige Forsamlinger, blev han forbigaaet. Skuffet rejste
han til Sønderjylland, hvor han blev Lærer i Forballum.
Det var Skik og Brug, at Degnen forfattede Grav
skrifter og „gjorde“ Vers over de afdøde. Disse blev
læst op ved Graven, hvorefter de blev anbragt i Glas
og Ramme i afdødes Hjem. Poul Henrichsen har ofte
faaet Ros for sine, men han kunde nu ogsaa være
temmelig slem. Da en Røgter paa Ullerup døde efter
at have spist store Portioner Grød, gav Henrichsen
ham følgende Ligvers:
Her ligger en Mand,
der, skønt han ej havde en Unse Forstand,
dog, fordi hans Spændkraft var ikke for vid,
just passed’ sin Dont med al Troskab og Flid,
blandt Stude han leved, blandt Stude han faldt.
Og dette var alt.
Ja, der var Sorg
paa Ullerup, den gamle ærværdige Borg,
da Studene brølte, og Budskabet lød:
Peer Røgter er kvalt i helt Fadfuld Grød,
og Studene klædte sig i Sort
for Peer var gaaet bort.
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O, du Patriark!
naar du skal modtage den Studemonark
vi ved, vi forstaar ej, hvordan det vil gaa,
al Himmerigs Byggryn kan ikke forslaa;
thi Grød skal der koges hver eneste Dag,
det er en sikker og afgjort Sag.
Far, Per da, Farvel!
du var dog i Grunden en god sølle Sjæl.
Nu er du da fri for din Kones Krabask,
men mødes I hist, vil du atter faa Dask,
ja, er hun heldig at finde dig, Stakkel,
saa, sikken Spektakkel.

Poul Henrichsen fik leveret Arbejdet tilbage. Røg
terkonen havde sin Stok med, og for at undgaa kor
porlig Revselse maatte Henrichsen flygte ind i en
anden Stue.
I 1839 udgav Henrichsen en lille Pjece paa 54
Sider : Skolelærerens Forfatning som lønnet Embeds
mand, Lærer og Borger. Heftet vakte Harme hos
mange, fordi det stærkt angriber det gamle Testa
mentes Fortællinger, som han kalder „et Væv af
Daarskab og en Samling Legender“. Desuden inde
holder Heftet et kraftigt Angreb paa Præstestanden.
Lærer Henrichsen blev suspenderet fra Embedet i
henved to Aar, mens Sagen stod paa. E fter talrige
Retsmøder endte det med, at Poul Henrichsen blev
idømt en Bøde paa 25 Rigsdaler og genindsat i sit
Embede.
Det er i denne Periode, Poul Henrichsen opbygger
en forsømt Ejendom i Flade, for at have et Tilflugts
sted, hvis lignende Sager skulde frarøve ham hans
Embede. Han kalder sin Ejendom „Fensal“ (Enke
sæde) og dermed forstaar man hans Tanke med den.
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Typisk for Henrichsen var det Rim, der blev an
bragt paa Indgangsdøren :
Gaae du kun ind! I Fensal maa
enhver tro, hvad ham lyster,
her Klerkelyn ej ned tør slaae
fra Vester eller Øster,
her bryder man sig Pokker om
Spadilien og Karneufler,
her blæser man ad gejstlig Dom
og alle Pavens Tøfler.

I Suspensionstiden 1841— 42 skrev Henrichsen et
Skrift : Vinteraftener i Suspensionstiden eller Skæmt
og Alvor. I Skæmtedigtene faar Præsterne deres
„Tøraf“. De alvorlige blev gennemset af St. St. Bli
cher, og han deklamerede et Digt: Den store Bjørn
ved Himmelbjergfesten 1840. De gudelige Forsam
linger har heller ikke i denne Digtsamling gaaet Ram
forbi. „Skræderen og Djævelen“ er et Eventyr her
fra.
Da Poul Henrichsens gode Ven, Amtmand Faye,
døde i 1845, forfattede han nogle ret naive Ligvers,
hvoraf jeg skal citere 3. Vers:
O, hør vor Bøn, o Gud, du eviggode,
den ædle Olding var os jo saa kær!
Giv du ham hist en eller anden Klode
at styre, som han styred Amtet her,
og da engang, naar vores Tid er omme,
saa lad os til vor gamle Amtmand komme.

Aarene derefter blev Henrichsens bedste. Sam
arbejdet med Præsten var nu godt, de var vel mere
fredelige. Men i Maj 1855 udgav Henrichsen paany
en Pjece med Titlen : E r Ritualen eller Kirkeforfat-
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ningen, som den bør være? Det var en haard og
ubarmhjertig Kritik af Daab og Nadver samt Offeret
til Præst og Degn. Han siger selv, at han i 30 Aar
har forkastet Barnedaaben og den traditionelle For
soningslære. Hvad Offeret angik, turde Henrichsen
have nogen Ret — for i Dag vil vi absolut give ham
Ret i, at det ikke hører hjemme i en Kirke at afgøre
Præstens og Degnens Løn.
Men nu var Bægeret ved at flyde over — Biskop
pen S. C. W. Bindesbøll beordrede Provsten til at
suspendere Henrichsen, da det var upassende, at den
ne Stilling beklædtes af en Mand, der offentlig havde
ytret om Daaben, at den „ej er for Børn“ og at den
maa agtes for „Menneskedigt“ o. s. v. Sagen trak i
Langdrag, men det endte med, at Henrichsen maatte
søge sin Afsked, sohi han fik med Pension — 246
Rdl. — i 1856. Kun 7 Beboere i Flade havde indsendt
Andragende om hans Förbliven.
Samme Aar flyttede han til Fuur, hvor en Søn var
Købmand. Her havde han en Række rolige Aar, hvor
hans Sind mildnedes. Det skete ved Bekendtskab med
Øens Præst, Michael Gjørup Brandt, som selv kendte
til Tvivl. De havde mange Samtaler, som blev til Af
klaring for Henrichsens tvivlende Indstilling til Kir
kens Dogmer.
1 1864 mistede Henrichsen sin Hustru, Anne Margr.
Leerhøj, hvilket var ham et stort og smerteligt Tab.
Ensomhedsfølelsen drev ham endnu mere sammen
med Pastor Brandt, og det ejendommelige skete, at
Henrichsen efterhaanden blev en overbevist Grundt
vigianer. Det vilde han selv have forsvoret for Aar
tilbage.
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Aaret efter giftede han sig igen med sin Kones
Broderdatter, Else Leerhøj — et gammelt Løfte til
hans Kone fik ham til at gøre dette Skridt, og ogsaa
det andet Ægteskab blev lykkeligt. De flyttede kort
efter Brylluppet til „Fensal“ i Flade, hvor de levede
i en Aarrække. Poul Henrichsen døde i 1881 og blev
begravet paa Flade Kirkegaard.

Thisted og Thy i Fjendevold
under Krigen 1864.
Af HENRY E. PEDERSEN.

D

EN l. FEBRUAR 1864 rykkede en tysk-østrigsk

Hær paa 55,000 Mand over Ejeren, og imod
denne stod en dansk Hær paa 40,000 Mand ved
Dannevirke. Den talmæssige Overmagt var ikke saa
faretruende som det, at Fjenden mødte med moderne
Vaaben, Bagladegeværer og nye Kanoner. Og i denne
Kendsgerning maa man sikkert søge Grunden til, at
Dannevirke uden Kamp blev forladt Natten mellem
den 5. og 6. Februar 1864.
E t overordentlig vanskeligt Tilbagetog til Dybbøl
og Als var begyndt. Her holdt man Stand i 5—6
Uger, saa faldt ogsaa denne Skanse — men de
fjendtlige Troppers March op gennem Jylland var
da allerede i fuld Gang.

Forud for denne sørgelige Tildragelse var gaaet
Forberedelserne til Forsvaret af Fædrelandet. Store
Mængder Værnepligtige og Forstærkningsmænd var
blevet indkaldt — og fulgt paa Vej til Fronten af
Slægt og Venner med Ønsket om det bedst mulige
Udfald af Krigen.
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Folket stod sammen i disse Dage. Man mindedes
endnu klart og tydeligt Krigen i 1848. Overalt i Lan
det holdtes der store Møder, hvor der taltes varmt
følte Ord om Kærligheden til Fædrelandet. Men man
nøjedes ikke med at tale. Man handlede ogsaa. Det
kunde være haardt for dem, der drog ud, men van
skeligt stillede var ogsaa de Hustruer og Børn, som
nu sad tilbage uden Forsørgere.
I Lighed med, hvad der var Tilfældet i andre af
Landets Byer, stiftedes der ogsaa i Thisted en „Fireskillings-Komité“ til at forestaa Indsamlingen af Bi
drag til Understøttelse af trængende. Velvillige Bor
gere delte Byen i flere Distrikter og gik fra Dør til
Dør og tegnede Subskription paa ugentlige Bidrag
af fire Skilling eller mere, eftersom man havde Evne
og Vilje. I Forbindelse hermed udsendte 12 frem
trædende Thisted-Borgere den 7. December 1863 en
Opfordring til Byens Indbyggere, hvori man pegede
paa, at „Omsorgen for de bortdragne Krigeres E fter
ladte hører under de nuværende Forhold til Fædre
landets uafviselige Krav paa sine Borgere. N aar
Danmarks Sønner drager ud til dets Forsvar tillands
eller tilvands, gjælder det en Kamp, ogsaa for den
Arne, hvor vi have Plads. Alle, hvem det er givet at
forblive her ved fredelig Syssel, maa det være en kær
Pligt at værge Forsvarernes Hustruer og Smaa mod
timelig Nød, ligesom de ville værge os mod fjendtlig
List og Vold“. Man forventede derfor paa denne An
modning at finde „et villigt Øre og en villig Haand“
hos alle Byens Borgere.
Den udsendte Opfordring bragte et godt Resultat.
Allerede en halv Snes Dage senere kunde „Fireskillings-Komiteen“s Formand, Overlærer Christen-
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sen, meddele, at man indtil da havde indtegnet 771
ugentlige Fireskillings-Bidrag, og den 19. December
paabegyndte Komiteen sin Hjælpevirksomhed. Reg
lerne for denne var, at en Kone med 1 Barn fik 1
Rdlr. ugentlig, medens en Kone med 4 Børn fik fra
10 Mark til 2 Rdlr., hvortil kom, at flere fik ud
betalt Huslejehjælp, der varierede fra 2 til 10 Rdlr.
Ved de ugentlige Bidrag indsamledes 1176 Rdlr., og
hertil kom forskellige andre Bidrag. Saaledes gav
Borgerforeningen 12 Rdlr., Købmand L. Gjørup 50
Rdlr. og Thisted Amts Sparekasse 50 Rdlr., ligesom
man modtog 327 Rdlr. af Overskudet fra en Basar,
der i Midten af Februar Maaned 1864 afholdtes paa
Raadhuset i Thisted.
Komiteens Virksomhed strakte sig over et lille
Aar, idet Kassereren, Købmand P. C. Hundahl, først
den 17. November 1864 kunde afslutte Regnskabet.
I dette Tidsrum udbetaltes i Understøttelse til 43
Koner med 61 Børn godt og vel 1500 Rigsdaler.
Men ogsaa de bortdragne Krigere havde man i
Tankerne. Vinteren var streng, og det var af stor
Betydning, at Soldaternes Paaklædning var den bedst
mulige. En Kvinde-Komité i Thisted udsendte derfor
i Begyndelsen af Januar 1864 en Opfordring til
Byens og Omegnens Kvinder om at medvirke „til
vore Soldaters Forsyning med uldne Nødvendigheds
genstande . . . . saasom Trøjer, Strømper (Sokker),
Vanter, Muffediser o. desl.“. Havde man ikke Lej
lighed til at forarbejde nogen af ovennævnte Gen
stande, modtog Komiteen Bidrag i Form af Penge,
Uld eller Garn, ligesom man ogsaa ønskede Hjælp
med Spinderi og Strikning. Og særlig opfordrede
man Præstekonerne paa Landet til at sætte sig i
Spidsen for Indsamlinger i ovennævnte Øjemed.
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N aar de indkaldte Soldater drog af Sted til Fron
ten, vistes der dem Opmærksomhed paa mange Maader. Da saaledes i Midten af Januar 1864 Største
delen af de af Thisted Bys Lægd indkaldte Soldater
til Forstærkningen afrejste, sørgede man ikke alene
for, at de blev gratis transporteret til Sallingsund,
men man havde derforuden henstillet til Borgerne at
give Møde paa Raadhuset, hvor der var sørget for
Forfriskninger, og „en talrig Mængde havde ind
fundet sig for at tage Afsked med de Bortdragende,
og det vekslede fra begge Sider med Taler, der
aandede varm Begejstring for Fædrelandets Sag“.
Omtrent paa samme Tid tog Kammerraad C. A. H.
Hansen Initiativet til Afholdelse af Øvelser i Riffel
skydning og Exercits. I sin Indbydelse hertil siger
Kammerraaden, at da „Kampen for Fædrelandets
Uafhængighed maaske kan blive langvarig og haardnakket, og desaarsag stille store Krav til det vaabenføre Mandskab, er det af Vigtighed, at alle de, der
kunde blive indkaldt til Forsvar, inden dette skeer,
have den størst mulige Færdighed i Vaabenbrug“.
Kammerraaden vilde selv undervise i Skydning, me
dens „Undervisning i Gymnastik og Exercits medde
les ved velvillig Assistance af Bestyreren for Arbeidsanstalten, Hr. Schou, der i flere Aar har været
Militair og uddannet sig som Kompagnilærer“. Unge
Mennesker fra Thisted og Omegn, alle Frilodsmænd
og alle ikke vaabenføre Forstærkningsmænd kunde
deltage i Skydeøvelseme, der i Vintermaanederne
skulde foretages fra et lejet Værelse hos Husejer
Søren Chr. Krogh i Vegendal, og Gymnastiken og
Exercitsen var henlagt til Borgerskolens Gymnastik
sal, der var stillet til gratis Afbenyttelse. Skyde-
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øvelserne fandt Sted hver Søndag fra Klokken 12
til 2, og Gymnastiken afholdtes samme Dag sidst paa
Eftermiddagen. Nogen Udgift for Deltagerne i Øvel
serne var der ikke Tale om, idet Rifler og Patroner
udleveredes til gratis Afbenyttelse.
Som nævnt tog Krigen sin Begyndelse 1. Februar,
og faa Dage senere modtog man i Thisted den
smertefulde Meddelelse, at en af Byens Borgere,
Lærer L. F. G. Klubien, der gjorde Tjeneste som
Artilleriløjtnant, den 2. Februar var faldet i Slaget
ved Mysunde.
Umiddelbart herefter kom man til Kundskab om
Tilbagetoget fra Dannevirkestillingen, en Meddelelse,
som man ikke alene fandt uforstaaelig, men til en
Begyndelse tvivlede paa Rigtigheden af. Da Kends
gerningen efterhaanden stod Byens Borgere klart,
samledes man den 15. Februar til et Møde paa Raadhuset, hvor man efter en kort Diskussion vedtog Af
sendelsen af en Adresse til den danske Rigsdag, i
hvilken man beklagede Tilbagetoget fra Dannevirke
og opfordrede til at kæmpe til det sidste for Stillin
gen paa Als og ved Dybbøl.
Men Fjendens Fremtrængen i Jylland var ikke til
at standse, og i Slutningen af Februar 1864 var den
danske 4. Armé-Division under Ledelse af General
løjtnant Cai Hegermann-Lindencrone paa RetræteMarch op gennem Jylland med Frederikshavn som
Maalet, hvorfra Soldaterne skulde udskibes til Øerne.
Saavel Mors som Thy og Vendsyssel var under
Danskernes Tilbagetog af overordentlig stor strate
gisk Betydning. Limfjorden skulde efter de militære
Sagkyndiges Beregning for en Tid standse Fjendens
Fremtrængen, og da man ikke dengang havde tek-
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nisk fuldkomment Brotrain, kunde en Troppetrans
port over Limfjorden ikke finde Sted i en Hast, saafrem t man da ikke havde tilstrækkeligt mange Skibe
og Baade for Haanden. For at sikre den danske Hærs
Tilbagetog blev der truffet omfattende Foranstalt
ninger, og Overfartsstederne ved Limfjorden blev
Skueplads for en omfattende militær Aktion.
Allerede inden de danske Tropper var naaet saa
langt som til Limfjorden, var man her efter militære
Instrukser begyndt at træ ffe Forberedelser til det
nordlige Jyllands fuldstændige Afsondring og til en
hurtig Overførsel af de danske Tropper. Amtmændene i Limfjordsegnene havde faaet Ordre til at
samle alle Dampskibe, Sejlskibe og Fiskerbaade paa
centrale Steder ved den nordlige Kyst af Fjorden.
Ikke et eneste Fartøj maatte der findes ved de syd
lige Bredder. Fiskerne kunde vel til Nød stadigvæk
drive lidt Fiskeri, men de skulde have Station ved
den nordlige Kyst af Fjorden. For Ejere af større
Fartøjer betød denne Ordre selvfølgelig et Afbræk
i Udførelsen af deres Erhverv, idet det ikke var
tilladt dem at fjerne deres Skibe ret langt fra de
anviste Samlingspladser, hvorfra de med kortest mu
ligt Varsel skulde kunne rekvireres til Sundstederne.
Thi at en Overførsel af Tropperne vilde blive nød
vendig var udenfor enhver Tvivl.
Generalløjtnant Hegermann-Lindencrone lod i Slut
ningen af Februar og Begyndelsen af Marts 1864 en
Regn af Ordrer og Henstillinger dale ned paa Amt
mand Rosenkrantz’ Skrivebord i Amtsgaarden i Thi
sted, og en travl Tid oprandt for Embedsmændene
overalt i Amtet. Der skulde drages Omsorg for, at
Vejene forefandtes i bedste Orden, saa Armeens Be-
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vægeiser ikke hindredes ved Mangler her. Man skulde
omgaaende til Chefen for Hærens Efterretnings
væsen give Meddelelse, saafremt der paa Stedet fore
faldt særlige Begivenheder. Det blev paabudt de for
skellige Politimestre at holde et vaagent Øje med
omrejsende Kræmmere og Taskenspillere af frem
med Nationalitet, ja, allerhelst saa man, at disse blev
fjernet til Øerne, for at de ikke paa nogen Maade
skulde give Fjenden Besked om de Forberedelser,
der blev truffet i disse Egne. Datidens Presse und
gik heller ikke de Militæres Bevaagenhed, thi man
henstillede til Bladene ikke at omtale de danske
Troppers Bevægelser. Hertil kom endvidere, at Politi
mestrene fik Ordre til at beslaglægge alle de Kul,
de forskellige Købmænd havde paa Lager, saa dette
kunde være disponibelt for de Dampskibe, der ved
den Tid befandt sig i Limfjordsomraadet.
I Begyndelsen af Marts 1864 befandt Generalløjt
nant Hegermann-Lindencrone sig med store Styrker
af 4. Armé-Division i Egnen ved Viborg og var uden
mindste Føling med andre Afdelinger af Hæren. Da
Situationen kunde udvikle sig til hvad det skulde
være, fandt han det rigtigst at handle i en F art —
og paa egen Haand tra f han da Bestemmelse om at
overføre sin Afdeling til Mors. Samme Dag, han paa
begyndte denne Aktion, sendte han et Telegram til
Ministeriet og forklarede dette sin Stilling: at han
var uden Føling med andre danske militære Afdelin
ger, og udbad sig nærmere Instrukser. Nogle Dage
senere indløb fra Ministeriet Telegram til Heger
mann-Lindencrone med Ordre til at bringe sine Trop
per i Sikkerhed bag Limfjorden. — Ordren var da
allerede udført, en stor Del af 4. Armé-Division be
fandt sig paa Mors.
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Den 13. Marts 1864 paabegyndtes 4. Divisions Over
førsel fra Salling til Mors ved Sallingsund, og de føl
gende 8 Dage udfoldede der sig her en Aktivitet af
dansk Militær, hvis Lige hverken før eller senere er
set. Hvor mange Soldater, der blev overført, er det
ikke lykkedes at konstatere, men det har sikkert
været flere Tusinde. Heraf var der store Mæng
der Infanteri, Artilleri, Dragoner, Kavalleri, Garde
husarer, 5. Batteri „Lønborg“, Infanteridetachemen
tet paa Vesterhavsøerne.
Der har rørt sig et broget Liv ved Færgekroen ved
Sallingsund i disse Dage. Alt, hvad der fandtes af
brugelige Fartøjer i mange Miles Omkreds, var kom
manderet til Sundstedet. Sejlskibene og Fiskere fra
Nykøbing og Mors, Sejlskibe og Fiskere fra Thisted,
Fiskere fra Jegindø, Agger og mange andre Steder,
Kaagejere fra Øsløs paa Hannæs, alt kunde bruges
og blev brugt. Overfarten skulde ske i en Fart, og
naar man tager den Mængde Baade, der blev be
nyttet ved dette Foretagende i Betragtning, er det
forstaaeligt, at det har været store Troppestyrker,
der skulde overføres.
Det kneb til at begynde med at skaffe det fornødne
Mandskab til at betjene Baadene, der skulde gaa i
uafbrudt F art mellem Mors og Salling, og General
løjtnant Hegermann-Lindencrone beordrede da Politi
mester Schou i Thisted til at drage Omsorg for, at
et tilstrækkeligt Antal Fiskere fra Vesterhavskysten
blev tilsagt at give Møde i Sallingsund. Den kendte
Toldinspektør Bolvig i Klitmøller fik til Opgave at
udføre denne Ordre, og Dagen efter, at General
løjtnanten havde udstedt sin Befaling, begyndte Fi
skere fra Vorupør, Vangsaa, Klitmøller og Hanst-
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holm at strømme til Sallingsund for atvæ re behjælpe
lig med Troppetransporten. Man havde ved Ankom
sten Ordre til at melde sig til en Pladskommandant,
men efterhaanden som der blev flere og flere Hjæl
pere, løb man sur i det, og da Arbejdet var færdigt
og enhver skulde have Betaling for ydet Assistance,
viste det sig, at ikke saa nær alle var blevet opnoteret ved deres Ankomst til Færgestedet, saa de
lokale Myndigheder fik paa denne Maade et ikke
ringe Arbejde med at konstatere, hvem der havde
hjulpet til ved Overførslen — og hvem der blot havde
været der som Tilskuere.
F ra Thisted var 30 Mand over Land rejst til
Sallingsund for at hjælpe til ved Overførselen af
Tropperne, og herfra deltog der desuden 10 større
og mindre Fartøjer, hvoriblandt var Sejlskibene
„Trækfuglen“, „Leo“, „Esperence“, „Evert Cathrine
Rebekka“ og „Den flyvende Fisk“. Betalingen til
Fartøjernes Ejere var 15—20 Rigsdalere til hver, og
til det øvrige Hjælpemandskab udbetaltes der 2 Rdlr.
til hver enkelt Deltager. Strandkontrollør Bolvig
havde efter sin Hjemkomst fra Sallingsund i et Brev
til Byfoged Schou i Thisted tilkendegivet, at de 58
Vestkystfiskere var villige til at afstaa fra at faa
nogen Godtgørelse for deres Hjælp i denne Anled
ning, saafremt man ogsaa fra anden Side vilde gaa
ind for en saadan Tanke, men Fiskerne herude fra
fik dog udbetalt samme Godtgørelse som tilkom alle,
der havde ydet en Indsats ved Troppetransporten.
Mors var i de Dage, de danske Tropper overførtes
til Øen, faktisk uden regelmæssig Forbindelse med
Thy, idet alle Færgebaade fra Fæggesund, Vildsund
og Næssund var beslaglagt i ovennævnte Øjemed, og
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man rettede da ogsaa en Henstilling til Generalløjt
nant Hegermann-Lindencrone, der havde opslaaet sit
Kvarter i Nykøbing, om at faa ændret dette For
hold, saa i hvert Fald en af de tre Færger fra Vild
sund blev bragt tilbage til sin Hjemstavn, da det var
nødvendigt, at der var Overfart her ved Postvejen
til Thisted, ligesom en Del af de mange Heste, der
var overført tilMors, nødvendigvis skulde føres videre
til Thy. Saaledes blev 4. Armé-Divisions Sygehestedepot, der bestod af et halvt Hundrede Mand og 128
Heste for nogle Dage indkvarteret i Thisted, hvor
det stedlige Sygehus ligeledes var blevet beslaglagt
af Militæret og erklæret for Militærlazaret.
Paa mangfoldige Omraader mærkedes dette store
Troppebesøg i Thisted Amt. Den da nyoprettede
Telegraf linie fra Thisted over Nykøbing og videre
sydpaa var ligeledes blevet inddraget under den mili
tære Kommando. For Købstadborgerne, der havde
Hestekøretøjer, og for mange Landboere betød denne
Tid en stærk Belastning i Form af Ægtkørsel, for
hvilken der dog gaves Godtgørelse, men for Fiskerne
og Sejlskibsejerne betød de strenge Restriktioner, at
deres Erhverv saa at sige blev lagt øde. Det sidste
Forhold blev dog bedret i nogen Grad, efter at de
danske Soldater var blevet overført til Mors, og det
foreløbigt syntes, at Fjendens videre Fremtrængen
Nord for Skanderborg for en Tid var standset. Nu
maatte Sejlads og Fiskeri finde Sted, idet man dog
havde Ordre til at bringe Fartøjerne til den nord
lige Limfjordsbred, naar Fjenden nærmede sig F jor
den paa mindre end 6 Mil.
Størsteparten af de danske Soldater blev indkvarte
ret rundt om paa Mors og i Nykøbing, hvor der en
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Overgang var stationeret 500 Mand og 75 Heste, og
en halv Snes Steder paa Øen og i Øsløs, Sennels,
Kettrup og Thorup blev der oprettet militære Smedier, da en stor Del af Tropperne var beredne.
E fter at Overførselen af de danske Tropper til
Mors var vel tilendebragt, ankom Kong Christian
den Niende i Dagene 28. og 29. Marts paa et Besøg
til Nykøbing, hvor Majestæten ved sin Ankomst
paa Havnepladsen blev modtaget af Kronprinsen,
Generalløjtnant Hegermarin-Lindencrone, Amtmand
Rosenkrantz og en Del af Byens Honoratiores. Paa
Havnepladsen var opstillet en Del Tropper af 1.
Regiment. Kongen hilste paa de tilstedeværende og
tog derefter til Dueholm. Næste Dag afholdtes der
en kongelig Frokost, hvor der uddeltes enkelte Orde
ner, og ved Middagstid forlod Christian den Niende
atter Nykøbing. Kronprinsen rejste derimod Dagen
efter, 30. Marts, til Thisted og aflagde herfra et
Besøg i Hanstholm, hvor Redningsapparaterne blev
forevist.
E fter at de danske Soldater en Tid havde opholdt
sig paa Mors og i Thy, blev en Del af Styrkerne
atter sendt sydpaa, for ved Silkeborgstillingen at
forsøge at standse Fjendens Fremtrængen, men
denne Plan blev dog aldrig fuldført, og nu gik Turen
atter nordpaa for de danske Soldater, og denne Gang
førtes Størstedelen til Frederikshavn, hvorfra Ud
skibningen til Øerne foregik.
Saa tidligt som den 2. Maj 1864 var Fjenden paa
sin March nordpaa i Jylland naaet til Skive, hvor en
Afdeling besatte Byen og affordrede de stedlige Myn
digheder et Beløb af 13,000 prøjsiske Thaler. Men
man var forberedt paa dette Besøg, Byens Kasse var
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tom, og Soldaterne drog derefter sydpaa igen. Vel
sagtens i Raseri over, at Togtet, hvad klingende
Mønt angik, saaledes havde været mindre indbrin
gende, tog Soldaterne sig for at ødelægge Telegraf
ledningen paa en Strækning af en Mil Nord og Syd
for Skive — man skulde aabenbart have en Erin
dring om, at de tyske Soldater ikke var saadan at
spøge med. Men nogen Overgang over Limfjorden
til Mors og Thy blev der saaledes ikke Tale om i
denne Omgang. Og da der den 12. Maj blev sluttet
Vaabenhvile, var der et svagt Haab om, at det nord
vestlige Jylland skulde undgaa en fjendtlig Be
sættelse. Imidlertid blev denne Vaabenhvile kun af
kortere Varighed. Fjendtlighederne blussede atter
op, og Morsinger og Thyboere maatte saa for Alvor
til at indstille sig paa et Besøg af det fjendtlige Mili
tær. Udover, at man, som allerede nævnt, fjernede
alle Fartøjer og Fiskerbaade fra Limfjordens syd
lige Kyster, kunde der ikke være Tale om nogen
Modstand, men alene denne Forholdsregel gjorde dog
sit til, at Thisted Amt var noget af det sidste af det
nordlige Jylland, der blev besat af de fjendtlige
Tropper. Det første fremmede Militær viste sig paa
Nordsallings Kyster den 22. Juni, men der forløb
dog fra dette Tidspunkt mere end 3 Uger, før man
havde skaffet Færgemateriel tilveje, saa en Over
gang til Mors kunde foretages.
Samtidig med, at de danske Soldater forlod Mors
og Thy for at drage til Vendsyssel, blev der ved
Sundsteder og paa højtliggende Punkter udsat Vagt
poster, der skulde meddele, naar de første fjendtlige
Tropper viste sig paa den sydlige Bred, og det var
fra Vagtposten i Sallingsund, der den 22. Juni ind-
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løb Meddelelse om, at man havde iagttaget en Af
deling tyske Kyradserer, der red langs Stranden paa
Sallingsiden. Menne Meddelelse gik straks videre
med den etablerede Ekspres-Stafetlinie fra Nykøbing
over Thisted til Nr. Sundby, hvor Oberstløjtnant
Beck, Kommandør af 1. Infanteri-Regiment, havde
Hovedkvai’ter.
Den daværende Amtmand over Thisted Amt, Baron
Rosenkrantz, var i Tiden før og under den fjendt
lige Besættelse bortrejst, og Byfoged Schou i Thi
sted fungerede i denne Tid som Amtmand og havde
en overordentlig travl Tid. Da man paa højere Ste
der var indforstaaet med, at Thisted Amt ikke vilde
undgaa sin Skæbne, modtog Byfoged Schou den 2.
Juli fra Indenrigsministeriet Meddelelse om, hvor
ledes han i saa Fald skulde forholde sig i Tilfælde
af Rekvisitioner fra Fjendens Side, og det henstille
des heri, at „Øvrigheden alene bør efterkomme saadanne fjendtlige Reqvisitioner, der gaar ud paa Natu
ralf orplejning og Vognbefordring og derhos støttes
af en tilstedeværende tilstrækkelig Troppestyrke“.
Skønt hele Jylland endnu paa dette Tidspunkt ikke
var besat af den allierede Armé, havde dog General
von Falkenstein fra sit Hovedkvarter i Randers den
26. Juni ladet udstede en Bekendtgørelse om, at Jyl
land fra denne Dag at regne var overgaaet til den
allierede Armés Bestyrelse, og at „Embedsmænd som
Indvaanere maae rette sig efter denne og aflevere til
samme Skatter og Landets andre Indkomster“. I en
senere Meddelelse fra Militær-Gouvernementet i Ran
ders meddeltes det, at alle Embedsmænd kunde „for
blive i deres Stillinger og nyde deres sædvanlige
Gage“, naar blot de fulgte de dem givne Anvisnin-
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ger, men forlod de deres Pladser eller paa anden
Maade viste Genstridighed, vilde de blive stillet for
en Krigsret.
Da Situationen saaledes i Begyndelsen af Juli Maaned antog en faretruende Karakter, fandt Byfoged
Schou det raadeligst, at Pantebøgerne fra Herreds
kontoret og Bøgerne fra Amtstuen og Amtskontoret
samt de tilstedeværende offentlige Midler i rede Penge
eller Bankbøger blev bragt i Sikkerhed. Den kon
tante Beholdning androg 1761 Rdlr. samt 2 Spare
kassebøger lydende paa tilsammen 1529 Rdlr., og
disse Penge tilligemed de nævnte Protokoller blev
mod Kvittering overdraget til Toldkontrollør Bolvig,
der med Skipper Nørgaard fra Klitmøller sejlede til
København med de værdifulde Protokoller. Man fik
atter ved denne Lejlighed et smukt Bevis for den
Beredvillighed, hvormed Bolvig altid stillede sig i
Samfundets Tjeneste uden selv at ville høste nogen
Fordel deraf. Thi medens Skipperen fik et anseligt
Beløb for sin Ulejlighed, havde Bolvig paa Regnin
gen over Udgifterne i Anledning af denne ejen
dommelige Transport ikke opført noget Beløb for sit
eget Tilgodehavende, og daværende Amtsforvalter
Hencke siger i en Skrivelse angaaende denne Sag,
at man var enig i, „at Bolvig ikke har kunnet sulte
fra 5. til 17. Juli“, og da Bolvig derefter fremsendte
en Regning paa 26 Rdlr. 32 Sk., tilføjer Amts
forvalteren, „at den er saa ringe, at det er tydeligt,
at Manden har ofret af sine egne Midler, som han
ikke begjærer erstattet“.
For at den hjemmeværende Del af Thisteds den
Gang ret anselige Sejlskibsflaade ikke skulde falde i
Fjendens Hænder, blev der den 11. Juli i den stedlige
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Avis af Byfoged Schou indrykket en Bekendtgørelse,
hvori det hed, at „samtlige herværende Ejere af F ar
tøjer, store og smaa, gøres herved opmærksom paa,
at Byen med det første ventes besat af fjendtlige
Tropper. I den Anledning undlader Øvrigheden ikke
at henstille til de vedkommende Ejere, forsaavidt de
maatte finde det hensigtsmæssig, at lægge ud paa
Fjorden med deres Fartøjer, men skal ikke undlade
at gøre opmærksom paa, at det vistnok er meget
tvivlsomt, om der af Statskassen til sin Tid vil blive
givet nogen Erstatning for de Fartøjer, som Fjen
den maatte bemægtige sig eller ødelægge, men Assu
rancen gælder i hvert Fald ikke for Krigsmolest“.
Nogle Dage før dette Skridt blev taget, var Viborg
blevet besat af en fjendtlig Styrke paa 400 Mand,
og fra Cancelliraad Smith i Skive var der til Thisted
indløbet Meddelelse om, at en Styrke paa 1000 Mand
var undervejs fra Randers, og da dette Korps med
bragte et betydeligt Brotrain, var man af den For
mening, at dets Maal var Sallingsund, men det viste
sig hurtigt, at der var sendt Patruljer i flere Ret
ninger, saaledes at man foretog Overgang over Lim
fjorden tre forskellige Steder i Løbet af to Dage.
I et Brev fra Herredsfoged Rybsahm paa Skerpinggaard, afsendt den 10. Juli ved Middagstid, med
deler denne, at „Kl. 8 i Morges ankom en fjendtlig
Styrke, der omtrent er 1000 Mand stærk — dels Ca
valieri, dels Infanteri — paa Vogne samt 2 Felt
kanoner til Løgstør og Aggersund, hvor Kanonerne
anbragtes ved Næsborg og Smak Mølle. Kl. 11 ankom
paa Vogne til den søndre Færgebro 6 mindre Baade,
som man gav sig i Færd med at sætte i Vandet, saa
Overgangen kan ventes hvert Øjeblik. Saavidt muligt
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skal jeg melde, naar Overgangen virkelig foregaar“.
Herredsfogden havde i dette Øjemed anbragt en af
sine betroede Mænd, Anders Clemmensen, i Agger
sund for at holde sig underrettet om, hvad der videre
sker, og samme Aften afgiver denne følgende Rap
port, der straks videresendtes til forskellige Myndig
heder :
„I Middagsstunden kom Preusserne, ca. 100 Mand
med 3 Officerer, herover. De ere Infanterister, mørk
klædte, af 10. Reg. ; lod først alle Husene, Rugagre
og Grøfter afsøge af Smaapatruljer paa 3—4—5
Mand, og da man var færdig her ved Sundet, kom
en Officer med ca. 30 Mand og gik til Aggersborg,
Thorup og jeg tror Ullerup, medens en mindre Deling
saa sig om i Borredige. De til Aggersborg gaaende
kom et P ar Timers Tid efter tilbage paa 6 Vogne,
der fra Byen.
Siden har de sløjfet saa meget af den paa Broen
værende Skandse, a t en Vogn kan passere der
igennem. Derefter tog alle over til den søndre Side
igen, men i dette Øjeblik ser jeg dog atter en 10
Mand komme herover igen, hvoraf 3 tage til Aggers
borg. 4 gaar ad Sundshave-Skandsen. Paa den søndre
Side af Kromandens Mark opkastes 2 Skand ser.“
Til Anders Clemmensens udførlige Beretning til
føjede Herredsfoged Bybsahm, at endnu var ingen
sket Overlast, hvilket han dog selv ret hurtigt blev
udsat for, idet han senere af Fjenden i 8 Dage blev
hensat i Løgstør Arrest, vel sagtens for ikke nøje
at have fulgt de af Militær-Gouvemementet udstedte
Anordninger — en Skæbne han forøvrigt delte med
adskillige jydske Embedsmænd.
Samme Dag, som Overgangen ved Aggersund fandt
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Sted, fik man i Thisted Underretning om, at Fjen
den var naaet til Humlum, og Herredsfoged Voigt i
Hassing-Refs Herreder havde i den Anledning be
ordret Færgerne ved Oddesund til Jegindø, for at
Fjenden ikke skulde drage Gavn af disse. Næste Dag
— den 11. Juli — foretog en Patrulje paa 20 Mand
Overgang ved Oddesund og gjorde Landgang paa
Thyholm. Deres Ærinde var dog blot at forskaffe sig
nogle Levnedsmidler, og efter at dette var sket, drog
de 20 Mand atter til Oddesund Syd og fortsatte her
fra til Struer, medens de undervejs ødelagde Tele
grafledningen.
Da der ogsaa denne Dag indløb alarmerende Medde
lelser fra Færgemand Koustrup i Sallingsund, der gik
ud paa, at store fjendtlige Styrker samlede sig paa
Sallingsiden, var med andre Ord Thisted Amt trængt
fra tre Sider af de fjendtlige Tropper, og feberagtig
Travlhed herskede blandt alle lokale Myndigheder.
Amtsraadet afholdt et ekstraordinært Møde, hvor
der blandt andet nedsattes Forplejnings- og Reqvisitions-Komiteer, der skulde drage Omsorg for, at de
af Fjenden ønskede Leverancer blev efterkommet.
Man var saaledes paa mange Maader vel forberedt
til den ventede fjendtlige Besættelse, og denne lod
nu heller ikke vente længe paa sig. De første frem
mede Tropper naaede Thisted den 13. Juli. Det var
en Afdeling paa en Snes prøjsiske Dragoner, der var
gaaet over ved Oddesund. Samme Nat skete Over
gangen ved Sallingsund. Nykøbing blev besat af en
Styrke paa 600 Mand. Mors og Thy var dermed i
Fjendevold, og begivenhedsrige Dage oprullede sig
for denne Landsdels Befolkning.
(Fortsættes i næste Aarbog).

De Skarpenborg Bønder
og Herremanden
Af Rektor, Dr. phil. KJELD GALSTER

havde Jylland været besat af
Wallensteins Tropper (1629—31). Herremande
ne var saa at sige alle flygtet og deres Bønder altsaa
uden Herskab. Ganske vist forlangte de tyske Offi
cerer, at de skulde opfylde deres Pligter med Hoveri,
Æ gt og andet, men der havde været Opløsning i disse
Forhold, snart sad den ene Officer paa Gaarden, snart
den anden.
Da Freden kom, herskede der derfor en ikke ringe
Utilfredshed og Trods blandt Bønderne. Herremændene, der nu vendte tilbage, kunde ofte ikke bringe
Bønderne til atter at tage Le og Spade, naar Tid var ;
ofte var de vel ogsaa haarde i deres Krav, de havde
mistet saa meget, medens Tyskerne havde siddet i
deres Stuer.
Kongen skrev, 9. Juli 1629, kort efter Fredsslut
ningen til Rigens Marsk, Jørgen Skeel1) :
Det berettes, at en Del af Undersaatterne i Nørre
jylland optræder helt mutvilligt. Han skal — for at
denne Mutvillighed ikke skal tage Overhaand — gøre
omtrent TO aar

1

’) Kancelliets Brevbøger. 1629.
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en Anordning, saa den i Tide tilbørligen forhindres
og straffes, og at enhver alvorligt tilholdes at svare
sin Husbond og Øvrighed, ligesom tilforn, hans sæd
vanlige Rettighed i alle Maader, saa at alting kan
komme i forrige Stand.
Samme Dag skrev han — næsten ophidset — til
Kansleren : „Det vil høre noget til at bringe de Juder
paa den gamle Ton igen. Bliver det ikke drevet flittig
og tidig, saa tør der vel blive allehaande af.“
E t af de Steder, hvor dette mærkedes mest, var paa
Mors hos de Skarpenborg Bønder under Dueholm
Kloster. 1633 indsendte de Klage over deres Husbond
Mogens Kaas til Frøstrup, og de rejste selv over med
Klagen.
Desværre har vi ikke denne. Men Mogens Kaas’
Forsvar er bevaret1), og deraf kan følgende ses:
Klagepunkterne har været disse.
1) at Mogens Kaas med gammel Hedejords Opbrud
og Mogblanden driver Avlen saa højt, at de det
ikke, uden deres Ruin og Undergang, kunne
udstaa,
2) at de med lange Æ gter ubilligen besværges,
3) at Lensmanden med hans Fogder plager deres
Folk,
4) at dem ikke gives Mad eller 01,
5) at deres Landgildekorn tages med strengt Maal.
Kongen udnævnte Lensmændene Gunde Lange og
Knud Gyldenstjerne til Kommissarier, og 22. August
var de paa Dueholm for at forhøre Sagen. Deres Koml ) Indkomne Breve til det danske Kancelli 2l/s 1633. (Rigs
arkivet).
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missorium drejede sig imidlertid kun om de to første
Punkter (de tre sidste skulde altsaa ikke undersøges),
og det er muligvis Grunden til, at da man raabte, at
Bønderne skulde opkomme, traadte Jens Jensen i Sol
bjerg straks ud fra de andre, svarede og sagde, at
han heller de andre ikke vilde komme op, hvorover
han gik slet bort. Det var aabenbart en Aftale, at de
alle skulde demonstrere ved at gaa. Men efter lang
Opraabelse kom dog en Del op. Disse var naturligvis
de forsigtigste og ængsteligste af Bønderne, og i Kom
missariernes Indberetning bliver Klagemaalet da ogsaa næsten til intet.
Mogens Kaas’ Forsvar er følgende:
1. Intet Jord er opbrudt, uden gamle Agre......., som
ligger i Fald til andre grønne Agre og Indmarksjord,
ej heller er til Dueholm Kloster saa stor Avling eller
Arbejde, at Bønderne sig derover med Billighed kun
ne besværge.
2. Hvad de lange Æ gter belanger, da haver de Bøn
der, som Avlen driver, heraf alderes ingen gjort, uden
aleneste, emeden Bygningen her paa Kloster paa
stod, de da undertiden hentede fra Skoven Egetøm
mer og Kul paa 8 Mils Vej, saa og Kalk fra Mønsted
paa 4 Mils Vej, hvilket dog sjælden er sket....... Me
dens hellers til de lange Æ gter, som er til Aars, Aal
borg eller andensteds, hvor behov gøres, er her af
Landet udtaget 6 af de bedste Gaarde til (Due)
Kloster, som derpaa skal være beredte.......og dermed
er fri for al anden Ægte og A rbejd.......hvilke Æ gter
endelig er fornøden for mig, mine Skrivere og Folk,
med Regnskab og Afgift at fremføre saa og anden
Føring til Husholdnings Fornødenhed og i andre
Maader. Heraf, som af Kommissariernes Forret-
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telser, skinbarligen kan ses, at de ikke ubilligen enten
med Æ gter eller Arbejde ere betyngede, saa at de
(efter deres Klage) derover kunde ruineres, medens
mer af letsindig Fortrædelighed end af Fornødenhed
derover klager. Godset er og saaledes ved Magt, at
til Kloster er ikke en eneste Gaard øde.
3. At jeg med mine Fogeder skulde have plaget de
res Folk — saa er vel muligt, at de en Streg eller to
af en Kæp undertiden kan have bekommet, dog sjæl
den og ikke foruden Sag, men enten for letfærdig
Sværen og Banden eller andren Fortrædelighed udi
Ord eller Gerning, og skal ikke befindes nogen at
være slagen til Vanførsel eller Lemlæstelse i nogen
Maade, og dersom en Ladefoged ikke maatte have den
Myndighed at straffe deres Mutvillighed med en Kæp
eller Træ (dog foruden Skade paa Liv og Lemmer)
da kunde Avlen eller Bjergningen ikke fremdrives,
eftersom det er et meget haardnakket og genstridigt
Folk.
4. At dennem ikke gives Mad og 01 — det er sandt,
de haver det og ikke fornøden,' ej heller haver jeg det
aflagt, men haver saaledes været beskikt i min For
mands Tid.
5. At deres Landgildekorn tages med strengt Maal
— det haver jeg med Flid efterspurgt og haver hidtil
ikke befunden i Sandhed at være tagen ubillig Maal
af dem. ... De haver og aldrig klaget for mig om ubil
lig Maal. ... Men dersom jeg kan i Sandhed befinde
Kornmaalerens Ulempe herudi, skal han tilbørligen
straffes derfor, thi han haver gjort mig sin Ed at
maale rettelig.
Mogens Kaas slutter forbitret : „Jeg haaber, at heraf
noksom skal erfares, at de haver klaget uden Sag. Det
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gør mig ondt, at de letfærdige Skalke saaledes uden
al billig Aarsag skulde beliuge mig for min Herre,
saasom jeg skulde være en Tyran og Bondeplager,
hvad dog (næst Guds Hjælp) aldrig skal findes hos
mig. Almuen udi dette Land er saa ganske mutvillig,
at de tager lidet efter enten Lensmand eller Præst,
saa at, dersom de faar nogen Licens eller Medhold, er
at befrygte med Tiden mere ondt kunde afvokse. ...
De truer allerede, at de ville over igen at klage baade
Kommissarierne og mig. ...
Hvad belanger, at de formaner H. K. M. for Jesu
Død og Pines Skyld at anse deres Elendighed, derudinden Misbruger de skalkagteligen Herrens Navn,
thi det skal befindes i Sandhed, at de ingen Aarsag
haver deres Elendighed saa højligen at beklage, men
deres gode Formue og Kede driver dem (den største
Part) til saadan Opsætsighed og Trodsighed.“ —
Kommissarierne kan som Herremænd ikke siges
at være uhildede, og desværre har man kun den ene
Parts Indlæg, saa det er vanskeligt at dømme. Kongen
tog imidlertid afgjort Parti for Lensmanden mod
Bøndernes Fører — Jens Jensen i Solbjerg blev, efter
at være blevet dømt i Kongens Naade og Unaade,
lagt i Jern paa Bremerholm — og Bønderne selv:
Kongen befalede dem1) alvorligt herefter at gøre Æ gt
og Arbejde, naar de blev tilsagt.
E t Par Aar derefter var det igen galt deroppe.
Mogens Kaas klagede over, at Bønderne var mutvil
lige med Kørsel af Korn. Han tog Dom paa deres
Gaardfæste, saa faldt de tilføje. Tre af Hovedmændene, der havde været Aarsag til denne Mutvillighed,
Kancelliets Brevbøger. 1633. S. 388, 316.
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skulde — dekreterede Kongen — aftinge efter deres
Formue og straffes, „for at de andre kan se sig i
Spejl deri.“
At dømme Parterne imellem er ikke let, da vi ikke
har de Skarpenborg Bønders Klageskrift. Men selv
naar Herremandens Forsvar lægges til Grund, synes
man, at der er gaaet frem med Strenghed, og man har
ikke haft nogen Interesse for at faa Bøndernes Stand
punkt frem ; de to Lensmænd, der skulde undersøge
Sagen, var selv Herremænd og Kongen var selv Her
remand.

Grandebrev for Kj ettrup
Sogn.
Ved ANDERS SØRENSEN

Grandebreef.
Med
Meenige Granders sambtykke efter Allernaadigste Kongl. Lov og ret till Byens og dets tilliggendes
nøtte, og til Meenige Roellighed og Gavn.

U

DJ KIETTEROP BYE i Øster Hanherred,

Det første Capitel.
Om Mark og Eng at hegne, og hævd derpaa at
holde.
1. Skall der hver for Aar, saa snart der saaes, og
Jorden Grøns og om efter høst, hver Mands
Svyn forsvarligen Verre Ringet at ingen Mands
Jord op wroddes, hvo det iche holder, bøde for
huer Svyn, huer gang = 2 Sk. NB. Men N aar
diegerne for Byen og Markerne, ere ferdig-giorte,
maa Jngen Lunde tilstedis Nogen Svyn at gaa i
Marken, efter Louen pag. 482. Art. 42 under 4
Sk. til Straf af hver Svyn Lidet eller Stoert, derudj findis.
2. Skal hver Mands Markdieger, og Byens Dieger
forsvarligen verre opkastede til Sancte Woldermisse Dag, og Siden U-brøstfeldeligen blive
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staaendis til Ste Michelsdag, uden saa er at Korned Kommer før ind, Og hvo som sit Diege Lader
forfalde førend alt Korned af Marken er indføert, skal betale aid dend Skade der over blifuer
giort. NB. Det samme skal og forstaaes om nogen
Leed blifuer hengende, indtil Høstens fuldendelse
efter Louen pag. 483. art. 43 og Art. 34 i samme
Capit. Item skal Corsholms Enge Diege forsvarligen opkastis N aar Granderne begierrer Hægned paa derris Eng, og Siden Stedtze vedlige
holdis.
Hige Maade skall og Enge Grobbe (Resten af
Punkt 3 samt hele Punkt 4 bortædt af Fugt).
N aar Diegerne for B yen .......og Engens o g -------ere saaledis forfærdiged Maa Jngen understaa
s i g .......at lade sit fæmon Lidet eller stort have
sin gang i Markerne ....... at giørre sig nogen
Sær W ey ...........med hiord a t ............ enten over
sit eget, e lle r ....... iche Ret Alfar Vej af Arilds
tied Veret haver for Meenige Grander, hvo her
imod Giøre, skal have bevijst sig u-lydig imod
Louen og begaaet Vold og Herverk.pag. 995. NB.
det same er og at forstaa om anden Mands Enge.
pag. 953. a rt 11.
Men Kiøer færdis i Anden Mands Eng og Ager
af Vaade, for Hyrdens Vangemmis1) forsøm
melse skyld, og det Kand troeligen bevyses, da
bøde hand Skaden fæet eyer, og Giørre sin æd
der paa, at det skeede imod hans willie og widenskab at det kom der i. pag. 953. a rt 12 og pag.
954. Art. 14.
Haver nogen Mark med Aae eller andet Wand
paa nogle Stæder indheignet, og Wandet under-
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tyden ikke staaer saa høyt, at andres Qvæg der
ved ey Kunde underholdis, da boer dend som
fred vil have paa sit, enten at heigne, eller Lade
Wogte derfor, pag. 482. art. 41.
Tyrer nogen Grande sit fæ paa anden Mands
Ager eller Eng, uden Eyermandens Minde, hand
bør at betale Skaden, der udover foraarsagis.
pag. 954. art. 16. og derforuden at bøede half
saa meget som for Herwerk.
Tager mand anden Mends fæj i Korn eller Eng
og dend der fæjed Eyer Korner der til, da Maa
hand ey tage det fra dend som det i Korned eller
Eng optoeg uden Hans Minde, End tager hand
det fra med Magt, da bliver hand Ransmand der
for, end fører den som toeg det i Korn eller Eng,
det hiem til Huus, og Eyermanden tager det ud,
da er det Herwerk, og bør den Persohn som udtoeg det, derfor at tiltalis. pag. 955. art. 19.
Skal huer Mand som er i Grande Laued, have
frj forlof. at tage deris C ritter i Huus, som efter
ovenskrefne Dag findes i Mark og Eng, enten
det gaar paa deris eget eller Andres til Skade, og
give till Løesning af Een Hest, Hoppe eller Plag
2 Sk., af Een Stud eller Ungnød 2 Sk., af et
Svyn 4 Sk., af en Kalf 1 Sk., og derforuden Ska
den efter Dannemends Siun, og efter Louen at
betale.
Naar Nogens fæ blifver Jndtagen enten i Koren
eller Eng, skall Loulig Pandt forreleggis, som
Granderne ere forened om, Og bliver saadant
pant iche løst enten Alle Helgens Dag, da Være
det forbrudt, pag. 478. art. 33.
Jngen Maa have Merre qvæg eller bæster paa
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overdrev, Aured2) eller felled, End som hans
felled Kand taale, eller hans andre Grander agter
det hannem Kand tilkomme med Rette efter hans
Jorde og Eyemdombs Wordering. pag. 475. art.
28.
Wil Nogen Mand have sit fæ i Marken naar hand
Sielf har høstedt, før Andre Grander faar Jndhøstedt, Da skall hand saaledis forsikre de andre
at deris fæj Ey schall giørre Skade paa Andres
uhøstede Agre. pag. 483. art. 44. Hvo herimod
Giøre bøede af hver Høvde for hver Gang som
i dend 10de Ovenskrefne Post er ommeldt. Nota
det samme schall forstaaes om Dygren ( !) paa
boerer, enten Mand sielf bruger Dem, eller til
Andre bortleyer, Jlige Maader om Tøyring for
andre Mends Ager Ender.
(Hele Punkt 14 bortædt af Fugt).
Hvis Dieger som e f t e r ............ blifuer nederlagt,
og schall af vedkommende igien ........... samme
Aften, Soelens Nedergang saa frembt det iche ...
.......bevyses deris forhindring............ Skeer iche
saaledes........... Lukkis, da bøede hand for Ska
den ...........tager o v e r............ der foruden = 24
Sk. til Byens Beste.
Hvad Skade som sk e e r...........hen og hiemledelse,
I, eller af Marken, Wed Weyen, e lle r...........paa
Korned, skall efter Danne Mends af Siun ud
sig ...........
Jngen føell Øeg Maa turis i Marken uden Gran
derne ...........Sambtykke, Mens ingen Lunde Maa
tilstedis nogen...........at løbe efter nogen Wogen
i Marken, under 8 Sk. til straf for hver saaledis
owerkomis.
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18. Skal hver som Kiørrer Jgiennem Byledderne, og
iche lukke dem efter sig for hver Gang give 4 Sk.
19. Jngen maa ompløye eller Nedpløye, Anden Mends
Sæd Naar mand Wender med Plougen, under
dend Straf Louen om saa Melder pag.961.art. 13.
20. Afpløyer nogen Anden Mands Agger over Reen,
da Werre det Ran, det samme skal og forstaaes,
om nogen enten Pløyer over andens Skiellsteen,
eller Jndpløjer gamble weye, derwed at gifue
Aarsag till at opkiørre, eller Legge Nye Weye
over anden Mands Agger.
Det Andet Capitell.
1. Skall ingen af fellis Grander Grafue nogen Slags
tørf ve inden Stahrebechen, fra Kastedt3) indtil
Engedieget, i Grøns Jord uden til sit Markedige,
under 8 Sk. till Straff for hver Lees og der for
uden at Suare til Hosbondens prætentioner efter
Louen, pag. 472. art 21.
2. Maa ingen bortselge eller bortgifue nogen Skoedtørfue af Kiettrop Kiær eller Eng fra deris
Gaarde eller Huuse dennem at afhende uden
Byen, langt mindre give nogen uden byens Mens
forlof at Grave i forte Kiær, hvoe herimoed
Giøer, bøede 1 Rdl. till Jord Drotten, og derfor
uden at swahre till same Tørwe saasom for UHiemel efter Louen pag. 472 art. 21. Og de som
samme tøre Lader grave eller hiemføere at til
talis derforre og søegis som for Ran efter Louen
pag. 466. a rt 11.
3. Jngen Maa opkaste Meere J Kiær end de Kand
opgrave till Aften, og hvor de grawer schall de
werre forpligtede till at Kaste igien, enten i sam-

84

Anders Sørensen:

me eller i Een anden Graf, det som oven af bliver
graved. Og maa ey Grawis uden 4re Lau benketørf, eller et Lau Stiktørfue, i hvad Graf Mand
begynder at Grave udj Kiæred. Hvor herimod
Giør Gifue till Andgiveren 1 Mark danske, og till
Grandestraf 2 Mark danske.
4. Skall og Jngen fordriste sig i Kiærred at Grave
Skodtørfue førend Otte Dage efter Woldermissedag, Og da schall Menige Grander Jngen und
tagen Grave deris Skoetørfue tilhaabe, det allernermeste schee Kand, og det uden Stahrbechen
som før blef Meldt om i dend første Post, Cap. 2.
Hvoe herimod Giør bøde for hver Less saaledis
4 Sk. Og tørvene som de har graved af Meenige
Grander at igien Nedkastis i de Ulovlige op
kasted ........... (Resten samt Punkt 5 bortædt af
Fugt).
6. Jngen maa Kiørre anden ........... enten over sit
eget eller andres Jord i Marken med deris tørfue
........... om Byen, og ad Gaden, huo der enten
legger Skaar paa sit eget, eller sine Med Gran
ders diege uden forlof, eller aabner nogen Mands
Leed, till ........... Skaden nogen der over tager,
men endog derforuden gifue til Grande-straf 24
Sk., det samme schalle og forstaaes om Gange
ofver Dieget till Kiered eller Engen at gaa til
som nogen giør uden forlof.
7. Hvo som Graver Leer i Gaden, schall Kaste fyl
lingen i Graven igien. Huo derimod giør af Gran
derne, Gifve til straf af huert Less Leer Graved
8 Sk. NB. Men dersom nogen anden end af Gran
derne herved fordrister sig till at Grafue i Kietterop Gade, eller at giørre sig noget af Worris
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Byens tilliggende, I Mark, Eng eller Kiær eller
i andet tienligt, till deris Nytte uden sambtlige
Granders Minde, da schall same af Meenige
Grander tiltalis, og Ombedis øfrigheden til Ste
den, eller deris da werende fuldmegtig, saadan
Wold, Herwerk og Ran med Louen at søegei
Strafede.
8. Endelligen for Got og Gudelligt Naboe Laug at
holde, maa ingen ærlig Naboe holde nogen huusfolck, hvor af Gud Kand Have fortørnelse, Me
nigheden Forargelse og andre Naboer fortred,
saa frembt de og iche Sielf Wil swahre til alle
de Klagemaal der over Kand blive giort, og siden
Lide derfor efter Louen pag. 552. art. 7.
Til Beslutning nogle Paamindelse.
1. At møede paa Grandstevning eeng gang i det
Mindste om Ugen.
2. Jndsambled Boeder og Straf a t Anvendis til
Byens Nøtte, og imidlertiid leveris til een wederheftig Mand af Granderne, som Siden schal giøre
Regenskab baade huoe for det indkommis og hvor
til det udgivis. Lov. pag. 477. a rt 32.
3. Broen over Landbekken og Starbekken af Meeni
ge Grander Aarlig at holde wed lige, naar derom
paa Grandstefning bliver berammed Een wis
Dag, og det med saa døgtige broer, at ej derover
nogen Mands Critter worder ad skade, Hvor sig
herimod, enten Modtwillig eller Naklessig4) be
findes, bøde huer gang 1 Lod Søeleff, half Parten
til Grande Straf, og half Parten Hosbon. Jords
og Kiers brug Mand lader forfalde, Misbruge
eller forvædes), og det efter Louen af den over-
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trædende at erstatte Husbonden Skaden.
4. Det gi. Jndkastning ved Ørebroe schal opkastis
paa Nye, og Aarlig Wedligeholdis for Kierredtz
Hevd og indhegnelse.
5. Marke og tørve Weje Kirke og tingweje, efter
Louen forsvarligen at holdes ved lige. Dette
Grandebref saaledis at schulle holdis i alle sine
puncter Widner wj underschr. med egne hender
undertegnede. Og ydermerre dersom noget herudj er forgiet, og siden optenkkis Kand til Mark
og Enge Drifts og Grøftis Nytte og Gafn, og
Hosbondens Jord og Eyendomb til god Wedligeholdelse, da schall wi Sambtlige det saavelsom
ovenskrefne Poster sambtykke underskrive og
Reddeligen holde, saa og werre wor beschikede
Grandfoged Hørrig og Lydig, uden Smeldsord,
Swergen og Banden, Skænderj og opsetzighed i
alt det Byens Gafn af Grande Lauget forretagis,
under 1 Dir. Bøede til S traf til de fattige i Sog
ned, af de herimod Giørrende. Dette Stadfester
wj alle underschr.
Actum Kietterop dend 2 May 1687.
Til Bekræftelse:
Hans Arenfeld Mogensen. Lauridtz Hansen Schrøder.
Jens Jensen. Christen Nielsen. Niels Jensen. Lars
Madsen. Christen Christensen. Morten Jensen. Jens
Hansen. Morten Christensen. Christen Michelsen.
Christen Nielsen. Jens Nielsen. Peder Christensen.
Niels Andersen.
Læst paa Hanherridtzting den 4. Maj 1695 saa og
d. 11 Juny 1692, saa og d.4 Maj 1690 og d. 14 Aug.
1723 af M. Farum.
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Nærværende Grandebrev, der under 14. August
1723 er indført i Øster og Vester Han Herredernes
Justitsprotokol, maa til Forfatter aabenbart have haft
en Person med godt Kendskab til Danske Lov, som
han uafladelig henviser til. Som nævnt i Teksten har
Fugten været slem ved den Protokol, hvoraf Brevet
er udskrevet. Det siges ganske vist at være læst paa
Tinget hele tre Gange tidligere, men findes ikke ind
ført i Justitsprotokollerne under de nævnte Datoer,
hvoraf den ene (4. Maj 1690) maa være en Skrivefejl,
eftersom denne Dato faldt paa en Søndag, paa hvilken
Ugedag der naturligvis ikke holdtes Ting.
Noter:
*)
-)
3)
*)
5)

Vangemis: forsømmelighed i at vogte.
Aured: Ævred, Eftergræsning paa Stubbene.
Kast: lavt opkastet Skeldige.
Naklessig: efterladende.
Forvæde: pantsætte.

Lærlingekaar og Arbejdsforhold
i Bager faget i 1880’erne.
Ved fhv. Trykker MARIUS JENSEN.

Be r t e l s e n , født i
Thisted 1. August 1872, der drev Bagerforret
ning samme Sted i Ejendommen Vestergade 58 i Tiden
fra 1. Maj 1907 til 28. Okt. 1936, fortæller følgende
om Lærlingekaar og Arbejdsforhold i Bagerfaget i
1880-erne og om sin egen Læretid, der paabegyndtes
1. Maj 1886, førend han endnu var udskreven af
Skolen. Sin Skoleundervisning fik han i den saakaldte
Fabriksklasse (officielt: Særklassen), hvor manglen
de Kontrol med Elevernes Skolegang tillod ham at
forsømme hele det sidste Skoleaar.
Det var svært at være Bagerlærling den Gang med
lang Arbejdstid og lidt Hvile. Egentlig Fritid fore
kom næsten ikke, og Prygl var mange Stedet det dag
lige og eneste Krydderi paa en slidsom Tilværelse.
Der var kun ringe Anvendelse for Søndagstøjet, hvis
man da ejede den Slags, og blev der Tid til en kort
Stund at løbe en Tur, løb man som Regel i det man
havde paa, naar Lejligheden gaves. Selv Svendene
gik undertiden i Skoven i det ikke altid helt ulastelige
Arbejdstøj, eller de samledes paa deres Stamkafé
„Snorren“, det nuværende „Harmonien“, Havnen 14,
hvor den hyggelige Vært, populært kaldet Snorre-

A

fdøde bagerm ester chr .

Lærlingekaar og Arbejdsforhold.

89

Jacobsen, endnu huskes af de gamle. — I Forbigaaende bemærkes, at et vittigt Hovede en Gang for
klarede Oprindelsen til Navnet „Snorren“ derhen, at
man havde Snurren i Hovedet og ikke kunde gaa efter
en Snor, naar man gik derfra.
Besøg paa et af Byens mange Værtshuse var næsten
den eneste Adspredelse, der fandtes for unge Menne
sker, og „Genstandene“ var billige. En Kaffepunch
kostede 15 Øre, og da Brændevinsflasken blev staaende paa Bordet, kunde Drikken „spædes op“ næsten i
det uendelige. E t P ar unge Mennesker, som ingen gav
noget bedre at udfylde den knap tilmaalte Fritid med,
kunde saaledes ved at ofre 30 Øre erhverve sig et
Lyssyn, der i Øjeblikket lod dem glemme Dagliglivets
trælsomme Slid. „Thi“, som Bertelsen siger, „vi var
Slaver, der ingen Betydning havde ud over vor A r
bejdskraft, som blev udnyttet til det yderste“.
Boligforholdene var ofte elendige med mange Men
nesker klumpet sammen paa mindst mulig Plads og
virkede absolut ikke indbydende til Fritidshjemliv.
Der nævnes saaledes et Tilfælde fra Halvfemserne,
hvor der under meget knappe Forhold i en Bageri
virksomhed levede „Mand, Hustru, flere Børn, to P ar
gamle Folk, 6—7 Svende og Lærlinge, Piger og Bu
tiksjomfru, mellem 15 og 20 Mennesker. Sengeplad
ser kunde alle de Mennesker overhovedet ikke faa paa
anden Maade, end at man skiftedes til Sengene, saa
ledes at nogle sov i dem om Dagen og andre om Nat
ten“. Det er muligt, at netop dette Tilfælde hører til
de mest mørke, men paa sine forskellige Arbejdsplad
ser i andre Byer har Bertelsen set lignende elendige
Forhold, med Loftskamre under utætte Tage, hvor
igennem Sne og Regn havde temmelig frit Løb ned
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over Senge, der sjælden var ledige. — Men man synes
at have taget Tingene med godt Humør, hvad en vist
nok fra Aalborg stammende Bagervise bærer Vidnes
byrd om, idet det i et af Versene hedder :
Vor Arbejdsdag var lang og trang,
de fulde seksten Timer,
og Sengen den blev aldrig redt,
og tit var Dynen oversnet.
Derfor frisk Mod hver Bager.

Det hændte jævnligt, at der her til Byen kom
Drenge i Lære fra „Opfostringshuset“ i København,
der i 1753 var oprettet af Frederik d. 5. til „Under
hold og Uddannelse af fattige Drenge“. Som oftest
blev disse Drenge anbragt paa Steder, hvor Mesteren
havde Besvær med at faa Drenge i Lære fra sin egen
By. Om en saadan Drengs trange Læretid fortælles
følgende, der giver et uhyggeligt Billede af Behand
lingen af et fattigt værgeløst Barn, hvis eneste Lys
punkt i den daglige Tilværelse var, at Husmoderen
lavede god og rigelig Mad. Omgangstonen i paagæl
dende Bageri var særlig raa, og brutal legemlig Af
straffelse hørte til Dagens Orden. Enhver nok saa
lille Forseelse eller blot Mistanke om Forseelse kunde
omgaaende bringe en Lussing, og adskillige Svende,
der selv havde gennemgaaet en haard Skole, lod de
modtagne Klø gaa videre til de Lærlinge, som kom
inden for deres Rækkevidde. At vedkommende
Mester, der drev en ret stor Forretning, undertiden
pludselig stod uden Svende paa Grund af hans ube
herskede Temperament, gjorde ikke Sagen bedre for
de i Forvejen med Arbejde overbebyrdede Lærlinge.
Hele Tilværelsen var en uafbrudt Slavetilstand, og

Thisted Bagermesterforening paa Udflugt til Sjørring omkring 1910.
Øverste Række: Adolf Nielsen, Svendsen, Lundbæk Jun., A. N . Harkjæ r, C. P. Odde, J. Chr. Christensen, Konditor Kristensen sen., Aage Harkjær.
Mellemste Række: M usikdirektor Ryming, Chr. Bertelsen, Lundbæk sen , A. C. Dragsbæk, C. A. Andersen, Jens Christensen,
Restaurator E luf Eriksen, som havde Konditorborgerskab, M . Harder, Direktør Hove sen., Dampmøllen.
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selv Svende, der var Mesteren fysisk underlegen, var
udsat for hans Overlast. En ung Svend, der prøvede
at gøre sin Svendeværdighed gældende, blev gennem
banket med en indtrængende Henstilling om ikke at
„bilde sig noget ind“, fordi han lige var bleven ud
lært. Under saadanne Forhold synes det forstaaeligt,
at omtalte Lærling, da han var 18 Aar, besluttede at
forlade Pladsen, og en Morgen fandt Mesteren ham
siddende paa Bordet i Bageriet med sin lille Kuffert
pakket med de faa Ejendele. Paa Mesterens Spørgsmaal om, hvad dette skulde betyde, svarede han, at
han vilde rejse, hvad der øjeblikkelig indbragte ham
en Lussing, der sendte baade Dreng og K uffert tril
lende hen ad Stengulvet, og derefter fik han under
videre Opmuntring Besked om hurtigst muligt at faa
Arbejdstøjet paa. Og hvad andet kunde han gøre uden
Penge og uden Venner til at tage sig af hans Sag. En
Dag forsvandt han og var borte i et Par Dage, indtil
han blev fundet siddende i en aaben Skorsten, hvor
han trods Røg og Sod havde holdt sig skjult, indtil
han blev halet frem til videre Slid og raa Behand
ling. E fter nogen Tids Forløb løb han bort og naaede
til Bjerget, hvor Politiet fandt ham og bragte ham
tilbage; men da han antagelig over for Politiet har
omtalt de Forhold, hvorunder han levede, blev han
ved daværende Provst Rohdes Mellemkomst sendt til
bage til København. Hans videre Skæbne er ukendt,
men Tilfældet giver et grelt Billede af Datidens Men
neskers voldsomme Maade at være paa — saa abso
lut modsat Værkstedstonen af i Dag.
Bertelsen egen Læretid forløb knap saa voldsom,
og hans Læreplads betegner han som „en af Byens
bedste“ med Hensyn til Behandlingen, idet der sjæl-
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den faldt Lussinger, og Omgangstonen var nok saa
afdæmpet, vistnok begrundet i Fruens betydelige Ind
flydelse i Virksomheden. Han lærte hos Harder, der
den Gang havde Butik paa Hjørnet af Lillegade og
Winkelstræde med Bageri sidstnævnte Sted. Senere
byggede Harder og drev Forretning paa Hjørnet af
Havnestræde og Lillegade, hvor der siden da frem
deles har været drevet Bageri med Butik. Denne sidst
nævnte Plads var i Bertelsens Læretid ubebygget og
blev bl. a. benyttet til Oplagsplads for de betydelige
Mængder af Brænde, der brugtes til Ovnfyring.
Bageriet bestod af to Rum med ret indskrænket
Plads. I „Bagestuen“, hvor Brødet „sloges op“ og sat
tes til „Raskning“ (Hævning) paa „Latterne“, en
Slags Hylder anbragt under Loftet, arbejdede som
Regel 3 Svende, 3 Lærlinge og Mesteren, men Pladsen
var saa knap, at de syv arbejdende Mennesker maatte
staa næsten op ad hinanden ved de Borde og Truge,
der var anbragt i Rummet. I „Yderbageriet“, hvor
Ovnen fandtes, var der et langt Bord med Plads til
100 8-Punds Rugbrød, der netop var det Antal, Ovnen
kunde rumme, og hvortil anvendtes ca. 3 Tdr. Mel.
Pladsen under Bordet skulde hver Dag fyldes med
tørt Brænde, saa det var nær ved Haanden under
Fyringen. Ovnen var som alle Bagerovne paa den
Tid af Murværk og lukket med en i en Jernramme
hængende „Vippedør“, der ved Hjælp af et Lod hæn
gende i et Reb kunde lukke tæ t mod Rammen. N aar
Ovnen ved Fyringen, hvortil der udelukkende brugtes
Brænde, var „klar“, d. v. s. naar dens Hvælving var
fuldstændig hvid over det hele, blev de opslaaede og
hævede Brød sat ind ved Hjælp af en „Skodde“, et
til Forholdene passende langt Skaft med et fladt
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Brædt paa den ene Ende, hvorpaa Brødene anbragtes.
Til Belysning af Ovnen brugtes smaatsnittede knas
tørre Pinde („Blaspinde“).
Naar Brødet var bagt, blev det under Husmoderens
Varetægt anbragt paa lange Hylder i „Brødkamme
re t“, der tillige var Husets Køkken. Maden blev dog
lavet i Bageriet, hvor der under den aabne Skorsten
var et aabent Ildsted. Husmoderen var i det hele stærk
optaget i Virksomheden og deltog i Arbejdet med
Hjælp af 2 Piger og en Butiksjomfru. Butiken aabnedes om Morgenen Kl. 5 og lukkedes først ved 10—I lTiden om Aftenen.
Arbejdstiden begyndte Kl. D/2 om Natten og fort
sattes med smaa Afbrydelser, under hvilke der kunde
knibes lidt Hvile og Søvn, til hen ad Kl. 9 om Afte
nen. Alt i Virksomheden blev udført med Haanden,
og Fyringen med Brænde gav meget Arbejde. Det var
ældste Lærlings Opgave at sørge for Brændekløvnin
gen, mens de to yngre skulde fyre. De undertiden
store Kornlagre, der fremkom ved, at Bønderne om
Efteraaret leverede Rug til Bagerne imod at faa Brød
Pund for Pund, optog ligeledes megen Tid, idet Korn
dyngerne jævnlig skulde „kastes“ for at holde Kornet
i god Stand. Med Undtagelse af Natten før Søndag,
da Arbejdet i Bageriet kunde slutte ved Middagstid,
fordi der denne Nat kun bagtes „finere Bagværk“, var
der to Bagninger af Rugbrød hver Nat.
Forplejningen var ret god. Middagsmaden beteg
nes som „jævn borgerlig Kost efter Datidens Skik“,
og den „tørre Mad“, der efterhaanden i dobbelt Be
tydning blev tør, idet den mærkelig nok blev smurt
for en Uge ad Gangen, var bortset herfra ogsaa
upaaklagelig. Men saadan var det ikke alle Steder.
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Mange Steder var Kosten daarlig, hvad der i høj
Grad beroede paa Husmoderens Indflydelse i Hjem
met og hendes personlige Indstilling. De, der slæbte
haardest, maatte ofte nøjes med det daarligste Trak
tement — et i Nutiden heller ikke ukendt Fænomen.
Læretiden n&y 4 Aar, de to første uden Løn, det
tredje Aar 50 Kr. og det sidste 150 Kr. Svendelønnen
var 6—8 Kr. om Ugen med Kost og Logis. Det hændte
dog, at en ung Svend blev budt 16 Kr. maanedlig, knap
4 Kr. ugentlig for henved 16 Timers daglig Slid. Dyg
tige Mestersvende kunde dog naa noget højere. Der
fortælles om en Mestersvend, at han paa en pudsig
Maade drev Tovtrækkeri med sin Mester om Lønnen,
idet han, naar Foraaret kom, begyndte at tale om at
rejse og derved om Sommeren fik drevet Lønnen op
til 10 à 12 Kr. ; men naar Efteraaret kom, var det
Mesteren, der havde Overtaget, idet han saa begyndte
at tale om Afskedigelse, og saa gled Lønnen efterhaanden ned til 7 à 8 Kr. om Vinteren.
Der blev drukket betydelige Mængder af Brænde
vin, og adskillige ældre Svende skulde have en kraf
tig „Opstrammer“ før Arbejdet rigtig kunde glide.
Om en saadan meget tørstende Svend fortælles, at
den yngste Lærling skulde sørge for, at der altid ved
Arbejdets Begyndelse paa et bestemt Sted laa en
fyldt Flaske, som Mester dog helst ikke skulde se.
Men Mester var klar over Forholdet og fjernede sig
et Øjeblik med passende Mellemrum, saa Flasken
kunde virke efter sin Bestemmelse — ikke just af
Kærlighed til Svenden, men til hans slumrende Ar
bejdsevner, der skulde vækkes. Under saadanne For
hold kan det ikke undre, at Tonen blev raa, og at det
svirrede i Luften med „Øretæver“ og med Skældsord
og Kraftudtryk, som dog ikke her skal gengives.
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Renligheden i Harders Bageri betegnes som „ikke
værst“, da Husmoderen ogsaa her holdt Øje med For
holdene. Murstensgulvet blev fejet hver Dag og Borde
og Truge afskrabet. En Gang om Aaret blev der
grundig rengjort og kalket. Men der var lang Vej til
de hygiejniske Forholdsregler, som nu ved Lov er
gældende for Bagerier baade med Hensyn til Ting og
Personer. Belysningen i Bageriet var i Begyndelsen
nogle osende Oljelamper, men senere anskaffedes Pe
troleumslamper, der dog maatte anbringes i passende
Afstand fra Mester, da „det stærke Lys“ skar ham i
Øjnene.
I de almindelige Bagerier var der den Gang kun
faa Midler at virke med. Materialet var i alt væsent
lig kun Mel, Smør, Æg, Sukker og Salt, og de færdige
Produkter var i Forhold til Nutiden faa. „Fintbrødet“
bestod af Franskbrød, Wienerbrød (blødt Brød) samt
Kringler og Tvebakker af forskellig Slags og nogle
Smaakager (Skænkbrød), Der var den Gang ingen
Butiksvinduer, der bugnede af de Lækkerier, man
senere fik Lejlighed til at nyde.
Mesterens Fortjeneste var ringe og de fleste havde
kun lige til Dagen og Vejen. Der nævnes et ret sæd
vanligt Tilfælde angaaende en Bager, der i en længere
Aarrække drev en forholdsvis betydelig Forretning,
at han ved Salg af baade Ejendom og Forretning kun
ejede, hvad Ejendommen var stegen i Værdi. Der
indtraf Akkorder og Fallitter, men dette for Bagerne
saa triste Forhold var i væsentlig Grad deres egen
Skyld, dels ved at de underbød hinanden enten ved,
at de satte Priserne ned eller ved at gøre Brødene
større, dels ved en „Tilskuds“-Ordning, der grænsede
til det latterlige. Det meddeles saaledes, at ved Køb
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af Rundstykker Søndag Morgen blev der i Tilgift ud
leveret et Stykke Wienerbrød, hvad der udartede sig
til, at nogle købte deres Rundstykker flere Steder, et
P ar Stykker hvert Sted, og derved reddede sig gratis
Wienerbrød til Morgenkaffen for hele Familjen. —
En medvirkende Aarsag til Miseren var ogsaa Bytte
handelen med Bønderne, Rug for Brød, Pund for
Pund, idet denne Bytning i sig selv betegnes som en
meget daarlig Forretning, bl. a. ogsaa ved Svind i
Kornets Vægt ved Lagringen, og som af Bertelsen
betegnes som „usund“, idet der jo forelaa en Fristelse
til at sætte temmelig lidt med Lodder paa Vægten
ved Kornets Modtagelse. Det blev kun Byhandelen,
der gav Fortjeneste, og det kan sikkert med Rette
siges, at Bagerstanden som Helhed laa i et ret lavt
økonomisk Plan.
I 1894 enedes man imidlertid om at stifte „Thisted
Bagermesterforening“ og efterhaanden ogsaa om ens
artede Priser med Udsigt til rimeligt Udbytte. 1915
blev „Tilgiften“ afskaffet, men først 1918—19 lyk
kedes det trods Bøndernes energiske Modstand at
slippe af med Kornbytningen og saa var Vejen aaben
for bedre Forhold for samtlige Fagets Udøvere.

Smaa Kulturbilleder.
Fra Hassing-Refs Herreders
Tingbog.
Af Pastor HENR. LAURSENs efterladte Samlinger.

1. Hyldingsrejseudgifter.
1648, 21. September. Eschi Jensøn i Skyum, Dom
mer til Hassing Herreds Ting, gør vitterligt, at Aar
efter Guds Byrd 1648, Torsdagen d. 21. September
paa fornævnte Ting var skikket Jens Nielsøn i Grurup paa sin egen og „Medbrødre“ Sandemænds Vegne
her i Herredet og fremlagt „et Opskrifts-Seddel“
saa lydende: Fortegnelse paa hvad Sandemænd her
i Hassingherred haver bekostet paa Deres Rejse til
København til vores allernaadigste Herres og Kon
ges Hyldning1), først for 16 Mil her fra og til Aars
til Vognleje 4 Sietdaler, nok vandret de herimellem
og til Aars udi 3 Dage og gav for hver deres Kost og
01 Peng om Dagen, halvanden Mark2) og gav de for
dem at overføre ved Belt frem og tilbage fem Siet
mark, og gav de til Vognleje fra Kalundborg og til
*) To af Herredets Sandemænd var af 24 paa Tinge ud
nævnte Herredsmænd valgt til sammen med Herreds
fogden Eske Jensen at deltage i Frederik IIPs Hylding
den 6. Juli 1648.
2) 2 Mark 66 Øre, Sietmark 44 Øre, Sietdaler 2 Kr. 66 Øre.
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København og saa fra København og til Kalundborg
tilbage igen til Hob 8 Sletdaler, og var de paa Rejse
i Sjælland og i København i 14 Dage og gav de hver
af dem for hver Dags Kost og 01 Peng 14 Sletdaler.
Nok gav de til Vognleje fra Belt og hjem 9 Mark.
Nok var de waa Belt i to Dage til Kost og 01 Penge
en Sletdaler. Nok gav de for 8 Nætter de laa i Kø
benhavn for Seng og Husly 1 Sletdaler, til Færge
penge 4 Mark. Summa er tilsammen 34 Sletdaler 2
Mark. — Der stod skrevet bag paa samme Seddel:
Denne Opskrift paa Sandemænds Fortæring til Kø
benhavn haver min velbaarne Husbond Lensmanden
for billigt eragtet og anset. Ørum Slot d. 13 Septem
ber 1648. Peder Perssøn.
Og nu „beschylt“ fornævnte Jens Nielsen enhver
Helgaardmand 7 Skilling, hver Boelsmand halvfjerde
Skilling og hver Husmand 1 Skilling x) til fornævnte
Bekostning og begærede sin tredje Ting at have ved
Magt over dem saa mange han haver givet lovlig
Varsel.
Saa mødte herimod til Gensvar Lavrids Persøn i
Søegaard i H arring paa hans velb. Husbonds Tjene
res Vegne, item Chr. Christensen i Hassing paa
hans velb. Herre og Husbonds Tjeneres Vegne til
Vestervig Kloster, Anders Andersøn i Spangbjerg,
Las Oluffsøn i Visby, Lavrids Ibsøn i Haffu, hver
paa velb. Husbonds Tjeneres Vegne, Laust Nielsøn
i Haa paa Hospitals Tjeneres Vegne. Og satte de i
alle Rette og formente fornævnte Jens Nielssøn bør
at fremlægge rigtig Fortegnelse hvad enhver er lagt
for, tilmed at navngive enhver hvor meget han skyl1) 1 Skilling = 4 Øre.

100

Henr. Laursen:

der enhver ved sit Navn, deslige formener de, at for
nævnte Opskrift er for højt antegnet. Saa dersom
fattig gemen Mand her udi Herredet skulde udgive
samme Penge, dem til Skade og de andre til stor Pro
fit og Gave, menendes derfor fornævnte Jens Nielssøn ingen tredje Ting bør i Dag over dem eller deres
velb. Husbonds Tjenere at have i nogen Maade, og
var her paa Dom begærendes.
Da efter Tiltale, Gensvar og denne Sags Lejlighed,
da ved jeg ikke andet her om at kende end fornævnte
Jens Nielssøn jo bør sin tredje Ting a t have ved
Magt1) over saa mange, som han haver givet lovligt
Varsel, medens Lensmanden velb. Mand Christoffer
Hvass hans Fuldmægtiges Haand under fornævnte
Sedel stander ved sin fulde Magt.
Ogsaa efter Arvehyldingen i 1660 var Herredsmændene uvillige til at godtgøre de delegerede Bøn
der deres Rejseudgifter, endogsaa efter at Kongens
Missive til Lensmændene af 16. Novbr. 1660 var
kundgjort paa Tinge:
Vi Friderich den 3. med Guds Naade etc. Vor syn
derlige Gunst tilforn Eftersom en Del Fuldmægtige
af Edeers Len, som til vor Arvehylding var hid skika) Der er her Tale om den Rettergangsmaade, som kaldtes
Fordeling eller Horingsdele. Naar en Sagsøger havde
gjort sit Krav gældende paa tre hinanden følgende Ting,
og den sagsøgtes Indsigelse af Dommeren kendtes ubeføjede, fik Sagsøgeren sit tredje Ting. Paa det fjerde
Ting fik han derefter udmeldt 6 Høringer, som erklærede
den sagsøgte for lovlig fordelt. Fordelt Mand, som ikke
rettede for sig, ifaldt en Bøde paa 3 Mark, maatte ikke
optræde i Rettergang, ikke afhænde sit Gods, ikke huses
eller hæles af nogen, og Sagsøgeren kunde ved Ekseku
tion inddrive sit Krav paa ham. I det her foreliggende
Tilfælde er det ikke kommet til et fjerde Ting, da sag
søgte har bekvemmet sig til at betale for at undgaa at
blive lovfordelt.
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ket, sig underdanigst beklager, at der ingen Rejse
penge der til er bleven given, da er vor naadigste
Villie og Befaling, at I alle Bønder udi bemeldte
Eders Len tilholder, at de deres Fuldmægtige udi
hver Herred om det ikke allerede er sket, Rejse
penge til bemeldte Hylding giver efter som Ret kan
være og efter billig Opskrift paa Fortæring, hvilke
de haver at fremvise, anseende ingen udi saadan Til
fælde sig derfor bør eller kan befri. Dermed sker
vor Villie. Befalende Eder Gud.
2. Torstensons Soldater 161f.lt.
Den rejsende Trop af Svenskens Folk, som her
kom igennem Landet 1644 ved S. Hans Dags Tid
Midtsommer laa en Nats Leje alle sammen udi
Vester Hørdum og Øster Hørdum, og da samme Tid
opaad de med deres Heste og Hopper saavelsom
ogsaa opskår mesten P art al deres Korn paa Mar
ken samme Tid, og samme P arti Folk borttog meget
af Øster- og Vester Hørdum Mænd deres Gode og
Gods, baade Hest og Hopper, saavel som og deres
Vogne, Klæder, Madvarer og andet deres Gods, saa
de derover blev ganske forarm et formedelst samme
Plynderi.
Baade Øster og Vester Gammelby Mænd havde en
ganske stor Indkvartering med Rytterhold baade
Vinter og Vaardag Aar 1644, og da Rytterne drog
bort, lod de læsse de fattige Mænd deres Vogne med
Korn, Madvarer, Klæder og andet Gods, hvad de
kunde finde, og tog saa bort deres ganske Heste og
Hopper saa nær som et gammelt lam Øg og nogle
spæde Føl og drog bort dermed, saa de otte Mænd
i Gammelby kunde ilde stille en Vogn af deres
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Gaarde, saa de blev ganske forarmede derover, og
somme fik saaet noget lidt og somme af dem slet
intet Byg samme Aar.
Den Kvartermester og Korporal, som forgangen
Vinter 1644 hen ved Kyndelmissetid havde Gisselbæk
i Kvarter, og Mads Finch i Gisselbæk da kontribuerede og skattede til, tog da fra ham alt det Kon
gens Tiendekorn, som Hassing Sognemænd havde
ydet ham da noget tilforn samme Aar, saavel som og
tog fra ham en ganske Hob mere Korn og andet
Gods mesten P art hans ganske Formue, saa han be
holdt aldeles intet igen af Kongens Tiendekorn ham
til Gavn eller Bedste i nogen Maade.
Michel Nielsen i Møllgaard (Hvidbjerg v. Aa) blev
jaget fra hans Gaard nu sidst forgangen Aar af
Fjenderne, saa han ikke fik saaet af hans By uden
en Ager af det Slags Korn som hans Nabo kom i
Jorden for ham, i lige Maade blev hans Hest og Hop
per ham frarøvede i denne fjendtlige Indfald, des
lige blev han og hans to Sønner taget bort med Ryt
terne, da de drog bort her af Landet og var borte
paa 3 Ugers Tid, i denne Tid fik han stor Skade paa
hans Vinterrugsæd, som han havde saaet.
Jens Nielsen i Grurup bekostede paa den Rytter
kvinde og Karl, som laa i Kvarter hos ham først en
blaa „Engelst“1) Kjortel til fornævnte Rytter til en
Trøje, kostede 4 Rigsdaler, en blaa Vadmels Kjortel
til Underfoer, kost en Rigsdaler, nok gav han til
Skræderløn en Rigsmark, nok købte han en rød En
gelst Kjortel til en Kappe, som han gav 2 Rigsdaler
og 54 Skæpper Rug for, nok købte han en blaa VadAf engelsk Klæde.
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mels Kjortel til Underf oer, kostede en halv Rigs
daler, Skræderløn 1 Rigsmark, Silke og Knapper til
fornævnte Kappe og Trøje kostede en halv Rigsdaler,
nok et Snørliv til fornævnte Kvinde kostede en halv
Rigsdaler, Skræderløn for fornævnte Snørliv og
noget andet Tøj at gøre til fornævnte Oppasser 4
Skæpper Rug og en Alen rød Rye1), som kom til
Underfoer til fornævnte Kvindeklæder 3 Mark, Lær
red til en Skjorte til fornævnte Rytter kostede 5
Mark, et Pudevaar for 2 Mark, et ny Sengeklæde 2
Sietdaler. Nok bekom fornævnte Rytter et sort Øg
saa god som 20 Sletdaler, en brun Gilding2) saa god
som 10 Rigsdaler. Nok begærede fornævnte Rytter
2 Pistoler med Tilbehør, som han ikke bekom, hvor
for han borttog en brun treaars Gilding saa god som
20 Rigsdaler og mere, nok en Sadel, kostede 2 Slet
daler, et Bidsel med Tilbehør, kostede 1 Rigsdaler.
Og derfor uden uberegnet 01 og Mad og Hø og Havre,
Hest at beslaa og meget andet mere han bekostede
paa fornævnte Rytterkvinde og Karl ved en fem
Ugers Tid. Summa beløber fornævnte Bekostninger
halvtredsindstyve og ni Rigsdaler og en Sietdaler,
V/2 Td. Rug og 1 Skp. Havre.
Thomas Lauridsøn i Søndergaard i Redsted med
Kone og Børn blev ganske slet jaget fra hans Hus
og Gaard af Fjenden fra 14 Dage før Skt. Valborgsdag 1644 og var saa aldeles fra hans Hus og Gaard
udi seks samfulde Uger, saa han i desmidlertid fik
hverken pløjet eller saaet. Og der foruden tog Fjen
derne desmidlertid hans Plov fra ham saavel som
meget andet af hans God og Gods.
‘) Uldent Tøj.
2) Vallak.
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Synsmænd af hjemled Syn i saa Maader, at de
havde været til Syn til den Boel udi Øster Hørdum,
som Peder Madsøn paaboet og sammesteds hængt og
ved Livet ombragt befandtes udi forløben fjendtlig
Tid, da Fjendens Flok der udi Byen laa indkvarte
rede. Først saa de et Stue- eller Rallingshus afdelt,
1 Østerende en Kammer, dernæst hos en liden Stue,
et Frammers og udi Vesterende en liden Kammers,
alt fornævnt under et Tag og Tække bebygget og er
til Hobe XI Par Spænder, befandtes ude Stuen under
tre Bjelkerum 5 gamle Vinduer, 1 Grydekakkelovn,
2 gamle Stuedøre med Lukkelse paa, 2 indlugte
Sengesteder med Panel og Skydedøre derfor, nok 2
andre Døre med Lukkelse paa.
Christen Christensøn i Isterup stedde sig med den
svenske Rytter, som laa i Kvarter hos ham noget før
Paaske Aar 1644 og lovede at ville tjene Svensken
for R ytter og tilbød sig straks a t ville drage med for
nævnte Rytter til Kvartermester og tage Kvarter,
men siden købte han sig løs igen hos fornævnte Ryt
ter og maatte saa derefter give fornævnte Rytter et
Kvindeskørt, som blev købt af en Pige paa Lyng
holm.

Gader og Veje i Thisted.
Ved P. L. HALD.

H

VOR THISTED BY LIGGER, fandtes oprindelig en

Landtange af Grus, som Fjorden havde skyl
let op og derved lukkede for en smal Fjord, der
strakte sig mod Nordvest til Skinnerup; den er i
Tidens Løb groet til Eng, hvorigennem det sidste
Minde om Fjorden, Hvidaaen (Skiveren), i daglig
Tale kaldet Bækken, endnu løber; for en Del Aar til
bage delte den Byen i to Dele; nu er den kloakeret,
og faa husker dens bugtede Løb gennem Byen.
Denne Tange af Grus findes endnu, og man kom
mer til den, naar der graves i Storegade og tilstødende
Gader; den har strakt sig omtrent fra Østerbakken
til Store Torv. En lignende Tange lukkede for den
lille Fjord, der fra Dragsbæk naaede hen til Tilsted,
og en lille Bæk her er ligeledes det sidste Minde om
denne Fjordarm. løvrigt er Revlen her for nogle Aar
siden blevet udnyttet til Grusgravning. Her var der
altsaa ligesom ved Thisted en Landtange, et Drag,
deraf Navnet Dragsbæk. Baade ved Dragsbæk og i
Thisted var der til Tider i Bækkene saa stærk Vand
tilførsel, at der begge Steder blev anlagt Vandmøller ;
dog kneb det som oftest om Sommeren med til
strækkeligt Vand.
Under Grusharpningen i Dragsbæk fandtes Mæng
der af Flinteaffald fra Tilhugning af Stenværktøj,

106

P. L. Hald:

Økser og andre Oldsager fra ældre Stenalder, sikkert
Levninger fra en Køkkenmødding.
Tilstedfjordens Bredder blev senere dækkede af
Skov, og ved Dræning af Engen fandtes betydelige
Rester af Egestammer og store Dynger af Hassel
nødder. At noget lignende har været Tilfældet ved
Skinnerupfjorden er højst sandsynligt; i alle Til
fælde er der fundet en Del Oldsager spredt langs den
gamle Fjordkyst. Foruden Fund af Stenaldersager i
Byen og nærmeste Omegn er der ligeledes frem
kommet Fund baade fra Bronce- og Jernalderen1).
Selve Bynavnet Thisted er gammelt og har ligesom
andre Byer, hvis Endelse er —sted, et Personnavn
til Forled; disse Navne er fra Tiden omkring Aar
600. Hvorledes det saa frem i Tiden er gaaet med Be
byggelsen vides ikke, men man kan tænke sig en lille
Landsby i Lavningen paa begge Sider af Bækken
umiddelbart ved dens Udløb i Fjorden. Lille og uan
selig maa den have været, men nogenlunde beskyttet
ved høje Banker mod Øst og Vest, hvor senere en
lille Kirkebygning blev opført omkring Aar 1100;
den har været paa Størrelse og af samme Udseende
som Kirkerne i Omegnens Landsbyer. Kun ud mod
Fjorden og mod Nordvest havde Vindene deres frie
Spil. Den lille Landsby har ingen Middelalderhisto1) Ved Gravning i Nørregade fandtes et større Brudstykke
af en Stridsøkse, i Plantagen og paa Halden er der fun
det flere Stenøkser, ved Sygehuset 2 Flækkeknive, og
under Arbejdet med Stadion fremkom ikke faa Fund,
deriblandt en meget smuk tyndnakket sleben Økse samt
en Mejsel. Ved Stationspladsen er fundet 2 Armringe
af Bronce og i Degnevangen Rester af et Lerkar med
Bronceknap. Paa Sofievej og i Vestergade er fundet
Jernaldergrave. Sidstnævnte Sted fandtes et Skelet med
2 Lerkar.
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rie. Den nævnes første Gang 1367 ; men dens Til
værelse har været yderst beskeden, og ingen Fund
fra denne Tid er kommet for Dagens Lys1). Kun
selve Byens Kerne er oprindelig og skabt af Færd
selsveje gennem Byen og Bækken med dens Krum
ninger.

Hovedfærdselsvejen fra V. Han Herred og det
nordøstlige Thy til Mellem- og Sydthy og videre frem
er den nuværende Strandgade, Storegade og Vester
gade; hertil kommer Vejen til det nordvestlige Thy
med de i sin Tid betydningsfulde Ladepladser Han
sted og Vigsø, hvortil Nørregade blev Hovedfærdselsaaren, der førte fra Byens Store Torv. Grundplanen
for disse Færdselsveje ses paa Tegningen.
Den ældste Plan over Thisted By findes i Resens
Atlas fra c. 1670; den maa dog nærmest betragtes
1) Nævnes skal dog, at der ved en Gravning paa Store
Torv fandtes et Vægtlod, som muligvis er af middel
alderlig Oprindelse.
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som et Skema, hvor Bebyggelsen markeres ved de
smaa Legetøjshuse, der ikke har noget med Virkelig
heden at gøre. Saa meget kan man dog se, at Be
byggelsen mod Vest ikke naar længere end til den
nuværende Vestergades Begyndelse. Kun ud for Kir
ken ligger nogle faa Huse; mellem disse den gamle
Latinskole.
Paa store Torv, der er en Afgravning af Kirke
bakken, ligger Salig Peder Matzøns1) Gaard (1) og
Hauge (2) samt Raadhuset (3), foran hvilket Tin
get findes (4). Endvidere Storegade (8) med sin
Fortsættelse over den „store Træbro“ til Bjerget.
Nørregade (11) synes at omfatte ikke blot den nuvær.
Nørregade, men ogsaa Østergade. „Knachen“ er
ubebygget, Peder Griises Gyde2 (9) er det nuværende
Havnestræde. Den helt forsvundne „Bispegaard“ (7)
har ligget neden for Plantagen. Og saa er der Bæk
ken, som slaar sine Bugter gennem Byen ; for
Færdselens Skyld var der 2 Broer, den „store Træ
bro“, som allerede er nævnet, og den „lille Træbro“
ved det nuværende Nytorv.
Hvornaar Gadenavnene er kommet frem er ikke
klart. Oprindelig har der sikkert ingen været; Byen
var saa lille, og alle var stedkendte; derfor finder
man „Nør i Gaden“ (1650), „Nør i Byen“ (1672),
men ogsaa „Nørgade“ (1652), men efterhaanden
*) Den „ærlig og Welachte Mand“ Peder Matzøn, der døde
1670, var „kongl. Maj. Ridefoged til Ørum og Indvaaner
og Tolder udi Thisted“. Han var 1. Gang gift med Bar
bara Nielsdatter Rosenberg, Enke efter Præsten Peder
Poulsen Kitting. Paa dennes Epitafium i Thisted Kirke
ses foruden Præsten og hans Hustru i Baggrunden en
Mand, som rimeligvis er Peder Madsen.
2) Navnet rimeligvis efter Raadmand Peder Nielsen Griis,
der døde 1635. (Epitafium i Kirken).
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fæstner Benævnelsen Nørregade sig. „Øster i Byen“
(1662 og senere) er Betegnelsen for Østergade. E t
lignende Forhold gør sig gældende med „Sønder i
By“ eller „Sønder i Byen“ (begge 1650 og senere)
som Betegnelse for Søndergade. Vestergade maa
være det samme som „ved Kirken“ (1651, 1664 og
følg. Aar) og „Vester i Byen“ (1671).
Storegade kendes tidligst fra 1653, men har ogsaa
Navnet „Adelgade“ (1651) og senere (1699) sammen
med Vestergade nævnes den som „Allvejen“ og
„Adelvejen“. Ligeledes kan anføres „Paa Bjerget“
(1658 og følg. Aar) og „Bjerget“ (1663) som Be
nævnelse for Østerbakken og „Under Bjerget“ (1656)
Betegnelse for Begyndelsen til den nuvær. Strand
vej ; Strandgade kaldes „Ved Stranden“ (1662). Det
er antagelig i Slutningen af det 17. Aarh., at Gade
navnene fæstner sig, og da nærmere bestemt de Ga
der, der har Navn efter Verdenshjørnerne.
Den næste Byplan findes i Pontoppidans Atlas fra
1768. Af den ses, at Bebyggelsen er begyndt langs
Vestergade, men i Enkelthederne er det ikke muligt
at følge Æ ndringerne; dog lægges Mærke til, at
Bispegaarden er afsat, men anføres som „nu af
brudt“ ; dette havde fundet Sted 4 Aar i Forvejen.
Nu mindes den gamle Gaard ved et Gadenavn. Op
rindelig kaldtes Strækningen fra Lille Torv til Plan
tagen Bisgaardsstræde, nu er den delt i Bisgaardsgade og Plantagevej. 1761 oplyses, det, a t Byen
havde 16 Gader og Torve. Paa samme Tid, 1769,
havde Byen det laveste Indbyggertal, der kendes,
nemlig 815. Fra dette Aar begynder en næppe sporlig
Fremgang, og 1781 er Antallet af Gader og Torve
steget til ialt 17.
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Store Torv er Byens ældste Torv ; det er dog først
i den nyere Tid ved Nedrivningen af den Brinckmann’ske Gaard (1936), at det er kommet til at svare
til sit Navn; det har altid været Hovedtorvet. 1660
betegnes det kort og godt „Paa Torvet“.
Lille Torv kaldtes 1769 „Mellem Torv“, hvilken
Betegnelse for saa vidt godt kunde passe, som det
ligger mellem Store Torv og det nuværende Ny Torv.
Sidstnævnte Torv nævnes 1769 som Lille Torv, hvil
ket sikkert er en Fejltagelse, da man samtidig finder
det under Navnet Kringeltorv sammen med Kringeltoftsgyde. E fter Nedrivningen af den Ejendom, der
laa midt paa Torvet, og Torvets Regulering kasse
rede man det gamle, ejendommelige Navn, der dog
havde fortjent at blive bevaret.
Grydetorv, der snarest maa betegnes som en Ud
videlse af Søndergade, har sin Oprindelse af, at Mar
kedshandelen med Potter og Gryder tidligere fandt
Sted her. Ifølge Reglement af 1824 i Anledning af
en Udvidelse af Kirkegaarden skulde „Lærred Mar
kedet“, der hidtil havde været afholdt paa Kirkegaarden, for Fremtiden afholdes paa Grydetorv.
Hjultorv hed oprindelig Knakken, og endnu kan
man høre ældre Folk benytte denne Betegnelse. „Paa
Knak“ nævnes 1658, „Knak“ 1650 og 1673. Knak be
tyder Tue, og Navnet maa stamme fra en Tid, da
Pladsen var ubebygget (se Resens Kort). Betegnel
sen Hjultorv er ikke gammel og er ikke som i andre
Byer Akseltorvet, men Navnet stammer fra et
Drejerskilt. Saaledes averterer Drejer P. Riis 1867
om sit Drejerværksted paa Hjultorvet eller Knakken.
Byens Grænser dannedes af Konsumtionshegnet,
der bestod af Diger og Stakitter, hvis Vedligehol-
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delse forekommer som en jævnlig Udgift i Byens
Regnskaber. E t af disse Diger er senere blevet til et
Gadenavn, nemlig Kastet; et Kast er i Thy et Dige.
Konsumtionslinien er maaske enkelte Gange undergaaet mindre Æ ndringer, men fra 1823 foreligger et
Kort tegnet af Toldinspektør Langeland, hvor Græn
serne er afsat tilligemed de forskellige Bomme, Ste
der hvor Konsumtionen blev betalt.
Paa Kortet (Side 113) ses, a t Bebyggelsen naaede
mod Vest til Møllevej, dog laa enkelte Huse ved det
nuværende Vesterstræde udenfor. Endvidere ses „den
ny Kirkegaard“, d. v. s. den Udvidelse af den gamle
Kirkegaard nærmest Kirken, der fandt Sted 1821.
Det frem gaar endvidere, at Kirkegaarden naaede et
Stykke ned paa det nuværende Storetorv, saaledes at
Raadhuset laa omtrent ud for Raadhusstræde. Dette
Raadhus blev nedrevet, da det nuværende Raadhus
opførtes 1853 og altsaa kom til at ligge paa en Del
af den gamle Kirkegaard.
Ud for Toldbodgade fandtes „Bryggen“, der, ind
til Havnen 1840 anlagdes, var Byens Lade- og Losse
plads.
De forskellige Bomme fandtes følgende Steder:
Vester Bom, hvor nu Møllevej føres ind i Vester
gade, blev 1802 flyttet hertil.
Nørre Bom, hvor Kastet, Nordre Hegn, støder til
Nørregade.
Øster Bom ved Foden af Østerbakken.
Søndre Bom eller Hospitalsleddet ved Hospitalet.
Mellem Bom paa Hjørnet af Korsgade og den se
nere Kronborgvej.
Tingstrup Bom ved Amtsgaarden.
Foruden disse officielle Bomme fandtes der dog
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ogsaa enkelte Led og Baglaager til Lettelse for
Grundejerne, men ogsaa disse stod under „Toldvæse
nets Laas“.
Byens Møller laa uden for Konsumtionslinien ; der
fandtes fire, nemlig „Vester Mølle“ ved Møllevej,
„Winthers Mølle“, „Mellem Mølle“ og „Øster Mølle“,
der angaves at ligge 1657 Alen fra Øster Bom. Af
Stednavne kan nævnes Blegdammen Øst for Bæk
ken og Lars Holst’s Toft langs Tingstrupvej samt
Markedspladsen paa Toften ved den ubebyggede Del
af Vestergade. I en Henvendelse til Øvrigheden og
Repræsentantskabet 1848 hedder det om den ringe
Plads til det saakaldte Toftmarked: „En mere ind
skrænket Markedsplads kan ej tænkes: blot 1 Td.
Land maaske næppe nok, indpælet paa alle Sider
med en eneste Indgang, som tillige er Udgangspunkt,
dette er hele Pladsen, hvor baade Folk og Fæ, Faar
og Heste er pakkede sammen som Sild i en Tønde,
saa den Stakkel, der kommer inderst i Kredsen, maa
have Lov til at blive der indtil Aften“.
Strandgade var ved Stormfloden 7.—9. Jan. 1839
ødelagt, idet henved 37 Ejendomme blev delvis be
skadigede. I Skrivelse til Kancelliet fremgaar det, at
den mod Fjorden vendende Side var saaledes op
revet, „at det var og er forbundet med Fare at pas
sere den. Selv om man havde gjort Forsøg paa at
istandsætte Gaden, saa viste det sig at være spildt,
thi ved Paalandsvind eller ved Højvande bortskylle
des det paaførte Grus og Sand, og Tilstanden var
saadan, at en Indsender i Avisen skriver, at „det
næsten ikke kan forsvares længere at lade den hen
ligge saaledes, og at den hos fremmede, som fra den
Kant kommer til Byen, maa vække højst ufordel-
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agtige Tanker“. Der foreslaas opsat Bolværk langs
Fjorden og Grundejerne paalagt at istandsætte
Gaden, medens Kommunen planerer det indvundne
Grundstykke. Dette fandt ogsaa senere Sted, saa
Gaden derved blev beskyttet for yderligere Øde
læggelser.
Den ældste Benævnelse paa Strandgades Fort
sættelse langs Fjorden var Strandvejen, som den
endnu kaldes, men den Del, der ligger nærmest
Strandgade, kaldtes, som tidligere anført, „Under
Bjerget“ eller „under Øster Bankerne“ (1859). Fort
sættelsen videre Øst paa var Faartoftvejen. Den be
gyndte ved Rakkerbakken, der laa, hvor nu Koopmanns Slagteri ligger, idet dette er bygget paa den
bortgravede Del af den. Den sidste Rest forsvandt
1921 ved Udgravning af Materiale til Havnens to
Ydermoler.
Den øvrige Del af Østerbakken, ogsaa kaldet Sme
dens Bakke, mellem Strandvejen og Aalborg Lande
vej benævntes ogsaa Knakken, der en kort Tid, fra
1887—1892, var udlagt til Dyrskueplads, hvorfor den
ofte endnu kaldes „Den gamle Dyrskueplads“.
Vejen til Faartoft var i Grunden ikke nogen of
fentlig Vej, og en Undersøgelse i 1840’erne paa For
anledning af Repræsentantskabet kom til det Resul
tat, at Vejen ikke vedkom Thisted Kommune, men
mangeaarig Færdsel og Kørsel langs Stranden fra
Faartoft til Thisted havde givet den Udseende af
Vej.
Spørgsmaalet om en Udbedring af Vejen var nem
lig blevet aktuel, idet den ogsaa var ødelagt 1839 af
Stormfloden. Vejen var ganske vist faa Aar i For
vejen blevet repareret, formodentlig nærmest Thi-
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sted, idet der blev klaget over, at der huggedes Ble
ger til Kalkbrænding i Østerbakken. Da det nu alvor
ligt kom paa Tale at skaffe Faartoftboerne en ny
Vej langs Fjorden, nægtede Thisted Kommune at
gaa med til en saadan, men henviste til at benytte
Sennelsvejen.
At reparere den gamle F jord vej var sikkert ogsaa
nytteløst, for Fjorden var en lunefuld Nabo, der ofte
ved Storm og Højvande rev store Huller i den paa
større og mindre Strækninger og derved gjorde den
ufarbar.
Der fandtes imidletid nærmere ved Sennelsvej en
privat Vej, der var anlagt af Lodsejerne som Mark
vej, og hvis den kunde benyttes, vilde det betyde en
Lettelse for Faartoftboerne. E fter lange Forhandlin
ger blev den udlagt som Vej og er den nuværende
Faartoftvej.
Fra 18. Maj 1842 foreligger der en Henstilling fra
Repræsentantskabet til Byfogden, og i den oplyses
det, at der i Thisted ikke er saa faa navnløse Gader,
ligesom der heller ikke findes paamalede Navne paa
Hjørnehusene, hvorfor man henstillede, at disse For
hold ordnedes. Det tog imidlertid Tid, inden der
blev foretaget noget i den antydede Retning, men
1849 fik Landinspektør Buchhave overdraget at opmaale og matrikulere Byens Jorder og Ejendomme,
og da maa Gadenavnene være bragt i Orden ; thi da
han ønskede en Fortegnelse over Navnene paa Ga
derne i Byen, fik han en saadan i Februar 1850, og
den omfattede ialt 38 Gader og Torve, som endnu
kendes. Det er sandsynligt, at Ejendommene sam
tidig fik Numre, nemlig Matrikelsnumre, der 1907
afløstes af fortløbende Gadenumre.
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Det er iøvrigt faa Efterretninger, der paa denne
Tid foreligger om Gadernes Tilstand. Møllevej maa
allerede paa den Tid have faaet sit Navn; 1845 ka
rakteriseres den som en Strandvej og Købstadvej for
Tvorup, Vang og Torsted Sogne samt en almindelig
Møllevej ; den var den Gang i daarlig Stand, og i en
Klage fra Sogneforstanderskabet i Landsognet dat.
2. Decbr. 1847 hedder det, at Vejen fra Vesterbom
ad Thorsted og Tværvejen fra Tingstrupvej til Thorstedvej er de slettest mulige af alle Veje her om
kring, fordi de er saa snævre og udhulede, at 2 Vogne
ikke kan passere hinanden, og i Snelæg kan de ikke
holdes ryddelige.
Forholdene inden for den gamle Bygrænse var
efterhaanden bievne utaalelige med Hensyn til Plads.
I Skrivelse til Indenrigsministeriet 1855 anføres saaledes, „at her i selve Byen næsten ikke mere er
Byggepladser at faa, hvilket har foranlediget, at
Byen i de senere Aar har erholdt en højst uheldig
Udvidelse ved Bygningers Opførelse uden for By
grænsen langs de fra Byen førende Veje". Der var
saaledes udenfor Vesterbom, hvor Vestergade stødte
til Møllevej, langs Oddesundvejen opført en Del Huse,
saa at der langs Vejens syndre Side efterhaanden var
dannet en sammenhængende Bebyggelse.
Paa dette Tidspunkt var imidlertid en vigtig Hin
dring for Byens Udvidelse fjernet. 1851 blev Kon
sumtionen ophævet og Grænsen, der havde afspærret
Byen fra dens Markjorder, forsvandt. Begyndelsen
til Frederiksgade var allerede gjort 1849, men kun
det Stykke af Gaden, der gik fra Vestergade til det
nuværende Frederikstorv. Nu blev den ført videre
i en Bue til Søndergade, og det er sikkert til Minde
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om Frederik den Syvendes Besøg i Byen 1852, at den
fik sit Navn. 1857 opførtes en ny Præstegaard; fra
Hjørnet af denne førte Kirkegaardsvej til den ny
anlagte „Assistentkirkegaard“, som fik sin Indvielse
1857. Ved Anlæget af Frederiksgade fik Byen sit 6.
Torv, Frederikstorv, til Afløsning af den omtalte
gamle Markedsplads langs Nordsiden af Vestergade,
som nu blev fri til Bebyggelse.
Udover at der samme Aar blev opført et haardt
tiltrængt Sygehus for By og Amt, blev der i læn
gere Tid fra Offentlighedens Side ikke foretaget
yderligere Bygningsarbejder. Det var ligesom der
trængtes til et Pusterum, inden man gik videre, men
derimod tog det private Byggeri fa t; ved Frederiks
gade blev opført en Arbejdsanstalt, det nuværende
Missionshotel, Bebyggelsen af Vestergade tog yder
ligere F a rt og ligeledes af dennes Forlængelser
Dragsbækvej og Hundborgvej.
Særlig Interesse er knyttet til Skovgade, da Land
sognet her grænsede umiddelbart til Byen. Hvornaar
den første Bebyggelse har fundet Sted, kan ikke paa
vises; paa Pontoppidans Byplan ses Pladsen, hvor
Amtsgaarden ligger, bebygget, men først efter 1800
begynder den egentlige Bebyggelse af Gaden. Den
første Begyndelse til den nuværende Amtsgaard blev
opført 1830 af daværende Vejinspektør Andreas
Stochflet Faye. Den karakteriseres 1843 som en af
„Byens smukkeste Ejendomme“. Faye døde 1842, og
Aaret efter sælger hans Enke Gaarden til Staten for
6000 Rdlr., da den var udset til at være Bolig for
Amtmanden. Den laa imidlertid delvis i Landsognet,
hvilket ogsaa var Tilfældet med hele Nordsiden af
Skovgade omtrent til nuværende Lilletorv. Allerede
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1844 gjordes Forsøg paa a t faa Amtsgaarden ind
draget under Byen, og Komunalbestyrelsen ønskede
ikke blot denne, men hele Nordsiden af Skovgade
indlemmet, et Ønske, der ogsaa deltes af Beboerne.
Der mentes, a t Halvdelen af Amtsgaardens Areal var
grundtakstpligtig til Byen, men man kunde ikke fastslaa, hvor Skellet fandtes p. Gr. af skete Forandrin
ger. Faye havde saaledes hævdet, at en Ladebygning
var beliggende paa Landsbygrund „for derved at
undgaa Forpligtelse til Tegltags Opbyggelse“. Rente
kammeret resolverede i Skrivelse af 20. Sept. 1845,
at Amtsgaarden ikke skal betragtes som beliggende
paa Bygrund. Spørgsmaalet om Skovgades Indlem
melse dukker i den følgende Tid op. 30. April 1850
blev indsendt Andragende om dens Indlemmelse; der
var Uenighed mellem Beboerne, 6 af disse ønskede at
komme ind under Byen, og Landsognet skulde saa
have 20 Rdlr. aarlig i 10 Aar fra 1854 at regne for det
Tab, det derved led. Imidlertid var de 6 Beboere kun
paalignet en Formueskat paa ialt 3 Rbdlr. 1 Mark,
hvorfor Kommunalbestyrelsen mente, a t 5 Rbdlr. var
tilstrækkeligt. 1851 kom en Undersøgelse af Land
inspektøren til det Resultat, at Grænsen mellem By
og Land maatte drages gennem selve Amtsgaarden,
da Ladebygningen og en Del af Vaaningshuset
viste sig at ligge paa Købstadgrund. I Skrivelse af
28. Juni 1864 til Indenrigsministeriet rettes der igen
Henvendelse om Skovgades Indlemmelse tiltraadt af
en Del af Ejerne. Dette gjaldt ogsaa den Grund, hvorpaa Realskolen ligger. Først ved Skrivelse af 1. Juli
1876 blev det bifaldet, a t de paagældende Arealer paa
Skovgades Nordside samt Realskolens Grund fra 1.
Juli 1877 „saavel i verdslig som i gejstlig Hen-
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seende indlemmes i Thisted Købstad“. Amtsgaarden
vedblev fremdeles a t høre til Landsognet.
Anlæget af Struer—Thisted Banen gav Anledning
til, a t Kvarteret Syd og Vest for Frederiksgade blev
bebygget. Mellem Frederiksgade og den Søndre Kirkegaard valgte man a t lægge Stationen, og man forstaar saa godt Samtiden, a t denne Plads blev valgt;
den laa jo blandt andet kun faa Minutters Gang fra
Byens Hovedtorv, og man kunde den Gang ikke ane
noget om den Udvikling, der senere har fundet Sted.
En ny Gade, Jernbanegade, ledede Færdselen fra Sta
tionen til Torvet; den skar Frederiksgade ved Præstegaarden, og en betydelig Udgravning af Kirke
bakken blev nødvendig; her var iøvrigt ingen Be
byggelse; at et gammelt Hus, „Pjaltenborg“, for
svandt ved denne Lejlighed, føltes ikke som noget
Savn. Frederiksgade maatte iøvrigt endnu en Gang
holde for. Da Dronning Louises Bømeasyl blev byg
get 1889, blev Gaden delt, Stykket fra Vestergade til
Stationspladsen beholdt sit gamle Navn, medens det
øvrige Stykke til Søndergade blev til Asylgade.
Paa samme Tid tages Markjorderne Vest for Frede
riks Torv mellem Stationspladsen og Vestergade ind
under Bebyggelse. 1883 opførtes Vestre Borgerskole,
og Skolegade blev anlagt; lidt senere Kongensgade
med Kr. Koldsgade og 1899 Bryggeri vej. Dr. Louisegade, der paa samme Tid førte fra Stationspladsen til
Skolegade, videreførtes (1902) til Bryggerivej.
Nord for Vestergade, parallelt med denne, udlægges
1890 Rosenkrantzgade paa Jorder, der havde tilhørt
Amtmand Rosenkrantz. En anden Forbindelsesvej
mellem Møllevej og Tingstrupvej blev J. P. Jacobsensgade (c. 1900).
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Efter 1914 begynder et nyt Afsnit af Byens Ud
videlse, idet en Række Haveselskaber anlægger nye
Gader, som efterhaanden er bleven bebyggede, saa
at der uden om den gamle By efterhaanden er vokset
nye Kvarterer frem. 1945 er Gadernes Antal saaledes vokset til 89 iberegnet Torvene, men en nøjere
Redegørelse for denne Udvikling skal der ved denne
Lejlighed ikke kommes nærmere ind paa.

Ved Udarbejdelsen er benyttet foruden Thisted Kirkebøger
og Thisted Amts Avis de i Byens Arkiv opbevarede Regn
skabspakker og Protokoller samt Bytingsprotokol (i Lands
arkivet) og Protokol for Sogneforstanderskabet i Landsognet

Karen Friis, Hvidbjerg Thybolm.
Af J. SLOTH ODGAARD.
OM DRENG har jeg utallige Gange hørt Navnet

S

Ka’ Friis, som hendes Navn udtaltes i Folke
munde. Og jeg har hørt utallige Historier om hende.
Navnet Friis henleder straks Tanken paa, at hun er
af „fornem Stand“, som man kaldte det paa Landet.
Jeg har derfor søgt at føre hendes Stamtavle et
Par Led tilbage.
Hun var Datter af Lars Jeppesen i Hvidbjerg, der
den 6. Februar 1795 blev gift med Ellen Marie Friis
fra Resen i Skodborg Herred. Ellen Friis blev døbt
i Resen Kirke den 25. November 1770 og var Datter
af Degnen i Resen. Kirkebogen siger ikke, hvad Deg
nen hed. Men ifølge E jnar Poulsen: „Hardsyssels
Degne“ hed han Hans Friis, der var Sognedegn i
Resen Sogn fra 1751—1771 ; han var gift med Ellen
Lauritsdatter Sommer, der døde 15. Februar 1764.
I dette Ægteskab var der 5 Børn. Degnen gifter sig
2den Gang. Hvem hans 2den Kone er, meldes der
ikke noget om, men det maa jo være Moderen til
Ellen Marie Friis. — Der gik et Mundheld paa Thyholm om Ellen F riis: „Til Lykke, Ellen Friis, jeg
hører, din Ko er død!“ — Til hvilken Begivenhed
dette Mundheld refererer sig, ved jeg ikke. Man
kunde jo tænke sig, at hendes eneste Ko var død,
og at godhjertede Mennesker havde givet hende en
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ny Ko, der var bedre end den, der døde. — Ka’ Friis
boede i Nr. Hvidbjerg paa „æ Gaad“, som man kaldte
det. Huset laa ved Vejen efter „Gravgaard“.
I mine Forældres Barndom havde hun en Hund,
der hed „Færdig“. Naar Skolebørnene fik en daarlig
Finger eller en daarlig Taa, skulde de ind til Ka’
Friis, der smurte Fedt paa det daarlige Sted, og
„Færdig“ slikkede saa Fedtet af, og den daarlige
Finger eller Taa kom sig som oftest ret hurtigt.
Mange var ellers bange for Ka’ Friis, idet man
troede, hun kunde hekse.
Hun gik jævnlig ud med sin Krukke for a t tigge
Mælk m. m., og hun vendte som oftest Sætningerne
forkert, naar hun talte med Folk. En Gang kom hun
ind i „Gravgaard“, hvor man sad og spillede Kort.
Hun siger saa: „I sidder saa Ran herinde og spiller
Gæs, mens Kortene løber ude i Kornet“.
En anden Gang sagde hun: „Jeg vilde saa Ran
saa gerne sætte min Krukke herinde, mens jeg gaar
et P ar Steder om under Kakkelovnen“.
En Gang, hun var ude, havde hun en Byld paa
et vist Sted. Hun sagde da noget lignende som : „Jeg
har en Byld, det er snart en Skam at sige det, nu I
sidder ved den velsignede Davre, i min Bagdel“ (Ja,
hun talte jo altid Jydsk!).
Hun døde i 1870 paa Smerup Fattiggaard — som
den allerførste af Fattiglemmerne dér. Gaarden var
vist samme Aar købt til Fattiggaard.
I Kirkebogen staar blandt Dødsfaldene følgende:
18/n 1870: Karen Larsdatter Friis, Enkekone, Al
misselem i Fattiggaarden, Enke efter Skræder Niels
Pedersen, Hvidbjerg — 81 Aar. (I Folketællingen
for 1845 staar hun for at være 49 Aar, saa 81 Aar
stemmer vist ikke).
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Om Karen Friis har jeg hørt meget som Dreng;
men jeg har aldrig hørt hendes Mand omtalt eller
hørt, at hun var gift. Men han er meget interessant
at studere.
„Thisted Amtsavis“ omtaler først i Aaret 1844, at
„den lærde Skræder“ paa Thyholm er død, og at
„Aarhus Avis“ har omtalt Skræderen som meget
lærd. Jeg fandt da i Aarhuus Stiftstidende følgende
Eftermæle over ham:
„Den 19de1) December 1843 jordedes i Hvidbjerg
Kirkegaard paa Thyholm den i en vid Omkreds bekjendte saakaldte „lærde Skræder“ Niels Pedersen.
Han vil i intellektuel Henseende blive savnet af
mange, der rigtig kjendte ham og vidste at vurdere
hans for sin Stand sjældne Kundskaber. Det er vist
ingen Overdrivelse, naar der paastaaes, at han mere
end nogen Almueslærer virkede til Ungdommens Op
lysning og Folkets Dannelse i den Kreds, hvor han
færdedes ; thi som Landsbyskræder kom han i mange
Huse og i Forbindelse med mange Mennesker, og det
var hans største Lyst at oplyse andre og meddele
dem de Kundskaber, han selv havde erhvervet.
Skønt han fra Barndom af var ringe oplyst, havde
han dog siden ved egen Flid bragt det til en Dan
nelse, der var beundringsværdig og saare sjælden at
finde i Bondestanden.
Fordi man i Ynglingealderen paa hans Vandrin
ger stedse saa ham med en Bog i Haanden, blev han
længe af Almuen kaldet „den gale Skræder“.
Han anvendte længe sin hele Fortjeneste ved
I Kirkebogen er Datoen for Skræderens Død d. 20. De
cember, begravet d. 28. Decbr. 1843. Han er Søn af Hus
mand Peder Andersen, Flovlev, og han er død af Svæk
kelse — 58 Aar gammel.
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Haandværket paa at købe Bøger, og der blev næppe
udgivet en Bog i nogen Videnskab, at han jo købte,
læste og studerede den, saa at han i Manddomsalde
ren, begavet med en tro Hukommelse, med Rette tog
Plads blandt dannede Mænd.
Ja, endogsaa de Lærde, der kjendte ham, saa ham
meget gjerne i deres Selskab og behøvede ikke at
skamme sig ved ham; thi i det Hele taget stod han
ikke tilbage for nogen dannet Mand, og i adskillige
Videnskaber som f. Ex. Geographi, Historie, Stati
stik, ectr. havde han stor Styrke.
Mange Skolelærere, hvoriblandt ogsaa Indsende
ren heraf, fordrev ofte flere Timer i hans Selskab,
lærerig og behagelig, og jeg er vis paa, at Hvo som
ret kj endte ham og var længe vant til hans Omgang,
ogsaa med Længsel maa savne og med Agtelse min
des ham.
Hans Sognepræst1), i hvis særdeles Yndest han
stod, holdt ham gratis ved hans Jordefærd en hæder
lig Liigtale over Matthæi Evangelium 6. C., 19 føl
gende V.
Gid mange som han, i Stedet for at sætte deres
Hu til det Jordiske, vilde anvende mere Omhu for
at danne deres Aand, da vilde der ikke høres saa
mange Klager over Uorden i Bondestanden, og først
da kan Regjeringens Omhu og Opofrelse for Almue
oplysning bære Frugter ; thi det gamle Ordsprog bli
ver altid sandt: Ingen kan hjælpes uden den, der
selv vil lade sig hjælpe.
O . . . . Sk .. ., d. 8de Januar 1844.“
Det er sikkert Odbye Skole, der skal staa, naar
x) Hans Sognepræst var Pastor Winther, der var Præst
i Hvidbjerg-Lyngs fra 1821—1851.
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Prikkerne erstattes med Bogstaver, og det er sikkert
Læreren fra Odby, der har sat Skræderen dette
smukke Eftermæle. Hans Navn var Chr. Olesen, f. i
Barslev 1798, Lærer i Odby fra 1818—1861.
Thisted Amtsavis omtaler som nævnt Artiklen;
men den nævner ikke, hvad Skræderen hed. Derimod
nævnes det, at Artiklen i „Aarhus Avis“ har vakt
Opsigt, samt at en Hr. B. har protesteret paa flere
Læreres Vegne mod, at Skræderen havde virket mere
i Oplysningens Tjeneste end mange Lærere.
Jeg har ikke kunnet finde Hr. B.s Artikel, men
jeg gætter paa, at Hr. „B.“ er Lærer Bransholm i
Helligkilde Skole. Lærer Bransholm var vist en
meget oplyst og dygtig Lærer. Hans Haandskrift er
noget af det mest sirlige, man kan tænke sig. Forstaaeligt, om han ikke har villet lade sig gaa paa af
Skræderens Viden.

Smaastykker.
Ved ANTH. FUGLSANG.

Hovedgaarden Nørtorp, hærget af Sandflugt.

I

FØLGE Rentekamrets jyske Stifters Kontor-Jour

nal D 1774 Nr. 52 havde Propr. Jørg. Mygind i
Juli 1773 paa Grundlag af et medsendt Tingsvidnes
Udsagn andraget om at faa saavel Hovedgaardens
som Bøndergodsets Hartkorn nedsat paa Grund af
ødelæggende Sandflugtsskade. Kamret havde der
efter ladet Amtmand Hauch vide, at Andragendet
vilde blive taget op til nærmere Overvejelse, saafrem t Mygind indsendte Oplysning om, hvor mange
Læs Hø der kunde slaas aarligt og hvor mange Hø
veder græsses paa de tilsandede Engstrækninger,
hvor store Strækninger Lyngslæt og Tørvejord o.
desl. der var ødelagt af Sandflugt, samt bevise, at
han ikke selv havde foranlediget Sandflugtens Opstaaen, men tværtimod af al Magt søgt at hindre
dens Udbredelse.
Som Svar indsendte Mygind et nyt optaget Tings
vidne, som klart oplyste, at den meste og bedste Del
af Hovedgaardens Enge, Tørvejord og Fædrift var
lagt øde, saa det aldrig mere vilde kunne bruges,
hvorfor det fremtidigt var Agerjorden, der alene
kunde give nogen Indtægt. Han haabede derfor, at
Andragendet kunde bevilges „paa den Maade, at
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Nortorp Hovedgaard, der staar for Hartkorn Ager
og Eng Hovedgaardstakst 47 Tdr. 3 Skpr., maa ned
sættes til 30 Tdr. eller — om Kamret hellere i Ste
det, i Henhold til hans Skrivelse af Januar 1774,
ifølge Frdng af 13/5 1769, vil yde ham 4 Aars Skatte
frihed paa hans Hovedgaardstakst, da Gaarden er
bleven ufri paa Grund af, at han har bortsolgt Bøn
dergodset, hovedsagelig til Fæsterne. I saa Fald vil
han frafalde Kravet om Hartkornsnedsættelse.
Hertil gør Rentekamret en Bemærkning om, at
tiltrods for, at Mygind har forsømt at benytte sig af
§ 2 i Frdngn af 1769, har Fæstebønderne dog erklæ
ret sig villige til at se bort fra denne Forsømmelse.“
Amtmand Hauch havde anbefalët a t yde Mygind
de 4 Aars Skattefrihed paa Hovedgaarstaksten, fordi
den kgl. Kasse derved vilde tabe mindre, end hvis
Hartkornet nedsattes. Følgende gammel Praksis til
bød da Rentekamret at yde Mygind 3 Aars Skatte
frihed, hvilket denne erklærede sig tilfreds med,
hvorefter Kongen, Christian VII, stadfæstede Over
enskomsten.

Forpagtning af Forstrandsrettighed.
Proprietær Jørgen Mygind, Hovedgaarden Nørtorp paa Hanstholm, ansøgte ifølge Journal i Jyske
Stifters Kontor under Rentekamret i November 1773
om at købe af Staten de Forstrandsrettigheder, som
han i Forvejen havde i Forpagtning for Livstid, og
som strakte sig fra Vangsaaen, hvor den imellem
Havbakkerne løb ud i Havet, og til hvor Aalborghus
Amt begynder (d. v. s. til Skellet mellem Hillerslev
Herred og Vester Han Herred). Og han tilbyder som
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Betaling til den kgl. Kasse 3000 Rdlr. paa Viborg
Snapsting 1775. F ra Skødeoverdragelse og til Be
taling sker, yder han gangbar Rente af Købesummen,
medens Forpagtningsafgiften bortfalder.
Ligeledes ønskede Mygind at købe Forstrands
rettighederne i Hassing Herred, d. v. s. fra Skellet,
hvor Lodbjerg og Rotbøl Strand ender og Hvidbjerg
v. Aa Strand begynder, og til Vangsaaen. For denne
Strækning, som Etatsraad Moldrup, Vestervig Klo
ster, havde Forpagtningen af, bød han 2000 Rdlr.
Amtmand Hauch har paategnet Ansøgningen sin
Anbefaling, men Rentekammerkollegiet afslog Salg
og benyttede Lejligheden til igennem Amtet at for
høre sig om visse af de to Forpagteres Forhold, som
de begge besvarede i Maj 1775. Mygind erklærede,
at han aldrig havde benyttet sig af nogen Forkøbs
ret (ved Strandingsauktioner) og gerne frasiger sig
de overladte Rettigheder dertil. Derimod vil han godt
have uhindret Fortrinsret til at paatage sig Bjerg
ning af Indstrandinger i hans Forpagtningsdistrikt,
og foreslaar til Fordel for de Skibbrudne, at Skib
og Gods ved Auktioner sælges stykvis i Stedet for
samlet, da de derved vil faa mere ud deraf. Dette
Forslag anbefaler Landsdommer Steensen som bil
ligt og ret. —
Etatsraad Moldrup erklærer, at han aldrig har be
nyttet anden Forkøbsret ved Auktioner end at han
fremfor alle andre maa bjerge mod billig Bjergeløn
og akkordere med Skipperne paa indstrandede Skibe
om en vis P art af Skib og Ladning i Bjergeløn in
natura, samt Benyttelse af sin Ret til, naar indstran
dede V arer kommer til Auktion, forlods at maatte
have de opraabte Varer for højeste Bud. Og naar
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blot disse Poster vedblivende maa forundes ham, saa
frafalder han gerne Forkøbsrettighederne.
Moldrup bemærker endelig, at Strandforpagtnin
gen, som han godt vil beholde, næppe fratages ham,
da han i de sidste to Aar har svaret Kongen 200
Rdlr., uden at det ringeste er kommet i Land til
hans Fordel. —
Derefter tilbød Rentekamret Propr. Mygind For
pagtningen af de to Stranddistrikter, som han havde
ansøgt om at købe, med den Ændring, at Forkøbs
rettighederne bortfaldt mod at den aarlige Forpagt
ningsafgift nedsattes med en Tredjedel. Dette vilde
Mygind ikke gaa med til. Han forlangte en Godt
gørelse af 300 Rdlr. I modsat Fald vilde han fra 
sige sig Strandforpagtningen.
Rentekamret henvendte sig efter dette Afslag
igennem Amtet til Etatsraad Moldrup med Fore
spørgsel, om han vilde beholde sin Forpagtning under
de ændrede Vilkaar, hvortil Moldrup svarede, at
naar han skulde fratages sin Forkøbsrettighed til
indstrandet Gods og Vrag og kun beholde Strand
forpagtningen, saa forlangte han Forpagtningsafgif
ten nedsat med Halvdelen, fra 100 til 50 Rdlr. aarligt. Amtmanden fandt dette Forlangende grundet.
Og Kamret slog til.

E n Indstranding.
Medens Forhandlingerne med Propr. Mygind om
den ændrede Forpagtning endnu stod paa, meldte
Amtmand Hauch til Rentekamret, at der paa Han
sted Strand i Ørum Amt sidst i Marts 1775 var ind
strandet et Vrag uden levende Folk ombord, ladet
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med Tommer og Brædder, som sandsynligvis stam
mede fra Norge. Og da Strandforpagter Jørg. My
gind havde ansøgt om at maatte bortsælge Ladnin
gen ved offentlig Auktion mod Aflevering af de ind
komne Penge i Amtstuen, hvilken Disposition Hauch
fandt billig, uden at han dog havde villet meddele
Tilladelsen uden først at spørge Rentekamret.
Kamret ønsker i den Anledning oplyst Vejlængden
mellem Hansted og Thisted, hvor Varerne skal op
lægges til Auktion, samt hvilke Bekostninger Trans
porten vil føre.
Hvortil Amtmanden oplyser, at Afstanden er 3
Mil og at den bjergede Ladning bestaar af 170 Fyrre
træer fra 6 til 8“ tykke og ca. 150 Tylvt Brædder,
enkelte og dobbelte, fra 4 til 10 Fod. Af Sejl, Anker,
Tovværk etz. findes kun 2 Ankre, hvoraf det ene
brækket. Der er saaledes kun Ladningen til at bære
Udgifterne. Og da en Bondevogn kan transportere
ad Gangen et Stk. Fyrretræ og halvandet Tylvt
Brædder, vil Vognlejen alene, regnet efter 2 Mark
pr. Mil, beløbe sig til 300 Rdlr. Ved Auktionen vil hver
af Træstammerne kunne koste fra 3 til 6 Mark og
hver Tylvt Brædder fra 3 til 8 Mark. Der vil saaledes
kun blive lidt til Bjergningsløn, Sammenkørsel i Klit
ten og Vagthold m. v. og slet intet til Ejerne, saafrem t saadanne skulde dukke frem.
Han slutter med Haabet om, at Mygind kan gives
den ønskede Tilladelse, da han er kendt som en ret
sindig Mand, der har „Tilbøjelighed til paa den ret
færdigste Maade at behandle de i hans Distrikt ind
strandede Folk“ (og Effekter) paa.
Og Tilladelsen gaves paa de sædvanlige Vilkaar.
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Fra Brændevinsbrændingens Tid.
Ifølge Rentekamrets jyske Kontor Journ. B 1773
Nr. 472 henvendte Konsumtionsforpagter Winther i
Thisted sig i November med Klage over, at han ved
sine Inkvireringer angaaende den ulovlige Brænde
vinsbrænden og Salg deraf intet Held har haft paa
Grund af Bøndernes og andre Landboeres Lukken og
Laasen for deres Brændevin og ulovlige Brændevins
tøj, ja de trodser endog og forbyder, at der lukkes
op for de Steder i Husene, hvor de gemmer deres
forbudte Ting.
Winther anmoder derfor Rentekamret om Til
ladelse til at opbrække Laase for Døre og Kister,
som Beboerne ikke selv godvilligt vil aabne. Ogsaa
Proprietærer og Præster er modvillige og vrange,
da de er af den Mening, at Undersøgelse ikke maa
ske hos dem. Han anmoder da tillige om at faa Mid
ler i Hænde til baade at beslaglægge Brændevin og
konfiskere Brændevinsredskaber, hvor han finder
saadant. Og endelig ønsker han Tilladelse til, at ikke
blot Konsumtionsforpagtere, men ogsaa Købstad
borgere maa rekvirere saavel Herredsfoged som den
nes Skriver til at tage med paa deres Inkvisitions
ture ud paa Landet.
Antagelig foranlediget af Winthers Anmodning
spørger Byfoged Steensen i Thisted i Marts 1774 om
Forordningen til Brændevinsbrænderiets Afskaffelse
paa Landet skal forstaas saadan, at det paa vedkom
mende Inkvirents eget Ansvar er tilladt ved Rettens
Hjælp, ved Inkvisition, at beskikke en eller flere Be
fuldmægtigede til paa Embedets Vegne at bivaane
slige Forretninger i en fremmed Jurisdiktion og
anden Mands Herred, da Borgere i Thisted paastaar,
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at Byfogden, selv om han er nærværende, skal be
skikke dem saa mange Befuldmægtigede, som de
agter at dele sig i P artier til (naar de i Hob tager
ud for at finde ulovligt Brændevinstøj ) for at de paa
en Gang paa fremmede Steder kan gribe videre om
sig. Der kan maaske blive Tale om Beskikkelse for
50 Mand eller derover.
Rentekamret svarer, at da Forordningen kun inde
holder, at Rettens Betjente skal medfølge, medens
det ikke befales at medtage Fuldmægtige, saa kan
Inkvirenter henvises til Amtmanden angaaende saadanne, som da vil føje den fornødne Anstalt.

En Thisted Rektor.
Ved C. KLITGAARD.

OM BEKENDT havde Tisted Latinskole fra 1549

S

til den, ligesom Latinskolerne i vore øvrige Smaakøbstæder, blev nedlagt 1739, fordi disse Skolers
Indtægter var for smaa og deres Antal af Disciple
for ringe til, at Institutionerne kunde virke tilfreds
stillende. Rektorernes og Hørernes (o : Adjunkternes)
Løn var saa lille, at det som oftest var uheldige Per
soner, der søgte disse Stillinger, og var det mere ha
bile Folk, der blev ansat, søgte de snarest muligt
bort igen til Præsteembeder eller andet og bedre
lønnet Erhverv.
Blandt Tisteds mindre heldige Rektorer var Jakob
Pedersen Holst, der blev Rektor her under „Kejser
krigen“ 1628, og som antagelig var „Holstener“
o : Slesviger. 1637 blev han afskediget paa Grund af
Forsømmelighed og Drikfældighed, og Provsten Sve
der Poulsen Kitting, Præst i Tisted, lod 3. Okt. 1637
i Tisted Kirke i Nærværelse af Borgmester Steffen
Nielsen, Byfoged Rasmus Broch og Præstens 4 Med
hjælpere: Jens Hillerslev, Chr. Tøgersen, Peder
Fjallerslev og Mogens Simonsen, alle Borgere i Ti
sted, tage Vidne af Høreren ved Tisted Skole, Jens
Olufsen, og Disciplene i Skolens Mesterlektie (o:
ældste Klasse) : Malte Christensen, Chr. Madsen
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Bødker, Mogens Jensen Kobberø, Chr. Lauridsen
Klim, Anders Pedersen Ringh, Mogens Villadsen,
Anders Pedersen Villerslev, Chr. Pedersen, Hillerslev og Thøger Madsen, ialt 9, om Rektorens Forhold.
Allerede 16. Juni 1637 havde Biskop Chr. Hansen
været i Tisted for at undersøge Skoleforholdene og
havde der haft en Samtale med Rektoren i Over
værelse af Præsten i Vang, Jens Christensen Kaasøe,
Præsten i Nørhaa, Anders Nielsen, Præsten i Sjørring, Jens Christensen Spend, og Præsten i Hund
borg, Bertel Christensen Møborg, og om, hvad der
var blevet talt ved denne Lejlighed, havde de fire
Præster udtalte sig skriftligt.
Undersøgelserne af Rektor Jakob Holsts Forhold
endte som anført med, at han blev afskediget fra
Stillingen; men hermed var han naturligvis ikke til
freds, og han indankede Vidneudsagnene for Viborg
Landsting for at faa dem kendt magtesløse. For
Landstinget 31. Jan. 1638 mødte hans Fuldmægtig
Laurs Pedersen, Foged paa Øland, paa hans Vegne
og indstævnet var den forannævnte Hører, de 9
Skoledisciple, de 4 Præster fra Ty og endvidere Bi
skop Chr. Hansen, Provst Sveder Kitting, Borg
mester Steffen Nielsen, Byfoged Rasmus Broch og
Tistedpræstens 4 Medhjælpere. Høreren og de 9 Di
sciple havde vidnet om Rektorens „adskillig Uskikkelighed og Forsømmelse udi Skolen med Snusen Tobak
og andet mere“, og Hovedanklagen synes altsaa at
have været Rektorens Brug af Snustobak i Skole
tiden. Rektoren mente, at disse Skolepersoner havde
vidnet „af Rædsel“, d. v. s. af Frygt for Biskoppen
og Provsten, og hvad angik de 4 Præsters skriftlige
Vidne om Samtalen mellem Biskoppen og Rektoren,
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mente Rektoren, at det var urigtigt i Henseende
baade til Gengivelse og Fortolkning af hans Ord til
Biskoppen, og han mente, at de havde udtalt sig saaledes for at behage Provsten i Tisted.
De indstævnede Personer mødte ikke for Lands
tinget, og heller ingen paa deres Vegne, hvorfor
begge Vidneakterne kendtes magtesløse1), og det var
altsaa en Sejr for Rektoren, der dog ikke fik Em
bedet igen; han havde til Stævningsmændene udtalt,
at hans Bolig ikke var i Tisted, men i Lånte Holsten,
hvor han „vilde give Svar, om man havde noget med
hannem at agere“ ; men 1649 boede han dog endnu i
Tisted2).

1) Viborg Landstings Dombog A. 1638, Bl. 74.
2) F. G. Hundrup: Lærerstanden ved Tisted Latinskole;
Program Aalborg 1871.

Til Medlemmerne
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdtes den 30. Maj paa Museet.
Efter Velkomst ved Formanden, Sygehuslæge Toft, Vester
vig, valgtes denne til Dirigent. Formanden aflagde Beretning
og oplyste, at Foreningen nu tæller over 800 Medlemmer, en
Fordobling paa 14 Aar. Historisk Samfund for Thy og Han
Herred har det største Medlemsantal i Forhold til Folke
mængden og har det laveste Medlemskontingent (3 Kr.).
Derefter gav Viceinspektør Hald en Oversigt over det kom
mende Aars Bidrag til Aarbogen. Historisk Samfund bytter
Aarbøger med 27 Institutioner, deriblandt 18 historiske Sam
fund, samt med 10 Foreninger i Sverrig.
Kassereren, Redaktør Lustmp, oplæste det andet Sted an
førte Regnskab, der balancerede med 4426 Kr. Det godkend
tes enstemmigt.
Derpaa oplæstes Regnskabet for Museet, som balancerede
med 6848 Kr. Fra Fabrikant Nielsen, England, var modtaget
20 Pd. Sterl. i Gave (385 Kr.).
Formanden takkede derpaa Museumsinsp. Hald og Redaktør
Lustrup for deres store Arbejde for Historisk Samfund.
Man drak derpaa Kaffe paa Hotel „Royal“. Her drøftede
man den planlagte aarlige Udflugt, som i Aar skal gaa til
Sydthy.
Til Slut fremvistes Thy-Filmen for Deltagerne.
Den aarlige Udflugt i Fællesskab med Turistforeningen
fandt Sted d. 31. August. Den blev i høj Grad vellykket og
talte ca. 100 Deltagere. Turen gik til Hvidbjerg, Thyholm,
hvor Fabrikant Schiødt og Overlærer Grusgaard orienterede
Deltagerne i Byens og Kirkens Historie. Derefter kørte man
til Hindsels og blev elskværdigt modtaget af Proprietær Overgaard, der bl. a. fremviste den prægtige Have og Park, me-
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dens Lærer Riis Olesen gav en kort Oversigt over den gamle
Gaards Historie. Efter en Rundkørsel paa den idylliske Je
gindø sluttede Turen.

Hjem stavnsstævnet i Thisted fra 31. Juli
til 6. August 1947.
Hjemstavnsstævnet i Thisted blev en Sukces for Arrangø
rerne. Det var alle 125 Deltagere i Stævnet enige om. Et
mægtigt Forarbejde var der lagt, og Sjælen i dette Fore
tagende var Overbibliotekar Grønkjær med fortrinlig Støtte
af Boghandler Balleby.
I Løbet af Torsdag den 31. Juli samledes alle Deltagerne.
En Del var indlogeret paa Hotellerne, medens Resten var
indvarteret i private Hjem. Der var arrangeret Fællesspis
ning for Deltagerne paa Hotel „Royal“, hvor ogsaa Fore
dragene blev holdt.
Fredag den 1. August Kl. 9 bød Borgmester Bjerregaard
paa Byens Vegne Velkommen til de festlige Dage i Thisted
og Thyland. De vil faa meget smukt at se i den storslaaede
Natur heroppe i vor minderige Landsdel, udtalte Borgmeste
ren. Derpaa erklærede Landsforeningens Formand, Lektor,
Frk. Sophie Pedersen Stævnet for aabent.
Overinspektør ved Nationalmuseet, Dr. phil. Therkel Mathiassen holdt derefter et interessant og lødigt Foredrag om
Thylands Forhistorie, hvorefter Deltagerne kørte ud paa den
første Tur. Den gik over Kløv, Hjardemaal til Bulbjerg, hvor
Statsgeolog, Dr. Nordmann skildrede Egnens Geologi. Videre
til Set. Jørgensbjerg, hvis storslaaede Udsigt beundredes, og
Overbibliotekar Haugsted gav Deltagerne Indblik i de Kampe,
som menes at have fundet Sted her. Hjemturen gik over
Tømmerby Kirke, som Haugsted forklarede. F ra Kirkegaarden har man en glimrende Udsigt over Vejlerne, og Inspek
tør Welling-Nielsen, Bygholm Vejle, opridsede Vejlernes Hi
storie.
Om Aftenen læste Redaktør Brunsgaard Digte og Fortællin
ger i thylandsk Dialekt, hvilket høstede stort Bifald.
Lørdag var Thisted-Dagen. Den indledtes med et velunderbygget og klart Foredrag af Dr. Nordmann om Thylands
Geologi i Almindelighed. Under Ledelse af Viceinspektør Hald
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blev Thisted Kirke og Museet forevist og gennemgaaet. Ved
Byvandringen om Eftermiddagen saa man bl. a. Biblioteket,
Vandtaarnet, Kalkværket og alle de minderige Steder, der
knytter sig til J. P. Jakobsens og Kr. Koids Navne. Om Af
tenen holdt Forfatteren Olaf Andersen et inspirerende Fore
drag om Kristen Kold.
Om Søndagen holdt Bibliotekar Haugsted Foredrag om Thylands romanske Kirker. Derefter talte Overklitfoged Rasmus
sen om Klit, Sandflugt og Plantage. Dette dannede Grund
laget for Eftermiddagens Udflugt, der gik over Sjørring
Volde, hvor Viceinspektør Hald efter at have forklaret Volde
nes Historie holdt et interessant Foredrag om Skudehandelen
i Thy. Derefter kørte man over Jannerup gennem Nystrup
Plantage til Klitmøller. Hjemtur over V. Vandet.
Om Aftenen holdt Landsforeningen Generalforsamling. Her
blev Dr. Nordmann indvalgt i Bestyrelsen. Efter General
forsamlingen fortalte Lektor, Frk. Sophie Pedersen inter
essant og livligt om sin Rejse til Abessinien i Sommer.
Mandagens Udflugt blev noget af en Oplevelse. Den gik
over Vildsund, Skyum, Villerslev til Lundehøj Jættestue, hvor
Deltagerne maatte i ret Vinkel for at skue Fortidens Begra
velsesplads. Dr. Mathiassen fortalte Jættestuens Historie,
mens Deltagerne nød den smukke Udsigt over Visby Bred
ning. Vejret var under hele Stævnet enestaaende smukt, og i
den klare Augustluft tegnede Landskabet sig dobbelt smukt
mod Vandets dybblaa Farve. Bilkortegen rullede videre forbi
Ginnerup Bopladsen, over Dover til Ydby Broncealderhøje.
Her maatte man igen ty til Dr. Mathiassens store Viden angaaende Forhistorien. I de skønne Omgivelser, der takket
være afd. Museumsinsp. Hans Kjærs Initiativ er blevet fre
det, nød Deltagerne Frokosten. Fra Højene er der Udsigt til
Skibsted Fjord og Draget.
Over Ydby gik Turen til Vestervig Kirke, som blev be
undret for dens monumentale Præg. Ogsaa her forklarede
Haugsted Kirkens Historie. Den er helt nøje knyttet til Klo
sterets Historie og giver et godt Indblik i den Rolle, Vester
vig har spillet i tidligere Tid. Deltagerne kørte nu over Krik
til Agger, hvor Sygehuslæge Toft var kommet til Stede
for at skildre Slaget ved Nabe. Det blev med det samme et
lille interessant Udsnit af Aggertangens Historie. Selv om
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Deltagerne gerne vilde have kølet sig lidt i Vesterhavets fri
ske Bølger, maatte man af Sted. Kaffen ventede i Morup
Mølle. Paa Vejen smuttede man lige en Tur op til Lodbjerg
Kirke for at se den som Modstykke til Vestervig.
Om Aftenen indviede Direktør Hove Deltagerne i Thybo
røn Problemet, som for Landsdelen heroppe har saa stor Be
tydning.
Tirsdagens Foredrag om J. P. Jakobsen af Forfatteren
Ricardt Gandrup maatte desværre udgaa af Programmet.
Lærer Riis Olesen holdt Foredrag om Ludvig Chr. Müller og
Seminariet i Snedsted. I Stedet for Gandrups Foredrag læste
Forfatteren Oluf Andersen op af J. P. Jakobsens Værker.
Eftermiddagens Udflugt gik til Hanstholm. Man kørte over
Vigsø til Hansted, hvor Redaktør Kjeld Jensen redegjorde
for Havnesagen og Tyskernes Fæstningsbyggeri. Der blev
den Dag hvervet mange Tilhængere for Hanstholm Havns
Fuldførelse. Paa Hjemvejen gjorde man Ophold ved Ræhr
Kirke, hvor Haugsted opridsede Kirkens Historie.
Om Aftenen var der Afslutningsfest paa Hotel „Royal“.
Taler og Sange vekslede. Lederne fik en hjertelig Tak for
det vellykkede Stævne, ligesom Thyland, Thisted By og Pres
sen blev hyldet. Flere Deltagere havde Ordet for at fortælle
Minder fra foregaaende Stævner. Det blev sent, inden den
vellykkede Fest blev afsluttet.
Onsdag afsluttedes Stævnet med en henrivende Sejltur med
Motorbaaden „Thy“ forbi Hanklit, Salgjerhøj til Skarrehage
Molerværk.
Deltagerne rejste hver til sit Onsdag Eftermiddag.

R. O.
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Historisk Samfunds Regnskabs
oversigt for 1946.
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,

INDTÆGT:
Kassebeholdning fra forr. Aar ...
Statstilskud .....................................
do.
ekstraordinært .........
Thisted Amtsfond .........................
Pengegave og Renteindtægt .........
Solgte Aarbøger .............................
Medlemsbidrag (801 Medl.) .........
Medlemsrestancer ..........................

Kr. 1338
200
tt
50
tt
250
tt
123
tt
65
tt
2376
tt
24
tt

05
00
00
00
44
00
00
00

Kr. 4426 49

1,
2.
3,
4,
5.
6.
8.

UDGIFT:
Aarbogen, Trykning og Indbinding .................. Kr. 1863 25
Honorar for Bidrag til Aarbogen .................... „ 308 50
Tilskud til Museet ................................................ „ 500 00
Aarsmødet ............................................................. „ 50 00
Portoudgifter ......................................................... „ 80 00
Andre Udgifter ..................................................... „ 142 87
Kassebeholdning .................................................... „ 1481 87
Ialt... Kr. 4426 49
Thisted, 2. April 19/>7.
J. J. LUSTRUP.

Historisk Samfund for Thy og
Han Herred.
Medlemskontingentet er fremdeles 3 Kr.
Nye Medlemmer kunne ved Henvendelse til Redaktør Lu
strup eller Viceinspektor Hald erholde tidligere Aarboger til
nedsat Pris. Af ældre Aargange findes kun 1910, 15, 21, 23
og 1924 i faa Ekspl. Af yngre Aargange mangler 1925, 35,
36 og 1943.
Medlemmer af Historisk Samfund kan til nedsat Pris er
holde følgende Skrifter:
Fortid og Nutid, udgivet af Dansk historisk Fællesforening
(halv Pris 4,00 Kr.).
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, i hvilket National
museets Mænd fortæller om nye Fund og Iagttagelser.
Skriftens Historie i Danmark af E. Kroman fra Reforma
tionen til Nutiden. Bogladepris 6 Kr., for Medlemmer 3,60.
Skriftprover fra Tiden efter Reformationen af Dr. Hjelholt er udsolgt.

Bestyrelsen for Thisted Museum.
Viceinspektor Hald, Formand og Museumsbestyrer. Arki
tekt J. Foged, Thisted. Lærer K. V. Henriksen, 0. Vandet.
Konsul Richard Hove, Thisted. Lærer J. C. Jacobsen, Øsløs.
Redaktør Lustrup, Thisted, Kasserer. Sygehuslæge Toft, Ve
stervig.

