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Ingemanns Moster Maria
og klokker Peder H ind fra Thisted
D ig t o g v ir k e lig h e d
Af rektor, dr. phil. KJELD GALSTER

I.
A INGEMANN var kommet hjem efter sin lange
udenlandsrejse i efteråret 1819, var det hans
lyst i de lange vinteraftener bag de frosne ruder i
kaminildens skær at fortælle og fabulere for slægt
og venner, som han nu genså og hyggede sig med.
En af disse romantiske fortællinger var Moster
Maria (1820 i »Eventyr og Fortællinger«).
Indholdet er i korthed følgende:
»I aften fortæller du os nok eventyret om Rolf
Blåskæg«, siger den lille Gitte til sin Moster Maria.
I det samme banker det på døren, og Hr. Hind
træder ind.
»Du kommer altid, når hun vil fortælle os histo
rien om Blåskæggemanden!« siger Gitte ærgerlig.
»Det var ham, der slog sine koner ihjel«, tilføjer
hendes lille broder Hans belærende. »De er dog rask.
Jeg synes, De ser så bleg ud«, siger Moster Maria,
idet hun kommer ind med lyset.
Det mærkes snart, at Hind, en ung jydsk herre
mand, der er kommet til hovedstaden for at adsprede
sig efter sin hustrus død, er meget optaget af Maria,
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og hun af ham. Hendes søster, Fru Kaptajn S . . . i
hvis hus hun opholder sig, advarer hende, hun tror
ikke paa ham, mener, at han kun er ude efter hendes
medgift. Derimod er Marias kurator meget ivrig for
partiet.
Men i en samtale nogle dage senere vinder Hind
Maria helt for sig ved snildt overdrevne anklager
mod sig selv for at være skyld i sin første hustrus
død — Maria tror heri kun at mærke hans fine,
samvittighedsfulde sind — og så ved at udkaste den
mistanke, at svogeren, kaptajnen, er imod forbindel
sen, fordi han har lånt hendes arv.
Bryllupsdagen kommer. Hinds stemning er noget
trykket, og det hjælper ikke, at Kaptajn S . . . . , der
pludselig kommer hjem og overrækker ham hele Ma
rias arv, søger at sætte humøret op. Endnu værre
bliver det, da lille Gitte pludselig råber: »Men se,
Moster! Hr. Hind har jo blåt skæg, han er jo helt
blå om hagen !«.
Som de sidder ved bordet, siger han på een gang
til sin brud: »Hvilken dato skriver vi idag?«, og da
hun svarer: »Den tyvende«, udbryder han: »I fjor
i denne time døde hun!«. I det samme ser Maria til
sin forfærdelse på ruden ligeoverfor et kridhvidt an
sigt; i samme øjeblik forsvinder det.
Scenen er nu på Hinds herregård nogle måneder
senere. Nu Hind mener, at han er sikker på Maria,
åbenbarer han kynisk sin tidligere forstillelse og list.
Hvert ord »slukker en stjerne på hendes drømmes
himmel«.
Maria må næsten tro, han er en helt anden person
end før, og trækker sig mismodig tilbage til sit sove
værelse.
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»Her var det jo, hans første hustru døde«, tænker
hun, og opdager i det samme en løndør. I værelset
der bagved tror hun til sin rædsel at se sin mand stå
og gnide på kanten af et hjørneskab, og på dette ser
hun blodstænk.
»Ja, han har myrdet sin første hustru«, råber hun
og flygter ud af huset, bort fra sin ægtefælle.
Hind skriver og forklarer hende forholdet: I en
heftig scene, da hans hustru var kommet frem med
sin grundløse skinsyge, havde han stødt hende over
mod bordet. I fortvivlelse havde hun derpå løbet
panden mod væggen. Kort derefter var hun død,
hvoraf vidste ingen.
At han på en måde havde elsket hende, det syntes
Maria klart, og at han aldrig havde haft ondt i sinde
mod hende, det så hun også ; men hendes rædsel var
så stor, at hun aldrig senere vendte tilbage til ham.
Året efter brylluppet døde han.
Maria opholdt sig hos sin søster, og ligesom Gitte
og Hans havde siddet på hendes skød, sad senere de
res børn igen der. Hver gang hendes ulykkelige
bryllupsdag indtraf, lukkede hun sig inde på sit kam
mer, og i flere uger derefter var hun hensunken i
dyb sørgmodighed.
II.
Når Ingemann har digtet denne fortælling (lige
som de tre andre i samlingen 1820), har en af hans
bevæggrunde været almindelig lyst til fabulering.
Han havde lige været gæst en måned hos Tieck i
Dresden og lyttet til denne fortællingens mester, og
nu, han var kommet hjem i kresen af sine egne, hav
de han selv stor glæde af at fortælle.

286

Kjeld Galster:

E t andet motiv er det almindelige romantiske:
dobbeltgængeri, varsler og syner, midnatsslag, sid
ste ord på dødslejet, folkeeventyr. Endvidere rædselsmomentet : muligheden af hustrumord.
For det tredie er der karaktertegningen — og det
er vel mest det, der giver »Moster Maria« en stilling
i Ingemanns produktion.
Marias sind er åbent for drømmens og det overna
turliges verden, dér lever hun, og hun er lidet skik
ket til at møde livets hårdhed, godhjertet og tillids
fuld, åben og ærlig, som hun er.
Hind derimod er et barn af denne verden. Følelsen
må aldrig løbe af med forstanden, livet skal nydes,
svig og forstillelse er tilladt.
Her har vi modsætningen følelsesmenneske — for
standsmenneske, hjertemenneske — hjernemenneske,
som herefter skulde komme til at spille så stor en
rolle i Ingemanns produktion, først og fremmest i de
historiske romaner, hvor stadig hjertemennesket —
Karl af Rise, Drost Peder Hessel, Niels Ebbesen —
er helten, og hjernemennesket — om det så er Val
demar Atterdag — skurken.
Det fjerde motiv for Ingemann, og det, der i denne
sammenhæng interesserer os mest, er, at han i »Mo
ster Maria« får lejlighed til digterisk at gengive et
stykke virkelighed, en tragisk episode i en slægtnings
liv. Thi det var hans mening, efter at han i så mange
år havde færdedes i ideernes tynde luftlag mellem
ånder og alfer, nu vil komme ned på jorden og
skildre mennesker.
III.
At der ligger realiteter til grund for skildringen,
fortæller Ingemann allerede 1845 i »Forerindring«
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til 2. udgave : »Fortællingen »Moster Maria« grunder
sig på en familiebegivenhed, meddelt af fortællingens
hovedperson selv. Næsten alle bepersonerne i fortæl
lingen tilhører ligeledes det virkelige liv; selv dens
fantastiske elementer, der dog ikke ere psychologisk
uforklarlige, grunde sig på meddelelser af forment
lige livserfaringer«.
Fuld besked herom giver han os senere (1862) i
sin Levnedsbog: Moster Maria er hans »Grand
mama« s halvsøster. Hun opholdt sig sammen med
denne hos hans forældre i Torkildstrup præstegård
på Falster. »Hun havde været højst ulykkelig gift
med en besynderlig uhyggelig enkemand, der for
nemmelig kun havde efterstræbt hendes formue, me
dens han med sit indsmigrende væsen således havde
skuffet og forblindet hende, at hun ægtede ham mod
familiens ønske, trods alle varslende rygter om hans
skumle Charakter og hans forhold til den afdøde
kone. Bruden troede ved bryllupsbordet at have set
den døde kones blege ansigt bag ruden. Siden, da hun
med afsky havde set ægtemandens sande skikkelse og
opdaget sin egen forfærdelige hjerteskuffelse, var
dobbeltheden i dette menneskes væsen således ind
trådt i hendes forestilling, at hun troede at se ham,
som en pludselig kommende og forsvindende skygge,
hvor han dog ikke virkelig var tilstede. Hun havde
med skræk og gru måttet flygte fra ham og for hele
sin fremtid søge tilflugt hos familien«.
Som man ser, er det en fuldstændig verificering
af den romantiske fortælling, lige til ansigtet bag
ruden; dog er der intet nævnt om det formentlige
hustrudrab.
Derefter er det let at finde de øvrige personer:
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svogeren og søsteren er Lars Sivane, kaptajn i det
ostindiske kompagni, og Johanna Maria Stvane. De
små, Gitte og Hans, deres børn, er Ingemanns moder
Birgitte og hans morbroder Hans. Også skurken op
træder — som vi skal se — under sit virkelige navn.
IV.
Som det vil erindres, sagde Ingemann (i 1845) for
sigtigt, at fortællingen grundede sig på formentlige
livserfaringer; til os er de kommet, set gennem to
temperamenter: Moster Marias og digterens. Det
kunde have sin interesse, om vi kunde få hævet disse
to slør for virkeligheden og måske få konstateret,
hvad der er sket*).
Den 19. februar 1726 fik Frands Harboe, værts
husmand på Snedkerkroen i Grønnegade i Køben
havn og Karen Andersdatter en datter døbt i Hol
mens Kirke (senere Ingemanns Grand-mama).
April 1731 døde Karen Andersdatter, og 6. fe
bruar n. å. giftede enkemanden sig med pigen Ka
ren Nielsdatter Tendrup. I januar 1742 døde Frands
Habroe og 11 måneder derefter hans hustru.
Skiftet udviser, at Frands Harboe efterlod sig to
døtre, een i hvert ægteskab.. Den ene er, som nævnt,
Johanna Maria.
Den anden er Katrine Maria, vor Moster Maria.
Hun må — efter aldersopgivelser at dømme —
være født 1733.
*) Det følgende arkivmateriale er venligt stillet til min
rådighed af Jørgen Swane, amtsforvalter i Vejle.
Forøvrigt er personalhistoriske oplysninger hentet fra:
Hauch-Fausbøll: Slægten Ingemann (Personalhist.
Saml. I 1901), Leo Swane: Blade af en Familie-Krø
nike 1923 og Rønning: B. S. Ingemann. Et par supple
rende bemærkninger har arkivar S. Nygård og kon
torchef H. G. Olrik haft den godhed at tilstille mig.
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Af skiftet og overformynderiets hovedbog frem
går det, at hun efter forældrene har arvet 759 rdlr.,
som indbetaltes i overformynderiet.
Tilbage stod de to forældreløse piger på 16 og 9 år.
Hvor de er kommet hen, kan ikke oplyses; men 31.
juli 1748 viedes Johanna Maria Harboe til styrmand,
ungkarl Lars Hansen S wane (iflg. Vor Frues kirke
bog). Katrine Maria er nu sikkert kommet til at bo
hos søsteren og svogeren.
Den 18. oktober 1751 blev den kun 17—18 årige
pige gift med den 40—50 årige klokker og kordegn
i Thisted Peder Henriksen Hincl.
Fire dage derefter, 22. Oktober, gav Peter Hind
Katrina Marias formynder, Sr. Jens Larsen, kvitte
ring for hendes fædrene og mødrene arvekapitel
med renter og videre.
V.
Om Peder Hinds liv før 1751 kan følgende oplyses:
Han gik i Odense lærde skole, men gjorde sig, sam
men med to andre kumpaner, så bemærket ved op
tøjer, at han (sammen med hans to kampfæller)
mente det klogest at fortrække til Kiel. Men deres
bedrifter kom ikke til at dø i synden. 30. april 1729
blev der på konsistoriet fremlagt følgende brev fra
lederne af den lærde skole i Odense, Thomas Aabye
og Søren Anchersen*) :
Velædle og velbyrdige academiæ rector, høj gun
stige patron.
Som disse 3de discipler, navnlig**) Peder Jensen
(Hindsholm), Lage Iversen og Peder Henricsen
Hind, ere bortløbne herfra skolen udaf riget, og har,
*) Samlinger til Fyens historie og topografi X 1890 s. 258.
**) Ved Navn.
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efter at de forhen har forsiunet sig med urigtige
testemoniis og recommendation fra Hr. Mag. Mor
ten Wolfsberg, præst udi Syllested her udi landet
(hvilket bevises ved vedlagte videmeret copi, og med
mere kan godtgjøres), derpå deponeret udi Kiel,
fordi de derved vilde undgå den straf, de havde for
tjent, ved det de havde løbet omkring på gaderne om
nattetid, og derudover forvoldt slagsmål, alarm og op
rør her udi byen. Den ene af fornævnte, nemlig Lage
Iversen, har ej aleneste om nattetid båren kårde og
sidegevær på gaden, men endog udfordret og skældet.
Den anden, Peder Henricsen Hind, har tillige både
grasseret på gaderne sildig om aftenen med kårde
ved siden, så og været virkelig i slagsmål og duelleret
med tvende håndværkskarle. Den 3die, Peder Jensen,
har fulgt disse tvende udi klammeri på gaden om
natten og indfunden sig beredt til slagsmål på Grå
brødre kirkegård her udi byen næste aften derefter,
da en stor del af skolen dér klokken imellem 7 og 8
om aftenen vare forsamlede for at tage imod hånd
værks burser, som udi stor mængde ligeledes havde
sammenrottet sig mod skolen til slagsmål. Hvilket
altsammne kan bevises fuldkommeligen, om forlan
ges, såvel af et politi-forhør som af en undersøgning,
som er sket for det samme her i skolen.
Altså finder vi os efter vor embeds-pligt skyldige
og forbundne til at give disse mærkværdige per
soners navne tilkende for Deres Magnificens, iflg. af
forordningen om skolerne anno 1694 d. 7. april
§ 3 . . . , på det merbemeldte personer kunde blive,
andre til advarsel og afsky, derefter tilbørligen an
sete og deres navne på behørige steder angivne, item
om de nogen tid ved academiet udi København skulde
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sig angive til inscriptionem. Vi udbede os ydmygeligst Deres Magnificentes gunstige tilståelse, at vi
sligt ifølge af forordningen have angivet, og er udi
submission
Deres velædle og velbyrdige Magnificentes
allerydmigste clienter og tjenere.
Th. Aabye. S. Anchersen.
Adgang til at studere ved Københavns universitet
var altså forment Peder Hind på grund af hans
meritter.
Fem år senere træ ffer vi ham igen ; da kalder han
sig studiosus theologiæ. 2. marts 1734 viedes han i
Holmens Kirke til Margareta Cathrina Thye, datter
af oberstløjtnant Mathias Thye.
Næste år er han i Horsens, her bliver hans søn 17.
august 1735 døbt Mathias, efter morfaderen.
Tre år derefter er han i Ålborg. Her bliver 14. ok
tober 1738 i Budolfi kirke hans datter Karen døbt.
Nu kalder han sig prokurator. Nogen uddannelse
havde han ikke (juridisk embedseksamen var først
lige blevet oprettet). Hans virksomhed har været
lommeprokuratorens.
Noget senere får han sit tredie barn, Kirsten.
1740 blev den tidligere theologiske student kordegn
og skoleholder i Thisted, hvor hans kone vel havde
familieforbindelser. 1739 var latinskolen blevet ned
lagt, og en af de sidste hørere, Lars Skive, var blevet
dansk skoleholder i dens bygning, vest for kirken,
»kirkens skole«. Nu ved hans død 1740 blev altså
Peder Hind hans efterfølger, og kom til at sidde som
skolholder i den gamle skolestue fra reformationsti
den med »en gammel forbrændt, mest ubrugelig«
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kakkelovn med jernfod, et langt bord samt to lange
skamler (bænke)*.
7. august 1743 blev han gift anden Gang — med
Anna Catharina Hildebrandt, datter af Conrad
Hildebrandt. Hun var kun 16 år.
Æ gteskabet varede i omtrent syv år. Den 22. juli
1750 jordedes i Thisted kirke i den store gang ud
for stolene no. 8 kordegnens salige hustru, madame
Anna Cathrina Conradsdatter, 23 år gammel.
I dette Ægteskab var der en søn, Conrad.
VI.
Den 18. oktober året efter giftede Peder Hind sig
altså atter med en ganske ung pige, et barn næsten.
Vi har ikke noget billede af Kathrine Maria. Men
Ingemann fortæller os : hun havde vist i sin ungdom
været meget smuk. Hendes veldannede ansigt, med
romerindenæsen og de mørke, glimrende øjne, var
højst charakteristisk, som en ildfuld sydlænderindes.
Hun var rank og mager.
Det var ikke noget nemt hjem at gå ind til: fire
børn ; hun var kun to år ældre end den ældste.
Men vanskeligst var dog manden.
Det havde været en bevæget tid for den Thisted
klokker, de måneder, der gik forud for brylluppet:
Byfogden i Thisted, Peder Lybecher, lod føre tings
vidne imod ham, begyndt 24. oktober 1750 og sluttet
7. november, for hans »slette opførsel og lastværdige
forhold i mange måder«., hvorefter han den 16. april
n. å. blev mulkteret af øvrigheden og tillige derefter
reprimanderet. Da byfogden begærede noget i sags
omkostninger og påviste først, hvad man havde ret
*) T. A. årb. 1948 s. 261.
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til at fordre af ham, dernæst hvad der kunde slås af,
og endelig lovede ham yderligere moderation, om
regningen var for høj, angreb han »med skammelige
ord og løgn« byfogden, så denne var forårsaget at
søge sømmelig satisfaktion. 23. juli 1751 udnævntes
oberstløjtnant Jens Molderup og amtsforvalter over
Dueholm, Ørum og Vestervig amter Laurs Fog til
at undersøge sagen og afsige dom i den, »på det at
sagen på begge sider kan desto snarere og uden ufor
nøden vidtløftighed afgøres og rettelig påskønnes,
om commerce-råd Lybecher haver i nogen del gjort
Peder Hind uret og søgt hans værste, og hvad erstat
ning han (Hind) bør give og vise for sine formentlig
skammelige og fornærmelige ord, samt hvad han i
den imod hannem førte sag, såvel som nu atter for
årsagede søgsmål og tiltale, bør svare og undgælde«.
Desværre kan det ikke oplyses, hvori Peder Hinds
»slette opførsel og lastværdige forhold i mange må
der« bestod, ligesom heller ikke, hvorledes den sidste
sag sluttede. Men akterne giver et godt indblik i Pe
der Hinds karakter og i de forhold med kiv og splid,
den purunge madam Hind gik ind til og måtte leve
under.
I sit Embede synes han at have været mindre
uheldig. I 1743 indberetter biskop Broder Brorson
ganske vist, at han håber at få ham bragt til mere
flittighed i hans Embede*). I 1750 kaldes han imid
lertid en god degn ved sang og katekisation i kirken,
og han roses for flid med konfirmationsbørn, samt
for et ulasteligt levned. Men når der så i indberetnin
gen 1762 siges, at han er »noget flygtig i hans ad♦) T. A. årb. 1921 s. 206.
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færd«» synes man, man kender ham igen fra hans
skolegang i Odense og hans senere liv.
VII.
Kun en ganske kort tid varede samlivet; efter få
måneders forløb — måske var det kun dage — for
lod madam Hind sin mand og tyede tilbage til søste
ren og svogeren. Her fødte hun i juli 1752 en datter:
Den 11. juli fik Peder Hind, klokker i Thisted udi
Jylland, og Kathrine Maria Hind ved Nyhavn i Ni
kolaj kirke en datter døbt, kaldet Mette Kirstine.
Barnet levede ikke længe: en dag i ugen 16.—23. sep
tember 1752 begravedes Seign. Hinds barn i Nyhavn
paa Nikolaj kirkegård.
VIII.
Når vi sammenligner Ingemanns fortælling med
akterne og hvad vi ellers ved, er det grumme let at
finde uoverensstemmelser, både store og små: Hind
var ikke ung, men 40—50 år, ikke herremand, men
klokker og skoleholder i Thisted; at formuen på de
759 rdl. skulle have været noget motiv af betydning,
er usandsynligt, selv om det naturligvis var penge
for en klokker — der er mere nærliggende motiver,
når en 40—50 årig mand søger at vinde en skøn
17—18-årig pige; der foreligger ikke noget som
helst, der kan udtydes som mistanke om hustru
mord; Gitte og Hans kan ikke optræde lige før
brylluppet, hun var dengang kun
år og han er
født 11/2 år derefter; hjemmet, hvor begivenhederne
sker, er ganske tydeligt Birgitte Ingemanns barn
domshjem ved »Ny Canal«, matr. nr. 11, nu Nyhavn
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31, men derhen flyttede Lars Swane først 1752, året
før boede han på Christianshavn ; også at brylluppet
stod paa årsdagen for hans tidligere hustrus død, og
at han selv døde netop et år derefter, tilhører na
turligvis digtningen.
Men dette er kun lidet i sammenligning med den
store overensstemmelse mellem digtning og virkelig
hed. —
Vil vi søge at rekonstruere det sandsynlige hand
lingsforløb, bliver der tre kilder at øse af.
Den første er naturligvis akterne, begivenhederne
deri.
Det andet er, hvad Ingemann fortæller. Naturlig
vis må det tages med megen forsigtighed, da det jo
er Dichtung und W ahrheit blandet sammen. Men det
er af betydning, at Ingemann har hørt om begiven
hederne af Moster Maria selv.
Den tredie kilde er hovedpersonernes karakter,
Hinds, som vi lærer den at kende af akterne (også
dem, der nedenfor skal fremdrages), og Moster
Marias fra Ingemanns omtale i Levnedsbogen.
Hind har været stridig og stædig, trættekær og
kværulerende, hidsig og voldsom i sine handlinger.
Madam Hind har været en kvinde med stærke sving
ninger i sit sind, fra fryd til den dybeste fortvivlelse,
udpræget manio-depressiv, og derfor svag og uegnet
til modgang.
Handlingens kerne har da vist omtrent været
denne :
Da Hind har søgt at vinde jomfru Harboe, har
hendes familie modarbejdet forbindelsen; de kendte
og troede på rygterne om hans »slette opførsel og
lastværdige forhold i mange måder«. Men Marias
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kurator, skipper Jens Larsen, har været ivrig for
partiet, og selv har hun givet sit ja.
Lige efter brylluppet er hendes lille formue blevet
udbetalt til manden.
Da hun er kommet over til sit nye hjem, har hun
imidlertid snart opdaget, at virkeligheden ikke sva
rede til forventningerne. Det var virkelighed med
hendes mands »slette opførsel og lastværdige forhold
i mange måder«, han var lige blevet mulkteret og
reprimanderet derfor, og hun kom midt op i hans
bitre strid med byens øvrighed.
Under disse vanskelige forhold er hendes mands
pirrelige sind blevet endnu pirreligere, og i hidsig
hed har han sagt ting, der får hende til at synes, at
han er ligesom en helt anden end ham, kun kendte
før.
Hun har hørt rygter om mandens voldsomme be
handling af hans tidligere hustru, og engang har så
Hind i sin ustyrlige hidsighed lagt hånd paa hende.
Skrækslagen er hun flygtet bort, frugtsommelig,
og få måneder efter brylluppet sad hun atter i sin
søsters hus.
Hind skrev til hende, erkendte sine fejl og bad
hende vende tilbage. Hun indså, at han på sin måde
vist havde elsket hende, og at han aldrig havde haft
ondt i sinde mod hende. Men hendes rædsel var så
stor, at hun aldrig vilde se ham igen.
Det barn, hun fødte, døde, kun et par måneder
gammelt.
IX.
Vi skal nu følge de to hovedpersoners senere
skæbne efter katastrofen.
De nævnte sager blev ikke de eneste, der blev an
lagt mod Peder Hind.
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Han var stadig prokurator, foruden at han var
klokker og skoleholder.
Der blev i 1759 anlagt sag mod ham for, at han
havde indleveret en klage for afgangne Anders Enevoldsens efterleverske over tvende bønder og hans
to døtre, der — vel efter faderens direktiv — havde
nægtet at vidne i faderens sag og var blevet idømt
faidsmålsbøder. Ved missive af 9. marts s. å. fra
koncelliet til biskop Broder Brorson i Ålborg hæve
des dog dennes sag, og faidsmålsbøderne bortfaldt.
Så godt gik det ham ikke i en anden sag.
Peder Hind havde »meget ilde slaget og medhand
let« en ridende postillon ved navn Erik Johansen, da
han på sit udridt fra Thisted efter budskikkelse var
aftrædet i klokkerens hus. Der blev anlagt sag imod
ham, og denne synes at have varet et par år. I efter
året 1761 er sagen igen omtalt. Hind er blevet dømt
til at betale 20 rdl. i omkostninger og 9 rdl. i mulkt,
samt 4 rdl. i bøde til justitskassen, men da han hæv
der, at han ikke er i stand til at betale disse penge
uden sin yderste ruin, befries han ved missive af 25.
september 1761 til stiftamtmand Hoick og biskop
Brorson for de 13 rdl. mulkt og bøde.
Men også denne sag får et efterspil. Iflg. kancelli
kollegiets indstilling af 11. november s. å. til konseillet takker Peder Hind for de ham eftergivne 13
rdl., men beklager derhos, at byfogden Lybecher
har anlagt bisag imod ham, alene fordi han i den
nu afgjorte sag har skrevet i et indgivet indlæg, at
byfogden var hans uven og avindsmand. Den anlagte
bisag vil det ruinere ham at udføre, og han beder
derfor om befaling til byfogden at nedlægge sin
particulære egen sag for så ringe et ord.
2

298

Kjeld Galster:

30. december s. å. indstiller kancelli-kollegiet den
således: »Af hosfølgende bilag . . . erfares det, at
supplicanten ikke uden årsag er ved underretten af
en sættedommer tilpligtet at revocere disse af ham
imod commerceråd Lybecher udsagt ord, samt betale
16 rdl., processens omkostninger og 2 til justitskas
sen. Da nu Lybecher gerne har villet forlige sig med
ham og eftergivet ham det meste af omkostningerne,
har supplikanten dog ej været at bringe til nogen
mindelig forlig, men frem turet i sin trættekærhed,
af hvilken årsag Lybecher har måttet tage fornyel
sesdom. I hen henseende indstilles, om supplicanten
måtte befales at fyldesgøre dommen med at revocere
hans nærværende ord for retten og med at betale
de idømte omkostninger både med dommen, så og
med dommens fornyelse over ham . . .«. Kancelliet
resolverede dagen efter: Forbliver ved lands lov og
ret, og Peder Hind har måttet bøde for sin løbske
mund.
Hind træffes stadig i Thisted ekstraskattemandtal
ligetil 1774. I rubriken: børn over 12 år opføres
Mathias, Karen, Kirsten, Conrad, senere kun de tre
sidste.
27. november 1767 viedes i Thisted klokker og kor
degn Jacob Ørslev til jomfru Kirsten Hind. 19. fe
bruar konfirmeredes biskoppens kaldsbrev af 15. ok
tober f. å. for studiosus theologiæ sr. Jacob Ørslev til
at være kordegn, skoleholder, klokker og graver i
Thisted efter sin svigerfader sr. Peder Hind, der har
afstået han embedet, imod at han årlig får 50 rdl. i
pension af ham og hans 2de børn hver enten 16 rdl.
eller fri kost og logemente med videre.
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I juli 1774 flytter Peder Hind med tvende børn og
tjenestepige fra Thisted til Bedsted; sikkert fordi
hans søn Conrad Hildebrandt Hind var blevet degn
der.
Her i Bedsted døde han og begravedes 29. januar
1783.
X.
Efter flugten (og den lille datters død) er det, som
om den purunge Madam Hind har fået et knæk for
livstid. Hun har næsten mistet livsmodet, det elemen
tære : at ønske og ville noget for sig selv. Så vidt vi
kan se, levede hun kun livet videre som lem af fa
milien, som Moster (og således — uden noget ege
navn — kaldtes hun af hele familien, tredie som an
den generation).
Hun blev hos søsteren og svogeren i København,
fulgte dem — som mandtalslisterne viser — ind i de
forskellige boliger.
6. m arts 1781 døde svogeren Lars Swane, og enken
flyttede — efter at have sat næsten hele den ikke
ubetydelige formue overstyr — 1786 ned til sin dat
ter Birgitte Ingemann i Torkildstrup præstegård på
Falster. »Moster« fulgte med. Og hernede var der et
par livlige øjne, den lille Bernhards, der iagttog de to
ejendommelige søstre, Grand’mama og Moster.
28. december 1796 døde grandmama Johanna Ma
ria Swane.
Da Søren Ingemann, præsten, også var død, 31.
december 1799, rejste enken med hele børneflokken
til Slagelse.
Moster fulgte med også dennegang, og her i Sla
gelse levede hun alle årene, til hjemmet opløstes i
1809.
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Gennem hele opvæksten og lige til sit 20 år har
Ingemann altså haft lejlighed til fortrolig omgang
med hende:
Hun var i høj grad livlig og deltog ivrig i al hus
gerning, fortæller Ingemann i Levnedsbogen. Men
pludselig kunde hun blive helt forandret. En ringe
ting, f. eks. en dues død, kunde give den første anled
ning hertil. Så følte hun sig helt forladt, vilde ingen
se, ikke tage mod trøst, lukkede sig inde og blev i
sengen. Denne årlige depressionsperiode varede en
hel måned.
Dette tungsind var, mente han, en følge af hendes
ungdoms »uforglemmelige hjertesorg«.
Hun levede for at tjene andre.
Over for sin ældre halvsøster påtog hun sig næ
sten en tjenerindes skikkelse. Og navnlig overfor
børnene — sine »gutter« kaldte hun drengene —
skyede hun ingen opofrelse. Hun kunde våge hele
nætter, når hun havde lovet sin mindste »gut«, Bern
hard, at vække ham tidligt. Det var naturligvis især
under skolegangen i Slagelse; hun kunde da under
tiden i sin iver og omhu, når hun havde blundet en
stund og månelyset skuffede hende, stå op af sengen
for at vække drengen.
»Hun blev ham«, således sammenfatter Ingemann
sit indtryk, »et slags forbillede på en tragisk kors
dragerinde, der med knust hjerte går gennem hver
dagslivet og sysler kærligt med småting for andre,
medens den hele verden for hende selv er en ruin«.
Efter svogerens, Lars Swanes død (1781), havde
hun oplevet en uhyggelig tid: i løbet af fire år var
tre af hendes søsterbørn, som hun havde set vokse
op fra små af, døde: den 17 årige Emanuel, den 24
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årige Cathrina og den 21 årige Karen F ransis ka.
1803 fulgte Hans Sivane efter, kun 50 år gammel,
»af brystsyge«, siger kirkebogen.
Nu i 1809 oplevede hun en lignende uhyggelig tid
i Slagelse: medens man forberedte Fransiska Inge
manns bryllup med præsten N. C. Spar, kom brode
ren Emanuel hjem, syg af tuberkulose, og 5. marts
døde han. Birgitte, Ingemanns moder, hendes sidste
søsterbarn, fulgte 8. m aj sin søn. Hun havde været
Moster Marias trofaste støtte, der trods den store
børneflok havde delt sine små kår med hende.
Nu blev hjemmet opløst. Nogle måneder boede hun
hos madam Rosenkilde i Slagelse, men 30. august
1809 blev hun indtaget som lem i Slagelse klosters
hospital:
Som hun sad der alene på sit værelse, kom der nye
sorgens budskaber: 16. Juni 1810 døde Sivane Inge
mann (31 år), 16. oktober 1812 Christian (25 år) —
ligesom moderen og broderen af brystsyge — 6. ja 
nuar 1813 Søren (34 år), præst i Årby. Og hendes
yngste »gut«, Bernhard, regnede sig for »en vis can
didat til tæringsdøden«.
Nu havde hun set to generationer forsvinde, og
den tredie var omtrent udslettet. Hun har nok man
gen gang i sin ensomhed tænkt, at hende havde døden
glemt.
Endelig — den 22. april 1816 døde enkemadam
Kathrine Maria Hind, hospitalslem, 83 år gammel, af
brystsvaghed.

K. M. Nyby.

Nogle optegnelser om

proprietær Nyby, »Øland«.
Af V. FIBIGER

D

EN YNGRE GENERATION i Thisted amt har nok

glemt proprietær Nyby og hans indsats i Thi
sted am t; men den ældre generation mindes sikkert,
hvilken betydning Nyby havde i disse egne. Naar
Redaktionen af Historisk Aarbog i Thisted har bedt
mig om at skrive noget om Nyby’s virke, er det mig
en stor glæde at fremdrage forskellige minder om
ham.
Kristen Mortensen Nyby var født 12. april 1827 i
Frøslev paa Mors. Hans forældre døde tidligt, og
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Kancelliraad Juhl paa Frøslevgaard blev hans værge,
og hans barndom faldt saaledes der. Efter konfirma
tionen blev Nyby anbragt paa Herredskontoret i Ny
købing som skriver, og det var meningen, at han
skulle gaa den juridiske vej, hvad han ogsaa selv
havde lyst til; men da han var kun 19 aar gammel
modtog han pladsen som godsforvalter paa Blidstrup,
og da avlsforvalteren i 1848 blev indkaldt som soldat
i krigens tid, fik han ogsaa avlsforvalterstillingen
sammen med det øvrige, og interessen for landbruget
optog ham saadan, at hans fremtidige livsgerning
dermed blev afgjort.
I 1852 overtog han forpagtningen af herregaarden
Irup, som han drev op til at blive et mønsterbrug ef
ter datidens forhold. Allerede medens Nyby var paa
Irup, fik han sæde i Skyum-Hørdum sogneforstanderskab og blev straks formand, indtil han i 1863 købte
»Øland«, som han ejede til 1909.
I 1863 kostede Øland 39.000 rd. uden besætning og
redskaber eller noget som helst, og gaarden var i
meget daarlig forfatning, men det var nær gaaet galt,
da Nyby skulle betale den. Han havde faaet løfte af
en halvbroder om hjælp dertil, men da. gaarden var
købt, viste det sig, at halvbroderen alligevel ikke ville
sætte penge i gaarden. Nyby tog derefter til sin
gamle værge Kancelliraad Juhl, og han lovede at
laane ham 10.000 rd. En betroet mand blev sendt til
København for at hente pengene, men efter at han
havde hævet de 10.000 rd., gik han i Tivoli om afte
nen, og en tyv stjal dem alle, og man saa aldrig pen
gene siden. Det var jo noget nedslaaende for Nyby,
da han fik dette at vide, men han drog over til Kan
celliraad Juhl og spurgte ham, om han ikke havde
nogle penge liggende i skrivebordet, og om han maatte
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se efter. Da han havde gaaet skrivebordet efter,
fandt han 10.000 rd., som han fik med sig hjem. Ud
betalingen kunne da præsteres.
Nyby tog derefter fat paa a t faa »Øland« i god
stand. Han fik den private vej, der gik gennem jor
derne istandgjort og optaget som kommunevej, gennemdrænede hele gaarden paa een gang og havde 20
mand i arbejde, indtil dræningen var gennemført.
Aaret 1868 var et meget tørt aar, som alle de gamle
kunne huske. Avlen var saa lille og daarlig, a t man
slet ikke tærskede kornet. Tørt havde det været, men
heldigvis blev det et godt efteraar, saa kreaturerne
kunne gaa ude til jul, og man klarede tingene igen
nem. Men da høsten var forbi allerede omkring 1.
august, havde Nyby sine høstfolk gaaende, og han
besluttede da a t kulegrave 3 tdr. land vest for gaar
den og tilplantede det i løbet af efteraaret, oprensede
voldgravene og voldstedet, der ligger lidt vest for
bygningerne, saa vandet igen som i tidligere tid om
kransede det gamle voldsted, og plantningen fortsat
tes derude omkring. Jeg har tit tænkt paa, a t det var
et udslag af gaa-paa-mod og energi, at Nyby — der
lige havde overtaget gaarden — trods den elendige
høst, gav sig til at udføre et arbejde, som kun havde
skønhedsmæssig betydning og medførte store udgif
ter, uden at han kunne paaregne indtægter deraf.
Men efterslægten har nydt godt heraf, idet den
smukke have og plantage, der nu er omkring gaar
den, stadig staar som et minde om Nyby’s foreta
gende.
Nyby var en meget dygtig landmand og drev en
del handel med kreaturer, som sendtes til marsken,
og han var en af de første i Thy, som udlagde store
græsarealer til sommerfedning. Han var meget inter-
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esseret i sin bedrift, altid første mand oppe paa gaarden, og hver formiddag om vinteren kunne man
træffe ham i stalden, hvor han altid hjalp til med at
vande kreaturerne, for at han kunne følge dyrenes
trivsel.

»Øland« 1907.

Tidligt blev Nyby’s evner taget i brug i det offent
liges tjeneste. Straks han havde overtaget »Øland«
blev han valgt ind i Harring-Stagstrup sogneraad, og
blev faa aar efter dets formand, og i 1868 indvalgtes
han i Thisted amtsraad, hvor han havde sæde uaf
brudt i 39 aar. I Thisted amtsraad spillede han en
meget stor rolle. Man fortalte, at naar en sag blev
behandlet, og han havde hørt lidt paa forhandlingen,
afgjorde han sagerne, »ja, saa gør vi saadan — og
skal vi saa tage den næste sag«. Han fik navnet
»Kongen i Thy«, og da Mors ikke ville være ringere
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end Thy — ja helst bedre — maatte de have en kej
ser paa Mors, og det blev Etatsraad Knudsen paa
Blidstrup, og de to havde det iøvrigt udmærket med
hinanden.
De menige amtsraadsmedlemmer havde i flere aar
en strid løbende med daværende amtmand grev
Schulin, som man kun omgikkes rent formelt ved
selve møderne. Ingen af amtsraadsmedlemmerne kom
i amtsgaarden til de traditionelle frokoster eller mid
dage; hver gang invitationerne kom, sendte man af
bud. Jeg tror nok, Nyby var den ledende i denne
strid. Det er egentlig aldrig gaaet op for mig, hvor
ledes striden begyndte, men jeg tror, greven ville
optræde som diktator, og det ville Nyby og andre af
hans type ikke finde sig i. Amtsraadet samledes saa
i stedet uden amtmanden paa Hotel Aalborg, hvor de
sagde, at de morede sig dejligt. Til sidst maatte amt
manden give Nyby og amtsraadet en undskyldning
for sin optræden, thi han havde faaet betydet, at han
ikke kunne forflyttes, før han fik bilagt striden med
sit amtsraad. Straks efter dette forflyttedes han, og
den elskelige amtmand Simoni kom til Thisted, hvor
der blev det bedste venskabsforhold mellem Ny by
og ham.
Da Nyby som 80-aarig bad om uden for valg
perioden a t nedlægge sit mandat, blev han hædret fra
alle sider, og en kreds af hans venner lod ham male.
Maleriet hænger nu i amtsraadssalen i Thisted. Skit
sen til maleriet erhvervede museet i Thisted for kort
tid siden, og der er det nu anbragt.
Nyby var i en aarrække repræsentant for Kredit
foreningen, og i mange aar direktør for Thisted Amts
Brandkasse. Det var et meget alsidigt hverv. Der var
ikke mange banker og sparekasser, saa Nyby admini-
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strerede selv pengene paa den maade, at han laante
dem ud i landejendomme og paa anden vis, og da han
ingen kontor hjælp havde, forstaar man, at det var et
stort'arbejde. Han var meget paapasselig med, naar
der havde været en brand, at faa brandaarsagen op
klaret. Herredsfoged Jansen i Vestervig var meget
frygtet, idet han bare ved at se paa folk kunne faa
dem til at tilstaa. En historie, som Ny by yndede at
fortælle, var, da han selv fik opklaret en brandstif
telse og kunne sende bud efter herredsfogeden. Ret
ten blev sat paa »Øland«, og inden der var gaaet en
time, havde manden tilstaaet ildspaasættelsen, og da
et vidne kom ind, rystede han over hele kroppen, og
Nyby sagde til Jansen: »Han har mere paa samvit
tigheden«. Herredsfogeden tog ham da bare med til
Vestervig arrest, og der sad han en tid, og saa op
klaredes det, at han havde slaaet sin svigermoder
ihjel. Hun skulle have været paa aftæ gt hos ham, og
det ville han gerne spare. Saa det var jo et godt kup,
man der gjorde, baade med opklaringen af branden
og af et mord ved samme lejlighed.
Ved generalforsamlingen et aar, hvor Nyby var
paa valg, saa han, da han kom til Thisted, at en
mængde mennesker var mødt op. Det var venstremændene, der ville besætte posten. Man kunne ikke
have en højremand siddende paa den post i de den
gang saa politisk bevægede tider. Resultatet blev da,
at Nyby faldt, hvad jeg nok tror ærgrede ham grun
digt, fordi det var sket ved, a t man foretog et saadant baghaandsangreb. Han, der var en saa retlinet
karakter og natur, hadede alt luskeri og den slags.
Havde de gaaet ærligt til værks og sagt ham det,
skulle der nok være blevet tilstrækkelige stemmer til
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ham fra højremændenes side; hans stilling var alt
for stærk til, at han saadan kunne slaas ud, hvis man
var gaaet ærligt til værks. Efter dette meldte alle
højremændene sig ud af brandkassen.
Det skal ogsaa nævnes, at Nyby var medlem af
repræsentantskabet for Thisted bank — han var med
til at oprette den — og i vel 40 aar var han formand
for banken. Ved kans 80 aars fødselsdag stiftedes et
legat, der bærer Nyby’s navn, og et stort billede af
Nyby hænger i bankens lokaler.
Nyby var højremand, kongetro til det yderste. Paa
»Øland« var der billeder af kongen, dronningen, enke
dronningen, kronprinsen og kronprinsessen og alle
kongelige og saa af Estrup. Selvom han paa sin gaard
var meget demokratisk, og hans tjenestefolk elskede
ham og blev der i 10—20—30 aar og havde den stør
ste hengivenhed for ham — saa var han svoren til
hænger af Estrup. Maaske mest ud fra den betragt
ning, at det var kongen, der havde valgt ham, og saa
var der ikke mere at sige om den ting. Han var mange
gange opfordret til a t stille sig til rigsdagen, men
afslog det gang paa gang, idet han ville bruge sine
kræfter i Thy og paa sin gaard, men han var meget
interesseret i politik, og mangfoldige er de menne
sker, der kom paa »Øland«, og meget ofte diskute
redes der politik, baade rigspolitik og kommunalpoli
tik.
Nyby var dekoreret med Ridderkorset og Dannebrogsmændenes Hæderstegn.
Nyby var ugift, men havde en husbestyrerinde,
frk. Hansen, baade medens han var forpagter paa
Irup, og til han døde i 1891. Hun styrede hans hus
med fast og dog nænsom haand og havde et stort ord
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at sige i de ting, han foretog sig. Bl. andet tror jeg
nok, at det var hendes skyld, at han ikke blev rigs
dagsmand, for det ville hun ikke have. Trods det, ?.*
Nyby var ungkarl, var »Øland« et sted, hvor der le

Det gamle voldsted ved »Øland«.

vedes det smukkeste familieliv. E t gæstfrit og ud
mærket hjem var det, og mange unge kom i hjem
met. Ny by havde en særlig kærlighed til ungdommen,
som han gerne ville vejlede, og til gengæld ville han
gerne høre deres mening om tingene. Min mor kom
som 16-aarig til »Øland« som ung pige hos sin tante
— Nyby’s husbestyrerinde — og hun blev gift med
provstens søn i sognet. De kom til a t bo en halv mil
fra »Øland« som lærerfolk i Aarup. Nyby blev derfor
en slags bedstefar for os børn, og vi gik der ud og
ind, som var det vort eget hjem. Det var rørende at
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mærke den omsorg, han havde for os. Jeg blev for
valter hos ham i 1906 og var der til 1909, da Nyby
overdrog mig gaarden paa gode betingelser og selv
flyttede til Thisted, da han var 82 aar. Han saa saadan paa det, at naar jeg som ung skulle begynde, var
det bedst, han ikke var der. Vi havde det allerbedste
forhold til hinanden, og min unge hustru tog ham
helt med storm, og de to blev meget gode venner,
men han boede kun i Thisted halvandet aar, før han
døde, knapt 84 aar gammel. Jeg nævner dette sidste,
at han flyttede til Thisted, for at vise den side af
hans karakter, at han kunne træde tilbage, naar han
ansaa det for at være det bedste for fremtiden. Thi
der hørte meget til, at en mand i hans alder ville for
lade sin rede, blot fordi han saa, a t unge har bedst
af at staa paa egne ben, og at de gamle ikke skal
hemme deres udvikling.
Nyby var et stort menneske, en stor begavelse, der
udrettede meget for sin egn, altid rede med raad og
daad, hjælpsom overfor dem, der var kommet i van
skeligheder, altid rede, naar nogen bad om hjælp.
Nyby hørte til en af de skikkelser, som Thisted amt
har fostret en del af, og jeg ville gerne, a t disse
optegnelser skulle vække mindet hos nogle af de
ældre om Nybys gerning. Han var et godt eksempel
— et eksempel der var værd at leve op til — ogsaa
nu i tiden.
Nyby døde den 29. januar 1911 og ligger begravet
paa Harring kirkegaard, i Ly af den kirke, hvor han
havde sin faste plads søndag efter søndag gennem de
mange aar.
Ved siden af voldstedet i haven paa »Øland« er
der rejst en mindesten for Nyby i taknemmelig
erindring om hans gode virke gennem de mange aar.

Lidt om Feggesund Færgested.
Af ANDERS SØRENSEN

LANDT de mange Færgesteder ved Limfjorden

B

indtager Feggesund kun en meget beskeden
Plads. I Fortid som i Nutid har Overfarten her været
af ringe Omfang. Er de to Ture daglig i hver Ret
ning, som den nuværende Motorfærge gør, tilstrække
lige, er Færdslen over dette Sund ikke steget over
vældende i Løbet af de sidste hundrede Aar.
Der skal ikke her gøres Forsøg paa at udrede
Færgestedets sikkert tusindaarige Historie, men kun
gives et Billede af Tilstanden i forrige Aarhundredes
første Halvdel, men først skal der dog gives et kort
Rids af Færgestedets ældre Historie.
1454 omtales Færgestedet som hørende til Han
Herreds Len, idet Hans Westeni 8. April paa Han
Herreds Ting faar Tingsvidne paa, at Feggesund er
fri Færgested til Han Herred, og at den Skyld, som
ganger af Sundet, hører ham til, som har Han Herred
til Len1).
Den første Færgemand, man faar Navnet paa, er
Anders Simonsen, der nævnes i Aalborghus Lens
Jordebøger 1604—10. Af Færgeriet svarer han 3
Mark i Penge samt en Tønde Heltfisk. Han efterføl
ges af Peder Mouridsen, der staar for Færgeriet til
1664, og svarer samme Afgift som Forgængeren.
Heltfiskeriet omtales i hele Tidsrummet 1604—64
som »Slet øde og efterløben med Sand«, hvad der vel
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kun kan gælde det paagældende Sted, eftersom Helt
fiskeriet jo blev drevet helt op til 1832-’).
I Peder Mouridsens Tid indtraf følgende Ulykke
under Overfarten. 11. Juli 1624 skriver Kongen til
Otto Skeel til Hammelmose, Befalingsmand paa Due
holm, om at lade forfølge en Drabssag. To Mænd,
Morten Poulsen og Thomas Michelsen, kom i Trætte
paa Færgen. Morten Poulsen beklagede sig over, at
Thomas Michelsen havde slaaet ham, og de, der havde
været med paa Færgen, havde bevidnet, at Thomas
Michelsen selv sprang ud fra Færgen, og at de ikke
vidste, om han kom levende i Land, efter hvilket Vid
nesbyrd Sandmændene havde svoret, at Thomas Mi
chelsen var Skyld i sin egen Død, hvilken Ed dog
dømtes magtesløs ved Landstinget i Viborg3).
1664 beboedes Færgestedet af Laurits Christensen,
der betegnes som saa forarmet, at han intet kan yde.
I Matriklen 1664 er Stedet ansat til 2 Td. Hartkorn,
og i Landgilde svaredes som før 3 Mark i Penge og 1
Td. Helt.
1675 gaar Færgestedet ud af Kronens Eje, idet
Kongen 17. August giver Johan Banniermann Skøde
paa bl. a. Feggesund Færgested som Erstatning for
Skade, han har lidt paa een ham tilhørende Vand
mølle ved Vesterport i København4). Desværre næv
ner Skødet ikke Færgemandens Navn.
Laurits Christensens Tid som Færgemand blev ikke
lang. Stedet, han beboede, nemlig Hus Nr. 7 i Sdr.
Arup, havde efter Matriklen 1688 som Beboer Niels
Pedersen og som Ejer Assessor Thøger Lassen til
Rødsiet. Hartkornet var nu 3 Skp., 2 Fdk. og 1 Alb.,
hvilket Hartkorn gaar igen i senere Skøder. Færge
stedet, der i Matriklen er opført særskilt uden Be
boernavn, er ansat til 4 Skp. Hartkorn af Overfarten.
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Om Niels Pedersen har drevet Færgeri er vist
tvivlsomt, thi i Begyndelsen af 1670erne bortfæstes
Færgehuset til Christen Laursen for 4 Rd. i Stedsmaalspenge5). Hans Navn findes dog ikke i Matrik
len 1688 ligesaa lidt som hans Makker, Michel Laur
sen, om hvem Stedets Præst, M. E. Wogelius, i Kop
skattemand tallen 1704 skriver: »Huad Færgemændene Angaar, som tilholde at skall Suare Kopskat
efter dend 5te Articl., da boer vel ved Fægesund
Færgested tuende Mend, Nafnlig Christen Laursen0)
med sin Hustru Anne A ndersdatter') och Michel
Laursen med sin Hustru Kirsten Nielsdatter, men
Beggj saa fattige, a tt de icke Kand betaile schatter
med alt det de Eye, formedelst der falder ved dette
lidet Færgested af offuerførseler Sielden og Liden
fortieneste, Huilchen deres slette tilistand ieg Sandfærdeligen kand testere, og schall ved inquisition
Ligesaa forefindes.« Færgestedet laa da under Ørndrup paa Mors, der 1699 solgtes til Anders Kjærulf
til Bjørnsholm, der 1719 ved Han Herredernes Ting
stævnede dem begge for Restancer, saa det var altsaa ikke blevet stort bedre med den økonomiske Til
stand siden Præsten skrev som ovenfor anført, og
nogen Fremgang blev der heller ikke Tale om før
Christen Jensen af Arup i 1780erne overtog Færgegaarden.
Af det foregaaende ses Færgeriet kun at have væ
ret knyttet til Feggesund i Arup Sogn. Der synes
imidlertid ogsaa at have været knyttet Færgerettig
heder til Feggeklit i Sejerslev Sogn, thi 3. Juli 1674
gives Fru Agnete Kaas Skattefrihed paa Feggeklit
med Færgested indtil 1. Januar 16878) . Agnete Kaas
købte Gaarden samme Aar af Poul Klingenberg til
3
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Højris. Hun døde her 1688 som Enke efter Peder
Henriksen Mylting til Sø.
Christen Jensen var dog ikke Ejer af Færgegaarden, den fik han først tilskødet 14. Februar 1803 af
Niels Eriksen i Amtoft mod at Færgeretten udøvedes
1 Fællesskab. I Skødet nævntes »det af ham beboede
Hus ved Feggesund« af Hartkorn 1 Skp., 3 Fdk. og
2 Alb. ; Færgehartkornet, 4 Skp., nævntes derimod
ikke i Skødet.
I Christen Jensens Tid foregik der en Ændring i
Færgevæsenets Forhold til Statsmagten, idet de pri
vate Færger, der tidligere havde henligget under
Danske Kancelli, ved kongelig Resolution af 24.
Marts 1807 overgik til Generalpostamtet9) (senere
Generalpostdirektionen), der synes straks at lade sit
Søgelys spille over Limfjordens Færgesteder.
I en Indberetning af 3. Juni 1809 fra By- og Her
redsfoged Borchsenius i Nykøbing til Generalpost
direktionen hedder det, at Feggesund Færgested ejes
af Christen Jensen, som af Sejerslev, Ejerslev og
Jørsby Sogne i Sundkorn faar 8 Td. Byg aarlig.
Nogen fast Færgefart er der ikke, og af Sognene
svares kun det nævnte Korn. For Tiden er der kun
een Baad, der kan bære 8 Td. Korn, og til Transport
holder Færgemanden kun en Pige foruden sig selv.
Der fattes en Færge til Vogntransport, og der burde
holdes to Karle foruden.
I 1810 lader Generalpostdirektøren Færgestederne
ved Limfjorden besigtige af Poul de Løvenørn
(Grundlæggeren af Fyr- og Vagervæsenet). 21. Au
gust sender han fra Feggesund en lang Indberetning
om Forholdene paa Stedet bilagt med Plan og Teg
ninger til Færgestedets Istandsættelse, saavidt som
han synes det kan passe efter Forholdene.
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Det er i Sandhed ikke nogen straalende Beskrivelse
man faar af Forholdene. Færgeriet har hidtil været
af meget ringe Betydning, dog er Heste- og Kvæg
transporter forøget meget efter Krigen (1807). Gan
ske vist er Færgeriet af ganske privat Karakter og
uden Privilegium, men han finder, at det vilde være
nyttigt at faa det sat under offentlig Tilsyn. De for
anførte 8 Tønder Byg aarlig siges her a t blive ydet
af Beboerne i Ullerup og Sejerslev Sogne for at faa
»en Mand i Sønder Arup Mølle« til a t færge sig over.
Om det benyttede Fartøj bemærkes, at det tidligere
kun var en Robaad, der ikke kunde tage en Vogn
med, uden den først skulde skilles ad, bringes over
stykvis, endda i flere Omgange; sandelig en noget
besværlig Maade for kørende at blive fragtet over
paa. Om Kreaturer hedder det, at de til Tider maa
svømme over. Havn er der ingen af paa Hannæs, saa
Baaden maa trækkes paa Land, saa det er yderst
ubekvemt a t komme ud til Færgen.
Paa Mors er der en god og naturlig Landingsplads
for Færgen, saa a t man kan lægge lige til Land, saa
man kan faa Heste og Kreaturer over uden Risiko,
og der benyttes her en løs Kastebro fra Land ud til
Færgen.
En Mangel er det ogsaa, a t Færgemanden bor paa
Hannæs, og at der ingen Folk findes paa Morssiden,
saa naar nogen vil herfra til Hannæs, maa de vifte
med en Stage eller et Klæde eller lignende, da det er
for langt a t raabe, men det kan godt tage flere Timer,
før man fra Færgehuset observerer det, og i mørkt
og taaget Vejr kan det slet ikke ses.
Det var jo hyggelige Tilstande for de rejsende, og,
hvad værre var, det var næsten umuligt a t faa Husly
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for Natten, og bedre var det naturligvis ikke naar
det drejede sig om Kreaturdrifter, hvortil der skulde
sørges for Foder.
Det mindste, der efter Løvenørns Mening kan
gøres, dersom der skal være Tale om Færgested, er
a t bygge et Hus for en af Færgekarlene, som stedse
Dag og Nat maa være paa Mors og der have en Baad
for at kunne ro enkelte Personer over samt for at
kunne hente Færgen til Overførsel af Vogne og
Kreaturer, thi at holde en ordentlig Færge paa begge
Sider maa anses for at være for bekostelig i Forhold
til Stedets Betydning.
Der foreslaas da :
a. Der bygges et Hus ved Landingsstedet paa
Mors til Ophold for en af Færgefolkene, og Huset
bør ligge saaledes, at Vinduerne vender mod Vandet,
og at der anbringes Lys i Vindueskarmene, naar
Færgen er i F art om Natten.
b. Der bygges et Færgehus paa Hannæs, blot af
Sten, som der er nok af paa Stedet.
c. For at den Færgekarl, som skal være paa Mors,
kan oversætte gaaende samt hente Færgen til de
større Transporter, maa han nødvendigvis have en
passende Jolle, og da Færgemanden efter den nuvæ
rende Ordning ikke er pligtig til noget som helst, er
det rimeligt, a t Jollen første Gang anskaffes af det
Offentlige, men vedligeholdes af Færgemanden.
d. Paa hver Side bør laves en Indgravning til at
lægge Jollen i, og bedre var det, om Enden af Fær
gen ogsaa kunde komme derind, og helst den hele.
e. Den nuværende upligtige Færgemand har an
skaffet en ny Færge, som nu er for lille, og det var
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ikke ubilligt, om han fik en Understøttelse een Gang
for alle til Anskaffelse af en større Færge.
f. Naar Færgemanden faar en større Færge og
holder den i god Stand tillige med en Jolle paa hver
Side for enkelte Personers Overførsel, saa er det
billigt, at der bliver givet Privilegium til Stedet med
behørig Sikkerhedsreservation for Færgefartens
Holdelse i Fremtiden, og at der gives samme Taxter
som for Færgestederne paa Randers Fjord, Mariager
Fjord og de øvrige Færgesteder ved Limfjorden.
Dette var altsaa Hr. Løvenørns uforgribelige Me
ning om Tingenes Tilstand og om, hvad der burde
gøres for at Overfarten kunde komme til at foregaa
blot saa nogenlunde.
Paa Forespørgsel fra Amtmand Faye foreslaar By
foged Møller i Nykøbing den 17. August 1811, at der
snarest muligt bør skaffes en Færge, der kan over
føre Heste, der under de nuværende Forhold maa
svømme over, samt at der laves Færgehus og Anløbs
bro. Huset anslaar han til at ville koste 1250 Rd. En
Skibsbro og en Færgehavn sat af hugne Granitsten
anslaas til 500 Rd. og en Færgebro paa Mors til 50
Rd., og endelig mener han, at en ny Færge med be
kvem Indretning vil koste 300 Rd.
Midt under Overvejelserne dør imidlertid Færge
manden, Christen Jensen (Skifte afholdt 23. Sept.
1811), og Enken, Sidsel Arentsdatter, faar Ejendom
men udlagt til fri Raadighed. Hun fik dog ikke nogen
lang Enkestand, thi allerede 9. November s. A. gifter
hun sig med Ejeren af Bisgaard i Øsløs Sogn, Chri
sten Jacobsen, der nu overtager Færgeriet, og nu maa
han altsaa til a t tilkendegive sin Mening om, hvor
ledes Tingene skal ordnes, og det gør han i en Skri-
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velse til Amtmanden, i hvilken han erklærer, at Ind
tægterne har været saa ringe, at det er ham umuligt
at forrente en saa stor Anlægskapital, som han anslaar at ville beløbe sig til ca. 3000 Rd., hvorfor han
henstiller, at Færgehuset forbliver som det er, og at
der blot anskaffes en ny Færge, der kan medføre rej
sende med Heste og Vogne.
Herefter indberetter Amtmanden 29. Oktober til
Generalpostdirektionen, at han bifalder Løvenørns
Forslag, men finder dog Tiden ubelejlig, da Bygge
materialerne er steget urimeligt højt. Hvad angaar
de fornødne Pengemidler foreslaar han et Laan af
den kongelige Kasse paa 1700 Rd., som skal tilbage
betales ved Hjælp af en Taxtforhøjelse. Færgeman
den maa selv betale 600 Rd., Morsøs 2 Herreder 600
Rd at paaligne efter Hartkorn, Hannæs Land samt
Liid og Tømmerby Sogne skal forrette Kørselen til
Havneanlæget gratis, og af Amtets Kasse kan der
saa udlaanes 1000 Rd. til Færgemanden mod 4 pCt.
Rente og 2 pCt. Afdrag. Dette Forslag bifalder Gene
ralpostdirektionen i en Skrivelse til Amtmanden 3.
Oktober 1812, men mere skete der heller ikke, thi i
en Skrivelse til Rentekammeret 13. Oktober s. A.
meddeler Amtmand Faye, at det nu er lykkedes ham
a t faa Færgemanden til at anskaffe en større Færge.
Der er sluttet Aftale med en Skibstømrer i Løgstør
for næsten det dobbelte af den Pris, som blev anslaaet forrige Aar, men da Priserne paa alle Bygge
materialer vedbliver at stige og Arbejdslønnen lige
ledes, ser Færgemanden sig ikke i Stand til at ud
føre, hvad han har paataget sig, og han har anmeldt
dette for Amtet. Øjeblikket maa ogsaa siges a t være
ugunstigt, da Indtægterne umuligt kan holde Trit
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med Udgifterne, men da dette Færgested er et fuld
komment privat Anlæg, som det staar i Færgeman
dens Magt at ophæve, naar han vil, saa staar det ikke
i Øvrighedens Magt at paalægge ham, hvorledes Ind
retningen skal være. Kun ved et Magtbud og ved
offentlig Understøttelse kan saadant ske. Da han har
anmodet Generalpostdirektionen om kongelig Appro
bation paa det indgivne Forslag, og denne ikke er
modtaget, saa kan han intet videre foretage sig, før
han paa Regeringens Bud bemyndiges til at beordre
Arbejdet fuldført og bliver forsynet med de fornødne
Tvangsmidler til at sætte udstedte Ordrer i Kraft.
Herefter blev der stille om Sagen. Tiderne var jo
alt andet end lyse. Statsbankerotten 5. Januar 1813
gav jo Statsmagten andet at tænke paa end Fegge
sund Færgested, hvis Forhold ikke blev ordnet denne
Gang, skønt det var haardt tiltrængt, hvilket ses af
følgende Klage, der af Casper Peter Svindt til Vesløsgaard indgik til Generalpostdirektionen:
»I Wester Hanherred, Thisted Amt, gives et Fær
gested ved Limfjorden — Færgemanden nyder visse
Tønder Korn af nogle Morslands Beboere. Han er
yderst forsømmelig i sine Pligters Opfyldelse, giør
Lyst Reyser, og lader Reysende selv sørge for hvor
ledes de komme over Sundet uagtet han selv og hans
Karl er vorden fritaget for Kongelig Tjeneste; da
han ingen bestemt Taxt haver, lader han sig betale
vilkaarlig; den 12. Sept, betalte min Karl af Baaden
for Overfart 24 Sk. NB. Hesten maatte svømme for.
Færgemanden var fraværende. Den 25. Sept, var han
ligeledes borte, min Hoppe maatte svømme om ieg
vilde over, ligeledes den 26. Sept., af mig fordredes
4 Mark for Turen, ialt 8 Mark; aid vilkaarlighed er
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odiøs — det er alt for farligt sidst i September at lade
Bæster svømme over, thi da er Vandet alt for koldt
— Færgen haver han havt paa Land, Gud ved hvor
mange Dage, men saadant er ey i nogen Aviis bekendtgiordt, nu 25. Sept, var den tiæret, den 26. KL
4 Eftermiddag laae den endnu paa Land — FærgeManden er Selv Eier, Sundet kaldes Fægøesund, Seil
Dybet ey bredere end ved Aggersund — Jeg har
troet det var min Pligt at giøre Det Høie Collegium
opmærksom paa dette Uvæsen.
Weslesgaard, den 3die Oktober 1812.
Underdanigst
Svint«.
Denne Klage sendes til Amtmanden til Erklæring,
og fra den angrebne Færgemand indsendes følgende :
»Underdanigst Promemoria !
I følge En Klage eller besværing af 3. October sidst
til det Høy Kongelig Post Amt fra ST. Hr. Svindt,
Herre til Weslesgaard, maa ieg underdanigst melde:
at ingen Kand med Sandhed Vidne eller sige jeg er
forsømmelig eller gjør Lyst Reyser, thi min formue
Kand ikke strekke til saadant, men naar nødvendig
heder udfordrer, at ieg maa udreyse, for at Kiøbe
noget til Husholdningen eller Materialier til færgen
eller Baadens Reparation, da Kand ieg umuligt i den
tid vere hiemme, og Højbemeldte Hr. Svindt betiener
sig af usandheder i sin Klage, da Hand angiver at
Hans Hest maatte svømme over sundet fordi ieg
ikke var Hiemme den 12. September, og ieg var dog
tilstede, men Karlen sagde til mig, at han Hellere
Ville lade Hesten svømme over og der for give 24 Sk.
end give noget mere og faaet den over paa færgen
— Hvad dette angaar den 25de og 26de September,
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da var færgen under Reparation, og dette for 4 à 6
Dage, vidste ieg ikke skulle anmeldes udj aviserne,
Thi bedes Her Ved underdanigst om forladelse for
denne Gang — men Hr. Svindt vil ligne Feggesund
ved Aggersund, det er alt for urimeligt at tenke eller
Siige, da En Hver som er Søvant og tillige farvandet
bekiendt i Liimfiorden skal alle tider tilstaae, at de
Kand giøre 3 farter over Aggersund mod Een Ved
Feggesund, men dog maa ieg tilstaae Hr. Svindts
angivelse af Dybets breede ikke er ret meget bredere
End Aggerssunds Dyb, naar man havde landevej til
det Sted, men derimod har ieg en lang Vej at arbejde
paa Siden af grunden langs med Dybet før jeg kom
mer ud til Hagen, og den Tour foraarsager alt dette
som de ubefarne kalder forsømmeligheder hos mig —
Thi de indser ikke Hvad den saakaldte Lyv bræning
Kand udvirke tillige med strømmen, som har en stor
magt der igiennem, saa der i Hort Veyer behøves
stræng arbejde og megen forsigtighed om der skal ske
overfart, altsaa naar folk skal arbejde strængt og
lenge bør de have noget meere for farten end Hvor
det Kand ske hastigt, og ieg ved ikke at Have taget
for meget eller urimelig betaling Enten af Hr. Svindt
eller nogen, men det meste forunderlig er, at Hand
først i sin Klage besværger sig over, a t ieg af nogle
Morslands Beboere nyder visse Tønder Korn, Vente
lig meener Hand for fergefarten, og er ikke saa me
get Korn ieg nyder, Thi den deel Morslands Beboere,
som giver Korn, giver ikke mere End godvillig, nogle
Een skip Byg, andre % skiper og den største Deel
y> skipe, og hvad det Kand Vedkomme Tit bemeldte
Hr. Svindt at Raissonnere over, det forstaaer ieg
ikke Kand ansees paa anden Maade, End at Være af
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den misundelige Siegt. Thi bedes Her Ved underdanigst! det maatte naadigst behage det Høje Colle
gium at indrette Taxten saaledes, at ieg med færge
farten Kunde Have det nødvendige til Underhold
ning og bekostning.
Feggesund den 27. Oktober 1812.
Deres underdanigst Tjener
Christen Jacobsen
Færgemand.«
Dette Svar sender Amtmand Faye 13. November
videre med Bemærkning om, at Færgestedet er en
fuldkommen privat Indretning, hvor hverken Fær
gernes eller Færgefolkenes Antal er bestemt eller
Færgetaxterne fastsat, saa det maa stedse blive
ufuldkomment, saalænge Færgeriet ikke, som af
Amtmanden tidligere foreslaaet, bliver et Privile
gium.
Mere kom der ikke ud af den Historie ; Klagen hen
lagdes ubesvaret.
2O.August 1830 giver Christen Jakobsen Skøde
paa Færgestedet til Peder Andersen Amtoft, der alle
rede 22. December 1832 skøder det videre til Thomas
Christensen Rødbroe, der allerede 3. August, altsaa
før Købet er endelig i Orden, skriver følgende Andra
gende til Kongen:
»Efterat jeg havde tilkjøbt mig Feggesund Færge
sted i Arup Sogn, Thisted Amt, erfarer jeg, a t dette
Færgested er upriviligeret. Da andre mueligen kunde
faae i Sinde at søge et saadant Privilegium, uagtet
Rettigheden har lagt til det Sted, jeg ejer, i Mands
Minde, saa da jeg have haft betydelige Bekostninger
paa Fartøiernes Reparation og med Opofrelse faaet
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Færgestedet i Orden, saa a t det af Rejsende med
Tryghed kan passeres, og jeg desuden agter at bygge
en ganske nye Færge,, saa ansøger jeg allerunder
danigst om Privilegium paa Færgestedet over Fegge
sund. Dette Færgeløb er det eneste, som forener Han
Herred med Morsøe, idet Wilsund omtrent 3 Miil og
Aggersund omtrent 3V2 Miil fraligger, og disse
tvende er de nærmest Feggesund beliggende. Med
Hensyn til Færdslen og dens Besværlighed kan
Færgestedet sættes ved Siden af Wilsund, hvorfor
jeg tillige allerunderdanigst ansøger om, at de for
dette Færgested gjældende Taxter maa blive anven
delige paa Feggesund, ligesom Anordningen af 23.
Juni 1812 udvidet til ogsaa at gjelde for dette.
Allerunderdanigst
Thomas Christensen Rødbroe.«
Forinden Amtmanden videresender Ansøgningen,
afholdes Synsforretning af Sognefoged i Arup, Lars
Christian Andersen, og Gaardmand Ingvar Andersen,
der finder, a t Færgen med Tilbehør af Aarer, Stager,
Anker og Tove er i brugbar Stand ; Færgen kan ind
tage en Vogn og to Heste. I Færgegaarden er Plads
til 2 Personer udenfor Bondestanden og 2 af Bonde
standen, ligesom der findes Staldplads til 4 Heste,
men desværre er der ikke anført noget om, hvad der
bydes af Husrum til de forskellige Personer.
Færgeriet bestrides af Færgemanden selv og en
Karl.
Fra Herredsfoged Qvistgaard i Han Herred er der
ogsaa indhentet en Udtalelse. Han beskriver Færge
fartøjet som en fladbundet Baad, der ikke har den
Størrelse og i Særdeleshed ikke den Bredde, som den
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bør have for at Vogne og Heste bekvemt kan over
føres, ligesom der behøves en Forbedring i Logifor
holdene. Skønt Færgestedet ikke er af den Beskaffen
hed, som det burde være, findes det særdeles ønske
ligt, at det bliver forsynet med et Privilegium for at
man derved kunde fordre Forbedringer baade med
Hensyn til Rejsevilkaarene som til Betalingen, og det
foreslaas i denne Forbindelse, at der, ligesom Tilfæl
det er ved Sallingsund og Vildsund, ikke indenfor en
bestemt Afstand maa overføres Personer, Gods eller
Kreaturer for Betaling.
Med Synsforretningen og Herredsfogdens Udta
lelse fremsender Amtmand Faye Rødbroes Ansøg
ning til Rentekammeret, der videresender den til
Generalpostdirektionen til Afgørelse. Tilladelsen
gives et halvt Aar efter paa Betingelse af, at Rødbroe
anskaffer en ny Færge af den ønskede Størrelse, at
han lader et Signal opsætte paa Mors eller udstatio
nerer en Mand med en Baad derovre, samt betaler en
aarlig Afgift paa 2 Daler Sølv. Disse Betingelser gaar
Rødbroe ind paa og lover dem opfyldte inden Udgan
gen af Juni Maaned 1833.
10. Juli afholdes Synsforretning for a t se, om Rød
broe nu har opfyldt de stillede Betingelser. Forret
ningen foretages af Sognefoged Christen Jørgensen
i Arup og Gaardmand Lars Christian Andersen i
Amtoft i Overværelse af Færgemanden og Fuldmæg
tig Toft paa Aagaard.
Der er nu bekostet en ny Færge, 15 Alen lang og
5'/2 Alen bred forsynet med gode Aarer og en Kaste
bro, og den kan magelig tage en Vogn og to Heste.
Videre fandtes en spidsgattet, fladbundet Baad i hen
sigtsmæssig Størrelse og i god Stand. Som Signal paa
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Mors har i mange Aar været anbragt en Stage med
Tov og Trisse, hvorved der kunde ophejses en op
hugget Tornebusk halvt, naar man ønskede Baad, og
til Tops, naar man ønskede Færgen. Denne simple
Indretning har hidtil virket efter Hensigten; Lan
dingstedet er isoleret beliggende fra Byer og Steder
og ligger en halv Fjerdingvej fra nærmeste Bebyg
gelse.
Paa Hannæs er Indskibningspladsen og Vejen over
Smaaholme og Grunde til Færgen særdeles ubekvem
(5—600 Alen lang), og kan ikke benyttes under Høj
vande, Sne og Is, hvorimod der paa Morssiden er dybt
Vand lige ind til Landingsstedet.
Færgeejerens Bopæl findes at ligge bekvemt for
Overfarten og har en Vindmølle. Stedet kan dog ikke
siges at være passende til Gæstgiveri, men kan med
ringe Bekostning blive det, idet der i østre Ende af
Vaaningshuset findes en Stue af passende Størrelse,
og ved Siden heraf et Kammer, der ved lidt Afpuds
ning og Anbringelse af en Kakkelovn kan blive an
tagelig, og endelig kan der bygges til ved østre Ende.
Denne Synsforretning fremsendes af Amtmanden,
hvorefter Rødbroe endelig kan faa sit Bevillingsspørgsmaal i Orden. Om Bygning af Bro for at spare
de rejsende for den lange Tur fra Land og ud til
Færgen bliver der paa Grund af Bekosteligheden ikke
Tale, men i Sommeren 1836 lader Rødbroe selv bygge
et isoleret Brohoved, 14 Alen lang og 5 Alen bredt
med store Sten paa Siderne og opfyldt med Grus og
med en Højde af 1% Fod over daglig Vande. Her for
tøjes Færgen, naar den ikke bruges, men det er dog
stadig vanskeligt at komme fra Land og ud til Fær
gen.
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I 1836 indtraf der en Ulykke under Overfarten.
Den 8. Juli om Formiddagen sendte Rødbroe Baaden
over til Mors for at hente 3 Passagerer. Baaden var
bemandet med Møllerkarlen, Peder Jensen Jørgensen,
og Karlene Lars Christian Jensen og Jens Christian
Nielsen. Ved Ankomsten til Mors var der yderligere
ankommet 4 Passagerer med 5 Heste, der skulde til
Marked i Lerup. Passagererne blev taget over i Baa
den, der kunde bære 16 Mand (Hestene maatte
svømme over). Da Blæsten ikke var stærk, og Mand
skabet var øvet, var der ingen Betænkelighed ved at
foretage Overfarten, men herunder sprang Gaardmand Lars Larsen fra Ejerslev over Bord — af Frygt
for at Baaden skulde synke — og druknede. Sagen
blev naturligvis gjort til Genstand for retslig Under
søgelse, men ingen droges til Ansvar for den triste
Hændelse.
Brospørgsmaalet var stadig et uløst Problem, men
ikke glemt. I Februar 1838 fik Toldinspektør Bar
fred i Frederikshavn til Opgave a t besigtige Færge
stedet for a t give et Overslag til Løsning af Spørgsmaalet. Hans Forslag sendtes via Fyrinspektør Leth
til Amtmanden, der videresender det til Generalpost
direktionen med Bemærkning om, a t et eventuelt
Vaseanlæg over Sandholmene passende kunde paa
lægges Øsløs, Vesløs og Arup Sogne.
Der er imidlertid kommen en ny Færgemand, idet
Rødbroe har overdraget Færgestedet til Thomas Wils
ved Mageskifte tinglyst 11. November 1839. Over
dragelsen maa dog have fundet Sted før denne Dato,
thi allerede 10. December 1839 fremkommer der fra
Thomas Wils et detailleret Forslag til Broanlæg.
Hr. Wils finder, at Færgefarten er ubekvem og
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endda farlig for baade de rejsende og Færgefolkene,
eftersom Engene fra Fastlandet og ud til Fjorden
det meste af Vinteren staar under Vand — under
tiden indtil 1 Alen — og saaledes maa de rejsende
med Heste, Vogne og Kreaturer passere den lange
Strækning gennem Vand til det Sted, hvor Færgen
ligger, hvorfor mange rejsende saavel som Sognene
paa begge Sider af Sundet har bedt ham andrage om
Anlæggelse af en Bro.
Forslaget, Wils fremsætter, ligner i det væsentlig
ste Barfreds i forbedret Udgave. Han foreslaar:
Broens Bredde maa være mindst 20 Alen, saa en
Vogn kan vende paa den, og Længden maa blive 291
Alen og Højden ved Brohovedet 2 Alen, og Siderne
maa belægges med Sten. Den øvrige Strækning over
Engen til den nyanlagte Landevej fra Aalborg til
Thisted maa ligeledes være 20 Alen bred. Til Kørsel
med Grus og Sten foreslaar han, at man tager de
vej pligtige indenfor 2 Mils Afstand med en Arbejds
dag pr. 2 Tønder Hartkorn. Til Bygning af Broen vil
der udkræves 8 Arbejdsheste og 4 solide Vogne og 8
à 10 haandfaste Arbejdskar le samt en Stenhugger,
og Arbejdet kan udføres paa 4 à 5 Maaneder for ca.
1000 Rd., naar Stenene kan tages i Nærheden uden
Betaling. For a t sikre Broen mod Drivis fra den
nordøstlige Side af Livø Bredning er det nødvendigt
a t sætte 20 Ispæle à ca. 10 Rd.
En saadan Bro, mener Wils, vil blive baade god og
varig, og det er endda muligt ved Licitation at faa
Summen længere ned, og hvis ingen andre vil paa
tage sig Arbejdet, vil Wils sandelig selv gøre det.
Dette Forslag videresendes af Amtmanden med
Bemærkning om, a t han allerede har anmodet Her-
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redsfoged Qvistgaard om a t foranstalte Licitation
afholdt i Henhold til Barfreds Forslag, som han dog
finder daarligst men billigst, idet Wils’ Forslag næppe
kan bringes til Udførelse for den af ham anslaaede
Sum.
Generalpostdirektionen finder, at Barfreds Forslag
maa fremmes, men den afholdte Licitation gav det
triste Resultat, at der kun kom et eneste Bud, nemlig
fra Sognefoged Christen Jørgensen i Arup, der for
langte hele 1300 Rd. Arbejdet overdrages til ham 4.
Maj 1839, endda uden Kaution, idet man ansaa ham
for at være særdeles vederhæftig. Pengene skulde
tages af Amtets Repartitionsfond.
Man har næppe paabegyndt Arbejdet før der mel
der sig Vanskeligheder. Hr. Barfreds Afstandsmaalinger viste sig desværre at være forkerte, idet Broen
nødvendigvis maatte blive 50 Alen længere end vist
paa Tegningen, ligesom Vasen ogsaa maatte gøres
længere, hvilket naturligvis betød yderligere Omkost
ninger, ligesom Ødelæggelser foraarsaget ved hyp
pige Oversvømmelser paa Grund af Gennembruddets
Udvidelse ved Agger og en Stormflod i August 1840
jo heller ikke forcerede Arbejdet eller gjorde det bil
ligere, men inden Udgangen af 1840 maatte det være
færdigt, da der ellers blev truet med en Bøde paa
4 Rd. daglig.
Efter mange Genvordigheder blev Arbejdet om
sider færdigt i Sommeren 1841, men der var des
værre ikke nogen Grund til at synge Lovsange, thi
ved et straks efter Færdiggørelsen foretaget Syn af
sløredes det saa ganske eftertrykkeligt, a t Arbejdet
maatte betragtes som spildt, dersom ikke Broen for
længedes eller der foretoges en Opmudring, idet det
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straks viste sig, a t der ved Brohovedet kun var 1
Fod Vand, hvad der jo var lovlig lidt eftersom Fær
gen stak l!/t Fod, noget man vel egentlig burde have
undersøgt først. Resultatet var altsaa, a t de rej
sende stadig maatte køres eller bæres et langt Stykke
for at komme ud til Færgen. At forlænge Broen med
de nødvendige 150—200 Alen formodedes at ville
koste 800 Rd., hvorimod en Opmudring vilde blive
en Del billigere, og denne Udvej greb man til i før
ste Omgang.
Skønt det vel maatte staa klart for enhver, at
Broen var anlagt for Færgens Skyld, saa Færge
manden sig straks nødsaget til at klage over uved
kommendes Brug af den. Saaledes lod en Landpran
ger, Anders Larsen fra Feggeklit, i samfulde 6 Dage
et Fartøj ligge ved Broen for at indtage 600 Td.
Korn, han havde købt paa Hannæs, og vilde absolut
ikke give Plads for Færgen. E fter at Wils havde
klaget herover, foreslaar Herredsfogden at lade
offentliggøre i Aviserne og paa en ved Broen opsat
Tavle, at Broen kun er til Brug for Færgen, og at
Færgemanden er berettiget til a t bortvise Fartøjer,
hvilket Forslag godkendes af Generalpostdirektionen.
Samme Anders Larsen var iøvrigt kort Tid for
inden anklaget for ulovligt Færgeri, hvilket dog ikke
gør dybere Indtryk paa ham end han den 25. Sep
tember 1841 ansøger om Tilladelse til at færge fra
Mors til Hannæs, endda til Taxter 25 % lavere end
de gældende. Hans Andragende anbefales af Her
redsfogden paa Mors og 60 Personer i Sejerslev,
Jørsby, Ejerslev og Flade Sogne.
At faa en saadan Konkurrent paa Halsen huer na-
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turligvis ikke Thomas Wils, der rent ud erklærer, at
Anders Larsen altid har søgt at fortrædige ham og
hans Forgænger, der endda var en af hans nære
Slægtninge, ligesom han har hidset de rejsende op
imod ham og truet med at nedtage Signalstangen
paa Mors, og han har tillige gjort sig skyldig i ulov
lig Møllebrug, Værtshushold og Handel samt truet
Folk paa Livet. De for Færgeriet gældende Taxter
har været uforandret i over 30 Aar, og han har
Skøde paa Færgeretten, der har ligget til Stedet i
over 100 Aar, saa han skal meget have sig frabedt,
at nogen gaar ham i Næringen, hvad han ogsaa slip
per for, da hverken Herredsfogden i Han Herred
eller Amtmanden kan anbefale Anders Larsens An
dragende.
Næppe er dette ubehagelige Intermezzo overstaaet,
før der foreligger en Klage fra Proprietær Møller
paa Aagaardsholm i Salling og Købmand Nørgaard
i Nykøbing, der den 13. Oktober 1841 kom til Feggeklit for at komme over til Hannæs. De hejste straks
Signalet, men da den ene Færgebaad var bortlejet
til Udskibning af Kartofler og netop var gaaet ud
paa Strømmen til et der liggende Fartøj, varede det
11/2 Time inden de kom over. Paa den anden Side
af Sundet bad de Folkene holde Færgen i Beredskab
paafølgende Fredag Aften til Hjemfarten, men da de
ankom den 15. Kl. 71/2 til Sundet, var Færgemandens
Søn paa Mors, saa han intet Mandskab havde, før
han kom tilbage, hvilket først skete efter 5 Timers
Forløb.
Til denne Klage, som Wils godkender, bemærker
Amtmanden, at lokale Forhold gør det vanskeligt at
faa et ordentligt Færgeri der, og han ønsker, at der
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maa blive truffet Foranstaltninger til at fremme
Hurtigheden, men han mener dog, at Færgemanden
er berettiget til a t udlaane Færgen til andet Brug,
naar de rejsende ikke sinkes derved.
At Færgemanden søgte at forøge sine Indtægter
ved Udlejning af Færgen til andet Formaal kan
næppe forundre, naar man ser paa følgende Oversigt
over Færgefarten for Aaret 1839:
-o
i/j

V
'«zJ
C

u

«Ä
o
I

c
SC
c

>

Januar ............
Februar ............
Marts ................

15
76
84

13
22

2
6

April ................
Maj ...................

63
92

19
30

5
9

Juni ...................
Juli ...................

104 26 4
221 115 16

August ............
September .........
Oktober ............
November .........
December .........
Ialt..

85
9 1
126 81 8
88 14 3
106 15 4
44
2 1
1104 346 59

«
a

V

.

■O c
§ O

V
-o

c
X-i« r *
£ 75
1
17 1 13 10 Ankre
8 2 36 13 Ankre
1 Læs
26 14 14 6 Ankre
72 39 46 4 Ankre
2 Læs
6 Ankre
15
4 13 23 11 Ankre
4 Læs
12
4 Ankre
21 1 18 8 Ankre
34 15 19 3 Ankre
8 14 35 2 Læs
4
6 Ankre
222 99 204 71 Ankre
9 Læs

Den store Søgning i Juli og September angives at
stamme fra, at der da har været afholdt Marked i
henholdsvis Øsløs og Lerup.
Indtægten af ovenstaaende var kun 175 Rd. og 8
Sk., og naar herfra skal trækkes Udgifterne, der an
gives at være :
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Folkehold .............................................. *................. 120 Rd.
Vedligeholdelse af Færge og Baad........................... 23 „
Skatter og A fgifter....................................................
8 „
Isning ......................................................................... 13 „
Ialt.. 164 Rd.

bliver der altsaa kun 11 Rd. og 8 Sk. i Nettofortjene
ste paa et helt Aar, hvad der nok maa synes at være
en for ringe Fortjeneste, men hvilken Taxt, der er
regnet med, kan ikke ses, da der ikke findes nogen
trykt Taxt før efternævnte, der gjaldt fra 1. Juni
1841:
Voksen Person .......................................................
Husmænd, Inderste, Matroser, Soldater, Haandværkere og deslige P erso n er..............................
Nødlidende Personer samt Børn under 2 Aar . . . .
Børn fra 2 til 14 Aar det halve af ovenanførte.
1 Hest .....................................................................
Kvæg .....................................................................
1 Føl, Faar, Lam, Kalv eller Svin .......................
Karet eller anden lukket V ogn..............................
Wienervogn eller anden halvlukketVogn ...........
Aaben Rejse vogn ....................................................
Enhver anden V o g n ................................................
Calesche ..................................................................
(for medfølgende Heste betaler man særskilt)
1 Læs Flyttegods, Byggematerialer eller lignende
1 Kuffert, Kasse e. 1. indtil 25 Pund ...................
1 dito indtil 50 Pund ............................................
1 dito indtil 100 Pund ............................................
for hver 100 Pund derover yderligere ................
1 Læs Korn, Ærter el. lign. ikke over 8 Td..........
hver Tønde mere ....................................................
1 Læs med vaade Varer saasom Smør, Tjære, Uld,
Hør, Hamp, Humle, Talg, Ost, Flæsk e. 1. ikke
over 6 S kæ pper....................................................
for hver Skæppe mere .........................................
1 Skippund Jern eller andet svært G o d s............

2 Rbsk.
1
0

„
„

4
2
1
12
8
6
3
2

„

4
1
2
3
2
4
%
4
%
3

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
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1 Favn Brænde .......................................................
For at anløbe Broen betales af:
1 Jolle .....................................................................
andre Fartøjer under 1 Commercelæst ................
af lastebrændte Fartøjer for den første Commerce
læst .....................................................................
og for hver Commercelæst m e re ...........................

4

„

2
4

„
„

5
2

„
„

Om disse Taxter bragte nogen væsentlig For
højelse lader sig ikke afgøre, men nogen lukrativ
Forretning var det stadig ikke, thi til nedennævnte
Oversigt over Færdselen for Aaret 1843 føjer Færge
manden kort og godt at den samlede Indkomst i dette
Aar kun andrager 144 Rd. og 10 Sk., der næppe slaar
til til Vedligeholdelser, saa der intet bliver til Folke
holdet.

1»
«

■o
<3
es

•O
c
X.

'v

5
V
c
ex
o
>

X
£
Januar ............
1 19 59 1
2 27 78 2
Februar .........
M a rts................
3 49 91 2
April ................
5 35 83 4
Maj ................
4 48 88
Juni ................
3 57 122
Juli ................ 19 76 231 6
August ............
34 66
2 39 93
September . . . .
Oktober .........
4 43 102
November . . . .
6 41 74 6
December . . . .
2 21 36 2
Ialt. 7 51 489 1123 23

u
X
u
I

£C

»

>

u >
g «
X

2 4 2
5
3
10 4 15
13 17 23
9 42 13
24 4
89 15
18 3
8 30
12
5 •4
153 158 63

X

9

o
-o
5 o
H v

28
18
30
3

42
12
38
6
19
12
10

3 215

I 1844 indtraf atter en Ulykke, desværre af større
Omfang end de tidligere, idet Færgen denne Gang
sank, og hele 7 Mennesker druknede og kun 3 redde-
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des. Heller ikke denne Gang kunde man drage Færge
folkene til Ansvar for Ulykken, der angaves at skyl
des stærk Strøm og heftige Vindstød.
Fra 1845 staar Mads Møller for Færgeriet, men
Færgestedet ejes dog stadig af Wils, der den 14. April
1847 skøder det til Jens Peter Kirk.
I Møllers Tid rejses atter Spørgsmaalet om en Bro
paa Hannæs. Amtmanden gaar ind for en Forlængelse
af selve Brohovedet, og hertil ønsker man Understøt
telse mod at Amtet klarer Vedligeholdelsen mod at
faa Bropenge. Dette Forslag tiltrædes, men et Par
Licitationer, man lod afholde 1847, gav som laveste
Bud 1400 Rd., hvad man ikke vilde gaa med til, hvor
efter Sagen henlagdes til bedre Tider, bl. a. ogsaa
paa Grund af Krigen.
Det eneste positive der skete i Møllers Tid var at
Færgetaxterne pr. ’ /g 1846 forhøjedes til følgende:

1

14

Naar et helt Fartøj fragtes:
Færgen
.........................................................
Baaden
.........................................................
Naar der med et Fartøj haves anden Fragt:
1 Person medHaandbagage ............................
Haandværkere, Bønder, Tjenere, Soldater, Ma
troser ellerlignende P ersoner........................
Et Barn fra 2—12 Aar det halve, og for Børn
under 2 Aar samt nødlidende Personer intet.
1 Hest ..................................................................
Kvæg ..................................................................
Svin eller Føl ....................................................
Kalv, Lam, Faar eller G r is ..............................
Chaise, stor holstensk Vogn eller lignende med
tilhørende Rejsetøj .........................................
En mindre Rejse vogn .....................................
En læsset Arbejds- ellerFjælvogn ..................

£ M

48
16

5g
60
20

4

6

3

4

6
4
2
ltø

8
6
3
2

24
12
12

32
20
20
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En tom Arbejds- eller Fjælvogn ....................
Kariol, Kærre eller lignende med Rejsetøj . . . .
(medfølgende Heste betales særskilt)
Kuffert, Kiste, Balle eller lignende under 50
Pund ..............................................................
Kuffert etc. fra 50 til 100 Pund .......................

335
8
6

12
8

2
3

3
4

Sommertiden regnes fra 1. April til 30 September.
Færgefolkene er pligtige til at hjælpe ved Ind- og
Udskibning og maa ikke fordre Drikkepenge med
mindre deres Tjeneste benyttes af den rejsende til
hans Tøjs eller Godses Befordring til og fra Lan
dingsstedet.
Som før nævnt er Ejeren af Færgestedet fra 1847
Jens Peter Kirk, der søger og faar Bevilling, men da
Bevillingen skal indløses mod Betaling, søger han 1.
September 1847 om Fritagelse herfor, idet han er af
den Formodning, at Færgerettighederne alt er be
grundet som een hans Ejendom tilhørende reel Ret,
eftersom han og de foregaaende Ejere har Skøde derpaa og svarer af de 4 Skp. Færgeløbshartkorn. Efter
Herredsfogdens Henstilling ydes Bevillingen gratis.
Ret længe var Kirk dog ikke Færgemand, thi alle
rede 5. August søger Jens Josephsen om Bevilling
paa Færgeriet uden dog at have købt Færgestedet,
men ogsaa han bliver hurtigt træ t af det, hvorfor
Kirk 28. Juni 1852 til Niels Jensen Gade af Øster
Vandet skøder sin hele Ejendom bestaaende af
Feggesund Vejrmølle og Feggesund Færgegaard
under Matr. Nr. 12 b, 16 og 17 af Hartkorn ialt 1 Td.,
5 Skp., 2 Fdk. og 2 i/o Alb. samt Færgerettighederne
af Hartkorn 4 Skp. for ialt 6200 Rd. Sølv.
I Gades Tid løstes endelig det gamle Brospørgsmaal. I Februar 1855 har Amtet ladet afholde Licita
tion over Bygning af en Bro paa Morssiden for ca.
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2493 Rd. og beder nu om at faa 800 Rd. af Færgeog Transportvæsenets Fond stillet til Raadighed, idet
disse Penge allerede var bevilget 1846, men de var
ganske vist bevilget til Broarbejde paa Hannæs, men
da Amtet nu vil lade begge Arbejder udføre, stilles
Pengene til Raadighed. Broen paa Hannæs er anslaaet til at koste 4328 Rd og 18 Sk., hvilket Beløb
fremkommer saaledes:
Broens Forlængelse, Brohoved og Slæbesteders Anbringelse .............................. 3935 Rd.
900 engelske Jernplader ........................... 150 „
30
24.000 Søm
Levering og Nedlægning af Søsten.........
81 „
Fragt af Jernplader og S øm ...................
3 „ 18 Sk.
Tilsyn i 129 Dage ..................................... 129 „
Ialt.. 4328“Rd. 18 SÏE

Da dette Arbejde var fuldført 1857, skulde For
holdene saa endelig være bragt i Orden, saa de rej
sende uden Besvær kunde komme over Sundet, der
nu befærdedes af betydeligt flere. Saaledes overfør
tes i Aaret 1858 hele 2450 Personer, 230 Vogne, 540
Heste, 240 Stykker Kvæg og 400 Td. Gods, hvilket
Tal viser en betydelig Fremgang fra 1843, saa nu
maatte vel enhver Klage over Fortjenestens Liden
hed forstumme. Desværre for Gade dukkede der nu
en Konkurrent op. 14. Juni 1855 ansøger Kammer
assessor H. C. Jespersen, Ejer af Feggeklit, om Be
villing paa Færgerettighederne ved Feggesund. Som
Grund herfor anføres, at han har ladet opføre Byg
ninger til Kro og Befordringsstation ved Færge
løbet og den nye Bro. Overfarten giver ikke saa
meget, at det kan svare Regning for begge, men da
Gade ikke har nogen Bevilling, ønsker Jespersen den
gerne.
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Andragendet anbefales af Byfoged Koefoed i Ny
købing. Amtmanden kan anbefale, dersom det ikke
strider mod Gades Rettigheder.
Herredsfogden i Han Herred kan ikke anbefale,
men medsender er Erklæring fra Gade, der finder
Bevilling for ham unødig, da Færgeretten efter hans
Formening hører til Stedet, som han ejer og kun
kan fratages ham ved Lov.
Til Gades Paastand svarer Jespersen, at der ikke
eksisterer noget Færgeløbshartkorn, men kun en
ubetydelig Færgeafgift, 111/2 Sk. aarlig, og ønsker
Gade en Retssag paa Spørgsmaalet, vil Jespersen
gerne føre den.
Jespersens Paastand om Færgeløbshartkornet var
ganske vist rigtig, idet Fiskeri-, Bro- og Færgeløbshartkorn efter Lov af 20. Juni 1850 ophævedes fra
1. Januar 1851 og i Stedet for fastsattes en aarlig
Afgift, der for Færgeløbshartkornets Vedkommende
udgjorde 444/5 Sk. pr. Tønde Hartkorn, men da
Feggesund Færgested var ansat til 4 Skp., maatte
Afgiften beløbe sig til 23 Sk. aarlig og ikke, som af
Jespersen paastaaet, til 111/2 Sk.
Tillige insinuerede Jespersen, at Færgemændene
Niels Eriksen og Christian Jensen egenraadig havde
sat sig i Besiddelse af Færgerettighederne ved at
paatage sig at udrede de ubetydelige Afgifter, der
svaredes af Færgeløbshartkornet, der iøvrigt ikke
fandtes indført i Skødet af 14. Juni 1803.
Sagen gaar nu til Generalpostdirektionen, der sen
der den til Kammeradvokat Blechingberg til Ud
talelse. Denne finder ikke, at Matriklen af 1688
giver Oplysning om, at Færgeriet oprindelig er dre
vet af Ejeren af Feggeklit, som Jespersen ogsaa
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mann til at indberette, at han finder det urigtigt at
tillade Jespersen at begynde Færgeriet med Baad
alene, da der herved tjenes betydeligt mere end ved
at sejle med Færge, og herved mener han, at man
foruretter Færgemanden paa Hannæs.
Denne Henvendelse tages der dog ingen Notits af,
og 30. August kan Jespersen indsende Obligation paa
de 500 Rd. samt Udskrift af Synsforretning over
Baad og Færge, og herefter er der saa to Færgemænd til a t slaas om det lidet, der er at sejle med,
og for de rejsende to Færgemænd at klage over.
4. Marts 1858 skrives følgende Klage over Niels
Gade :
»Eierslev, d. 4de Marts 1858.
Torsdagen den 4de Februar om Eftermiddagen
Kl. 3 ankom undertegnede Mænd med vor Familie
til Niels Gades Færgegaard paa Arup Side ved
Feggesund og henvendte os til Færgebestyrer Lauritzen sammesteds om at blive overførte til Morsøe,
men uagted vi ikke kunde skjønne, at der var noget
til Hinder for at sætte os over Feggesund med
Færgebaaden, blev vi da opholdte 3 à 4 Timer, og
dette uagted det var en Nødvendighed for vore Ko
ner at komme hjem til deres smaa Børn. I samme
Tid var der 2 Karle fra Gullerup ved Navn Michel
Jensen og Poul Chr. Seiersen, den ene 19 Aar og
den anden 20 Aar, som satte over med tvende FladeMænd, som ligeledes var det nægtet. Til Bevis paa
Fremkommeligheden lod Færgebestyreren paa Morsø
siden deres Baad sætte over til Arup-Siden for at
hente os, hvilket heller ikke maatte ske, da Chri
stiansholm alene er berettiget til at færge over fra
Morsøsiden, hvorfor vi som nævnt maatte vente 3 à 4
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Timer for at komme over Sundet. En saadan ufor
svarlig Fremgangsmaade mod os tillade vi os at
anmelde for det høje Generalpostdirektorat og at
bede vedkommende derfor alvorlig tiltalt og straffet.
Peder Christian Larsen, Gaardmand.
Anders Jensen, Gaardmand. Lars Lund, Husmand.
Anders Chr. Larsen, Gaardmand.«
Til optagen Politirapport svarer Niels Laursen,
der bestyrer Færgeriet for Niels Gade, at der den
paagældende Dag var saa haardt Vejr, at Tagstenene
fløj af Husene, og Vinden var stik imod, saa det var
ganske umuligt at sætte Færgen over lige saa lidt som
Baaden saa længe Vejret var saa haardt, og der til
med var Kvinder og Børn med; yderligere opførte
P. C. Larsen sig saa støjende, at man var meget be
tænkelig ved at tage ham med over.
Denne Forklaring tages til Efterretning, og Amt
manden afviser Klagen som ubegrundet.
Samme støjende P. C. Larsen klager 29. September
s. A. over Færgemanden paa Morssiden, som han
mener har taget for meget. Han har for to Heste, en
Vogn, 4 voksne Personer og et Barn betalt 2 Mark
og 8 Sk. for Turen frem og tilbage, men ogsaa denne
Klage afvises, da Betalingen stemmer nøje med Taxterne.
Kammerassesor Jespersens Tid som Færgeriejer
blev kun kort. Man har i Generalpostdirektionen er
faret, at Jespersen har solgt Christiansholm, der nu
ejes af to Bønder paa Mors, og spørger nu Amtet, om
der kan gives Tilladelse til Færgeri i Lighed med
Jespersen, og om han stadig ejer Færge og Baade, da
han i modsat Fald maa indfri Restgælden paa Laa
net, 200 Rd. Paa Forespørgsel svarer Herredsfogden

342

Anders Sørensen:

paa Mors at Jespersen har solgt Færgeriet til Pro
prietær Overgaard til Skarregaard og tidligere om
talte P. C. Larsen, og det var da Meningen, a t disse
skulde indfri Laanet. Larsen er dog traadt tilbage,
og Overgaard vil nu selv føre Tilsyn med Færgeriet.
Den omtalte Ejendom omtales i Skødet (tinglyst 28/4
1860) som Matr. Nr. 2 og 3 af Feggeklit af H art
korn 2 Skp., 2 Fdk. og 214 Alb. og 4 Skp., 1 Fdk. og
% Alb. Paa Matr. Nr. 3 ligger Færgegaarden Chri
stiansholm, der beskrives som et Vaaningshus 29
Alen lang og 14 Alen bred med en Kvist paa 10 Alen.
E t Hus mod Vest 36 Alen lang og 12 Alen bred, et
Pakhus i 2 Etager 50 Alen lang og 14 Alen bred med
Butik, et Hus øst for Pakhuset 61 Alen lang og 12
Alen bred. Hvor Gæstgiveriet havde til Huse omtales
ikke. Til denne Skrivelse bemærker Amtmanden, at
han ikke finder Anledning til at henlægge Færgeriet
til Ejeren af Feggesund Færgegaard, da Jespersen
har ofret meget paa Færgeriet, og endvidere maa det
være i de rejsendes Interesse, at der er Færgeri paa
begge Sider. Som Svar herpaa skriver Generalpost
direktionen 16. Januar 1861 at Amtet maa meddele
Overgaard, at Tilladelsen til Jespersen var personlig,
og at den ikke kan overgaa til ham, ligesom det maa
paalægges Jespersen at indfri Laanet.
Imidlertid skriver Jespersen, der nu er Prokura
tor i Odense, at Handelen er gaaet tilbage, og at
Færgeriet nu drives for hans Regning; at nedlægge
Færgeriet finder han uforsvarligt, da der altid blev
klaget, medens der kun blev drevet Færgeri fra
Hannæs.
Hvor længe Jespersen drev Færgeriet fra Odense
kan ikke ses ; det kan dog kun have drejet sig om faa
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Maaneder, thi i August s. A. drives det ved en For
pagter Vadsk j ær.
Samme Aar skiftes der Ejer paa Hannæs, idet
Niels Jensen Gade har solgt Feggesund Færgegaard
til Jesper Larsen, der 26. Februar 1861 anmoder om
at faa overladt Retten til Færgeri fra begge Sider,
idet han gør opmærksom paa, at han ved sin Ansøg
ning ikke erkender Statens Ret efter de gældende
Love — uden Erstatning — at indskrænke den hans
Ejendom efter lovlige Adkomster fra Arilds Tid til
kommende Ret til Færgeriet over Feggesund, men
det er dog hans Ønske, at dette Spørgsmaal ikke skal
nødvendiggøre en Retssag. Dette hans Syn paa Sa
gen deles af Herredsfogden i Han Herred, men hver
ken af Herredsfogden paa Mors eller af Amtman
den, og den 21. August meddeler Generalpostdirektionen, at der ikke foretages videre i Sagen.
Føromtalte Handel mellem Prokurator Jespersen
og Proprietær Overgaard blev alligevel til noget, thi
9. Januar 1862 søger Overgaard om at faa overdra
get Retten til Færgeri fra Mors. Velsagtens for at
faa Klarhed over, hvorvidt det denne Gang er alvor
ligt ment med Handelen, forlanger Amtet 5. Februar
1862 en Udtalelse fra Jespersen, der endelig 23.
Marts kommer med en længere Redegørelse, i hvil
ken han bl. a. fortæller, at han købte Feggeklit 1854
og her indrettede Krohold og Færgeri. Til Materialer
havde han anvendt ca. 1000 Rd., men det hele blev
ham en Skuffelse. Færgeriet gav Tab, og Konkurren
ten paa nordre Side var utilfreds, fordi hans Indtæg
ter blev mindre, men samtidig blev han nødt til at
holde sine Redskaber i bedre Orden end hidtil, da det
enkelte Gange hændte, at Rejsende druknede under

344

Lidt om Feggesund Færgested.

Overfarten. Sluttelig insinuerer han, at der blev lagt
ham Hindringer i Vejen fra Gades Side, hvis Sag
fører, Prokurator Lykke i Nykøbing, var Postinspek
tør Zahrtmanns Bysbarn og gode Ven.
Proprietær Overgaards Andragende resulterer i, at
der 26. Juli 1862 gives ham en Bevilling i Lighed
med den Jespersen tildelte.
x)
2)
3)
4)
5)
°)
7)
s)
°)

Henvisninger:
Repertorium Diplom. 2.R.I.341.
Hugo Matthiessen: Limfjorden, Side 139.
Jydske Registre 8,23.
Skødebog Q 539 I.
Aalborghus Amts Jordebogsregnskab 1671—77.
Død 23. April 1727, 77 Aar gammel (Arup Kirkebog).
Død 17. April 1721, 56 Aar gammel (Arup Kirkebog).
Deliberationsprotokol 4,43 og 18,15.
Vejledende Arkivregistratur III, 231 samt Aalborghus
Lens Regnskaber 1608—60 og Thisted Amts Færge
sager, Pakke II.

Ligtale over
Gaardejer Anders Christensen
I SØ N D ER ARUP
Død 3. Juni 1828
Den sydligste Gaard i Sønder Arup var min Moders
Slægt i Besiddelse af i ca. 200 Aar; en Del Aar som Fæstere
og derefter i ca. 150 Aar som Selvejere.
Min Tipoldefar, Gaardejer Anders Christensen, født 1749,
død 1828. Ligtalen, der er opbevaret med Præstens Haandskrift, blev holdt af daværende Sognepræst Hans Erik Saabye Mejer*).
CHR. J. ROELSGAARD

Erre, jeg forlader mig paa dig, lad mig ikke
beskiemes ; thi du er min forventelse, HErre,
H Erre ; og du har været min tillid fra min Ungdom
af, ja, og indtil Alderdom og graa Haar.
Derfor vil jeg stedse blive for dig, thi du holder
mig med din højre Haand. Forsmægter end mit Kiød
og mit Hierte, saa er du dog min Gud, min Hiertens
Klippe og min Del evindelig.
(Derefter mangler 2 Linier, hvor Papiret er hul
let og ødelagt).

H

*) Nærmere se Hist. Aarbog for Thisted Amt 1916, N.
Sodborg: Præsterne i Øsløs, Vesløs og Arup.
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— Enke Mand Anders Christensen, hvis aandelige
Deel vi efter Guds naadige forjettelser vist troer er
indgaaet til en Salig Roe og Hviele, og da Siælen nu
er hvor den forbliver, saa er hans Jordiske deel i Dag
af hans kiere efterladte Sørgende Sviger Søn og Dat
ter hederlig bleven besørget, og ledsaget samt nedsat
til Hviele i Gravens tause Gierne her paa Arup Kirkegaard indtil Frelserens herlige Aabenbarelses Dag,
da same igen skal forenes med Siælen, og de som da
ere Salige hensovede skal høre den glædelige Sterne,
Kom hid du min Faders velsignede og arv det Rige
som dig var beredt før Verdens Grundvold blev lagt.
At melde om den hedenfarnes vandel her i Livet, saavelsom Indgang, Fremgang, og Udgang af Verden,
da bemærkes følgende, Aar 1749 d. 23 martz er han
Fød her i Arup i den Gaard hvorfra vi i Dag har led
saget ham til hviele, af Hederlige Forældre, Faderen
var den Hederlige og velagte Mand, Christen Jensen,
Moderen den Hederlige og dydzirede Kone, Ane Andersdatter, hvilke for mange Aar siden har omskiftet
Tiden med Evigheden. — Saasnart disse agtværdige
Forældre var af H Erren Velsignet med denne Dyre
bare Gave, lod de ham efter Kristelig Pligt blive
Frelseren i den hellige Daab opofret for derved at
deltage i den arvedeel som hisset er at forvente i den
Evige Lyksalighed. Som hans Aar og Dage tiltog
blev det ikke forsømt af de Kiere Forældre at lade
ham undervise i den Saliggiørende Guds Kundskab
saa velsom og i andre Ting der i fremtiden kunde være
til hans Saligheds befordring baade her og hisset. —
Som en lydig Søn forblev han bestandig hierne hos
sine Kiere Forældre, og var disse behielpelig ialt
hvad han formaaede, og da han blev saa aldrende
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bestyrede han Gaarden paa bedste Maade for hans
gode Fader saa længe han levede, nogle Aar derefter
besluttede vores hensovede i hans Alders 43 Aar at
indlade sig i den hellige Ægtestand, og blev da hans
Hierte bøejet til da værende Pige, Rebekka Christensdatter her af Arup, men hvem han levede en
Kierlig ægteforening omtrent 24 Aar, og i same
Ægteskab velsignede H Erren dem med 2de Døtre af
hvilke den yngste endnu lever, og begræder en i Live
saa Kierlig og omhyggelig Fader, hun nu maa savne.
Og da han nu en deel Aar havde beklædt det Sørge
lige Enke Sæde og var maadelig af Helbred beslut
tede han at lade hans Kiere Datter indtræde i den
hellige Ægtestand, og blev da gift med da værende
ung Karl Christen Jørgensen her af Arup, da nu
vores afdøde blev jo mere og mere maadelig af Hel
bred, besluttede han for Kort Tid siden at afstaa
Gaarden til hans Kiere Svigersøn og Datter, paa den
Maade at han skulde nyde hans fornødne ophold og
Pieeje, m. m. saa længe han levede, hvilket og i alle
deele blev Rigelig og fuldt. — I vores hensovedes
Vandring iblandt os, saa vi ham i hans Sunde Dage
som en Flittig Guds Ords hørere, saavelsom og dets
giørere, og naar hans Svage Kræfter ej tillod ham
at bivaane Guds Børns offentlige forsamling, for
sømte han ikke at læse det Dyrebare Guds ord hierne
i hans egen stille Roe, hvilket og var ham til stor
velsignelse; han var en Kierlig ægtefælle og en god
Fader ; han bestyrede sin Gaard med Flid og arbejd
somhed, og vandrede her i Verden med de stille i
Landet, saa han derfor under Guds Velsignelse ej
allene selv havde nok, men end-og at meddele hans
trængende Næste hvortil han ogsaa altid var villig
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og Redebon. — Hvad hans Udgang af Verden er anlangende, da har han i nogle Aar været maadelig
af Helbred, dog ej til Bestandighed Sengeliggende,
før mod Slutningen af hans Løbe Bane, da ophovnede
hans Beene, hvorover han maatte gaae til Seng, hvor
han af hans Kiere D atter og Sviger Søn blev trolig
op vartet og plejet med alt hvad han havde nødig.
1 hans Sygdom blev han og besøgt af hans Kiere
Venner og Naboer, der forelæste ham det Dyre bare
Guds Ord, der altid i de Sunde Dage havde været
ham til Velsignelse og derfor blev han ved i Bøn
og paakaldelse indtil det behagede Livets og Dødens
HErre i stille Roe at nedbryde hans Jordiske Taber
nakels Huus efter a t han her havde levet 79 Aar
2 Maaneder og 14 Dage, som er vores hensovedes
ganske Alder ; nu i hans Kiere Efterladte Sviger Søn,
med Datter, og Samtlige Familie, vel havde i ønsket
at Eders gode Fader maatte have Levet noget læn
gere med Eder, men glæder Eder, at han saa hastig
overvandt denne Verden uden store Legems Smer
ter. Fryder Eder a t i ved han levede saaledes her,
a t hans udødelige Siel har opsvinget sig til Engleners mange Tusinde for der at berede Eder Sted, o
lader os derfor enhver Time, ja hvert Øjeblik berede
os til Dødens Korne; thi hvoe ved hvor nær os er
vor Ende, saa Tiden meget hastig gaaer, hvor Læt
hvor Snart kan det sig hænde, at vi et Bud herfra
at vandre faaer; vor Gud giør dog for Christi Blod,
vor sidste Afskeds Time god.
Alt det, som Liv af Aande drager
herfra, engang, naar Gud behager,
Igiennem Dødens port skal gaae,
For Hisset Evig der at Leve,
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hos dem som her bestandig bleve,
I Guds Frügt som var der Attraae
paa Jorden var du virksom borger,
nu kender du til ingen Sorger.
En Ven af Ærlighed du var
din Vandel Ligefrem oprigtig
den Sag var dig saa saare vigtig
den Roes i Graven du nu har.
Eij under da, din Datter græder, Eij under at din afkom
Væder
der Øjne ved din Jordefærd. —
Eij andet kan de Taarer stille, end den beslutning, at de
ville
I Dyden sætte al der Værd. —
Den Tanke Trøste dem i Livet, at Evig salighed er givet
den Elskte de skal see igien.
Hans Minde vil de stedse signe, Hans Dyder vil de altid
Ligne
Thi han var deres Sande Ven!

Amen, I Jesu Navn.

Emanuel Henningsen,
Lærer i Husby 1870—1893.

E M A N U EL H E N N IN G S E N
i Han herred
Af friskolelærer JENS ROLIGHED

C. A. Thyregod, Zakarias Nielsen o. fl. af den
svundne tids forfattere fremhæver Emanuel Henningsens evner som folkelivsskildrer. Også nutids
skribenter mindes ham med venlige tanker. Kristjan
Jensen siger om ham, at han var en god digter, Anton
Berntsen fortæller om ham, hvor han kunne more sig
over at være på besøg et sted, hvor man drøftede
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ting, som man — uden at huske det — havde læst i
Henningsens historier. Og om sine historier kunne
Henningsen sige: »Dersom et menneske havde alle
de lange næser, som folk har fået ved at læse mine
fortællinger, da ville han kunne få en næse så lang,
at han kunne stå på jorden og klø den på det øverste
af Budolfi kirketårn i Aalborg«. — »Men«, siger A.
Berntsen, »han holdt ikke af Han herred, det var for
ham et hundehul ligesom Sibirien!« I de 13 år, han
var der, måtte han også døje megen sygdom og
trange kår. Han gik længe med skindklap for munden
for at værge sig mod den barske luft.
Allerede da E. Henningsen var lærer på Lolland,
hvor han var født, begyndte han at skrive fortællin
ger i »Husvennen« og »Folkets Almanak«. Men hans
forfatterskab fik først form og fart, efter at han i
1870 var blevet lærer i Husby i Han herred.
Da Henningsen kom, blev der opført en skolebyg
ning oppe på bakken, hvor der er den herligste udsigt
ud over Han herred og over fjorden til det bakkede
Himmerland.
Skolens små vinduer var af støbejern af samme
slags, som bruges til stalde, et af dem findes endnu
i skolens gang. Det var et fattigt embede, der ikke
gav Henningsen ret stor løn. Engang nævnede han
med bitterhed dens størrelse til landstingsmand og
lægprædikant Søren Olesen fra Mors: »Mere får jeg
ikke for at undervise de elendige unger!« — »Ja«,
sagde S. Olesen, »når De kan sige sådan, så får De
i hvert fald nok for det«.
Til skolen hører endnu 8 tdr. land, der er forpagtet
ud. Men E. Henningsen drev selv jorden, og skole
børnene udførte en stor part af arbejdet. Engang
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skulle der stakkes hø, og drengene var en tid ene om
arbejdet; der brugtes store, togrenede forke, og
drengene slog kolbøtter i stakken, hver gang de kom
med hø ; men så tabte en dreng sin fork i stakken, og
den næste dreng fik den i øjet; så standsede det hele
brat. For Henningsen var det en alvorlig situation,
og børnene kom ikke på arbejde foreløbig.
Henningsen havde nogle få kreaturer; men de fik
ikke tilstrækkelig næring, nogle blev så magre og
elendige, at det kneb for dem at rejse sig op. Dette
kunne Henningsen tage fra den muntre side. Han
sagde spøgende til sine venner.: »Her ser I mit »lig
gendefæ« !« I en af hans historier er skildret, hvor
ledes en ko bissede ud over marken, og Henningsen
og hans mange børn satte i løb efter den. Engang
var et par grise blevet borte inde i høet og halmen.
Det er sikkert det, der har givet anledning til den
meget morsomme historie om »Anders Jyde« (brud
stykke af »Fra Nørresundby til Sindal«) ; men de to
gamle folk, der er modeller, skulle have boet i et hus
i Husby, hvoraf der nu kun er ruinerne tilbage.
Henningsen måtte gå ad flere veje for at bjerge
føden til sin familie. Det var før mejeriernes tid, og
så kørte en mælkevogn rundt med tønder og samlede
mælk sammen og kørte op til skolen, hvor den så blev
lavet til ost, den såkaldte degne-ost. Det bragte en
ekstra skilling.
Men mest gav vel forfattervirksomheden. En af
Henningsens elever mindes ham særlig som manden,
der sad på sin forhøjning fordybet i at skrive, og dér
ville han nødig forstyrres. Samme elev var derimod
glad ved at komme ind i hjemmet, dér fik han gerne
kaffe, når han havde været så flink at tage hovedet
af en høne.
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Peder Storvang, Husby, der hele sin skoletid gik
hos Henningsen, har fortalt, at de i skolen skulle
passe godt på, når Henningsen skulle til at tænke sig
om, for så løftede han gerne hovedet, ellers så han
ned på papiret, han skrev på. Og for forseelser straf
fede han meget strengt med spanskrøret.
Engang var der bispevisitats. Henningsen havde
et daarligt ben og kunne ikke vise gymnastik; men
han klarede det over for biskoppen ved at sige, at
de havde så få redskaber. »Ja, ja, så lader vi det
være!« sagde biskoppen. I et hjem sagde et lille barn
engang til læreren: »Du har en sølle ben, Henning
sen!« Moderen ville sætte barnet i rette; men Hen
ningsen sagde: »Nej, lad nu være! Barnet siger jo
bare det, som det tænker!«
Ved et lærermøde i Fjerritslev ville lærer Monrad
i Klim gøre sig lystig over Henningsen: »Du er så
svær til at digte, kan skrive snart om altig. Kan du
ikke også lave et vers om mig? Henningsen tog et
stykke papir og skrev omgående til Monrad:
Det første er et spørgsmålstegn (Mon),
det andet er en rad.
Det hele er en sølle degn.
Gud ved, hvor han kom fra?

Monrad forlangte ikke flere vers efter dette
Henningsen fandt mange modeller i Han herred
til sin digtning. Særlig i »Proprietærliv« kendes per
soner fra herregårde og store gårde som Aagaard,
Aalegaard, Nørre Bjerre og Vanggaard. En af disse
proprietærer var meget enfoldig og kunne godt bildes
ind, at når høns skulle være røde i hovedet for at
lægge æg, så var det gavnligt et stykke tid at hænge
dem op med hovedet nedad.
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Proprietærerne var i det hele taget morsomme og
havde meget sjov med hinanden. E t par af dem var
engang på besøg i Holme, hvor den ene havde en
søster. Ved hendes hus stod en stige op på taget.
»Kan du gå op ad den?« spurgte den ene proprietær.
»Ja let!« lød svaret. Det kom til et væddemål derom.
Da den dristige så efter nogen vaklen kom op på
taget, toges stigen fra ham. Så måtte han hen at råbe
ned gennem skorstenen efter folk for at komme ned.
Saaledes kunne der let blive stof med humor i.
Husby kaldes i bogen Vadsby. Her var der en flok
»alderstegne veninder, der let ved en slant kaffe
kunne gør en mager flue til en elefant«. De sladrede
også om Henningsen, når han tog på besøg hos pro
prietærerne, hvor det elskelige menneske var en vel
set gæst, eller når han gik andre ture. Til tak blev de
så taget med i historierne. Og man kendte også nok
den skrædder i Vadsby, der satte gammelt lærred i
en frakke i stedet for det, der var leveret, og »hans
dreng gik med en lue (hue), der var taget af Jens
Larsens buksetøj«.
Man kan også glædes over i en fortælling at møde
spillemanden og hans datter fra Gøttrup Rimme. E.
Henningsen fik så mange morsomme træk med i sine
historier, træk, der kan henføres til bestemte stederEn skildring hentyder til en begivenhed i Thorup.
Pigerne hældte for morskab vand i en gårdmands
træsko og lagde omhyggeligt viskerne i bagefter.
Han stak godt nok fødderne i træskoene og lod som
ingenting. Men kort efter gik han hen og trådte i
asken og gik derpå ind på pigernes skurede gulve og
lavede slemme plamager.
Nær ved Husby ligger »Kongs-Højene«. Hertil
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knytter Henningsen skildringen af gårdmanden, der
vil have sin karl til at grave i højene. Det er den
mand, der truer med at drukne sig i »kjelden«, hvor
over hans mor var så ulykkelig; men karlen kendte
manden bedre; han sagde, det var bedst at hjælpe
ham til at blive dykket godt ned, for han skulle såmænd nok tage sig i agt for det kolde vand.
I en historie skildres en students gode modtagelse
på en større gård. Han fortæller dog om, at gårdens
syv døtre kom ind, den ene langt grimmere end den
anden. Det er ting, som de ældre kendes ved som sket
i Han herred.
Emanuel Henningsen blev en af de mest yndede
folkelige forfattere for sin samtid. I mange hjem —
i særdeleshed i Han herred — er hans fortællinger
blevet brugt til højtlæsning om aftenen. De var så
friske og fornøjelige. Mange læser endnu med glæde
om »Proprietærliv« og »En skæbnesvanger Kanetur«.
»Mathilde og hendes Venner« er stadig en meget kær
børnehistorie.

En Salmebogsstrid i Hjortdal.
Bidrag til evangelisk-kristelig Salmebogs Historie.
Af Forst. F. ELLE JENSEN

»evangelisk-kristelige Salme
bog«, der udkom 1798, og som var tænkt som
en Afløser af den hidtil almindeligt brugte, der bar
Kingos Navn, betød formelt et betydeligt Fremskridt,
for saa vidt som de i den optagne Salmer i Reglen
kun var paa en 5—6 Vers, og der i dem var en gen
nemført Rytme, noget der ikke havde udmærket de
gamle. I kristelig Henseende betegnede den derimod
et afgjort Tilbageskridt, idet det for Udgiverne mest
var kommet an paa i jævne og forstaaelige Vendin
ger at tolke en rationaliserende Livsopfattelse med
Hovedvægten paa Talen om en kærlig og alvis Gud
og et dydigt Levned, hvortil Jesus ved sin Lære og
sin Død vil hjælpe Mennesker, og paa samme Maade
var den Alvor og aandelige Dybde, der havde kende
tegnet Kingos Bog, afløst af en poesiforladt og snus
fornuftig Dagligdagshed, der ikke afbødedes ved
mange højttravende Ord og sentimentale Vendinger.
Indholdet var ganske vist helt ortodoks, men i den
Iklædning, hvori det her fremtraadte, gjorde det
utvivlsomt den evangelisk-kristelige Salmebog til den
ringeste, den danske Kirke har haft.

D

en saakaldte
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Skønt de ledende Kirkemænd med Biskop Balle i
Spidsen gjorde, hvad de kunde, for at faa den nye
Salmebog indført i Menighederne, som de med Urette
troede derved lettere vilde forstaa, hvad Kristendom
er, og hvad den kræver af den enkelte, blev der dog
ikke udstedt noget ligefremt Paabud derom. Tvært
imod blev det (Resolut, af 31. Oktb. 1800 og Kan
celliskrivelse af 21. Nov. 1801) fastslaaet, at det kun
skulde ske, hvor Præst og Menighed enedes om det,
men da Gejstligheden som oftest var meget ivrig for
Sagen, og der i Reglen ikke blandt Lægfolk var nogen
videre Forstaaelse for de gamle Salmers Fortrin,
trængte den nye lidt efter lidt igennem, om ikke over
alt, saa alligevel i de allerfleste Sogne. Nogle Steder
gjorde man dog Modstand, dels af religiøse Grunde,
fordi man fandt, at den forflygtigede Kristendom
men, dels af praktiske, som naar man ikke kunde
finde ud af det nyindførte Nummersystem eller helst
vilde blive ved det tilvante, og Følgen kunde da blive
bitre Stridigheder mellem Menigheder og Præster,
især naar de sidste søgte at trumfe deres Vilje igen
nem. ‘Mest bekendt blev den Kamp, de saakaldte
»stærke Jyder« paa Horsens-Vejleegnen førte for at
beholde deres Kingo, men ogsaa fra andre Egne mel
des der om, hvorledes Bønderne ikke vilde give efter
for nogen Overtalelse, og at det lykkedes dem at
gaa af med Sejren. Det er om et saadant Tilfælde,
der skal berettes i det følgende.
I Aalborg Stift kunde Biskop Studsgaard (f 1806)
ikke lide Bogen, men under hans hans Efterfølger,
Rasmus Jansen (f 1827), kom den efterhaanden i
Brug adskillige Steder, i selve Aalborg dog først
1817. Man hører ikke noget om, at det vakte Uro her ;
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det gjorde det derimod, da Pastor A. B. Birch et
Par Aar senere søgte at faa den indført i Hjortdal
Menighed.
Pastor Birch var født 1866 i Svaneke, hvor
hans Fader var Købmand. E fter at være blevet
Student lærte han Engelsk, Tysk og Fransk saa
grundigt, at han 1798 kunde blive Translatør, men
da han formodentlig ikke har ment at kunne tjene sit
Brød derved, tog han 1799 theologisk Embedseksa
men. Foreløbig kunde han dog ikke vente at faa Kald,
og i den følgende Tid har han vel saa alligevel prø
vet at tjene til Livets Ophold ved sine Sprogkund
skaber. 1802 udgav han en Bog »med forskellige Be
læringer og Regler om Skik og Brug, til Hjælp for
Kvinderne«, og 1809 en Oversættelse af nogle af
Skotten Hugh Blair's1) Prædikener2). Skulde man
herudfra bedømme hans religiøse Standpunkt, maa
det vistnok nærmest have været en Slags mildere Ra
tionalisme; om han har haft Lyst til Præstegernin
gen, vides ikke, men som det vil ses af det følgende,
har han ikke egnet sig for den.
1812 blev Birch udnævnt til Sognepræst i H jort
dal, der dengang var et selvstændigt Pastorat. Om
hans Forhold til sin Menighed i den første Tid er
der ikke noget at oplyse, men han er formentlig ret
snart kommet paa Kant med den paa Grund af sit
selvfølende og rethaveriske Væsen; derimod ved vi
temmelig god Besked om det i Aarene 1817—19, da
*) Hugh Blair, Præst og Professor i Edinburgh (t 1800).
Hans Prædikener, der havde et noget rationalistisk
Præg, vakte meget stor Opmærksomhed.
2) Kaldsbreve Nr. 453, Aalborg Biskeark. (Landsark., Vi
borg).
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han søgte at paatvinge sine Sognebørn den evangelisk-kristelige Salmebog1).
Den ydre Anledning hertil var Reformations jubi
læet i Efteraaret 1817, som Birch fandt var et pas
sende Tidspunkt til Sagens Gennemførelse. Noget
forinden bekendtgjorde han derfor fra Prædikesto
len, at han ønskede den nye Salmebog antaget, idet
han samtidig priste dens Fortrin og opmuntrede Me
nigheden til at anskaffe den. Samtidig sendte han en
Liste rundt i Sognet med Opfordring til Beboerne om
paa den at skrive deres Navne i Tilslutning til Re
formen; de, der ikke samstemmede, skulde give en
Motivering for deres Vægring.
Kun 4, deriblandt Kirkeejeren, Proprietær Mørup
fra Kjeldgaard, skrev under. Mørup tilføjede yder
ligere, at han nærede det visse Haab, at ingen i Me
nigheden havde saa liden Agtelse for Religionen, at
han vilde fremkomme med nogen Indvending mod
dette Forslag. Paa den Liste, der cirkulerede, og
hvor kun Mørups Navn og Paategning fandtes af
skrevet, havde Birch oplyst, at Originalen var blevet
ødelagt, men andre havde givet deres Tilslutning
ligesom han. Det hjalp dog ikke noget; Folk forholdt
sig passive overfor Præstens Opfordring, men de
fremkom heller ikke med Indsigelser.
Dette tog Birch imidlertid som en Tilkendegivelse
af, at Sognet ikke havde noget at indvende, og hans
Mening var saa, at den nye Salmebog første Gang
1) Aktstykker i Aalborg Bispearkiv: Pk. 134, Breve til
Stiftsøvrigheden og Bispeembedet, og Biskoppens
Kopibog, samt Thisted nordre Amtsprovstis Arkiv: Ind
komne Breve 1819 ff. og Kopibog. Alt i Landsark., Vi
borg.
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skulde være taget i Brug ved Reformationsfesten,
men da det viste sig ugørligt at faa Eksemplarerne
købt i Aalborg til den Tid, blev Sagen stillet i Bero
indtil videre. Næste Aar (1818) tog han den saa op
igen, idet han en Dag i Kirken bekendtgjorde, at han
nu paa Grund af Beboernes forhen givne enten ud
trykkelige eller stiltiende Samtykke agtede at ind
føre Salmebogen Nytaarsdag 1819, men da han se
nere fik Bud om den Dag at prædike under Vacance
i Klim, bestemte han, det skulde ske Juledag.
Det viste sig nu imidlertid, at Birch slet ikke for
stod jydsk Mentalitet, naar han uden videre udlagde
Bøndernes Tavshed som et Ja. Den betød i Virkelig
heden det modsatte, hvad der gav sig til Kende Jule
dag, da Præst og Degn sang efter den nye Salmebog,
men Menigheden efter den gamle, saa der naturligvis
blev megen Uro i Kirken. Bagefter ventede en stor
Skare udenfor Kirkedøren paa en nærmere Forkla
ring, men Birch afviste kun. De følgende Gudstjene
ster forløb uden Episoder, antagelig fordi ingen sang
med, men ogsaa fordi man vilde afvente Svar fra
Biskoppen paa en Klage, man havde indgivet til ham
over det passerede. Salmerne selv var ganske vist
»dejlige og aandrige«, men de kunde, skrev de bl. a.,
ikke finde ud af Numrene, og desuden stødte det
dem, at »Helvede« ikke var nævnet, hvortil saa kom,
at Præsten ikke havde faaet Tilladelse til at bruge
dem ved Gudstjenesterne.
Biskop Jansen svarede sidst i Januar herpaa, at
han var bedrøvet over, at man miskendte Præstens
rosværdige Hensigter i dette Stykke, da den nye
Salmebog havde store Fortrin, og det vilde glæde
ham, om man bestemte sig for den. Foreløbig skulde
dog den gamle bruges.
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Men samtidig lod han Birch vide, at Beboerne
havde klaget over, at Bogen var indført uden Be
boernes Samtykke, og uden at de havde haft Lejlig
hed til at anskaffe den, og derfor paalagde han ham
uopholdelig igen at tage den afskaffede i Brug, ind
til Menigheden efterhaanden var blevet forsynet med
tilstrækkelig mange nye Eksemplarer og havde ind
vilget i Forandringen.
Birch fulgte dog ikke sin Biskops Paabud, da han
mente een Gang for alle at have faaet Menighedens
stiltiende Ja, men da Bønderne paa deres Side følte
sig støttet af Jansen, demonstrede de næste Søn
dag i Kirken og overdøvede fuldstændig Degnen
med deres gamle Salmer. Præsten agtede imidlertid
heller ikke at bøje sig herfor ; han vedblev stadig at
bruge den evangelisk-kristelige baade ved Gudstjene
sterne og Konfirmandundervisningen, og i et Brev
til Biskoppen slog han paa, at det var hans Skrivelse
til Bønderne, som var Aarsag til den stedfundne Uor
den — noget der blev ham meget unaadigt optaget.
Ligeledes klagede han baade til Kongen og Kan
celliet over Sagens Udvikling. Han havde, skrev han,
»af Kærlighed til sin kære Menigheds Vel« og af
»sand Nidkærhed for en ægte Gudsdyrkelse i Aand
og Sandhed« tilkendegivet sine Sognebørn Majestæ
tens Ønske om Bogens Brug, og han mente at have
faaet den ønskede Tilladelse, men nu havde nogle
retsindige af hans kære Menighed med Vemod be
klaget sig over, at en Del igen vilde af med den. Man
havde gode Raad, der var kun 7 Fattiglemmer i Sog
net, og den gamle Bogs Genindførelse vilde have en
skadelig Indflydelse paa hensigtsmæssig Oplysning
og sand Religiøsitet, hvorfor han anraabte MajestæG
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ten om, at »den af mine højt oplyste Sognebørn saa
højt anpriste og af min Menighed een Gang antagne
og nu i en lang Tid saa brugte Bog ikke maa vorde
afskaffet, men vedblive at være i Brug i Menig
heden«. Kun et Par berusede havde Juledag proteste
ret udenfor Kirken. »Gerne vilde jeg adlyde min Bi
skop, men kun for Kongens og hans ophøjede Mænds
Dom i det høj kongelige danske Kancelli vil jeg staa
eller falde«.
Der var altsaa nu aaben Krig mellem Bønderne og
Birch, som synes at have været meget lidt afholdt
i Menigheden, og Sognemændene klagede Gang paa
Gang over ham til Aalborg. Biskoppen gav derfor
Amtsprovst Carstensen i Thisted1) Ordre til at tage
Affære, og denne anmodede derefter tjenstligt Præ
sten om at tilbagesende den Besværing, Beboerne
havde indgivet over ham, og som Biskoppen havde
tilstillet ham til Erklæring, samt at oplyse, hvordan
det ellers gik med Sagen, om ikke Modpartiet havde
betænkt sig, saa videre Undersøgelser kunde undgaas. Ligeledes skrev han til Proprietær Mørup og
bad ham give en Fremstilling af, hvad der var sket.
Birch svarede meget overlegent, at han skulde
have »den Ære« at give de ønskede Oplysninger, saa
vidt han da forstod Provstens Skrivelse. Hvad den
tilbageholdte Klage angik, maatte han spørge, fra
hvem og om hvad den var, thi den over ham angaaende Salmebogssagen var jo indgivet til Biskop
pen, saa han maatte bedst kunne give den fornødne
Underretning! Forøvrigt var det saadan, at en tal
rig Menighed nu med vedbørlig Andagt istemte de
’) Chr. Ehrenfried Carstensen (1789—1831), Provst 1791,
Amtsprovst 1812.
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nye evangelisk-kristelige Salmer, og at de, der vilde
lave Uro, blev irettesat af de andre. Skulde de igen
blive afskaffet, vilde disse med Grund blive mistænkt
for at bidrage til at udbrede Mørke i Stedet for Lys
og stifte Uorden i Stedet for Fred og Ro — dog at
dette ikke vilde ske, haabede han med Tillid til Gud
og sine upartiske foresatte.«
Noget senere afholdt Provsten, ligeledes efter Bi
skoppens Paabud, en Visitats i Hjortdal Kirke for
at faa nærmere Klarhed over Forholdene. Sogne
fogden og to andre Mænd fremførte da igen Menig
hedens Kæremaal over Præstens Fremgangsmaade,
hvorefter Carstensen bebrejdede dem deres Optræ
den og lagde dem »den gode Sag« paa Sinde, bl. a.
under Henvisning til de fornuftige Mænds Eksem
pel. Da det var de tre, der stadig førte Ordet og talte
Birch haardt til, mente Provsten, det var dem, der
havde ophidset de andre, men da han sagde det,
raabte alle i Kirken, baade Mænd og Kvinder, nej,
men de vilde ikke have den nye Salmebog, før Kon
gen befalede dem det, og derefter løb de allerfleste ud
af Kirken uden at oppebie Gudstjenestens Afslut
ning.
Der maa i Forvejen have bestaaet et meget spændt
Forhold mellem Amtsprovsten og Pastor Birch, for
de Skrivelser til Biskoppen, hvori den førstnævnte
skildrer Præstens Færd, er i den Grad fulde af vold
somme og nedsættende Udtalelser om ham, at det maa
have anden Grund end Salmebogssagen alene. »Det
er Aandsfortærelse«, hedder det f. Eks., »at læse den
overdrevne Ros for, hvad kristelig Retsindighed han
lægger paa sig selv . . . . Ingen anden end han kunde
være nøjet med at have efterkommet Anordningens
Bogstav og saa for Resten være ubekymret, om al-
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mindelig Sang kunde finde Sted eller ej«. Han me
ner, at Birch kun vil vinde »Celebritet«1) ved sin
Handling, men han lyver, naar han siger, at han har
faaet Menighedens Samtykke, og at der ikke før den
sidste Søndag opstod forargelige Optrin i Kirken.
Han kalder hans Skrivemaade »ananiansk«2), »thi
hans kun alt for kendte Tænkemaade og Forhold
giver ingen Grund til at tro paa den rene Nidkærhed
for Guds Æ re og sand Kristendom,«, som han roser
sig af overfor Kongen ; han lyver baade for ham og
Kancelliet, ja paalyver andre Laster og sig selv
Englerenhed, idet han frækt stoler paa, at det ikke
juridisk kan oplyses, hvad og hvo han er. Provsten
foreslaar derfor Biskoppen at lade, som Sagen var
afsluttet, eftersom Menigheden nu ifølge Præstens
Erklæring havde affundet sig med den nye Salmebog,
thi kom der saa igen Uro, og det viste sig, at Folk
alligevel slet ikke havde den, var han igen grebet i
Usandhed, og dette kunde da dokumenteres for Kan
celliet.
Biskop Jansen, der iøvrigt var en personlig Ven
af Amtsprovsten, indtog en lignende Holdning over
for Birch, og den Erklæring, han d. 15. Juni ind
sendte til Kancelliet om Sagen, havde en overordent
lig skarp Form. Han stemplede det som en Frækhed
af Præsten »falskeligen« at ville give ham (Biskop
pen) Skyld for Uroen ved Gudstjenesten, da hans Hen
sigt tværtimod havde været at skaffe Orden til Veje.
»Havde hans paaberaabte kære Menighed været ham
virkelig kær, og havde han haft en sand Følelse fol
den offentlige Gudstjeneste eller haft mindste Grad
af Klogskab og Overbærelse med den svage, vilde
1)

B e r ø m m e ls e .

2)

h y k le r is k ;

jf.

A p o s tl.

G e rn .

5 ,1 — 1 1 .
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han ikke have indladt sig i en højst forargelig Sang
kamp med sin Menighed, der i Grunden har ham lige
saa lidt kær som han den«. E fter Carstensens Visitats ser man, at Guds Sag ikke var Præstens, og at
Befolkningens Vægring mest skyldtes manglende
Agtelse for og Kærlighed til ham. Han foreslog der
for Kancelliet at befale, at Salmebogen først maatte
indføres, naar Flertallet — efter Res. af 21. Nov.
1801 — havde givet sin Tilslutning, mens han med
Hensyn til Birchs forargelige Opførsel ved Guds
tjenesten og hans Ulydighed mod Biskoppens Ordre
og hans dumdristige og uforskammede Klage til Kan
celliet henstillede dette til dets vise og retfærdige Be
dømmelse.
Før der endnu var kommet Svar fra København,
tilstillede Birch imidlertid Kancelliet en ny »simpel
og sand Beretning«, der formede sig som et stærkt
Angreb paa Provsten, idet han beskyldte ham for
»vel tilfældigt« kun at have taget Hensyn til Uroens
Ophavsmand, lige som han insinuerede, at han ogsaa
havde æsket Kvindernes Mening, skønt det baade
ifølge 1. Kor. 14,34—34, og fordi deres Mænd var til
Stede i Kirken, var usømmeligt for Sagen og Stedet.
Modstanden kom heraf og af Sognefogdens Mistyd
ning af Biskoppens Skrivelse, men forøvrigt brugtes
nu Salmebogen stadig til Opbyggelse baade i Hjem
mene og i Guds Hus, i Hytterne og hos de velstaaende
med stedse større Glæde. En Afskaffelse af den vilde
være en Besværing af de mest oplyste, og vedkom
mende høje Øvrighed vilde da ikke uden Grund paadrage sig Mistanken om i Stedet for Fred, Lys og
Sandhed at have bidraget til Uro og Mørke.
I sin Erklæring til denne Skrivelse bemærkede
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Provsten meget rigtigt, at det var ubegribeligt, at
et forstandigt Menneske kunde skrive saadan til sine
højeste foresatte; hans Beskyldninger stemplede han
som løgnagtige. Biskoppens Paategning lod heller
ikke noget tilbage i Tydelighed: Carstensen var en
af alle agtet og elsket Mand, der stod »værdig paa
sin Post, udmærket ved Kraft, Lærdom, Sindighed
og ædel Følelse for alt, hvad der er godt«, mens Birch
derimod var uduelig og efterladende. Han raabte om
Mørke, men glemte selv Mørkets Gerninger; hvad
han var som Kristen, kendte alle, og det var frækt
af ham at paabyrde sine foresatte, at de modarbej
dede Salmebogens Indførelse. Provsten havde foreslaaet at forflytte ham, men det var Synd at belønne
Lasten. Birch søgte nu at trække Sagen i Langdrag,
men Følgen var kun, at Forbitrelsen mod ham vok
sede, og Opbyggelse forebyggedes.
Det er egentlig mærkeligt, at Birch, som Forhol
det var, og med det Kendskab, han havde til Prov
stens Indstilling overfor ham, netop i denne Tid, da
man ventede paa Svar fra København, kunde faa sig
til — d. 11. Septbr. — at bede ham om en Anbefa
ling — antagelig fordi han tænkte paa at søge bort.
Men Anmodningen er ganske vist hverken under
danig eller høflig — tværtimod. E fter at have min
det om, at han i Forvejen har faaet to »Attester« fra
ham, 1816 og 1818, siger han om den sidste, at skønt
det er meget vanskeligt at se, at den stemmer med
vor Religions Aand og Bud og er forfattet i bedste
Hensigt, har han dog troet det, fordi han ikke kunde
faa sig selv til at mene, at »en Mand med Hr. Amts
provst og Ridder Carstensens Karakter, Stilling og
Alder vilde under en paatagen Menneskekærligheds
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Maske søge at skade et Medmenneske1)- Og da nu
min dadelfri Stræben er kendt af flere og selv af
højere Vedkommende, og mine Foretagender vil, som
jeg haaber, ved den i dette halvandet Aar s Løb fore
tagne Udvikling endog af Deres Højærværdighed
skues i et klarere Lys fra en mildere Synsmaade, har
jeg allerede i en Skrivelse af 30. Juni sidstleden be
nyttet den Frihed at udbede mig en anden Attest,
og at denne kun maatte bære Simpelhedens og Sand
hedens umiskendelige Præg, var og er min eneste
Bøn«. Vil Carstensen ikke udstede nogen Attest, ud
beder han sig et bestemt Svar, og han maa da be
nytte de to andre med behørige Oplysninger samt en
fra Biskoppen modtagen. »Og ske da Guds og Kon
gens Vilje!«
Nogen Anbefaling er næppe kommen!
Den 25. Septb. faldt Kancelliets Resolution. Den
gik, som det var at vente, Præsten helt imod, idet
den fastslog, a t den nye Salmebog ikke maatte ind
føres i Hjortdal Menighed, før det var godtgjort for
Biskoppen, at Flertallet stemte for den, og dette tilmeldtes derefter Pastor Birch ad tjenstlig Vej.
Det var iøvrigt ikke det eneste Nederlag, Præsten
led. Den 3. Juli havde Kancelliet ogsaa afvist en
Klage fra ham over Skolelærer og Kirkesanger Mo
gensen i Hjortdal og paalagt Biskoppen at tilkende
give ham dets Misfornøjelse med den. I Forvejen
havde baade Jansen og Carstensen fremhævet Lære
rens gode Forhold og Flid, mens Birch stempledes
D I Randen har Carstensen skrevet: »Den ulykkelige
Mand! Hans Sjæl finder Trang til at forklare alt til
andres Skade. For den rene er alting rent. Havde han
været min egen Søn, som han Gud have Lov ikke er,
kunde jeg ikke givet hans Sag en for ham fordel
agtigere Vending, end jeg gav den«.
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som forsømmelig, uforstandig og trættekær. »Ilde
plaget er dog den Menighed, der sættes i Forbindelse
med en saadan Sjælesørger!« At Biskoppen baade i
Hjortdal og i Aalborg havde foreholdt ham hans
onde Rygte, havde ingen Indflydelse haft.
Saa var det kun en ringe Trøst for Birch, at Kan
celliet samme Aar gav ham Medhold i en Strid, han
ogsaa havde faaet med Kirkeejeren, Proprietær Mørup, der havde klaget over, a t Præsten vilde have
Kirkenøglen hjemme hos sig. Det fastslog nemlig, at
da Præsten boede J/s Mil fra Kirken, maatte han have
Ret til at beholde den, kun at han afleverede den,
naar det gjordes nødvendigt, samt sørgede for, at
Døren blev oplukket i betimelig Tid paa Helligdagene.
Ud fra Provsts og Biskops eenstemmige og haarde
Dom om Pastor Birch maatte man slutte, a t han har
været ganske uværdig til at være Præst, men Spørgsmaalet er dog, om deres Udtalelser alligevel ikke er
vel stærkt paavirket af deres Uvilje mod ham. Paa
den anden Side kommer man alligevel næppe udenom,
at han ikke burde have været i gejstlig Virksomhed,
og a t hans halsstarrige Optræden og til det sygelige
grænsende Selvfølelse kun var skikket til at skaffe
ham Uvenner overalt. Hans Skildring af Salmebogs
stridens Forløb var heller ikke i Overensstemmelse
med Sandheden.
Under alle Omstændigheder forblev han dog uan
fægtet i sit Embede, og da Hjortdal 1823 blev sam
menlagt med Kollerup og Skræm — a t Præstegaarden 1813 var brændt, kan have medvirket hertil1) —
blev Birch Præst for alle tre Sogne med Bopæl i
Kollerup. Her døde han 1828.
’) Præstegaardsj orden, der 1819 opmaaltes til 3 Td. 5
Skp. 3 Fdk. Hartkorn, blev 1825 bortsolgt ved (2.)
Auktion.

En gammel Soldat fortæller
om Krigen 1849—50.
Ved P. L. HALD.

Efterfølgende er nogle Uddrag af en Beret
ning, som afdøde Glarmester C. V. Lynge, Thi
sted, har nedskrevet om sin Deltagelse i Treaarskrigen. Desværre foreligger den ikke i sin
Helhed, idet baade Begyndelsen og Slutningen
mangler; det bevarede omfatter Tiden fra Be
gyndelsen af Juli Maaned 1849 til 24. Juli 1850.
Efter Slaget ved Fredericia 6. Juli 1849 laa hans
Deling i Veflinge paa Fyn, hvor Tropperne blev
omgrupperede af en Stabsofficer, og Lynge kom
til 11. Bataillon. Lynges Sprog og Retskrivning
er uændret.

Da han (Officeren) var færdig med denne Ind
deling, fik vi Ordre til at marchere hver til sin Batl.,
og da 11. Batl. laa paa Forpost ved Elritsøe (d. e.
Erresø, Sydvest for Fredericia), maatte vi gaa til
bage igen til Strib, hvor der laa et Skib, som satte os
over til Frederits, hvor vi kom til at ligge et Par Ti
mers Tid for at udhvile os efter Marchen. Jeg var
dengang dygtig sulten, og jeg havde intet Brød, og
det var ikke mulig at faa noget tilkøbs i Byen, da
alle Indvaanerne var rejste ud af Byen i den Tid, da
Tyskerne bombarderede denne, men endelig fik jeg
dog et Stykke hos en af de i Byen værende Soldater,
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og da jeg nu havde stillet min Hunger, gik jeg lidt
omkring for at se de Ødelæggelser, som Bomberne
havde anrettet, og denne var ikke liden ; overalt hvor
jeg kom var Husene næsten nær nedskudte. Nu blev
der raabt til Gevær, og vi marcherede af til Batl.,
som vi naaede Kl. 11 om N atten; her blev vi mod
tagne af en Løjtnant, som sagde, at vi kunde tage
vores Kapper af Tornisteren og svøbe om os, men
Tornister og Lædertøj skulde vi beholde paa, og saa
kunde vi lægge os ned paa Marken. Natten var meget
kold, og jeg var meget forfrossen om Morgenen, da
jeg vaagnede. Da jeg nu havde vadsket mig, spurgte
jeg en af de gamle Karle, om man ikke kunde faa
noget Kaffe et Sted i Nærheden, og han viste mig
hen til et lille Hus, hvor der boede en gammel Kone,
som solgte Kaffe. Jeg gik nu derhen, og da jeg kom
ind, spurgte jeg, om jeg kunde faa noget Kaffe hos
hende. Hun svarede ja, og kom derpaa frem med en
stor sort Jydepotte, hvori Kaffen tilligemed Mælk og
det hele var kogt. Hun tog nu en Spølkum og stak
der ned i, og nu kom hun med dette og sagde Værsaagod, derpaa tog hun et Stykke Sukker op af sin
Lomme, men da hun syntes det var temmeligt stort,
tog hun det i Munden og knuste det, og derpaa spyt
tede hun det ud og sagde, a t nu kunde jeg tage Suk
ker til, men dette syntes jeg var alt for væmmeligt
og gik derfor min Vej og lod Kaffen staa og fik altsaa ingen Kaffe den Gang. — Nu laa vi her ved Eritsøe et Par Dage, men den sidste N at vi laa her, blev
vi allarmeret og maatte ud og lade vore Geværer, og
vores Oberst, som hed Staggemejer, holdt en Tale for
os, og bad os være muntre og ved god Mod, da vi nu
skulde imod Fjenden; dog dette var kuns blind Al-
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larm, thi da Klokken var 7 om Morgenen gik vi til
bage igen til vores Kvarter, og her laa vi til om
Eftermiddagen, da vi fik Ordre til at marchere til
Frederits, hvor vi ankom Aften Kl. 8.
Her laa vi til om Natten Kl. 12, da vi blev satte
over til Strib, og nu marcherede vi uafbrudt til en
By, som hedder Indslev, hvor vi ankom Kl. 9 om For
middagen. Her gjorde vi Holdt ved Kroen, som ligger
ved Vejen, og her blev vi indkvarteret. Jeg tillige
med 67 Mand hos en Enke. Løjtnanten blev indkvar
teret paa selve Kroen. Her laa vi i 17 Dage. I denne
Tid gik vi til Eksersits hveranden Dag; paa en af
disse hændte det, at en af de gamle Karle havde
glemt sit Tornyster, hvorover Kaptajnen blev vred
og sagde, at Tornistret skulde hænge paa Ryggen.
Karlen tog dette i bogstavelig Betydning, thi da vi
vare færdige med Eksersitsen og var kommet hjem,
tog Karlen Tornystret paa og gik ind i Kroen og for
langte et Glas Punsh, hvormed han satte sig til Bords
og begyndte at gøre sig tilgode ; de nærværende Gæ
ster undrede sig over, at han sad med Tornisteren
paa, men han svarede, at dette havde Kaptajnen be
falet. Lidt efter kom denne selv og forundrede sig
derover og spurgte, hvad dette skulde betyde, hvortil
Karlen svarede, at det havde han jo selv befalet,
hvorpaa Kaptajnen lo og sagde, at hans Mening var
kuns, at det var til enhver Øvelse, at Tornisteren
skulde være paa.
Den 25. Juli om Morgenen Kl. 5 fik vi Marchordre
og nu marcherede vi til en By, som hed Harendrup,
her laa vi til den 31. Juli om Morgenen, da vi begav
os paa March til Frederits, paa hvilken Tur jeg blev
meget syg og maatte indlægges paa det derværende
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Lazareth, hvor jeg laa en Maaned og havde det just
ikke meget godt. Nu blev jeg udskrevet og marche
rede d. 31. August fra Frederits, hvorfra jeg skulde
begive mig til Vejle. Hertil ankom jeg først om Afte
nen Kl. 7, da jeg var meget udmattet af min Sygdom
og paa Grund deraf ikke kunde gaa ret stærkt. Da
jeg ankom hertil, henvendte jeg mig til Kommandø
ren for 4. Reserve Btl., Major v. Trane, for af ham at
blive anvist Kvarter, hvilket jeg ogsaa fik hos en
Snedkermester, hvor jeg havde det ret godt. Om Mor
genen begav jeg mig paa Rejsen igen for at støde til
Kompagniet, som laa ved Hedensted omtrent l 1/? Mil
Nordøst for Vejle. Jeg var imidlertid heldig nok til at
komme til at køre med en Fouragevogn, som skulde
til denne By for at hente Halm og Havre. Jeg ankom
hertil omtrent ved Middagstid og blev indkvarteret
hos en Husmand, hvor jeg havde det meget godt.
Her laa vi kuns i 4 Dage, da Batl. fik Ordre til at
marchere til sit Garnisonssted Aalborg. Vi marche
rede den første Dag til Horsens, den 2. Dag til Skan
derborg, d. 3. Dag gik vesten om Aarhus til en By,
som hed Galten. Her fik jeg Tilladelse af Kaptajnen
til at rejse i Forvejen til Randers, hvilken By vi skulde
igennem. Jeg tilligemed 4 andre lejede os en Vogn, og
nu gik det raskt af Sted til Randers, hvor vi ankom
henimod Aften. Jeg begav mig nu straks hen til Glar
mester Barteis, hos hvem jeg havde arbejdet 2 Aar
førend Krigen, og der tilbragt Tiden særdeles godt,
jeg regner dem for de to bedste Aar i mit Liv. Han
tillige med hans Familie blev meget glade ved at se
mig, og nu fik jeg travlt med at fortælle, hvorledes
jeg havde havt det under min Fraværelse, dette var
jo rigtignok ikke meget, men Tiden gik dog dermed.
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og da jeg anden Dagen derpaa skulde til at rejse igen,
vidste jeg næsten ikke, hvor Tiden var bleven af.
Batl. ankom om Eftermiddagen Kl. 1 og nu blev der
Tummel i Byen, da alle Borgerne havde tillavet Mid
dagsmad for dermed at beværte de hjemvendende

Underkorporal Lynge. 1849.

Krigere ; de kom og halede og trak i dem og den ene
vilde hellere have nogen end den anden. Da Kl. var
bleven 4, blev der blæst til Gevær, og nu rykkede vi
ud af Byen med Syngen og Hurraraab og blev led
saget af en stor Del af Byens Folk. % Mil norden for
Byen blev vi indkvarterede, og jeg kom til at ligge i
en By, som hed Lehm (Lem), her laa vi Natten over
og næste Morgen fortsatte vi Rejsen igennem Hobro,
hvor vi ligeledes blev beværtede med Middagsmad, til
en By nordligt for Hobro, som hed Døstrup, her laa
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vi ligeledes Natten over og næste Dag gik vi til en
By, som hed Gravlev, hvor jeg blev indkvarteret hos
Sognefogden, hvor jeg havde det godt. Næste Morgen
stillede vi ved Gravlev Mølle og fik Lønning og Billet
ter, for hvilke vi, naar vi kom til Aalborg, kunde gaa
hen og spise frit til Middag. Da Kaptajnen var færdig
hermed, fik vi Lov til at gaa tilbage igen til vores
Kvarterer, hvor vi skulde forblive indtil Vognene fra
de forskellige Sogne var ankomne, da Bønderne der i
Omegnen var bievne enige om at ville køre os til
Aalborg. Da Kl. var 9, var de samlede, og nu stege vi
paa Vognene, som befordrede os til Skeels Gaard, en
Herregaard % Mil fra Byen, her blev vi beordret af
Obersten til at stige af og nu gik Batl. til Byen led
saget af en Masse Mennesker, som var komne ud for
at modtage os. Da vi kom til Byens Port, blev vi
modtagne af Byens Laug med Sange og Taler, og det
var med Nød og Næppe, vi kunde komme gennem Ga
derne for Folk. Langt om længe naaede vi endelig
Raadhustorvet, hvor vi gjorde Holdt, og det blev os
tilkendegivet, at vi kunde begive os de Steder hen,
hvorpaa vores Billetter lød, og saa skulde vi møde om
Eftermiddagen Kl. 4 til Appel. Her fik vi nu at vide
af Kaptajnen, at der ude paa den store Ekserserplads, som ligger østen for Byen, var indrettet Telte,
hvor vi kunde gaa ud og danse og tillige var der af
Borgerne givet saa meget Punsh, at hver Mand kunde
faa saa meget han vilde drikke. Vi begav os nu derud
og her gik Tiden ret behageligt for os. Da Kl. var 914
om Aftenen blev der afbrændt et smukt Fyrværkeri,
og vi morede os herude til Kl. var 11.
Faa Dage efter Ankomsten til Aalborg blev
Lynge udnævnt til Underkorporal og laa den
følgende Vinter i Garnison der i Byen.
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Den 27. April (1850) kørte jeg fra Aalborg tilHobro,
hvor Obersten laa, og her fik jeg Ordre til at mar
chere til Glenstrup den næste Dag. Denne By ligger
1 Mil Sydøst for Hobro. Hertil ankom jeg om E fter
middagen Kl. 4, da jeg ikke gik fra Hobro førend
Kl. 2. Her blev jeg indkvarteret i en Gaard lige ved
Landevejen, som kaldes Holmegaarden; uden for
denne var en stor Sø, som kaldes Glenstrup Sø, her
morede jeg mig udmærket med at ro omkring i en
Baad, som Manden havde, og tillige var her mange
Fisk, saa jævnlig fiskede jeg ikke saa faa Fisk, som
jeg fik Konen, hvor jeg laa i Kvarter, til a t tillave
for mig, dels stegte og dels kogte. E fter at have til
bragt otte Dage meget behageligt, fik vi Ordre til at
gaa længere sydpaa, og nu marcherede vi til en By,
som hedder Faarup, 1*4 Mil Nordvest for Randers.
Her blev jeg indkvarteret hos Sognefogden, som hed
der Jens Jacobsen Schjøt, her var et ret godt Kvar
ter, og vi laa her i en Maaned, i hvilken Tid jeg var
adskillige Gange i Randers. Den 1. Juni fik vi Ordre
til at rykke ud , og nu marcherede vi gennem Ran
ders til en By, som hed Ølstved, hvor vi laa om Nat
ten, og næste Morgen stillede vi ved Ølstved Kro og
marcherede herfra ad Aarhus, som vi naaede om Af
tenen Kl. 7. Her blev jeg indlagt hos en Bødkerenke,
som hed Madam Olsen, her havde jeg et meget godt
Logi. Næste Morgen stillede vi Kl. 2)4 og gik ad
Skanderborg til, hvilken By vi naaede om Formid
dagen Kl. 11. Her blev jeg indkvarteret hos en Sko
magermester Hansen, hvor jeg skulde forblive i 2
Dage, da vi skulde have Rastedag her. Vi boede her
meget godt, men maatte dog betale 12 Sk. om Dagen
for vores Kost, hvilket naturligvis ikke var ubilligt,
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men det forekom os dog noget underligt, da vi hid
til ikke havde betalt noget for vor Underholdning.
Uden at komme nærmere ind paa Lynges Be
retning om Marchen gennem Jylland skal dog
nævnes, at han var meget betaget af Grejs
dalens Natur. »Jeg for min Part troede, da jeg
først kom og saa dette Sted, at jeg havde fun
det Paradis, thi noget saa skønt havde jeg al
drig før set«. Vejleegnen forlod Lynge d. 15.
Juli.

Den 18. Juli, som var min Fødselsdag, stillede vi
Kl. 2 om Morgenen og gik vesten om Flensborg til
en By, som hed Schafflund, hvor vi straks kom ud
paa Forpost. Denne Dag var jeg saa træt, som jeg
ingensinde forhen havde været, og jeg vil vistnok
kunne erindre denne Geburtsdag, saa længe jeg lever.
I denne By opholdt vi os til den 19. om Middagen, da
vi blev løst af og kom til en By, som hed Vansløv,
hvor vi fik Lønning og var til om Aftenen, da vi kom
til en anden By, som hed Henved, hvor vi kom Kl. 11,
og her laa vi under aaben Himmel. Natten var dyg
tig kold og ubehagelig, og jeg var glad ved, at jeg
havde min Kappe og kunde svøbe mig ind i. Her laa
vi indtil den 23. om Morgenen, da vi kom til at mar
chere hen til et andet Sted i Nærheden af Oversø,
hvor vi gjorde Holdt. Her laa hele Brigaden, og vi
kogte vores Naturalforplejning og holdt os ret ly
stige. Da Kl. var 10 om Aftenen, kom vores Oberst
hen til en Del af os, som havde samlet sig om nogle
Flasker Vin, hvilke vi knækkede Halsen paa, og un
der Sang og Latter her lejrede han sig hos os og del
tog med os i Sangen og sagde, at det kunde han godt
lide, at vi var muntre, og han bad os, at vi den næste
Dag vilde være lige saa glade, da vi efter al Sand-
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synlighed saa vilde komme i Slag. Da Kl. var 12 be
gav vi os til Ro, af hvilken vi blev forstyrrede, da
Kl. var 4 om Morgenen. Nu marcherede vi gennem en
Skov hen til en Kro, som laa i Nærheden af samme,
hvor vi kom til at gøre Holdt; her laa vi henved 3
Timer og troede nu ikke, at der kunde blive noget
Slagsmaal den Dag, men da Kl. var henved 2 om
Eftermiddagen, blev der blæst Allarm, og nu maatte
vi saa hurtigt som muligt af sted henimod en Skov,
som hed Stendrup, som var besat af Fjenden. Saasnart vi kom denne paa et Par Skuds Distance nær,
kom vi ud i Kæde, og saa gik det med Hurra lige saa
stærkt, som vi kunde ind i Skoven, og her kom vi i
Slagsmaal med Tyskerne, og vi fyrede saa stærkt,
vi kunde, og mange saavel af vore som af deres
maatte bide i Græsset. Dog varede det vel ikke mere
end en halv Time, førend vi havde Skoven i vor Magt,
og Fjenden retirerede saa hurtig, han kunde, hen ad
de paa den anden Side værende M ark er----------Her standser Optegnelserne, men Dagen efter
stod Slaget ved Isted, hvor Lynge blev saaret
og taget til Fange; men i et Brev, dat. Glück
stadt d. 13. Septbr. 1850, som han skrev til sin
Moder, oplyser han, at han atter er rask og
aldeles helbredet. — Christian Wilhelm Lynge
var født 18. Juli 1825 i København. Han kom
til Thisted i Foraaret 1851 og oplevede 1911 sit
60 Aars Jubilæum som Borger og Glarmester
i Byen, hvor han var en anset Mand, der i
mange Aar fungerede som Retsvidne. Den 25.
Marts 1855 havde han Bryllup med sin Hustru,
Karen Marie Riis, der døde 27. Decbr. 1897; selv
døde Lynge d. 1. April 1913, 88 Aar gi.
7

Gamle veje i Ty.
(Fortsat fra årbog 1948).
Af TORSTEN BALLE.

II. Alvejen fra Tisted til Vestervig og Harsyssel (se kortet
side 384 og kortet i årbog 1948 side 216).
KULLE MAN I GAMLE DAGE rejse fra Tisted til

S

Vestervig, fulgte man først den gamle Oddesundvej (omtalt i årbog 1948) indtil man over
Næstrup vad og Skjoldborg hede nåede markskellet
mellem Skjoldborg og Kalier up ved Halvvej høj.
Her drejede Oddesund vej en mod syd, medens Ve
ster vigvej en fortsatte mod sydvest østen om Horn
strup ned til det gamle vadested Kallerup vad. Den
første halvdel af dette vejstykke er nu afbrudt, men
resten er endnu i brug, dog gik vejen nede ved vade
stedet noget sydligere end nu. Man ser endnu tyde
ligt en hulning i marken, der hvor vejen gik, og i
siden af vandløbet lidt syd for det nuværende over
gangssted ligger der en del store sten, som sikkert er
rester af en ældre bro eller af en stenbelægning på
øens bund.
Fra Kallerup vad gik vejen videre mod sydøst til
Snedsted, og den største del af denne vejstrækning
findes endnu som biveje.
På kortet (1948 s. 216) ser man, at vejen fra Ti-
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sted til Snedsted dannede *en næsten ret linie. Den
før omtalte høj, Halvvejhøj, ligger omtrent ved mid
ten af denne vej og har måske sit navn derfra. Men
fra denne høj og til Gjersbøl findes ellers kun enkelte
høje langs vejlinien, mens vejen fra Gjersbøl helt til
Vestervig er ledsaget af højrækker og højgrupper.
Det høj løse vejstykke er da måske ikke så gammelt
som resten af vejen.
Æ ldre synes den vej at være, der fra Gjersbøl går
mod nord til Sjørrind. Ved denne vej ligger mange
høje og desuden tre gårde, som er kendt fra middel
alderen, nemlig herregården Todbøl, som ligger, hvor
vejen går over en å, altså på et strategisk sted, Sø
gård med voldstedet på en holm i Sperrind sø og
Sperrindgård, i det 17. århundrede på 20 td. hart
korn og en tid sæde for herredsfogeden.
E r denne vej den oprindelige, har også Vestervigvejen engang gået til Sjørrind, landsdelens gamle
»hovedstad«.
Færdselsvejenes ændring i retning mod Tisted
synes at være foregået i fire tempi.
Æ ndringerne synes at være sket, efter at skikken
med at rejse høje langs vejene er ophørt, og det ser
ud som om Vestervigvejen er søgt mod Tisted før
Oddesundvejen.
Grunden kunne måske være den, at både Tisted og
Vestervig kom i kirkens eje. I Tisted havde bisperne
en gård, Tisted bispegård, og da Tisted synes at have
fået sine første købstadprivilegier af en biskop, må
hele byen vel have været kirkens, og dette kan da
være grunden til, at Tisted før den nuværende kirke
havde en særdeles smukt udstyret romansk kirke.
Byens våben tyder jo også på tilknytning til kirken.
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Har biskoppen bygget den romanske kirke, må han
have haft besiddelser i byen allerede i 1150.
På samme tid var klosteret i Vestervig, der senere
fik rige besiddelser i omegnen, grundlagt. En tid var
Vestervig også bispesæde.

Mellem disse to for kirken så vigtige besiddelser
må der have været en ret betydelig færdsel af
bisperne med deres næsten kongelige følge af præ
ster og munke og af lægfolk i kirkens tjeneste, og det
var da var da naturligt at søge en kortere vej end
over Sj ør rind. Måske kan vejen Gjersbøl—Kalier up
vad—Næstrup vad—Tisted da dateres til ca. 1150—
1200. (Skizze II).
Med Sjørrind gik det efterhånden tilbage. Kongs
gården blev uden betydning, bygdetinget ligeså, og til
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sidst flyttedes herredstinget nogle få år til Bavn og
derefter til Tisted. Færdselen fra syd til Sjørrind
af tog da så meget, at vejen kun blev en almindelig
hedevej. I Stedet fulgte man med Vestervigvejen til
Tisted. (Skizze III).
Endelig sidst i det 18. århundrede opgav man de
gamle veje, man siden oldtiden havde holdt fast ved
og anlagde de nuværende landeveje. (Skizze IV).
I Snedsted stationsby er sporene af den gamle vej
nu ikke til at finde. Den drejede mod vest og løb ca.
150 m syd for den nuværende landevej. Vesten for
byen findes endnu et stykke af den bevaret som bivej.
Her stødte en anden vej til Vestervigvejen. Den
kom fra Tegå bro ved Legind og gik gennem Sønderhå og sønden om Vuddumbjerge (se kortet). I de
ældste kilder findes den omtalt og opmålt sammen
med landevejene. Det forhold skyldes måske gammel
tradition. Det var bønderne, der opmålte vejene, og
de tog så de veje med, som de kendte som al veje.
Vejens opland var da også et oldgammelt, rigt
bebyggelsesområde. En mængde høje (ea. 250 er
kendte) ligger bunket sammen omkring Sønderhå,
og der findes også spor af oldtidsagre mellem Søn
derhå og Ove sø. Ved Ove sø eller Aue sø, som navnet
staves på et kort fra 1780’erne, lå måske Aufu hede,
navnet på Tvorup-runestenen, som det sted, hvor
Ankilliir faldt. Også i middelalderen var Sønderhå en
betydelig by. På sognets store gårde boede store bøn
der og små adelsmænd, som vel omtrent var hin
andens lige. Det var nok de gode græsgange ved sø
erne, der var kilden til deres rigdom. Studene fra Ty
var en god salgsvare.
Fra nordspidsen af Ove sø med Langvad og St.
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Tøgers kilde gik den anden vej vest om søen i en
næsten lige linie mod syd ledsaget af højdegrupper
og bopladser. Den gik direkte ned til Draget ved Ty
holm, altså vel egentlig til Oddesund.
Den drejede ikke ind i Byerne og dannede på et
stykke sogneskel mellem Hurup og Vestervig sogne.
Her lå der en høj, Alvej høj, hvis navn sammen med
vejens forløb kunne tyde på, at vejen engang var en
vigtig færdselsåre. Men den findes ikke nævnt som
alvej i kilderne fra 1680’erne, så da må den vel have
udspillet sin rolle som hovedfærdselsvej.
Man tager sikkert ikke meget fejl ved at gætte på,
at vejen har været en studevej, hvorpå studene fra
de store engstrækninger i Nørhå (hvor mange gårde
svarede smør i stedet for korn i landgilde) og de lige
så gode enge vest for Ove sø og langs åen kunne dri
ves til Oddesund. Måske stammer vejen fra en tid,
hvor Aggertangen var afbrudt eller vanskelig at
passere, og vejen kan have tabt sin betydning, da
Aggertangen blev den vigtigste forbindelse mellem
Ty og landet mod syd. Det var den omkring 1600, da
bønderne i Ty nægtede at betale brokorn for broen
ved Struer, »da det ikke faldt dem belejligt at age
den vej«. (Kancelliets brevbøger 3—12—1593).
Selve alvejen fra Tisted til Vestervig, som vi nu
vender tilbage til, drejede vest for Snedsted mod syd
og gik gennem Hørsted ned til vadestedet Elsvad
(ælswuj) over Hørsted å. Her ligger der på sydsiden
af åen noget øst for vadestedet en jernalderboplads.
Vejen fortsætter gennem Hørdum vestre hede, gik
over et lille vandløb ved Gisselbæk (der vel har navn
efter vandløbet) og derfra ned mod Hassing.
I artiklen om Oddesundvejene omtaltes en vej gen-
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nem Hørdum med særlig store høje. (Årbog 1948, s.
226). Den stødte til Vester vigvej en ved Gisselbækvadestedet, og den må have dannet en direkte for
bindelse mellem Vilsund og Vestervigvejen.
Hassing var en vigtig station på vejen. Navnet
Hassing er ældgammelt, men byen blev aldrig af de

Elsvad fra syd, i baggrunden Hørsted.

store. Den ligger imidlertid centralt i det allerede i
oldtiden tæt bebyggede område, der nu udgør Has
sing herred, og det er derfor naturligt, at Hassing
blev herredsby. Tingstedet kan ikke med sikkerhed
påvises. Der ligger en Tinghøj ved alvejen syd for
Gisselbæk, men der ligger også én vest for Hassing.
Men ved man ikke, hvor tinget holdtes, så er der til
gengæld ingen tvivl om, at det tilhørende rettersted
var ved de otte store Galgehøje, der ligger mod syd
øst i sognet på et højt bakkedrag.
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Ved den gamle landevej i Hassing lå St. Tøgers
kilde, hvori kræmmerne kastede penge, når de skulle
til Vestervig marked. Kilden var sikkert en ældgam
mel helligdom ; den ligger i østenden af en dal, Trold
mandsgab. Vejen går over denne dal og når snart
efter Brekkedal i skellet mellem Hassing og Bedsted
sogne. På åsen mellem disse dale ligger den før om
talte Tinghøj.
Gennem Bedsted sogn gik vejen, der, hvor lande
vejen nu går. Derimod kan det ikke med sikkerhed
fastslås, hvordan vejens forløb var gennem Vester
vig sogn. De gamle kilder siger, at »fra Vestervig
ville de ingen forklaring give«. Men man kan vist
godt gå ud fra, at vejen ikke er ændret meget.
Det kort fra ca. 1780, der senere vil blive nævnt i
kildeangivelsen, viser, at der fra det sted i Villerup,
hvor landevejen nu drejer mod vest, gik en direkte
vej over Tygstrup ned til Vestervig præstegård, den
gamle Tinggård. Den ledsages af en gruppe høje,
blandt dem Galgehøjene, og har nok taget en del af
færdselen ind mod Vestervig.
Landevejen går derimod fra svinget i Villerup mod
vest forbi de gamle gårde Vejlegård og Nørbo og der
fra i et mægtigt sving først mod syd til Vestervig
kirke og derefter mod nordvest sønden om St. Tøgers
kirkegård til Vesterby.
Man kan fristes til at tro, at landevejen ikke altid
har haft dette sving, men er gået fra Nørbo direkte
til Agger. Der foreligger ingen skriftlige vidnesbyrd
herom, men en mundtlig tradition vil dog vide, at
vejen tidligere gik norden for St. Tøgers kirkegård.
På den anden side er største delen af den gennem
gående færdsel sikkert ikke gået Vestervig forbi.
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På lange rejser var det nødvendigt både for folk
og heste (og endnu mere for stude og svin), at der
blev holdt hvil, og man søgte da til steder, hvor der
var både husly og føde at finde. På den lange vej
over Aggertangen var der sikkert ikke noget at få,
men Vestervig var et godt bedested, især dengang
klosteret lå der som et gæstfrit herberg for alle vej
farende.
Landevejen var også kongevej. Og da kongerne
med deres følge overnattede på de store kongelige
ejendomme, har vel også kongerne taget vejen om
ad Vestervig, der ifølge Valdemars jordebog var
kongelig ejendom. Dette er sikkert tilstrækkeligt til
at forklare vejens sving ind mod byen.
Vestervig, både handelsmæssigt og kulturelt Ty
lands port ud til den store verden, har iøvrigt en rig
og interessant historie. Den skal ikke omtales her,
da der senere vil komme en artikel herom.
Fra Vesterby gik vejen mod vest forbi den kendte
jernalderboplads ved Mariesminde til Tabel bro, der
med sine 15 alen var den længste bro i Ty.
I Agger sogn vides det, at vejen blev omlagt noget
før 1800. Den gik tidligere sønden for Agger by,
men Havet brød igennem til fjorden og gravede en
dyb rende (vistnok Skiveren) gennem vejen, så
denne måtte lægges om ad Øster Agger.
Den gamle vej må have passeret »æ Ætuer« (oldn.
efja, et svagtrindende vand med den sumpede bred
derved). Denne rende er en rest af Flade søs op
rindelige udløb, der blev stoppet af flyvesandet. Ved
udløbet, måske nær vejen, lå en vandmølle.
Så drejede vejen ud på Aggertangen, der dengang
lå længere mod vest og var bredere end nu. På den
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lå byerne Nabe, hvor kampen mod svenskerne stod
1657, Bollum, Toft og Røn, hvoraf nu kun den sid
ste under navnet Ty borøn er tilbage. Vejen over tan
gen var sikkert meget sandet og vanskelig at pas
sere. Man benyttede derfor fjordbunden som lande
vej, når der var lavvande, som det ofte var tilfældet,
når vinden blæste fra vest eller nordvest. Den fug
tige sandbund var fast og god at færdes på, og der
var plads nok, en god ting for studedrifterne.
Lige syd for Tyborøn lå et gammelt dige, Pæle
diget, som nu vistnok er helt forsvundet. Det dan
nede det retslige skel mellem Ty og Harsyssel, skønt
folkegrænsen lå og stadig ligger noget sydligere.
(Man siger æ i stedet for jeg).
Og her vil vi så forlade den gamle vej, Tylands
vigtigste landevej. Som et vidnesbyrd om den betyd
ning, forbindelsen over tangen havde, skal det blot
til slut nævnes, at der kan findes mange slægtskabs
forbindelser mellem folk i Sydvestty og folk i Nordvestharsyssel. Det var nok studehandelen, som førte
de unge sammen.
(Fortsættes i næste årbog).

Organister ved Thisted Kirke.
Ved P. L. HALD.

er rimeligvis »Mattis
Orgemester« ; da Kirken skal have faaet sit før
ste Orgel 1616, og han nævnes 1621, kan man vist gaa
ud fra, at han er den første i Rækken af Organister.
Nævnte Aar er han efter Landstingets Dombog
Vidne i en Sag angaaende Jep Bysvend, der mødte
beruset i Kirken til Skriftemaal, og derfor blev af
vist af Præsten, »hvorover han gjorde stor Allarm«.
Organisten hed iøvrigt Mattis Hansen; det er sjæl
dent, at man i Kirkens Regnskabsbøger finder Orga
nisten nævnet ved Navn; det hedder næsten altid:
»betalt orgemester en hans Løn.«
Christen Pedersen er Organist 1648 til hans Død
1667. Han blev 1654 gift med Ane Sørensdatter, der
døde 1701 og blev begravet 13. Septbr. i en Alder af
75 Aar. I Æ gteskabet var mindst et Barn, en Datter
Inge, der blev døbt 25. Juli 1656, ved hvilken Lejlig
hed bl. a. Raadmand Peder Matzøn og Niels Lassen
paa Ørum Slot var Faddere.
Laurits Andersen, Orgemester 1667—1676, begr.
2. Maj.
Ove Ottesen nævnes 1700. Hans Løn udgjorde 17
Rdlr. ; men 1701 fik Biskop Bircherad udvirket, at
der aarligt tillagdes ham »til sin Løns Forbedring af
Kirken for sine ringe Indkomsters Skyld til Husleje

D

EN FØRSTE Organist

390

P. L. Hald:

8 Rdlr.« Han blev 1677 gift med Dorte Jensdatter
(begr. 8. Decbr. 1691) ; en D atter Anna blev døbt 27.
Oktober 1678. Han maa iøvrigt ogsaa have været
Instrumentmager, for i Regnskabsbogen findes un
der Udgift d. 11. Septbr. 1700 følgende: »Efter H err
Mag. Sixtus og byefogdens anordning betalt til orgemesteren for nye fæder under de underste Claverer
paa værket at gøre.« Samme Aar blev bekostet en
Bænk til 1 Mk. 14 Sk. til »Orgemesteren at opstige
paa til werchet og stemme Piberne«. Tidspunktet for
hans Død er det ikke lykkedes at finde.
Anders el. Andreas Olufsen nævnes 1709 ; han blev
begravet 23. Juni 1721.
Jacob Mdgbehr (Møeberg, Mægborg) var Organist
1721 til sin Død 1745, 51 Aar gi. Hans Enke, Else
Nielsdatter, der var fra Faartoft, døde 1765, 69 Aar
gi. De efterlevende Børn var efter Skiftet 9. April
1745 følgende:
Christopher Jacobsen Møeberg, 19 Aar,
Anna Cathrine Jacobsdatter, 14 Aar, og
Anna Margrethe Jacobsdatter, 11 Aar,
og iøvrigt faar man gennem Skiftet et lille Indblik i
Organistens private Forhold. Han boede og ejede i
Storegade et 12 Fags Hus. I en Stue stod et lille
Fyrretræs Bord med Skab nedenunder og et lille
Skrin med Laag; 3 gamle Træstole samt et Spejl i
Træramme udgjorde tilligemed en Jernkakkelovn,
»der var i Stykker paa begge Sider«, hele det be
skedne Møblement.
I Storstuen var der lidt finere; en Fyrretræs
Dragkiste var nok Stuens bedste Møbel, dertil kom
foruden et gammelt Slagbord ogsaa et lille Stenbord
(vel med Fajanceplader), 5 Træstole, et Urværk
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samt en Jernkakkelovn. Her fandtes ogsaa Organi
stens Instrumenter, der bestod af 1 gi. Valdhorn, 1
Trompet og en Fiol, alle vurderet til 1 Rdlr. 3 Mark ;
af Nodebøger anføres ingen; han havde af Bøger 1
Bibel, 1 Tysk og Dansk Salmebog samt en »bedendes
Kiede«. Forinden vi forlader Storstuen mærker vi os
en Parykblok, og et andet Sted i Skiftet anføres da
ogsaa 3 Parykker.
løvrigt havde han en lyseblaa Klædes Klædning og
en Dragt af graat Tøj samt et Par sorte Skindbuk
ser. Til Hjemmebrug var mulig beregnet en stribet
Kontor Kjortel og et Par stribede Bukser; 4 Par
Strømper, en sort Hat, en Nathue samt 6 Skjorter,
Kraver, Halsklude og Tørklæder fuldendte Gardero
ben ; hertil kom dog et Par gi. Støvler, 1 P ar Sko og
et Par Tøfler. Uden at komme nærmere ind paa Hu
sets øvrige Bohave kan dog anføres, at det var godt
forsynet med Sager af Tin, Messing og Kobber, og
der maa ikke glemmes 1 Kobberkedel »i Grue ungefæhr paa 1 Td. Rum« med Laag, Hat og Piber ; dette
Brændevinstøj var nok Husets værdifuldeste Stykke,
idet det var vurderet til 12 Rdlr. ; at en Brændevins
tønde samt flere Ankere kompletterede denne Del af
Inventariet skal lige nævnes.
Alt ialt udgjorde Boets Beholdning 158 Rdlr 1 M.
15 Sk., og ingen Gæld »eller Udgift saasom Begra
velsesbekostning og deraf dependerende er udgangen
af Fællesbo og hvad siden er vorden udgivet har
Sønnen af sin Fortjeneste til fælles Nytte besørget,
og hvorfor han aldeles ingen Vederlag paastaar, men
mere endnu tilbyder at saa længe hans Moder vil
vorde hensiddende og fremdeles som forhen sørge
for og antage sig hans tvende umyndige Søstre til al
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fornøden Optugtelse og Opdragelse paa en Christsommelig Maade, vil han hos dem forblive og til fæl
les Nytte paase deres Gavns og Velfærds Befor
dring«.
Christoffer Mägeberg efterfulgte sin Fader i Em
bedet og var Organist fra 1745 til 1777, da han døde
52 Aar gi. og blev begravet 18. Febr. og »lagt Norden
Kirken hos sine Forældre«. Han var ugift og hans
Arvinger var Søsteren Anna Margrethe, der ved
Skiftets Afholdelse opholdt sig i Stervbo Huset og
formodentlig har været Husholderske hos Broderen,
samt 3 Søsterbørn, alle Piger, der ogsaa opholdt sig
i Hjemmet. De var Døtre af Anna Cathrine, der 12.
Juni 1760 var blevet gift med Frederik Pedersen
Birchenbusch »nu boendes ved Nees Sund« ; da Mo
deren var død, var disse tre Pigebørn sandsynligvis
kommet i Huset hos Broderen.
Mägebergs musikalske Efterladenskaber bestod af
en Snes Nodebøger, 2 Violiner, 2 Valdhorn, 2 Trom
peter, 1 Dulcian samt 2 Hoboyer og 1 gammelt Kla
ver ; det sidste maa have været i en maadelig Forfat
ning, da det kun blev vurderet til 1 Mark. Endvidere
ejede han i Storegade en lille Gaard, der i Brandfor
sikring var takseret til 250 Rdlr., i Stalden stod 2
Køer og Jordtilliggendet bestod af 5 Skp. Sæd paa
Kjeragger, 2 Tdr. Sæd ved Sennels Vej samt 1 Ager i
Hov. Boets Beholdning beløb sig til 679 Rdlr. 3 M.,
medens Gælden udgjorde 726 Rdlr.; men Søsteren
paatog sig med Skifterettens Billigelse hele Boet
mod at klare Arv og Gæld og sørge for de umyndige
Søsterbørn.
Medens Christopher Mägeberg var Orgnist fik
Kirken 1768 et nyt Orgel. Det gamle var 1734 »for-
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bedret og til rette gjort«, men maa i Tidens Løb være
blevet ubrugeligt. Det nye Orgel skal være bygget i
Kongsberg og kostede 2400 Rdlr. Af dette Instru
ment er hovedsagelig kun den nuværende Orgelfa
cade tilbage ; den bærer et Midterskjold med Jyllands
Vaaben, 1 Løve og 9 Hjerter, samt 2 Sideskjolde med
Kongens (Chr. d. 7.) og Dronningens Navnetræk.
Johan Heinrich Bang var Organist 1777—1813.
Han var gift med Anthonette f. Klein. 8. Febr. 1790
mistede han sin »højtelskede Kiæreste. Hun blev syg
og døde af en her i Byen grasserende Svaghed kal
det Forraadnelsesfeber«. »Hendes Lig blev henført
til Kirken og jordet under Orgel-Werket i Gangen,
som gaar op til samme og inderst i Graven ved den
søndre Side, hendes Alder var 40 Aar«. Her mindes
om, at Orgelet tidligere havde sin Plads over den
nuværende Syddør. I Ægteskabet var der 5 Børn.
Bang døde 12. Marts 1817, men havde allerede 1813
trukket sig tilbage fra Embedet til Fordel for sin
Søn, der blev hans Efterfølger.
Henrik Meyer Bang 1813—1814. Han var 18. De
cember 1811 gift med Karen Marie Christensdatter
fra Thisted. Han døde 12. Januar 1814, 33 Aar gi.
Det er ikke lykkedes at finde, hvem der blev hans
Efterfølger, men efter al Sandsynlighed er Embedet
blevet henlagt til en af Byens Lærere ; i alle Tilfælde
er den følgende Organist Lærer, og efter Skoleplanen
af 1836 har da Organistembedet været knyttet til en
af Lærerne ved Borgerskolen.
Jens Christensen Lustrup, Organist fra ca. 1825
til sin Død 25. Oktober 1846. Han var født i Lustrup
ved Ribe 6. Juli 1796 som Søn af Skoleholder Chr.
Jørgensen og Johanne Jensdatter. Ca. 1825 blev han
8
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Lærer ved Kirkeskolen og Organist og fik Afsked
med Pension fra Lærerembedet 14. Maj 1845. Gift
1825 med Mariane Nielsdatter Mejlby.
Børn: Nikoline Johanne Christine, f. 9. Marts
1828, gift med Dyrlæge Niels Sloth i Løgstør. Enke.
Ansat 1. September 1871 som Haandgerningslærerinde ved Thisted Borgerskole. Død 30. Maj 1917. —
Christiane Johanne Andrea, Spillelærerinde i Thi
sted, død 11. August 1886. — Johan Peter Lustrup,
f. 9. April 1830, død som Rentier i Thisted 8. Decem
ber 1906.
Organist Lustrup var kendt som en dygtig Violin
spiller. Ved hans Død ophørte Organistembedets For
bindelse med Borgerskolen.
Johan August Didrik Ziehe, Organist fra 1846—
1868. Han var født 1790 i Doenitz i MecklenburgSchwerin som Søn af Stadsmusikus Georg Friedrich
Ziebe. Hvornaar han er kommet til Danmark, vides
ikke, og der hersker stor Usikkerhed med Hensyn til
hans tidligere Virksomhed, inden han kom til Thi
sted. 1823 blev han i København gift med Sophie
Wilhelmine Berg, der døde i Aalborg 1828. Hertil
var han nemlig flyttet Aaret før; i en Annonce i
Aalborg Stiftstidende 23. Juni 1827 opfordres det
musikkyndige Publikum til at tegne Elever, »da man
til E fteraaret vil faa en øvet Musiklærer Ziebe til
Byen, som kan undervise i Klaver, Violin, Flauto og
Guiterre«. løvrigt skal han en Tid have virket som
Organist ved Trinitatis Kirke. 1868 opgav han sin
Virksomhed som Organist; sine sidste Aar boede han
i Vestergade 33, og skildres som en lille stille Mand,
der gik i langskødet Frakke og brugte Kalot. Han
døde 2. Maj 1870, 80 Aar gi. Efter Dødsannoncen
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var 2 Døtre døde, en Søn boede i Viborg og en Dat
ter var gift med Stadsmusikant Zangenberg i Thi
sted.
Anton Christian Ferdinand Hald, Organist 1868—
1880. Han var født i Aalborg 5. November 1839, Søn
af Stiftsprovst, Dr. theol. P. T. Hald og Marie Re
gine Kristine, f. Hald. Student, cand. phil. 1861. Gift
med Dorthea Hartmann, f. 3. April 1842 paa Brams
lykke, Musse Sogn, Lolland. Kantor i Thisted fra 26.
November 1882 — død 4. December 1907.
Peter Emil Christian Ole Fritsch 1881 til sin Død
21. Septbr. 1922. Født i København 7. Novbr. 1854,
Søn af Overhornist i Livgarden Frederik Vilhelm
Fritsch og Emilie Frederikke Louise, f. Knapf. Han
fik som ung Ansættelse i Alhambras Orkester og se
nere i en Aarrække i Tivolis Orkester; har kompo
neret en Række forskellige mindre Ting. Gift 26. Ok
tober 1886 med Mariane, f. Andersen, i Thisted, død
23. Marts 1939.
Georg Søren Fjelrad, Organist 21. Novbr. 1922—
1927.
Aksel Munch, Organist 1. Maj 1927.

Sem Bys Grandebrev.
Fra afdøde Pastor HENR. LAURSENs Samlinger.

I

DEN HELLIG TREFOLDIGHEDS NAVN haver vi

underskrevne meenige Naboer og Grander i SemBye paa egne og alle Vedkommendes vegne til SemBye og Indbøgernes Nytte og Gavn [vedtaget, at]
efterfølgende Poster aarlig skal holdes og efterkom
mes i alle vores Lives Tid og vores Børn og Byens
Folk:
Første Post: Hver i Byen skal lade sine Sviin
ringe, naar de vil vraade, paa den dag Granderne
slutter og advares, eller bøde til Viden een Skilling
danske for hver Sviin for hver dag de der efter
befindes af Forsømmelse, men skeer det af Modtvillighed, da pantes for hver Sviin 8 sk. hver Uge
det uringet befindes, og saa snart Kornet er hiemført, dem strax at ringe indtil Vinteren.
2. Af hver Creatur, enten Øg, Fæe, Faar eller Sviin,
som befindes at giøre Skade i Korn eller Eng udi
Indemark eller Udemark, bøde 2 skilling til Viden
for hver gang og betale Skaden, og hvo det seer, en
ten os selv, Børn eller Folk, og ikke vil tage det af
eller forvise, give til Viden 8 sk. og betale Skaden
Creaturet giør.
3. Skal vi samtlig paalegge og møde paa Grande
stævne 8te dage før St. Woldborig dag angaaeendes
vores Faarhiord at lade vogte, enten der skal holdes

Sem Bys Grandebrev.

397

Hyrde med den eller den skal gaae omkring i Byen,
hver da enhver skal give tilhiende, hvor mange F aar
hand haver at lade gaae med Hiorden, og dersom der
enten skal holdes en Hyrde med den, eller den skal
gaae omkring i Byen, da skal den vogtende af hver
4 Faar 1 dag, og af hver Faar, som dølges, skal gives
4 sk. til Straf, og som bemeldte Faare Hiord skal
gaae i en Hiord og holdes Hyrde til den, eller som
meldt er at gaae omkring i Byen, da skal Hyrden vel
forvare Kornet, og hvis de gaaer over Kornet, eller
giør Skade, betale for hver 10 Faar og Lam 1 sk.
4. Og skal vi samtlig hegne vores Rug-Sæd og
Indemarke-Baarer til St. Woldborg dag hver Aar, og
siden holde hverandre uden Skade, og holde sin Qvæg
og Creature paa egen Jord, og hvem som overtyrer
paa andres Jord, eller lader deres Creature gaae i
andres Græs, til all Kornet er inde, da at have for
brudt af hver Høved, lidet eller stor, 4 sk. og betale
Skaden, undtagen det Qvæg som bæsser løs, men giør
det Skade paa Leeder eller Diger, da skal di som
Qvæget eyer, pligtig være det igien forsvarlig at
opbygge og forfærdige, eller og have forbrudt 2 sk.
og stille den tilfreeds, som Leedet eyer, saa skal og
vores Leeder være hængt og Digerne overalt være
lugt og færdiggiort til hver St. Woldborg dag, og hvis
Sviin eller Giæs efter den dag gaaer i andres Korn
eller Græs, da at bøde for hver Sviin 1 sk. og 10 Giæs
2 sk. til Brøde og betale Skaden, og dersom Digerne
ej til samme Tid er forsvarlig færdiggiort, 8 sk. til
Straf, men bliver siden Skaar derpaa og den skyldig
advares og ej strax oplukker det, bøde til Viden 2 sk.
5. Hvor som holder uden Byes Faar eller Giæs paa
Fælled eller Gade, haver forbrudt til sine Grander
2 mk. Hvis øde Gaarde og Huuses Diger som findes
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brøstfældig, skal vi samtlig holde ved lige, og hvem
som ikke vil, haver forbrudt 8 sk., saavel skal vi
holde Diger og Leeder ved Magt til Kornet er inde,
og hvo der drager igiennem Leeder og ej lukker dem
efter sig, haver forbrudt 8 sk. til Viden.
6. Maae og ingen understaae sig, enten selv, Folk
eller Børn, at oprykke eller oprykke lade Erter, langt
mindre borttage dem, uden de vil lide efter Loven
eller giver hver gang 8 sk.
7. Saa maae og skal ingen af os slaae Græs i Fæl
lis Kiær, med mindre de haver det i samtlig Gran
ders Minde, uden 2 mk. til Brøde, ey heller maae
nogen slaae Liung eller grave Tørve videre end til
deres egen Fornødenhed og Felle kand taale efter
Loven, ikke heller maae lade slaae Liung og grave
Tørv, selv eller ved andre enten bortføre eller bort
føre lade til andre ved Dag og Nat under 2 mk. straf
til Viden.
8. Og hvem som skal holde Faar-Hiorden eller lade
Hiorden uddrive, skal den inden 2 Timers Forløb
efter Solens Opgang være uddreven, hvis ikke skeer,
haver forbrudt 4 sk., om det ellers er timelig Weyrlig, saa maae og ingen tyre i Melle, førend hver mand
høster, eller det bliver opgiven paa Grandstævne, ey
heller tyre imellem andres Rader eller i andres RadeSteder, førend de bliver reven, men enhver skal holde
paa sit eget, til alt Kornet er inde, ikke heller maae
tyre deres Høvder imellem Korn-Rader om NatteTide, som ligger imellem Naboernes, endskiønt det er
paa deres egen Stub Jord, med mindre de vil bøde
for hver Høved 4 sk. danske.
9. Dersom Udenbyes Folk fordrister dem at slaae
Liung eller grave Tørve i vores Heede og Feile, da
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vi samtlig at afvende det saa vidt Loven tillader, saa
vel og som Udenbyes Folk skulde fordriste sig at lade
deres Quæg eller Faar vogte i vores Mark og Fellig,
da skal vi samtlig være følgagtig det enten a t ind
tage eller i andre maader det afvende, vil nogen ikke
være følgagtig i forskrevne Poster, da skal han have
forbrudt 1 mk., uden saa er, hand er i lovlig Forfald,
da skal hand have een i sit Sted, saa maae og ingen
af Granderne bortleye Græsning til Udenbyes Folk
uden 4 mk. Straf til Viden, med mindre Byemændene
ey vil give saa meget som Udenbyes, ey heller maae
nogen af os oprykke eller oprykke lade Græs paa Tol
derne imellem andres Korn, uden hand vil bøde 2 mk.
hver gang til Viden.
10. Om nogen smaae Børn af Ufornuftighed jager
anden Mands Creature løs ved Korn eller Eng udj
Indmark eller Udmark, skal første gang straffes af
Forældrene med Hug, men skeer det anden gang af
Forsæt, da betale Forældrene til Straf for dem 8 sk.
til den eller dennem slig Fortrædelighed omgaaes
imod, og skeer det af nogen, som er kommet til
nogenlunde skields Alder og Forstand, og ej vil fæste
det igien, bøde for hver Høved 1 mk., men skeer
det forsætlig og af Fortred af nogen Byemand, Kone,
Svend eller Pige, da bøde første gang 1 Lod Sølv og
betale Skaden, men siden for hver gang 1 Rd. Cou
rant og betale Skaden efter lovlig Beviis.
11. Lader nogen med Forsæt sine Creature gaae
løs i Marken ved Korn eller Eng, bøde for hver Øg
eller Høved første gang 8 sk., anden gang dobbelt,
men for Faar eller Sviin halv saa meget.
12. Hvis Føll som enhver kand have, skal de holde
paa deres egen Jord, og saa snart der bliver Kierne
i Kornet, da at holde dem ude fra andres Korn, indtil
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all Kornet er inde, og hvis de skulle befindes i andre
deres Korn, da at betale af hver Føll 2 sk. og betale
Skaden.
13. Ey heller maae nogen Huus-Folk slaae Liung
eller grave Tørve i vores Heede og Mark og det til
andre Byer bortføre uden 2 mk. Bøde hver gang
de befindes.
14. Om Sommeren hver Søndag efter Prædiken
skal hver Mand i Byen eller hans visse Bud møde
paa Gaden til Grandstævne, eller bøde til Viden hver
gang 1 sk., og alt hvad der paa Grandstævne ved
tages eller sluttes, skal holdes saa fuldt som det i
vores Grande-Breves Poster, men dersom nogen med
Uvidenhed skulde undskylde sig, skal dette GrandeBrev hver 3die Søndag paa Grandestævne læses til
alles Efterretning.
15. Hvem som giver sig i Skienden med nogen,
naar det lovlig er beviist a t have forbrudt sig, da
bøde de der for 4 sk., og hvo som dølger med nogen
i foreskrevne Poster, og det hannem over bevises at
have seet det, da bøde der for til Viden 8 sk.
16. Skal hver Aar een af Byemændene være Ol
dermænd og have 2 Vide-Kiep og Grande-Stav med
hver Mands Navn og Rum ved hvert Navn, hvor paa
hver sin Brøde den heeleUge hver Søndag antegnes,og
den at gaae om i Byen fra Naboe til anden aarligen.
17. Alle Bøder og Straf skal ved os selv fra hin
anden udpantes uden nogen Paaklage, og hvem som
ej med Villie vil betale sin Brøde, sætter sig til mod
Verie i Ord eller Gierning, haver forbrudt 1 Rd. Cou
rant.
18. Og skal den, som haver Vide-Kiep dette Aar,
pante i toe af Naboers Medfølgende i det aller
mindste.
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19. Hvis Enge, Marker og Kiær som her til Byen
ligger, skal enhver hegne ad St. Woldborg dag som
andet Indmarks Græsning eller straffes som meldt
er i det 4de Post.
20. Hvis Ræestrand som allereede er skift, behol
der enhver for sin egen Skifter, skulde nogen for
driste sig enten aabenbare eller hemlig at tage for
anden Mands Skifter, betale til den, det er taget fra,
2 mk. danske.
Hvilke forskrevne Poster vi samtlige SembyeMænd her med til meenige Mands Gavn og Nytte og
beste [haver] vedtaget, og her med til samtlig os
og vores Hustru og Børn uryggelig Vide og Skik
for os og vores Efterkommere for at holde hinanden
uden Skade og skadesløs i alle maader. Dette til
ydermeere Bekræftelse haver vi dette med vore Hæn
der og Boemærke underskreven.
Datum Sembye d. 1. Julii 1752.
Anders Olesøn. An Rasmus Dotter. Christen Nielsøn Barslef. Christen Povelsøn Helligsøe. Jens Povelsøn. Niels Odgaard. Christen Nielsøn. Poul Madsøn.
Christen Andersøn. Las Christensøn. Christen Povel
søn, Anne Christens Dotter Grud. Christen Christen
søn Fomsgaard. Jens Christensøn. Knud Pedersøn.
Christen Poder. Madts Møller. Christen Pedersøn.
Denne Grandebref er mig tillige med den gamle
foreviist, som er rigtig efter samme, hvilket for
medelst dets Ælde og Ulæslighed skyld her ved bli
ver oversat, og i alle maader bør holdes efterrettelig,
saa vidt mig er vedkommende, dernest at den bliver
denne Herredstings Protocoll tilført, saa og med
Rettens Paaskrift tilbage leveret.
Hindsels d. 5. Decbr. 1752.
P. Isagger.

Brev fra Herluf Trolle
til Borgmester og Raad i Thisted
Brevet er dateret 25. Januar 1565, og Brev
skriveren meddeler, at de Borgere, der har
været udskrevne til Krigstjeneste, er pligtige
at svare til de dem medgivne Harnisker og
Vaaben.

Wenlig, kierlig helsenn altijd forsend met
wor herre.
Kierre wenner, giffuer ieg etther wenligen till
kiende, at som y skriffuer meg till om ethers har
nisk oc werie, som ethers meth borgere haffuer
h afft paa kong. m aytt udbodtz reyse, oc y endnu
icke haffuer faat same harnisk oc werier vdij gien
aff thennm, saa giffuer ieg etther wenligen till
kiende, at the same udbudtz mænd erre plictige till
at fly etther same harniske oc werier udij gjen eller
oc saa staa etther till retthe for same harniske, saa
the kommer till stede vdij gien. Kierre wenner, hues
ieg kand giøre, ther y kand haffuer gaat aff, giør ieg
altijd gierne etc.
Her mett etther gud befalindis etc.
Ex Kiøbenhaffns slot, taarsdagen thend
25. jannuarij Anno 64.
Herloff Trolle.
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Udskrift
Erlige oc welfornumfstige mend borgesmesther
och raad vdij Tysted, mine besynderlige gode ven
ner, wenligen till skreffuet.
De Krigsfolk, som blev udskrevne i Byerne, mødte ru
stede paa Byernes Bekostning.
Nen 25. Jan. 1564 var ikke en Torsdag, men en Onsdag.
Derimod var den 25. Jan. 1865 en Torsdag; Brevet maa
sandsynligvis henføres til sidstnævnte Aar.
Copi efter »Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte
Gjøe« ved Gustav Ludvig Wad, Pag. 300, Nr. 117.

Til Medlemmerne
Generalforsamlingen afholdtes d. 25. Juni paa Ho
tel Royal i Thisted. Formanden, Læge Toft, valgtes
til Ordstyrer og gav i sin Beretning Meddelelse om,
at Tilslutningen til Historisk Samfund viste stadig
Fremgang og nu udgjorde 850 Medlemmer. Man har
forhøjet Medlemsbidraget med 50 Øre, saa det nu
er Kr. 3,50, hvilket er meget lavt, hvorfor der ønskes
yderligere Tilslutning, saa man kunde naa op paa
1000 Medlemmer. Endvidere meddelte Formanden, at
der var kommet endnu et Hefte af middelalderlige
Breve, som gratis bliver tilsendt Medlemmerne i Lø
bet af Efteraaret.
Redaktør Lustrup fremlagde derefter Regnskabet,
der balancerer med 5535 Kr.; det findes offentlig
gjort i Aarbogen Side 407.
Efter at Viceinspektør Hald havde givet en Over
sigt over den kommende Aar bog og omtalt Arbejdet
med Museet, oplæste Red. Lustrup Museets Regn
skab, der balancerer med 6756 Kr. Han oplyste end
videre, at Undervisningsministeriet havde anerkendt
Museet som Centralmuseum, hvorved Statstilskudet
blev forhøjet.
Efter a t forskellige Talere havde haft Ordet, drøf
tede man Muligheden af en Udflugt sammen med
Turistforeningen. Det blev overladt Bestyrelserne at
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arrangere en saadan, men er senere opgivet for i
Aar, hvorimod man næste Aar vil søge arrangeret en
Tur til Hjerl Hede.
Efter Generalforsamlingens Slutning holdt Prof.,
Dr. phil. Glob, Aarhus, et meget interessant Fore
drag om en Forskningsrejse, som han havde fore
taget til de liguriske Alper ved den fransk-italienske
Grænse. I et meget vanskeligt Terræn studerede han
Helleristninger fra Broncealderen, som maa anses
for at være en Slags primitiv Billedskrift. Foredraget
illustreredes ved en Række pragtfulde farvelagte
Lysbilleder.
Ved Dansk-historisk Fællesforenings Repræsen
tantskabsmøde i Maribo 1948 var vort Samfund re
præsenteret ved Redaktør Lustrup.
Fra »Det kongelige danske Videnskabernes Sel
skaber Kommission til Undersøgelse af de i dansk
privat Eje bevarede Kilder til dansk Historie har
vort Samfund ogsaa modtaget Opfordring til at hen
lede vore Medlemmers Opmærksomhed paa den for
tjenstfulde Virksomhed, som Kommissionen udøver
paa dette Omraade. Der findes sikkert rundt om Ef
terladenskaber vedrørende Politikere, Højskolefolk,
Kommunalvirksomheder, Regnskabsbøger, Forret
ningsarkiver o.s,v., som det vil være af største Be
tydning at faa sikrede for Fremtiden.
løvrigt skal gøres opmærksom paa, at Samfundet
har Udveksling af Aarbøger med Landets øvrige
historiske Samfund; disse Bøger udlaanes fra Mu
seet. Endvidere kan Medlemmerne for halv Pris
abonnere paa de øvrige Amters Aarbøger. Ligeledes
finder der Udveksling Sted med en Række svenske
Foreninger.
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Den 30. Juni havde Bestyrelsen den Glæde at hilse
paa Historisk Samfund for Hjørring Amt, der var
paa Udflugt til Skt. Jørgensbjerg. Ved Kaffebordet
i Fjerri tslev Kro takkede Læge Toft for det gode
Samarbejde, der havde fundet Sted mellem de to
Samfund, da det lykkedes at faa rejst Mindestenen
paa Skt. Jørgensbjerg, der ligger tæ t ved Grænsen
mellem de to Amter.
løvrigt har Aarbogens Redaktion ikke i det forløbne
Aar faaet Efterretning om Udgivelse af Bøger eller
Jubilæumsskrifter her fra Egnen. En Undtagelse
herfra gælder dog Thylands-Sangbogen. I denne har
Redaktør C. Brunsgaard samlet Sange fra Thy og
V. Han Herred. Det er et fortjenstfuldt Arbejde, og
denne Samling af smukke Sange og Viser vil sikkert
glæde alle, som anskaffer den. Den burde ikke savnes
i Egnens mange Foreninger.
P. L. H.
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Historisk Samfunds Regnskabs
oversigt for 1948.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

INDTÆGT:
Kassebeholdning fra forr. A ar..................... Kr. 1638 33
Statstilskud .................................................. „ 200 00
Thisted Amtsfond ............................
„25000
Fra Thisted Foredragsforening .................. „ 269 35
Solgte Aarbøger ........................................... „ 100 00
Pengegave 100,00 og Renteindtægt 15,73.. „
115 73
Medlemsbidrag (850 M edl.)......................... „ 2962 50
Ialt.. Kr. 5535 9Ï
UDGIFT:
Aarbogen, Trykning & Indbinding.............. Kr.
Honorar for Bidrag til Aarbogen ............... „
Tilskud til Museet ....................................... „
Aarsmødet og Udflugten ............................. „
Rejseudgifter ................................................. .
Det danske Sprog- og Literaturselsk......... „
Medhjælp ...................................................... „
Clichéer og Tryksager ................................... .
Porto, Kontingent o. a. Udgifter.................. „
Kassebeholdning .......................................... „
I a lt.. Kr.

2024 00
419 00
500 00
28 33
100 00
112 50
120 00
203 50
270 25
1758 33
5535 91

Thisted, 19. April 1949.
J. J. LUSTRUP

Museet, Jernbanegade.

Oversigt over Thisted Museums Erhvervelser
1. April 1948 til 30. Juni 1949.

Oldsag ssamling en :
Pilespids af lys Flint (Opsynsmand Skaarup).
Flintsegl (Else Back). Fund fra Kjelstrup af Trind
økse og Rullestensøkse (Knud Chr. Jensen). Ind
samling fra Lilbjerg, Villerslev Sogn: Stridsøkse af
Grønsten, Planke til Økse, Kerneøkser, Flækker,
Skrabere o. s. v. (Chr. Pedersen). F ra Nørhaa Sogn:
Flintsegl, Slibesten, Mejsel (Vagn Jensen). Skaft
hulsøkse af Grønsten fundet i Krik (Køb). Fund fra
Limfjordskysten bestaaende af Skiveøkse, med
Skafthul, Brudstykke af Hjortetaksøkse, forskellige
Forarbejder (Anders Pedersen, Heltborg). Ved Ud
gravning af Kælder til Østergade 8 i Thisted fandtes
Kerneøkse, Flækker, Stk. af tresidet Pilespids og for-
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skellige Afslagninger i Flint (Kommunebogholder
Nielsen). 2 spidsnakkede, delvis slebne Tværøkser,
Flækker, forskellige Brudstykker fundne ved Dover
(Else Krogh). F ra Broncealderen foreligger et
Sværd fra Neder Astrup, Vestervig S. (Stephan Lo
rentzen). Fra Sjørring S. Pincet, Stk. af Kniv, Ring,
Perle (Mathias Christensen, Dolier up). Fra Oldti
dens sidste Afsnit Fund fra Døs Mølle, Hillerslev S. :
Lille Lerkar med Knop (J. P. Jensen, Hillerslev).
Skaar af Lerkar, Stk. af Bennaal (Anders Overgaard, Hillerslev). Forskellige Fund fremkomne ved
Tørvegravning, saaledes Lerkarskaar fra Gjersbøl
Mose (Vagn Sinding Jensen, Snedsted), def. H jorte
tak med Kranie, Hundborg Mose (Chr. Jensen, Hund
borg). Kranie fra Ove Sø (Fabrikant Johannesen,
Hørdum).
Til Husholdningen:
Stegegaffel (Sindbjerg Clausen, Vestervig), Skaale
og Kander (Frk. Else Krogh). Lysestøbergryde (Chr.
Jensen, Boddum), Kande (N. Chr. Olsen, Hørdum), 2
Fajancekander (Frk. Helene Pedersen), 2 Sukker
tænger (Knud Mortensen).
Dragtdele og kvindelig Husflid:
Stoppekurv (Fru Bjerregaard), Haandarbejde i
Ramme (Frk. Bendixsen), Garn vinde (Fru Sodborg,
Vesløs), Fransk Sjal, Brudetørklæde (Fru Christian
sen), Stoppeklud (Fru Agnes Svalgaard), Fransk
Sjal (Frk. Else Krogh), Dukke (Fru Anna Olesen),
Spinderok (Ukendt Giver), Klunkepinde (Knud Mor
tensen).
O
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Værktøj:
3 Stregmaal, Samling af haandlavede Høvle fra
Thyholm (Dr. phil. S. Hallar, Kbhvn.), Lynglé (Karl
Madsbøl), Jernsegl (Propr. Nielsen, Nørhaagaard).
Mønter og Medaljer er modtagne af Karl Nielsen,
Thisted, Frk. Else Krogh, Hov, Chr. Andersen, Thi
sted, Marinus Berg, Hillerslev, Fr. Jensen, Jensby,
Hillerslev, Anders Pedersen, Heltborg, Lærer Balle,
Thorsted, Knud Mortensen, Thisted, Frk. Else
Krogh, Thisted.
Af kirkelige Sager har Museet erhvervet et Granit
alterbord fra Snedsted Kirke samt et Skab fra Ve
stervig Kirke med Aarstal 1619 (Køb).
Forskellige Sager:
Tohaandssværd, fundet ved Nedlægning af Dræn
rør paa udtørret Søareal ved Nørhaagaard (Propr.
Nielsen), 2 Brandhjælme (Thisted Brandvæsen),
»Skelsten« mrkt. P.T. (Anders Pedersen, Heltborg),
Skilt for Klitopsyn (Plantør Geleff, Lodbjerg), Mo
del af trem astet Skonnert »Marie« (Fru Johanne
Brandi), Model af Bramsejlsskonnert »Knud« (Knud
Mortensen), Vægtlodder, 2 Pæglemaal af Træ, lille
Æske (Knud Mortensen), Lampe og F jerpen (Fru
Johansen), Vase af Glas (Fru Kaja Pindstrup, Aar
hus), Signetring mrkt. M. C. samt Brillefoderal
(Amtslæge Kjær, Viborg), Brevpresser (Fru Bjerregaard). Spejle er modtaget fra Frk. Helene Peder
sen og Trykker Marius Jensen. Endvidere har Mu
seet modtaget en smuk Kanapé, »Sofastol« fra Enke
fru Bask, Thorsted. Broncenøgle fundet paa Kloster
marken ved Vestervig (Karl Lauritsen). 2 Lomme
ure (Frk. Else Krogh).
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Billeder, Fotografier o. s. v.
En Samling Tegninger fra Vestervig (Direktør
Dam, Kbhvn.), Fotografier fra Joh. Jensen, Frk.
Olsen, Vestervig, Typograf Jensen, M. Tølbøll, Villerslev, Snedkerm. Yde Jensen, Valby, Boghdl. Balleby,
Lærer Balle, Thorsted, Frk. Garnæs Hansen, Frk.
Else Krogh, Knud Mortensen. Billeder fra Sjørring
Sø (Kaptajn Jagd, Kbhvn.). Gravskifter fra Dorthea
Hansen, Joh. Jespersen, Thorsted, Fru K. Tingstrup
Jørgensen. Steoroskopbilleder og Fotografier (Glar
mester Johansen). GI. Dagbog fra Klitmøller, Lærer
N. P. Pedersen, H jørring; Samling af Regnskabs
bøger fra Togfører Svalgaard, Regnskabsbog for
Dykkerselskab, Frk. Emma Nordentoft, Protokaller
og Breve fra Thisted Foredragsforening ; Forskellige
Dokumenter fra Fru Møller Fogh, Hurup, Grdjr.
Anders Pedersen, Heltborg, Niels Skinnerup, Dollerup, Udskiftningskort fra Lærer Balle, Thorsted;
Haandskreven Cyprianus fra H. P. Hansen, Her
ning; Illegale Skrifter, A. Pedersen, Heltborg; Kri
gens Dagbog, Grdjr. Fr. Jensen, Hillerslev. Endvi
dere har Museet ved Køb erhvervet Maleri af
mangeaarig Amtsraadsmedlem, Proprietær Nyby
fra Øland.
Til Museernes Udstilling i København i April Maaned sendte Museet en Tinterrin og et Tinfad. Ved
en Undersøgelse af Museumskonsulent Halkjær-Kristensen viste det sig, at Terrinen, der er af Krontin,
er forfærdiget af en norsk Kandestøber Carl Gusta
vus Høeg i Christianssand, der blev Mester 1738.
Museet har siden sidste Meddelelse i Aarbog 1948
forøget Samlingerne med 163 Nr. omfattende 298
Genstande. Desværre har Besøget været nedadgaa-
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ende, men vi haaber, at det atter vil gaa fremad.
Samtlige Givere og de Institutioner, der støtter
Museet, bedes modtage Museets bedste Tak.
P. L. Hald.

Terrin og Fad af Tin.
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Historisk Samfund.
Bestyrelse:
Læge E. Toft, Vestervig, Formand. Redaktør J. J. Lu
strup, Thisted, Kasserer. Lærer T. Balle, Thorsted, Togfører
A. C. Svalgaard, Thisted, Skoleinspektør Riis Olesen, Ve
stervig, Lærer Jens Rolighed, Klim. P. L. Hald, Thisted.
Revisorer:
Fotograf L. H. Gram, Thisted, Overbibliotekar N. Grønkjær, Thisted.
Repræsentanter:
Grdjr Chr. Boesen, Aas. Lærer Brunsborg, Snedsted.
Lærer N. C. Bundgaard, Ørum. Grdjr J. Chr. Dahl, 0. Van
det. Lærer Dam, Flarup. Amtsraadsmedl. P. Eriksen, Sø
vang. Lærer E. Foged, Boddum. Sognefoged Otto Foget,
Tingstrup. Lærer A. K. Frederiksen, Hørsted. Sognefoged
A. Gadegaard, Odby. Grdjr Chr. Gadegaard, Søndbjerg.
Klitplantør Geleff, Lodbjerg. Førstelærer Grusgaard, Hvid
bjerg. Sogneraadsformd. N. Møller Holm, Vust. Lærer Ja
cobsen, Vesløs. Købmand Bøgh Jensen, Fjerritslev. Byg
mester Chr. Jensen, Hassing. Lærer M. Jensen, Gettrup.
Smedem. N. Kanstrup, Hundborg. Lærer Kirkegaard, Agger.
Smed H. Kjær, Ydby. Sognefgd. Chr. Hundahl Kloster,
Sennels. Grdjr Niels Kløjgaard, Stagstrup. Lærer M. Kri
stensen, Hvidbjerg v. Aa. Statsklitplantør Krogh, Tovsig.
Tømrer L. C. Larsen, Sjørring. Førstelærer Larsen, Hør
dum. Lærer Lynge, Liid. Grdjr Anders Overgaard, Hillerslev. Grdjr. Anders Pedersen, Heltborg. Grdjr. Chr. Peder
sen, Kallerup. Lærer C. P. Plet, Sønderhaa. Overklitfoged
Rasmussen, V. Vandet. Sogneraadsformd. Kr. Skaarup,
Skinnerup. Grdjr. K. K. Smed, Hjardemaal Klit. Lærer E.
Svenstrup, Tved. Vognmand N. Søndergaard, Hansted.
Propr. Stigaard Sørensen, Irup. Pastor Thorlacius-Ussing,
Fjerritslev. Lærer Vestergaard, Sundby. Mejeribestyrer
Vogensen, Nors. Lærer P. Yde, Tilsted.

Medlemsfortegnelse
for Historisk Samfund
Thisted By:
Fabrikant, Konsul C. Bendixsen.
Sparekassedir. A. J. Andersen.
Boghdl. C. Christensen.
Overretssagf. Dybdahl Andersen.
Install. B. Bjerre Christensen.
Viceskoleinsp. A. F. Antonsen.
Hestehdl. C. Smed Christensen.
Delikatessehdl. Edv. Agerholm.
Musikhdl. Fru E. Christensen.
Overpostbud Chr. Andersen.
Boghdl. N. Christensen.
Lærer Wulfsberg Andersen.
Købm. C. Fredskild Christiansen.
Slagterm. C. Agerholm.
Prokurist Børge Christensen.
Hotelforp. J. S. Andersen.
Læge A. Dolmer.
Murerm. J. K. Andersen.
Branddirektør H. Dolleris.
Hotelejer A. M. Adamsen.
Tandlæge F. Dybeck.
Lokomotivfører Aug. Andersen.
Enkefru Propr. K. Dahm.
Slagteridir. A. Arentsen.
Gdr. Jeppe Dahl.
Amtmand H. Egedorf.
Viceskoleinsp. A. Bangsgaard.
Driftsdir. E. Erichsen.
Boghdl. C. E. Balleby.
Depotbestyrer Chr. J. Elbrønd.
Urmager E. Bendixen.
Konditor E. Enggaard.
Fru Sagfører Bjerregaard.
Direktør M. Eriksen.
Biblioteket i Thisted.
Arkitekt J. Foged.
Ørelæge P. J. Bertelsen.
Viceskoleinsp. A. C. Frederiksen.
Grosserer Alb. S. Bornerup.
Amtslæge L. Folke.
Revisor A. Brandt.
Konsulent F. C. Frandsen.
Mægler S. Bjerre.
Pens. Lærer Fromholt.
Redaktør C. Brunsgaard.
Barberm. N. C. Falkenberg.
Maskinfabr. L. Bach.
Lærer E. S. Gade.
Bogbinderm. J. Bjørnstrup.
Overbibliotekar N. Grønkjær.
Landinspektør P. Boe.
Fotograf L. H. Gram.
Bud Bechmann.
Lærerinde Frk. S. Gjødesen.
Murer Henry Bach.
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I Fhv. Hotelejer E. Jespersen.
Fru Karetmager Gravesen.
Pens. Viceskoleinsp. P. L. Hald. I Handelsgartner V. Jespersen.
Vægter H. O. Jørgensen.
Lærerinde Frk. J. Garnæs-HanStadsskoleinsp. Aage Jørgensen.
sen.
Overlærer Mar. Jørgensen.
Politimester Herting.
Giarm. J. Chr. Johansen.
Postassistent Frk. A. M. Holm.
Bibliotekar Frk. Westh Hansen.
Manufakturhdl. Aage Jagd.
Bankdirektör H. J. Hartz.
Fhv. Maskintrykker M. Jensen.
Lærer Vagn Hansen.
Billedhugger Børge S. Jensen.
Giarm. A. Johansen.
Kriminalbetjent H. Hald.
Gartner Knud Jensen.
Civilingeniør J. Houe.
Civilingeniør Aage Jensen.
Enkefru Grosserer Hove.
Guldsmed C. V. Henningsen.
Købmand H. Kamp.
Konsul Rich. Hove.
Apoteker V. Kierulff.
Slagteridir. R. Høyer.
Postmester K. R. Kjeldbæk.
Snedkerm. L. S. Hvass.
Kredsdyrlæge J. Kjeldbjerg.
Murerm. A. Hvid.
Bestyrer K. J. Kristensen.
Landinspektør H. C. Herling.
Pens.
Amtsfuldm. K. Karner.
Frk. Marie Hansen, Kongens
Kusk L. C. Kappel.
gade.
Karl C. Kjærs Enke.
Blikkenslageren. J. Handest.
Støbegodshdl. Aage V. Kjær.
Købmand Johs. Haaning.
Sparekassedir. Ravn Klavsen.
Togfører H. C. Hansen.
Slagterm. J. Kloster.
Provst Hjortsvang.
Konditor K. Krabbe.
Arkitekt J. F. Iversen.
Fabriksinsp. O. J. Kofoed.
Borgmester Chr. Iversen.
Købmand
Fru Krogh Nielsen.
Amtsforvalter Israelsen.
Lærerinde Frk. I. Kappel.
Bankdir. Wm. Jensen.
Tandlæge Sv. Kloster.
Billedhugger Sanderh. Jensen.
I Tømrerm. Kr. Knudsen.
Bogholder Chr. Jensen.
! Forvalter Chr. P. Krogh.
Bogtrykker Abildg. Jacobsen.
Konsulent Harry Kristensen.
Vognmand J. A. Jensen.
Repræsentant Knudsen.
Lokomotivfører Rich. Jensen.
Rutebilejer E. Kristensen.
Fhv. El.værksbest. H. Jensen.
Købmand Peter Jensen.
Manufakturhdl. H. Langgaard.
Redaktør Kjeld Jensen.
Snedkerm. K. E. Larsen.
Direktør Laur. Jensen.
Redaktør J. J. Lustrup.
Isenkræmmer Otto Jensen.
Urmager Lyhne.
Læge V. Prior Larsen.
Dommer V. Johansen.
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Pantefoged C. Lundholt.
Læge H. Larsen.
Bankbogh. A. Larsen.
Civilingeniør H. M. Lønne.
Landsretssagfører E. Larsen.
Hotelejer A. Lørud.
Maskinhdl. Kr. Larsen.
Skomagerm. T. Larsson.
Lærerbiblioteket V. Borgerskole.
Lærerbiblioteket Gymnasiet.
Adjunkt Frk. Madsen.
Driftsbestyrer Aage Mørch.
Apoteker Frk. Astrid Mørch.
Købmand C. P. Madsen.
Maskinm. E. Mortensen.
Overlærer S. Madsen.
Direktør A. Mikkelsen.
Organist Aksel Munk.
Ekviperingshdl. N. G. Mikkelsen.
Ejendomsmægler Petrus Møller.
Grosserer C. E. Møller.
Bibliotekar Knud Møller.
Overlæge Holger Nielsen.
Tandlæge N. Nielsen.
Stadsdyrlæge N. Nørgaard.
Godsekspeditør C. Nielsen.
Købmand N. P. Nielsen.
Isenkræmmer Alfr. Nielsen.
Overlærer P. Høegh Nielsen.
Direktør N. C. M. Nielsen.
Tømmerhdl. A. Klit Nielsen.
Provst S. Nyegaard.
Grosserer Rich. Noes.
Murerm. L. Nielsen.
Montør Har. Nielsen.
Vagtm. P. Nørgaard.
Instrumentmager W. Lund
Nielsen.
Overkirurg M. Ottsen.

I
;

j
•

Snedkerm. E. P. Odde.
Afholdsvært E. Olesen.
Stadsingeniør Baumg. Olsen.
Fru Tandtekn. Olsen.
Propr. J. Sloth Odgaard.
Sagfører Yde-Poulsen.
Smedem. Hundahl Petersen.
Tømrerm. J. Poulsen.
Trikotagehdl. Johanne Poulsen.
Fhv. Hotelejer P. Poulsen.
Biografejer G. Pors.
Faktor Wilh. Pedersen.
Cigarhdl. Andr. Pedersen.
Skotøjshdl. S. Poulsen.
Konditor Reinh. Pedersen.
Rektor G. Rosholm.
Landsretssagf. J. Rasmussen.
Fru Kaptajn Rask.
Rentier Jens Rask.
Farvehdl. E. Rosenberg.

!
i
;
I
I
!
;
!

Pastor A. Sjølander.
Læge P. Schmitz.
Amtsvejinsp. Biering Sørensen.
Lærerinde Frk. Stensig.
Fotograf A. Scharling,
Fabrikant Arne Smith.
Skræderm. H. Selmer.
Landinsp. N. Smed Søndergaard.
Regnskabsfører E. Skovsgaard.
Togfører A. C. Svalgaard.
Grosserer C. Søndergaard.
Guldsmed K. Sørensen.
Kontorchef E. Skaalum.
Tømmerhdl. M. Sørensen.
Tandlæge A. Sørensen.
Fru Lærer Spanggaard.
Træhdl. Ibsen Sørensen.
Enkefru Lærer Sunesen.
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Fhv. Hotelforp. P. Silkeborg.
Dyrlæge L. Toft.
Enkefru Mejeribest. Sørensen.
Skotøjshdl. J. C. Thisgaard.
Mejeriejer S. Sørensen.
Assurandør Sv. Thomsen.
Manufakturhdl. C. Søndergaard.
Lærerinde Frk. Rigmor Schelle. I Forretningsf. J. Ulriksen.
Stationsforstander S. Sønder.
Overassistent H. Udsen.
Læge K. Westh.
Lærer P. Skov.
Ingeniør P. K. Vestergaard,
Overpostbud Svalgaard.
! Handelsgartner P. Weje.
Gasmester N. Skaarup.
! Martin Wadmann.
Assistent Johs. Sørensen.
Øjenlæge Sjøntoft.
Paa Landet i Thy:
Pens. Lærer A. N. Andersen,
Nors.
Pens. Lærer N. Hove Andersen,
Skyum.
Gdr. Aksel Andersen, Sennels.
Aksel Amby, Højbogaard, Has
sing.
Lærer A. K. Andersen, Brund.
Lærerinde Frk. Andersen,
Østerild.
Gdr. Poul Andersen, Vestervig.
Sognefoged E. Andersen, Randrup.
Frimenighedspræst Jørg. Ander
sen, Thorsted.
Bogtr. Alb. Andersen, Hurup.
Urmager Aldershvile, Vestervig.
Gdr. P. Chr. Andersen, 0. Krogsgaard, Nørhaa.
Sygepl. Frk. A. Andersen,
Hvidbjerg.
Bankass. Frk. E. Andersen,
Hvidbjerg.
Smed Rich. Andersen, Heltborg.
Gdr. Ejnar Andersen, Ullerup,
Hurup.

Gdr. Søren Bangsgaard, Hørdum.
Direktør N. Bach, Taabel.
Bestyrer Bach, Sindrup Vejle.
Gdr. Sørensen Bangsgaard, Hørdum.
Lærer T. Balle, Thorsted.
Læge Belter, Hurup.
Sognepræst V. Berg, Hillerslev.
Læge A. Brandt, Hundborg.
Førstelærer Chr. Boesen, Skjold
borg.
Frk. Bendixen, Vestervig.
N. P. Bendixen, Vestervig.
Gdr. Chr. Boesen, Aas.
Propr. Alfr. Boesen, Todbøl.
Opsynsmand M. P. Boddum,
Bedsted.
Lærer M. J. Brunsborg, Snedsted.
Lærer N. C. Bundgaard, Ørum.
Propr. And. Bruun, GI. Raastrup.
Cyklehdl. Bjelke Brogaard, Ve
stervig.
Frimenighedspræst E. Bjerre,
Hundborg.
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Propr. P. Bangsgaard, Landbo
lyst.
Lærer A. H. Bach, Nors.
Pastor J. P. Bækgaard, Nors.
Skomager Bondesen, Vestervig.
Forf. Hans Bakgaard, Ydby.
Kirstine Bjerg, GI. Bedsted.
Kæmner P. A. Brinch, Hvid
bjerg.
Jens Jørgen Balsby, Snedsted St.
Lærer B. Bach, Hurup.
Sogneraadsform. P. V. Christen
sen, Visby.
Postbud M. Christensen, Sned
sted.
Lærerinde Frk. Christensen,
Tingstrup.

Fru Ejendomsmægler Dagmar
Dam, Heltborg.
Amtsraadsmedlem P. Eriksen,
Søvang.
Gdr. Holger Eriksen, Mardahl,
Kjæstrup.
Gdr. N. A. Eriksen, Damsgaard,
Hørdum.
Uddeler C. Enggaard, Hillerslev.
Pens. Lærer Eriksen, Hurup.
Uddeler E. Chr. Eriksen, Nors.
Gdr. Fr. Eriksen, Hundborg.
Maler Leo Estvad, Tolbøl.
Landstingsmand Kr. Fuglsang,
Hurup.
Folketingsm, Lrs. Per Federspiel,
Lyngby.
Folketingsm. V. Fibiger, Øland.

Gdr. H. N. Christensen, Ydby.
Førstelærer E. Foged, Boddum.
Hans Christensen, Holmgaard,
Sognefoged Otto Foget, TingYdby.
Snedkerm. J. Pilgaard Christen I strup.
I Lærer A. K. Frederiksen, Hørsen, Hurup.
sted.
Gdr. Thorv. Christensen, GinneManufakturhdl. Frederiksen,
rup.
Hvidbjerg.
Mekaniker N. Christensen,
Kæmner Faurholt, Vestervig.
Vestervig.
Landmand Thorv. Fink, Ræhr.
Strandfoged C. Christensen,
Amtsraadsmedl. A. Gadegaard,
Agger.
Odby.
Lærer C. Dam, Flarup, Ydby.
Gdr. Kr. Gadegaard, Søndbjerg.
Lærer N. Dybdahl, Bedsted.
Lærer Gram, Holmgaard, Ydby.
Læge Drost, Hurup.
Plantør Geleff, Lodbjerg.
Købmand Dam, Ydby.
Malerm. Gregersen, Hundborg.
Gdr. Jens Dideriksen, Ydby.
Chr. Gregersen, Hjardemaal
Arbmd. P. Boddum Dam, Agger.
Klit.
Grosserer P. Yde Dissing, Helt
Kommis Chr. Gregersen, Sønderborg.
haa.
Elektriker Alb. Damsgaard,
Lærer J. Grusgaard, Hvidbjerg.
Heltborg.
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Rentier J. Poulsen Gr ud,
Jegindø.
Lærer P. Gade, Lyngs.
Gdr. Jens Gravesen, Sundby.
Bogbinder J. G. Gravesen, Vild
sund.
Læge Græsbøll, Nors.
Kommunekass. J. Grønkjær,
Tvorup.
Dyrlæge N. K. Gregersen,
Koldby.
Politimester Gautier, Hurup.
Gdr. Nie. Gyrup, Hurup.
Knud Gravesen, Gundtoft.
Læge Hvass Hansen, Koldby.
Lærer Hougaard, Hundborg.
Sparekassedir. N. Hoelgaard,
Hvidbjerg.
Uddeler N. Højbjerg, Hvidbjerg.
Kommunekass. Chr. Holm,
Hvidbjerg.
Lærer Holm, Nr. Hvidbjerg.
Købmand Chr. Hancke, Hurup.
Boghdl. Th. Hansen, Hurup.
Konsulent Hougaard, Hurup.
Teglværksejer Hestbeck, Ydby.
Teglværksejer Hansen, Ydby.
Tømrer J. Hansen, Ydby.
Gdr. Berner Hedegaard, Ydby.
Pens. Lærer V. K. Henriksen,
Torp.
Gdr. Jesper Hove, Tingstrup.
Lærer Hove, Vestervig.
Gdr. Thorning Hedegaard,
Nørhedegaard.
Bygmester J. Hansen, Hundborg.
Førstelærer Holdgaard, Hundborg.
Gdr. Chr. Hornstrup, Kallerup.
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Biblioteket i Hundborg.
Gdr. Pejter Hedegaard, Tilsted.
Arbm. Karl Holm, Hillerslev.
Inspektør E. Holm, Hillerslev.
Folketingsmand, Dommer Holm,
Vestervig.
Gdr. Mogens Harkjær, Snedsted.
Propr. Folmer Houe, Ulstrup.
Propr. A. Th. Ifversen,
Lyngholm.
Gdr. Chr. Ilkjær, Hellerød.
Bankdirektør Jacobsen, Hvid
bjerg.
Skolebestyrer Jensen, Hvidbjerg.
Sogneraadsform. Aksel Jensen,
Styvel.
Stationsforst. Jensen, Ydby.
Gdr. Henr. Jensen, Bakg., Ydby.
Elværksbest. Johansen, Ydby.
Frk. Jensen, Ydby.
Chr. Josefsens Enke, Ydby.
Dyrlæge Toft Jensen, Vestervig.
Konsul Jepsen, Vestervig.
Pastor Fibiger-Jensen, Vestervig.
Kontorist Frk. Jenny Jensen.
Vestervig.
Malerm. H. Jørgensen, Vestervig.
Sparekassedir. J. Chr. Jensen,
Vestervig.
J. Chr. Jensen, Klostermarken.
J. Chr. Jensen, Vesterby, Vester
vig.
Boghdl. J. M. Jensen, Snedsted.
Arbm. Vagner Sinding Jensen,
Snedsted.
Provst Nørsøller Jensen, Hurup.
Drejer Jensen, Hurup.
Gdr. Niels Jensen, Midholm,
Skjoldborg.
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Skovrider Jensen, Hurup.
Fhv. Amtsraadsmedl. J. P. Jen
sen, Hurup.
Gdr. J. Jeppesen, Klastrupg.
Forp. Chr. Brændgaard Jensen,
Gærup.
Vejmand Fr. Jensen, Villerslev.
Bygmester Chr. Jensen, Hassing.
Kroejer J. Jessen, Morup Mølle.
Lærer M. Jensen, Gettrup.
Gdr. Jens Jensby, Hillerslev.
Gdr. Jørg. Chr. Jensen, Nors.
Bmd. Chr. Jensen, Landbolyst M.
Tømrer Mar. Jensen, Hundborg.
Mekaniker Kjærg. Jensby,
Hundborg.
Snedkerm. J. Jensen, Hundborg.
Driftsbestyrer A. Jensen, Bed
sted.
Gdr. Niels Jensen, Tovsig.
Lærer Jensen, Østerild.
Murerm. Alfr. Jensen, Heltborg.
P. Boje Jensen, Ullerup, Hurup.
Pastor Jørgensen, Jegindø.
Johs. Jensen, Skelhøje, Sundby.
J. Chr. Jensen, Vestervang,
Hør dum.
Gdr. A. Chr. Jørgensen, Tvorup.
Førstelærer J. Højrup Jensen,
Tingstrup.
Smedem. N. Kanstrup, Hund
borg.
Landstingsmand M. C. Korsgaard, Tøttrup.
Gdr. Johs. Kirk, Dover.
Lærer Kierkegaard, Agger.
P. Koustrup, Agger.
Gdr. Ferd. Kjærgaard, Vestervig.
Gdr. Chr. Kjærgaard, Vestervig.

Dyrlæge A. Kappel, Nors.
Gdr. Niels Kløjgaard, Stagstrup.
Lærer M. Kristensen, Hvidbjerg
v. Aa.
G d r.

M a r tin

N r.

K u s k

K r is te n s e n ,

S k jo ld b o r g .

Gdr. Jens Kirk, Skinnerup.
Plantør Krogh, Tovsig.
Gdr. N. Mart. Kristensen, Skjold
borg.
Fru Marie Kobbersmed, Uglev.
Orgelfabr. Kristensen, Snedsted.
Smedem. H. Kjær, Ydby.
Direktør Koltzer, Ydby.
Gdr. Viggo Kallerup, Ydby.
Lærer Krejbjerg, Ginnerup.
Gdr. Jens Kvejborg, Sundby.
Sognefoged C. Hundahl Kloster,
Sennels.
Gdr. Jens Kvejborg, Fuglhøj g.,
Hørdum.
Sygehuslæge Kruchow, Hvid
bjerg.
Møller J. Kloster Larsen, Brund.
Hmd. Ejnar Kløjgaard, Sundby.
Tømrer P. Kirk, Sundby.
Sogneraadsform. Har. Kierke
gaard, Faartoft.
Gdr. Edv. Klemmensen, Lyngs.
Johs. Kløjgaard, Ballerum.
And. Kristensen, Thorsted.
Fru P. Knudsen, Sønderg., Ydby.
Gdr. Jens Kobberø, Kjallerup.
Poul Kjær, Visby.
Gdr. Graves Kielsgaard,
Hillerslev.
Gdr. Poul Kristensen, Gærup.
Førstelærer Aage Led, Skinne
ru p .
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Pastor Steen Lund, Boddum.
Fru Murerm. E. D. Larsen, Krik.
Førstelærer Chr. Larsen,
Hørdum.
Sogneraadsform. Mar. Laursen,
0. Vandet.
Propr. F. Liitzhøft, Tandrup.
Apoteker Levinsen, Hundborg.
Lærerinde Frk. Larsen, Egebjerg.
Johs. Larsen, Semb.
Frk. Grethe Lodshøj, Hvidbjerg.
Sagfører Lind, Hurup.
Sognepræst Lautrup, Sennels.
Plantør Larsen, Tvorup.
Gdr. Niels Lykke, Svankjær.
Tømrerm. L. C. Larsen, Sjørring.
Arbm. Karl Lauritsen, Vesterby,
Vestervig.
Tømrer Edv. Larsen, Randrup.
Svorre Larsen, Ydby.
Lærer Madsen, Søndbjerg.
Sogneraadsform. P. Madsen,
Jegindø.
Bestyrer H. Madsen, Nr. Fladskjær.
Propr. Madsen, Skibstedg, Ydby.
Landpost Kr. P. Madsen,
Hillerslev.
Gdr. Niels Malle, Sennels.
Søforp. Chr. Madsen, Krik.
Toldvagtm. J. Madsen, Agger.
Mads Møller Madsen, Vestervig.
Fiskehdl. Ole Møller, Gramstrup.
Hmd. Johs. Madsen, Adbøl.
Uddeler Mikkelsen, Vestervig.
Pens. Lærer Myrup, Tingstrup.
H. Chr. Mathiasen, Kallerup.
Tømrer E. Mulvad, Boddum.
Tømrer J. Skriver Møller,
Hundborg.
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Skræder Alfr. Møller, Hvidbjerg.
i Lærer Madsen, Smerup.
Uddeler Neesgaard, Svankjær.
Chr. Nielsen, Landbolyst M.
Bestyrer Peder Nielsen, Hund
borg.
Fhv. Karetm. Nielsen, Hundborg.
Chr. Nielsen, Skaarhøjvang,
Heltborg.
Købm. Chr. E. Nielsen, Heltborg.
j Gdr. O. P. Nicolajsen, Heltborg.
I Købmand J. J. Nystrup, Ydby.
1 Gdr. Aksel Nielsen, Ydby.
! Edv. Nielsen, Ydby.
I Enkefru Plantør Nielsen,
I Østerild.
I El.værksbest. Chr. M. Nielsen,
j Uglev.
i Konstruktør Vald. Nielsen,
j Uglev.
Centralbest. Nielsen, Skyum.
Amtsraadsmedl. N. C. Nielsen,
Snedsted.
Maltgører Johs. Nielsen, Sned
sted.
Hmd. Martin Nielsen, Refs.
, Gdr. Vald. Nielsen, Ginnerup.
P. Møller Nielsen, Harring.
I Forretningsf. V. Nielsen, Hvidi bjerg.
1 Skoleinspektør H. Riis Olesen,
! Vestervig.
Købmand A. Lykke Olesen,
I Vestervig.
I Peder Overgaard, Tygstrup.
Apoteker Frk. Olesen, Vestervig,
j Læge Ovnbøl, Hvidbjerg.
Gdr. Magnus Odgaard, Hvidi bjerg.
i Gdr. P. Odgaard, Hvidbjerg.
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Gdr. N. Olesen, Hellerød.
Propr. A. Overgaard, Hindsels.
Mejeribest. Overgaard, Villerslev.
Lærer Overgaard, Næstrup.
Gdr. And. Overgaard, Hillerslev.
Gdr. N. I. Oddershede, Nors.
Pastor Kryger Olsen, Hassing.
Gdr. Petrus Overgaard, Sennels.
Martin Odgaard, V. Harring.
Gdr. N. Chr. Olsen, Hørdum.
J. Kirk Pedersen, Hundborg.
Tømrer J. Kirk Pedersen, Hund

Vilh. Poulsen, Snedsted.
Lærer Søltoft Pedersen, Elsted.
Propr. J. Winther Poulsen,
Tilstedgaard.
Pastor Refshauge, Helligsø.
Lærer B. Riis, Visby.
Direktør Ravnsmed, Vestervig.
Gdr. Jens Ravnsmed, Hassing.
Blikkensl. Rasmussen, Hurup,
Tømrerm. P. Raaby, Hvidbjerg.
Gdr. N. Riis, Hvidbjerg.
Skatteraadsform. Chr. Riis,
b o rg
Helleris.
Gdr. P. H. Pedersen, Skjoldborg.
Gdr. A. Riis, Stokhøjgaard.
Tømrer Chr. Rasmussen,
Rentier Ths. Pedersen. Hurup.
Gettrup.
Gdr. P. Pedersen, Hurup.
Gdr. Chr. Rask, Hundborg.
Postbud Johs. Pedersen, Hurup.
Plantør K. Ravn, Hvidbj. v. Aa.
Gdr. Dorph Pedersen, Ydby
Postbud Jørg. Pedersen, Ydby. I Gdr. N. Ringgaard, Stagstrup.
Uddeler Poulsen, Ydby.
! Postkører J. S. Ringgaard,
Skyum.
Kirkebetjent Poulsen, Ydby.
Barberm. Chr. Pedersen, Vester
Overklitfoged Rasmussen,
vig.
Søholt.
Malerm. Leo Pallisgaard, Vester
Sogneraadsform. N. Schelle,
vig.
Vestervig.
Bmd. Chr. Pedersen, 0. Højbjerg.
Propr. Stokholm Sørensen,
Sygehuslæge H. C. Pedersen,
Vestervig.
Vestervig.
Gdr. Jens Sørensen, Semb.
Gdr. And. Chr. Pedersen, Helt Fabr. N. Schjødt, Hvidbjerg.
borg.
Bankass. Sv. Sunesen, Hvidbjerg.
Maler Kr. Pedersen, Heltborg.
Murerm. P. Sloth, Hvidbjerg.
Sognefoged Henr. Pedersen, Til
N. Sindbjerg, Kallerup.
sted.
Dyrlæge Steffensen, Hvidbjerg.
Lærer C. P. Plet, Sønderhaa.
Hvidbjerg Sognebogsamling.
Henning Poulsen, Stagstrup.
Gdr. Jens Sørensen, Grønholme.
Plantør Fr. J. Pedersen, Tved.
Murerm. Hj. Stauersbøl,
Gdr. Poul Pedersen, Smerup.
Hvidbjerg.
Chr. Thinggaard Pedersen,
Vognmand N. Søndergaard.
GI. Bedsted.
Hansted.
Lærer Pedersen, Kløv.
Lærer Svenstrup, Tved.
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P. Mikkelsen Tousgaard, Hillerslev.
Folmer Tybirk, Hassing.
Fhv. Sogneraadsform. J. Toftdal,
Vang.
Stationsforst. Thomsen, Østerild.
Hmd. N. Thorup, Sundby.
And. Toftdal, Aas.
Chr. Thing, Barslev.
Baneform. Thomassen, Hurup.
Mejeribest. H. Voger.sen, Nors.
Vestervig Bibliotek.
j Visby-Heltborg Bibliotek.
Lærer Vestergaard, Sundby.
Gdr. P. Westergaard, Hurup.
Biavler P. Vestergaard, Sundby.
Uddeler C. K. Vilsbøll, V. Van
det.
Smed Vilhelmsen, Gettrup.
Dyrlæge Vium, Ydby.
i Kirstine Worm, Elsted.
Gdr. Jens Vinther, Nørhaa.
Lærer P. Yde, Tilsted.
Fhv. Sogneraadsform. J. Yde,
Hundborg.
Gdr. And. Yde, Koldby.
Snedkerm. S. P. Yde, Hurup.
Gdr. Sigurd Yde, Dover.
Ydby Bibliotek.
Lærer K. J. Yde, 0. Vandet,
i Lærer Ægidius, V. Vandet.
Gartner Martin Østergaard,
Hundborg.
Gdr. J. Kr. Østergaard,
Hundborg.
Frk. Anna Østergaard, Handrup.
Hunstrup-Østerild Bibliotek.
Gdr. Helge Østergaard,
Kjæstrup.

Skyum Bibliotek.
N. N. Stensgaard, Hurup.
Hmd. N. Sloth, Hurup.
Sogneraadsform. N. Søndergaard,
Madsted.
Fhv. Amtsraadsmedl. L. Sønder
gaard, Svankjær.
Lærer M. Sørensen. Tovsig.
N. Kr. Smed, Hjardemaal Klit.
Propr. O. Stigaard Sørensen,
I
Ir u p .

Gdr. J. H. Skadholm, Møgelvang.
Sogneraadsform. Kr. Skaarup,
Skinnerup.
Rentier Otto Sørensen, Østerild.
Propr. J. M. Støvring, Rosvang.
Søndbjerg-Odby Sognebogsaml.
Mekaniker Jørg. Salmonsen,
Sj ørring.
Murer Halfdan Staursbøl, Helt
borg.
Tømrer N. Staursbøl, Heltborg.
Gdr. Aage Serup, Heltborg.
Snedsted Sognebogsamling.
Vurderingsform. S. Kanstrup
Sørensen, Astrup.
Gdr. Chr. Svendsen, Gærup.
Gartner Chr. M. Steffensen,
Helligsø.
Gdr. Alfr. Sørensen, Sennels.
Laur. Skriver, Ydby.
Gdr. P. Strandridder, Kjæstrup.
Gdr. Edv. Svalgaard, Tilsted.
Lærer K. Sunesen, Hassing.
Chr. Simonsen, Snedsted.
Gdr. Niels Støvring, Tilsted.
Læge E. Toft, Vestervig.
Slagter Thinggaard, Vestervig.
Thorsted Sognebogsamling.
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V. Han Herred.
Realskolelærer Aage Andersen,
Lærer Brix Jensen, Tømmer by.
Fjerritslev.
Pens. Lærer Jacobsen, Vesløs.
Friskolelærerinde Frk. Jacobsen,
Propr. Jac. Bach, Selbjerg.
Øsløs.
Murer V. Bagger, Frøstrup.
Lærerinde Jenny Jensen, Vesløs.
Sogneraadsform. N. Bertelsen,
Købm. Carl Jensen, Amtoft.
Gøttrup.
Gdr. Frede Jensen, Hingelbjerg.
Sagfører Boel, Fjerritslev.
Plantør Broeng, V. Thorup.
Fru Bagerm. Kjær, Klim.
Gdr. Andr. Bundgaard, Arup.
Klim Sognebogsamling.
Læge B. Crandal, Fjerritslev.
Martinus Kollerup, Kæret.
Fisker Mar. Christensen, Amtoft.
Laur. Kyndi, Arup.
Baneform. C. Christensen,
!
Lærer J. J. Laursen, Husby.
Tømmerby.
Lærer Lynge, Liid.
Fru Propr. Marie Dreyer,
Rob. Lindstrøm, Fjerritslev.
Aagaard.
i Købmand J. Lynge, Øsløs.
Redaktør E. Damsgaard,
Fjerritslev.
Amtsraadsmedl. J. Mølbæk,
Dommer Fog, Fjerritslev.
i Klim.
Fjerritslev Bibliotek.
Enkefru Ane Madsen, Klim.
Gdr. Ant. Mortensen, Koldkjærg.
Skoleinsp. Gaardbo, Fjerritslev.
Rentier Chr. Mortensen, Vesløs.
Urmager Gregersen, Fjerritslev.
Førstelærer L. C. Mortensen,
Dyrlæge Gade, Vesløs.
Gøttrup.
Gdr. K. Græsbøll, Øsløs.
Chr. Mortensen, Amtoft.
Sognepræst Axel Hansen, Øsløs.
Sognefoged Chr. Møller,
Sogneraadsform. N. Møller
i Tømmerby.
Holm, Vust.
I Inspektør Welling-Nielsen,
Lærer Hansen, Vesløs.
Bygholm.
Hjortdal Bibliotek.
Branddir. Chr. M. Jacobsen,
Helga Nielsen, Amtoft.
Pastor Madsbøll Nielsen,
Fjerritslev.
cand. pharm. H. Jalk, Fjerritslev.
V. Thorup.
Købmand Bøgh Jensen, Fjerrits j Lærer N. C. Nielsen, V. Thorup.
! Opsynsm. N. C. Nielsen, Vust St.
lev.
Enkefru Apoteker Jerslev,
i Lærerinde Dagmar Overgaard,
Fjerritslev.
Fjerritslev.
Pens. Lærer Jensen, Fjerritslev.
Sygehuslæge E. Pedersen,
Gdr. Jac. Jensen, Tømmerby.
Fjerritslev.
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Pens. Baneform. Petersen,
Tømmerby.
Gdr. P. Nie. Pedersen,
Tømmerby.
Niels Pedersen, Øsløs.
Uddeler Pedersen, Øsløs.
Friskolelærer J. Rolighed, Klim.
Smedem. C. P. Rødbroe,
Fjerritslev.
Apoteker Schmeltz, Frøstrup.
Kontrolass. K. Sekkelund,
Kærup.
Læge Saabye, Tømmerby.
Lærer Sloth, Tømmerby.
Lars Smærup, Liid.
Vesløs-Arup Sognebogsamling.
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Lærer K. Sunesen, Arup.
Konsulent N. Svaneborg, Vust.
Fhv. Sogneraadsform. C. M. Sø
rensen, Fjerritslev.
Boghdl. Frede Thorning, Vesløs.
Lærer Johs. Tinge, Lildstrand.
Pastor Thorlacius Ussing,
Fjerritslev.
Tømmerby-Lild Bibliotek.
Landsretssagf. E. Weile,
Fjerritslev.
Sogneraadsform., Sagf.Villumsen,
Fjerritslev.
Tømrer Frands Winther, Øsløs.
Manufakturhdl. Østergaard,
Frøstrup.

Det øvrige Land.
Lærer J. L. Andersen, Idomlund. i J. S. Bruse, Gentofte.
Aalborg Haandværkerforening. I Pens. Politimester E. Brix,
Dyrlæge A. Andersen, Fredens I Jægerspris.
borg.
Billedskærer P. Borre, Havdrup.
Lærer P. K. Harbo Andersen,
Lærer J. Buskov, V. Assels.
København.
Fru Magda Barnewitz, Aarhus.
Lærer Johs. Blæsbjerg,
Kantor A. Harbo Andersen,
Hanbjerg.
Odder.
Lærer P. Rønn Christensen,
Gunnar Andersen, Randers.
Charlottenlund.
Sygepl. Nina Aggerholm,
Cigarhdl. N. Christiansen,
Fredensborg.
København.
Førstelærer J. N. Aggernæs.
Lærer J. P. Christensen,
Avedøre.
Kastrup.
Folketingsmand, Skolebest.
Ekspeditionssekr. H. Christensen,
M. Buhi, Tørring.
København.
Værkmester V. Brandi, Kastrup.
i
Guldsmed
Cortsen, Nykøbing M.
Brovst Sogns Bibliotek.
I Folketingsmand K. Damsgaard,
Sygekassedir. L. Borberg,
V. Skerninge.
Hellerup.
I Lærer J. Bach Damsgaard,
Biblioteket i Vejle.
; Aabyhøj.
Stationsforst. Bakke, Grenaa.
10
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Direktør Chr. Dam, København.
Statistisk Departement.
Det kgl. Bibliotek.
Det sønderjydske Landsbibliotek.
Pens. Lærer Enggaard, Hinge.
Dyrlæge Eberhardt, Horbelev.
Postmester J. T. Frederiksen,
Løkken.
Lærerinde M. Frøkjær,
Brønderslev.
Folkebiblioteket i Nykøbing M.
Grosserer Holger Frostholm,
København.
Fuldmægtig O. C. Fredskilde,
Vanløse.
Rob. Fuglsang, Aarhus.
Billedhugger Joh. Galster,
København.
Stadsdyrlæge A. Gadegaard,
Varde.
Lærerinde Frk. Gramstrup,
Randers.
Fuldmægtig N. Grøn,
København.
Galtrup-Ø. Jølby Sogne
bogsamling.
Lærer G. Th. Gravesen,
0. Assels.
Dommer V. Hansen, Sorø.
Postass. Frk. Anna Hald, Aarhus.
Snedkerm. Joh. Hald,
København.
Direktør A. Harboe, København.
Faktor E. Hansen, Brønshøj.
Dr. pharm. J. Hald, København.
Redaktionssekr. C. Harbo,
Holstebro.
Kriminalbetj. N. I. Henriksen,
Hillerød.
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!

i
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Dommerfuldm. F. Nøhr-Hansen,
Roskilde.
Jul. Hvamstrøm, Tyvelse.
Pastor K. C. Holm, København.
Lærer S. Imer, Tagmark.
Lærer Johs. Jensen, Aalborg,
Overass. Evart Jensen,
København.
Revisor Børge Jensen, Aalborg.
Stiftamtmand Haugen-Johansen,
Hellerup.
Bogtrykker E. Jeppesen,
Glostrup.
Redaktionssekr. J. M. Josephsen,
Hellerup.
Orla Abildg. Jacobsen, Vanløse.
Frk. Edith Jensen, København.
Karetmager A. Jørgensen, Valby.
Grosserer S. Kabell, København.
Entreprenør G. Kjæhr, Aarhus.
Lærer H. Kjeldtoft, Jerup.
Sognefoged Johs. Klitgaard,
Virum.
Lærer Jørg. Kold, Vostrup.
Lærer Povl Kristensen, Aabyhøj.
Vognm. K. Kristensen,
København.
Frøgrosserer A. Krogh, Odense,
Bogholder Chr. Kierkegaard,
Aarhus.
Landsarkivet i Viborg.
Landsarkivet i Odense.
Landsarkivet i København.
Apoteker H. Lund, Rødovre.
Direktør Johs. Ludvigsen,
Gentofte.
Gunni Larsen, København.
Lærerhøjskolens Bibliotek,
København.

Medlemsfortegnelse.
Professor S. P. Lundby,
København.
Viceskoleinsp. S. Th. Lang,
Struer.
Apoteker A. Marshall, Virum.
Inspektør H. Mathiassen,
København.
Landpostbud Laur. Mikkelsen,
Struer.
Gdr. Chr. Madsen, Ebberup.
Statskonsulent Toftdahl Møller,
Sønderborg.
Morslands Histor. Museum.
Fru Ingeniør Monberg, Rungsted.
Lærer Kr. Nielsen, Jels.
Sparekassedir. Ad. Neergaard,
Grenaa.
Maskinm. H. Neergaard,
Kastrup.
Direktør Oluf Nørgaard,
København.
V. Berg Nielsen, København.
Nordjydsk Landsbibliotek.
Møbelarkitekt A. Nordhede,
København.
Lærer Nyboe, Søborg.
Fru Revisor Johanne Nielsen,
København.
Bankbogh. Krabbe Nørgaard,
Charlottenlund.
Domkantor H. Støvring Nielsen,
Aalborg.
Dyrlæge M. K. Olesen,
Bøvlingbjerg.
Pastor M. Odgaard, Tersløse.
Fhv. Mejeribest. Overgaard,
Søndervig.
Typograf Henry E. Pedersen,
København.
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Blomsterhdl. Mar. Pedersen,
Brønshøj.
Kriminalbetj. E. Rose, Søborg.
Konsulent Roelsgaard,
Nr. Sundby.
Roskilde Bibliotek.
Læge Roelsgaard, Vejle.
Rigsarkivet, København.
Pastor H. Juul Sørensen,
København.
Lærer P. C. Sørensen, Søborg.
Kontorchef Tage Schelle, Søborg.
Translatør Rud. Skinhøj,
Gentofte.
Grosserer P. C. Bruce Sørensen,
Valby.
Statsbiblioteket, Aarhus.
Svendborg Bibliotek.
Købmand H. C. Søe, Frederiks
berg.
Lærerinde Frk. E. Sortfeldt,
Ugilt.
Gunnar W. Schmidt, Roskilde.
Solbjerg-Sundby Bibliotek.
Arne Kanstrup Sørensen,
Roskilde.
Propr. L. Sørensen, Dalbyover.
Prokurist A. E. Thomsen,
Aabyhøj.
Postmester Thrane, Jægerspris.
Conrad Thomsen, Viborg.
Fru Marie Tromholt, Ølgod.
Thyboforeningen, København.
Apoteker C. W. Tornøe, Valby.
Pastor Chr. Tolsgaard, Ørum
Dj ursi.
Pens. Lærer Tranberg,
Nr. Sundby.
Sekretær Thing, Middelfart.
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Poul Voetmann, København.
Tandlæge N. Vestergaard, Køge.
Borgmester J. Werner, Odense.
Fru Direktør Ussing, Sorø.
Civilingeniør N. Yde, Frederiks
berg.

Lagerform. S. Yde, København.
Fru Else Øder, Solrød.
Købmand Th. Østergaard,
Aalborg.

Subskriber. Medlemmer.
Centralbiblioteket, Esbjerg.
Centralbiblioteket, Viborg.
Centralbiblioteket, Odense.
Cand. pharm. Sigrid Hald,
Randers.
Godsejer Ingemann, Egebjerg,
Fyn.
Postmester C. Klitgaard,
Hjørring.
Lærer Kjeldgaard, Kjellerup.
Ladelund Landbrugsskole.
Valgmenighedspræst J. Lykke,
Odder.
Overlærer A. M. S. Myrhøj,
Kalundborg.
Disponent F. Hagen Olsen,
Hellerup.
Lærer Knud Rønn, Harboøre.

: Sognepræst Aage Dahl, Horsens.
Dansk Folkemuseum.
K. Blædel Hansen, Haarby, Fyn.
Skoleinsp. Johs. Rojel, Køben
havn.
Lærer Rørsig, Hallund.
A. Siej, Lemvig.
Kontorass. A. Sørensen,
Gentofte.
Poul Skadhauge, København.
Arkivar Seesten, Odense.
i Lærer Chr. Søndergaard, Flade,
Mors.
Lærer A. Skjødsholm, Løkken.
Amtsprovst J. C. Vinther, Skør
ping.
Grosserer Ludv. Worm, Viby Sj.

H IS T O R IS K E

A A R B Ø G ER
FOR T H IST E D AMT
U D G IV E T AF
H IS T O R IS K S A M F U N D FOR T H Y
OG H A N H E R R E D

XL B IN D
AARBØGER 1 9 4 7 —49
MED

IN D H O L D S F O R T E G N E L S E

OG N A V N E L I S T E

K O M M IS S IO N :
P. H A A S E & S Ø N , K Ø B E N H A V N

T H IS T E D A M TS T ID E N D E S
BO GTRYKKERI
1949

Indholdsfortegnelse.
Christen Høg til Todbøl. Af Dr. phil. Kjeld Galster---Herredsfogder i Thy og V. Han Harred. Af Chr Heil-.
skov ............................................................................
Fra Skibstedgaard. Af Aug. F. Schmidt ....................
Episoder fra Mors-Degnen Poul Henriksens Liv. Af
H. A. Riis Olesen .......................................................
Thisted og Thy i Fjende vold under Krigen 1864. Af
Henry E. Pedersen .............................................. 56,
De Skarpenberg Bønder og Herremanden. Af Dr. phil.
Kjeld Galster ..............................................................
Grandebrev for Kjettrup Sogn. Ved Anders Sørensen
Lærlingekaar og Arbejdsforhold i Bagerfaget i
1880’erne. Af Marius Jensen .....................................
Smaa Kulturbilleder. Ved Henr. L au rsen ....................
Karen Friis. Af J. Sloth O dgaard..................................
Gader og Veje i Thisted. Af P. L. H a ld .......................
En Thisted Rektor. Af C. Klitgaard ...........................
Smaastykker. Af Anthon Fuglsang..............................
En stridbar Menighed. Af Forstander Elle Jensen__
Fejden mellem Lindal, Schack og Eyber. Af Kr. Fugl
sang ............................................................................
Ryttergodset i Thy og Han Herred. Ved Anders Søren
sen ................................................................................
Håndværkere i Thisted og Thy i det 17. og 18. Aarh.
Ved P. L. Hald ....................................................... .
Gamle Veje i Thy. Af Torsten B a lle ...........................
Thylands Folkehøjskole 1895—1913. Ved Olaf Ander
sen ................................................................................
Skolevæsenet i Thisted til 1814. Ved P. L. H a ld __

3
13
21
40
147
73
79
88
98
125
105
137
130
168
186
194
205
215
229
251

IV
Talemåder, Sejer og Vendinger fra Nordthy. Ved A.
Overgaard ..................................................................
Ingemanns Moster Marie. Af Dr. phil. Kjeld Galster ..
Proprietær Nyby. Af V. Fibiger ..................................
Lidt om Feggesund Færgested. Af Anders Sørensen..
Ligtale over Anders Christensen. Ved Chr. J. Roelsgaard ............................................................................
Emanuel Henningsen i Han herred. Af Jens Rolighed
En Salmebogsstrid i Hjortdal. Af F. Elle Jensen . . . .
En gammel Soldat fortæller om Krigen 1849—50. Ved
P. L. Hald.....................................................................
Gamle veje i Ty. Af Torsten Balle ..............................
Organister ved Thisted Kirke. Ved P. L. H a ld ............
Sem Bys Grandebrev. Ved Henr. Laursen....................
Brev fra Herluf Trolle ................................................
Til Medlemmerne, Regnskab ....................... 140, 274,
Thisted Museum ................................................... 275,
Medlemsliste ..................................................................

271
283
302
311
345
350
356
369
378
389
396
402
404
408
413

V

Navneliste.*)
I Baun, Niels Andersen 212.
• Beck, Oberstl. 68.
I Bech, Peter 260.
Beier, Valentin 199.
Bek, Jens 36 — 231.
! Bedsted, Peder Jensen 214.
Bendixsen, Andreas E. C. 25, 28
flg. — Emil Postm. 26 — F. C.
25 — Mariane 26 — Poul
Stokholm 26,37 flg.
Benzon, Frands Rantzau 198.
Bentzon, Pr. 43, 49.
Bering, Laurids 22.
Berntsen, A. 351.
Berregaard. Enevold 202.
Bertelsen, Chr. 88 flg. — 209 —
Svend 199.
Bindesbøll, Biskop 54.
Birch, A. B., Pr. 358 flg.
Birchenbusch, Frederik P. 392 —
Amtmand 196.
Bach, Anders 213.
Bang, Anne Christine 267 — Bircherod, Biskop 389.
Henrik Meyer, Org. 393 — Jo Blander, Christen Madsen,
i
Hrfgd. 19.
han Heinrich, Org. 393.
Blicher, St. St. 53.
Banniermann, Johan 312.
Bodicher, Oluf 211.
Barfred, Toldinspekt. 326, 328.
Bodsen, Mads, Hrfgd. 17, 18.
Barteis, Glarmester 372.
Barth, Rasmus 209 — Søren Jen Boldsen, Johanne 240.
Bolvig, Toldkontrollør 63 flg.
sen 209.

Aaberg, M. 234.
Aabye, Thomas 289, 291.
Agerbæk, Pr. 264.
Algreen, Peder 43, 47.
Anders Smed 346.
Andersdatter. Ane 313, 346 —
Elisabeth 203 — Karen 288.
Andersen, Anders Ingvar 323 —
Jens 213 — Jens, Hrfgd. 16 —
Lars 213 — Lars Christian 324
— Sgnfgd. 323 — Laurits, Org.
389 — Mariane 395 Olaf 246
flg. — Peder 200 — 211 — 212.
Adler, Laur. Chr., Pr. 175.
Amtoft, Anders Pedersen 322.
Anchersen, Søren 289, 291.
Arentsdatter, Sidsel 317.
Axelsen, Axel 36.

♦) Mindre væsentlige Navne er udeladte. Forkortelser: Hrfgd. =
Herredsfoged, Org. = Organist, Pr. = Præst. Alle øvrige For
kortelser vil være lette at tyde.
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Bomemann, H. Biskop 207.
Boserup, Pr. 41.
Brandt, Michael Giørup, Pr. 54.
Breinholt, Jørgen Chr. 25 — Ka
ren Marie 25 — Niels 25 —
Poul S. 24, 25.
Broch, Rasmus, Byfgd. 137.
Brok, Jytte 22.
Brorson, Broder, Biskop 170, 293,
297.
Bruun, Fr. 37.
Brockner, Provst 169.
Buchhave, Landinspekt. 117.
Bund, Knud, Hrfgd. 17.
Bunder, Christen, Hrfgd. 18.
Bundgaard, Bertel 214 — Jens
Christensen 149 — Jens Villadsen 214.
Bødker, Chr. 212.
Carstensen, Amtsprovst 362 —
Birgitte Gjøe 25
Chr.
Brand, Pr. 25.
Caspergaard, Claus 251.
Caspersen, Claus, Amtsforv. 202.
Cederfeld, Mette Cathrine de 252.
Christen, Feldbereder 209 —
Murmester 207.
Christensdatter, Karen Marie
393 — Rebekka 347.
Christensen, Overlærer 57 —
Anders Hrfgd. 20 — Anders
345 flg. — Chr. 211 — Christen
211 — 264 — 214 — Høje 38
— Jens 201 — 212 — J. L. 245
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