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Bidrag til Aarbogen bedes sendt til Redaktionsudvalget,
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Slettegaard i Vester Hanherred
AF C. K L ITG A A R D

Min Tak til D ir e k tio n e n f o r
C a r ls b e r g f o n d e t for Støtte til mine
Arkivstudier.

I

»JYDSKE SAMLINGER« 1899 (3. II. 261) har jeg

offentliggjort en Artikel om Slettegaard og dens
Ejere og Brugere fra Middelalderen til Udgangen af
1800’erne; men i den lange Aarrække, der siden da
er forløbet, har jeg Tid efter anden samlet en Del
Stof, navnlig vedrørende Adelsslægten Griis fra
Slette, og en ny Bearbejdelse af Gaardens Historie
vil antagelig derfor ikke være uden Interesse.
I 15—1600 Aarene var mange mindre nordjydske
Gaarde beboet af Smaaadel, der ikke økonomisk
evnede at hævde deres Adelskab, eller som ved Giftermaal med »ufri«, o: uadelige, satte Adelskabet
over Styr for deres Efterkommere. Fra ældre Tid
kan nævnes Slægter som Bagge, Basse, Benderup,
Budde, Børialsen, Ged, Griis, Hvas, Kid, Lunov,
Munk, Mühlheim, Navl, Orning, Seefeld, Vognsen og
flere, og mange velbyrdige Jomfruer fristede en
haard Skæbne i Fattigdom i Smaabol og Fælledhuse
eller var Tjenestepiger hos Bønder (Budde, Munk
m. fl.).
Den Slægt, som her skal omtales, Slægten Griis
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fra Slette, tilhørte en Lavadelsslægt, som skønt gam
mel ikke i det lange Løb evnede at holde sig i Adels
standen, men gled over i Bondestanden. Slægtens
Vaaben var et sort gaaende Vildsvin i Sølvfelt og
paa Hjelmen et halvt Svin (1580), men Palle Griis’
Sigil 1561 viser et Skjold med kun et halvt Svin.
Naar man ad Oldtidsvejen fra H jørring til Fureby
fortsatte ad Stranden til Slette Aa — den Vej, Knud
den Hellige fulgte, da han 1086 fra Børglum Kongsgaard søgte til Aggersborg for paa den anden Side
af Fjorden at fortsætte ad den gamle Hærvej sydpaa gennem Jylland — og der drejede ind i Landet
over Slette Hvarre for sydpaa over Kollerup at
komme til Aggersund, kom man forbi Hjortdal Kirke
og Hovedgaarden Slette i dette Sogn, der med sin
tidligere lille Vandmølle ved Slette Aa ligger paa et
frodigt Terræn omgivet af et af Sandflugt hærget
Areal, i hvilket Højdedraget Svinkløv rager 63 m op.
Gaarden, der allerede nævnes 1450, blev tidligt hær
get af det fygende Sand fra Stranden, og 1662 blev
den trods sit store tilliggende Areal kun takseret for
8)4 Td. Htk., og ved Matrikuleringen 1688 blev den
sat for 6 Tdr., hvortil kom en Vandmølle og nogle
Af byggere paa Gaardens Grund (Bolet Fasmalie, 6
Huse paa Sanden og »Hanses Hauge«, 3 Huse i Klit
ten o: ved Slettestrand og 1 Hus under Bakken), ialt
af ca. 23/s Td. Htk.1). Men endvidere var der af
Fæste-Bøndergods 3 Gaarde og 1 Hus i Vester Sven
strup m. m., tilsammen af Htk. 14—3—3—1.
Til Slettegaard har tidligere hørt det anselige Høj
drag med Kridtformationer »Svinkløv«, hvis smukke
’) Heraf Mølleskyld 1—0—2—0.

Slettegaard i Vester Hanherred.

133

Partier som f. Eks. »Faldet« er yndede Udflugtsste
der, og fra Svinkløvs ydre Spids har man en herlig
Udsigt saavel over Havet mod Nord som over Kysten
mod Øst til Rubjerg Knude ved Lønstrup, mod Syd
over store Del af Hanherrederne, Limfjorden og
Himmerland og endelig mod Vest til Bulbjerg med
Skareklit.
*
Den første Ejer af Slette, som kendes i Historien,
var Anders Griis1), som 16. Nov. 1450 medbeseglede
et Skøde ved Hanherreds Ting, i hvilket Vogn Jep
sen til Alsbjergs Enke, Karen, skødede et Bol i Attrup til Helligaandsklostret i Aalborg2).
Han anfører i Tingsvidnet efter Væbnerne, og det
er muligt, at han har staaet paa Bøndernes Side i
Rejsningen under Henrik Tagesen, der endte med
Bondehærens Nederlag i Slaget paa Set. Jørgensbjerg i Kettrup Sogn 1441, efter at Bønderne havde
nedbrændt Aagaard, Aggersborg, Kokkedal og Frejstrup i Torslev S. m. fl., saa muligt er Anders Griis’
adelige Rettigheder blevet bestridt en Tid ; men 1458
var han dog Herredsfoged, og 1468 anføres han
blandt Væbnerne i en paa Aagaard afsagt Borgestuedom. Han levede 1470 og førte i sit Skjold et
gaaende Svin, da han dette Aar efter Forlangende
fik udstedt et Sognevidne af Hjortdal Kirkegaard af
Sognepræsten Hr. Peder Andersen og 4 Selvejere,
deraf to fra Hvetbo og Jerslev Herreder. Sognevidnet omhandlede Anders Griis’ Korn. Han var sand1) Om Slægten henvises iøvrigt til »Danmarks Adels Aarbog« 1895 og senere Tilføjelser.
2) Danske Magaz. 5 II. 187.
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synligvis gift med Enken efter en Morten Pedersen,
hvis Datter Mettes Søn velb. Anders Itske i Torup
kalder efternævnte Palle Griis for sin Morbroder1).
Af hans Børn vides, at en Datter blev gift med
Væbneren Thomas Nielsen (Sehested) i Mosbjerggaard, Horns Herred, og desuden havde han Sønnen
Palle, som fik Slettegaard.
*
Palle Andersen Griis nævnes i Slette 1494, 1507
og senere som Væbner, men anføres 1515 og 1526
efter Væbnerne. 1511 stillede han dog en Mand
til Krigstjeneste2), og i Fortegnelse over Adelens
Rostjeneste takseredes han til at stille en bereden
Skytte3). Han døde antagelig o. 1530, thi 1532 skri
ves : »Der boede for nogle Aar siden en Bonde i Han
herred, kaldet Palle Griis . . ., hvilken lod gøre en
Lovhævd (6: Markskel) imellem Slette og Torupgaard og imellem Hjortels og Torupgaard .. .m. v.4)«
Sandsynligvis var han gift med en Søster til den
adelige Mads Bagge paa Abildgaard i Alstrup Sogn
(Hvetbo H.), hvis Datter Anne Madsdatter var gift
med velbyrdige Knud Bildt i Hovgaard i Aaby Sogn
(Kjær H.), som 1546 havde Trætte med Familien
Griis fra Slettegaard om Annes Arv. Han ejede se
nere Hovgaard i V. Hassing S.
Palle Griis havde mindst 4 Børn, Sønner, der alle
fik Arv i Slettegaard; men muligt var der en femte
Søn: Laurs Griis i Alstrup, hvis Søn Jens Laursen
Griis 1591 solgte nogle Stude5), og det er vel ogsaa
1)
2)
»)
‘)
5)

A. Heise: »Dueholm Diplomatarium«, S. 85.
Danske Mag. 4. II. 299.
a. St. 2. 4. 53.
Fred. I.s danske Register, S. 477.
Børglum H. Tgb. 21. Aug. 1593.
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denne Laurs Griis, som 1576 blev stævnet af Niels
Eriksen i Vraagaard for Korn, som han skyldte salig
Niels Bagge, og samme Aar stævnedes han af An
ders Mikkelsen for 9 Tdr. Trækul, 4 Læs Træ, 2 Hjul
og Tilberedning af nogle Huder og Skind, et 9 Alens
Egetrug m. m.1)- Men var Laurs Griis Søn af Palle,
regnedes han i hvert Fald ikke for adelig, og kun
hans Forbindelse med Slægten Bagge henpeger paa
Slægten Griis fra Slette.
Vi kender ikke Rækkefølgen paa Palle Griis’ Børn,
men den synes at være:
1. Bagge Pallesen Griis til Slette fik 12. Aug. 1524
sit Adelskab fornyet og var 1528 en af de Adelsmænd, der blev forskrevet til at følge Kong Fre
derik I til Udlandet, saa han maa vel have været
en præsentabel Mand. 1528 skrev han sig til
Hjermeslevgaard (nu Børglum H.). Denne Gaard
havde siden o. 1400 tilhørt Slægten Vognsen (med
3 Blaamandshoveder), men Morten Johansen
Vognsen, der druknede i Sverige 1498, efterlod
sig ikke Sønner, og Gaarden arvedes derfor af
hans to Døtre med Halvdelen hver. Datteren
Mette Mortensdatter, der vel var født i 1490’erne
og døde 1587, blev i 1520’erne gift med Bagge
Griis, maaske 1524, da han fik sit Adelskab for
nyet, og 1534 var han bispelig Lensmand paa
Klarupgaard i Fleskum Herred.
Da Nordjyderne 1534 rejste sig under Skipper
Kiemen Andersen, afbrændte de som bekendt
Adelsgaardene, og baade Hjermeslevgaard og
i) Børglum H. Tgb. 1576.
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Klarupgaard gik op i Luer. Bagge Griis, der jo
led stort Tab ved disse Voldshandlinger, vilde
derfor hævne sig paa Skipper Kiemen, og under
Foregivende af, at han vilde slutte sig til Bonde
rejsningen, søgte han i Aalborg Samtale med
Kiemen i Enrum. Under Samtalen greb han imid
lertid sin Daggert for at støde den i Kiemen, men
denne bar altid et Brystpanser under sin Vams,
og det afbødede Stødet. Det lykkedes imidlertid
Bagge Griis at undvige og komme paa sin Hest,
hvorefter han sprængte vesten ud af Byen for
fulgt af Klemens Folk. Han var nær undsluppet,
men Skomager Peder Beeske greb en Tagsten og
slyngede den mod Bagges Hoved med saa stor
Kraft, at man kort efter fandt ham liggende død
i Hasseris Kær1)- Mette Mortensdatter sad der
efter Enke med to Børn i nogle Aar, men blev
efter 1537 gift med velb. Jens Thomsen Dan, an
tagelig af Slægten fra Alsbjerg i Øster Hanher
red. I dette sidste Ægteskab var der ingen Børn.
I Aarene 1581—82 havde det gamle Æ gtepar
langvarige Processer med Peder Munk til Ham
melmose, hvilke Kong Frederik II omsider fik
forligt2). 1581 fik Jens Thomsen og Mette Mor
tensdatter godt Skudsmaalviden om deres Lev
ned3), og Æ gteparret gav de nuværende Alter
stager til Tolstrup Kirke, hvori de utvivlsomt er
begravet ligesom Fru Mettes Søster Anne Mor
tensdatter, der døde 1578 som Enke efter Svend
*) Krag og Stefanus: »Christian III.s Historie (1737).
2) Kancelliets Brb. 18. og 19. Juni 1582 og Register til
Landst. Dombog B. 1581.
3) a. St. Bl. 13.
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Ottesen Orning til Eget (Horns H.). 1587 var
Mette Mortensdatter Enke og solgte da Hjermeslevgaard. Bagge Griis og Mette Mortensdatter
havde kun to Børn, nemlig:
a. Morten Baggesen Griis til Hjermeslevgaard,
der 1546 var Hofsinde, men døde ugift i ung
Alder.
b. Karen Baggesdatter Griis, død før 1568, gift
med Mimk Elbæk (Vognsen) til Graarup ( Aars
H.), hvis Arvinger 1568 ejede i/ÿ af Nørgaard
i 0. Torup. Han levede 1555.
2. Anders Pallesen Griis til Roelsgaard i Liid Sogn
(Vester Hanherred) nævnes 1538, 1545 og 1546
i Tingsvidner fra Hanherred og var 1557 Værge
for Mikkel Christensen Krags (Kid) Børn paa
Skiftet efter Niels Krag (Kid). Mikkel Krag
boede i Svenstrup i Hjortdal Sogn og døde før
1557. Hans Enke ægtede antagelig en »ufri«
Mand, Christen Fask i Homum, som 1558 førte
Proces med Anders Griis, der synes at have været
gift med en Søster til Mikkel Krag. 1568 anføres
i Præsteindberetningen, at Mikkel Krags Arvin
ger har en lille Herregaard i Hjortdal, som er
deres Hovedgaard og hvorunder laa 2 smaa
Gaarde, der hver ydede A fgift paa 4 Tdr. Byg,
samt 10 Huse i Sognet. Denne lille Herregaard
var antagelig Nørgaard i Vester Svenstrup, men
Vogn Andersen Griis ejede 1568 Nørgaard i 0.
Torup sammen med Munk Elbæks Arvinger. An
ders Griis’ Dødstid kendes ikke; men for Tidens
Skyld kunde han vel være identisk med den ade
lige Mand af Slægten Griis fra Slette, Anders
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Griis, som 1580 var Borgmester i Thisted1), og
denne maa vel formodes at være Fader til Lau
rids Griis, der var Borgmester i Thisted 16252),
og til Maren Griis, der sammen med sin Mand,
Anders Nielsen, 1589 gav Alterstager til Thisted
Kirke, samt til Raadmand Niels Griis 1625, der
muligt var Fader til Raadmand Peder Nielsen
Griis, f. 1563, d. 1635, gift med Bodil Jensdatter,
f. 1565, d. 16353). Søn af Thisted-Borgmesteren
kunde ogsaa den Bagge Andersen Griis, der tog
Borgerskab i Aalborg 1574, være — Navnet pe
ger paa Sletteslægten — ; han blev Broder i
»Guds Legems Lav« 1576 og var altsaa en anset
Mand. Han var gift med Inger Grydestøbers,
Datter af Peder Dal i Torslev4) og sandsynligvis
Enke efter Købmand Mads Grydestøber, der blev
Gildesbroder 1562.
Anders Pallesen Griis til Roelsgaard vides i
hvert Fald at have haft 4 Børn, nemlig:
a. En Datter, der o. 1560 var gift med velb. Jens
Hansen Vognsen til Stensbæk i Bindslev S.
(Horns H.),
b. Palle Andersen Griis til Roelsgaard, begr. 2.
Juni 1577 i Liid Kirke3).
c. Jakob Andersen Griis. Om ham har jeg intet
fundet, maaske død ung.
*)
2)
3)
J)

Peder Dyrskjøt: Ny kgl. Saml., 4°, 746.
Landst. Dombog A. Bl. 169.
Epitafium i Thisted Kirke.
En Jens Griis var Raadmand og Gildebroder i Aalborg
1475. Niels Griis tog Borgerskab i Aalborg 1571, og en
Anders Griis blev Borger i Aalborg 1570; Jens Nielsen
Griis tog Borgerskab 1607. Jfr. Bøglum H. Tgb., Faste
lavns Tirsdag 1576.
5) Kirkehist. Saml. 2. V. 368.
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d. Vogn Andersen Griis skrives til Roelsgaard i
Liid S. og Nørgaard i Hjortdal S.; boede 1558
i en Kronens Gaard i Bolderup (Stenild S.,
Gislum H.), men 1568 i Nørgaard i Hjortdal
S., af hvilken han og hans Søskende var A r
vinger til %, medens Munk Elbæk i Graarups
Arvinger havde Krav paa 1/3.
Vogn Andersen Griis blev 5. Aug. 1565 gift
med Maren Jensdatter Frebergi), Datter af
velb. Jens Freberg i Fredbjerggaard i Farsø
Sogn, Gislum H., der døde ved Flaadeforliset
ved Gulland 1566. Vogn Griis og Hustru blev
begge begravet i Liid Kirke. De havde 6 Børn,
der aabenbart hørte til Landets fattigste Adel.
1) Vogn Vognsen Griis til Roelsgaard, under
skrev Hyldingsfuldmagten 1608, taksere
des 1625 og 1638 til 8i/2 Td. Hartk.2),
1624 var der Sag mod ham angaaende hans
pligtige Rostjeneste, begravet i Liid Kirke.
Vides ikke at have været gift, men havde
flere uægte Børn.
2) Anders Vognsen Griis til Roelsgaard, ejede
1625 8y2 Td. Htk., takseredes ligeledes
1638 til 814 Td. Htk.; solgte 1646 et Par
Huse til en ufri Mand og 1649 sammen
med Broderen Jakob enHalvgaard iSkallerup Sogn paa Mors til Erik Juel. Vides

1) Chr. Nielsen Juels Aarbog; Kirkeh. Saml., 2. V. 356;
f i c I tp *

AtlîiQ

S

2) Danske Mag. 5. I. 177.’ Landst. Dombog A 1634, Bl. 315.
3) Danske Mag. 5. I. 19 og Landst. S. & Pb.
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3)

4)

5)
6)

3. Niels

ikke at have været gift; begravet i Liid
Kirke.
Jakob Vognsen Griis1) boede i Nørgaard
i Øster Torup i Hjortdal S. og ejede 1625
141/2 Td. Htk. ; trættedes 1637 med Niels
Skade om Laurids Navls Gæld, men frikendtes, da Laurids Navls Enke havde fra
sagt sig Arv og Gæld i Boet. Takseredes
1638 blandt Adelen til 141/, Td. Htk., skønt
han ellers ikke synes at have ført sin Adel.
Død 28. Juni 1651. Gift med Karen Henriksdatter Krag, der blev begravet i Klim
Kirke2), hvor hendes første Ægtefælle,
velb. Laurids Navl til Klim Oddegaard og
Nørbeg formentlig ogsaa er begravet. In
gen Børn, saa vidt vides. Mod Karen Krag
m. fl. var der 1638 Gældssag ved Viborg
Landsting.
Karen Vognsdatter Griis var gift med
Bønder, 1° med Mads N. N., 2° med Mar
kor Bollesen.
Inger Vognsdatter Griis, begravet i Liid
Kirke.
Maren Vognsdatter Griis, begravet i Liid
Kirke; ansattes 1625 og 1638 til 4 Tdr.
Htk. og havde Broderen Anders Griis til
Værge3) ; formentlig ugift.
Pallesen Griis til Slette ejede 1532 Jorde-

’) En Niels Madsen i Torup havde 1640—47 tjent hos
velb. Jakob Griis i Nørgaard i Torup (Hjortdal Kbg.).
2) »Danske Atlas«, V, 315. Landst. Dombog A 1638, Bl. 54.
3) Danske Mag. 5. I. 190.
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gods paa Mors og nævnes 1537 og 1545 sammen
med Broderen Anders i Roelsgaard i Tingsvidner
af Hanherreds Ting. 1541 deltog han med en Del
andre Selvejere i Skiftet efter Lars Mørk i Saltum gaard1), og 1546 tiltaltes han sammen med
sine Brødre af Knud Bildt i Hovgaard for den

Slettegaard, Hjortdal Sogn

Arv, der tilkom dennes Hustru Anne Bagge efter
Griis’ernes Morbroder Mads Bagge i Abildgaard.
Niels Griis synes ikke at have sluttet sig til Adels
partiet under Skipper Klementsfejden, thi 1545
fik baade han og Herredsfogeden Niels Lauridsen
i Vust kongelig Ordre til snarest— da de hverken
var anført blandt Adelsmænd eller Bønder (o:
Selvejere), der havde betalt Halsløsning efter
’) Hvetbo H. Tgb. 1. Maj 1647 og 4. Okt. 1662.
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Registrene — at »optinge« (ô: akkordere) med
Halsløsningskommissærerne Peder Ebbesen Galt
til Birkelse og Axel Juul til Villestrup herom1).
Vi har intet Kendskab til Forhandlingerne, men
Resultatet blev i hvert Fald, at de begge beholdt
deres Ejendomme. Niels Griis døde 1546—56, og
han var gift med Bodil Svendsdatter Oming fra
Eget i Skærum S. (Horns H.), som 1556 anføres
i en Rostjenesteliste som E jer af Slette, og som
saadan nævnes hun ogsaa i Præsteindberetning
1568, hvor der tillige anføres, at hun ejede 1
Gaard (Rævdal) og 1 Hus i Gærum S., 1 Bol i
Tranum S., 1 Gd. og 1 H. i 0. Hassing S., 1 B.
i Karup S., 1 Gd. i Hørby og 2 B. og 10 H. i
Hjortdal S. Bodil Orning levede 1576 i Rævdal
i Gærum2). Niels Griis og Bodil Orning havde
antagelig 5 Børn:
a. Niels Nielsen Griis, der boede paa Tanderupgaard i Bejstrup Sogn, hvis Bondeskyld vist
tilhørte Slægten. I Bejstrup Kirkes Langskib
foran Korindgangen ligger en forslidt Grav
sten, der i et indre Felt viser et Kors med
Bogstaverne I.H.S. over og 1623. M.M. H.M.
C.T. under; paa Stenen staar med Versaler:
Her under hviler Niels Nielsen Griis, de(r)
døde i Tanderupgaard i M arts?3). Det bemær
kes, at der ikke staar »ærl. og velb.«, men
denne Titulaturs Udeladelse var hyppig med
Hensyn til denne Lavadelsslægt, og jeg anser
’) Danske Magazin 4 R. 1. Bd.
2) Børglum H. Tgb. 1576.
:‘) i Aaret?
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det for sandsynligt, at han var Søn af Niels
Griis paa Slette.
Maren Nielsdatter (Griis). Paa Bejstrup Kirkegaard findes en ganske tilsvarende Grav
sten med Aarstallet 1625 og de samme Ini
tialer under. Den er lagt over »salige Maren
Nielsdatter, død paa Sejlstrupgaard«. Hun
har vel været Husjomfru dér hos Lensman
den Anders Friis til Hungstrup.
Ane Nielsdatter Griis, død før 1606, gift med
Herredsfoged Jens Andersen Kjærulf i Kornumgaard, V. Brønderslev S., død 16061).
Dette Æ gtepar, der antagelig er begravet i
Brønderslev Kirke, gav 1596 de svære Alter
stager, der endnu findes i Kirken, og som bæ
rer begges Vaabenskjolde med henholdsvis en
Ulv og en Vildbasse. Kirkens øverste Stole
stader skal ligeledes forhen have baaret deres
Vaabener.
Bagge Nielsen Griis levede 23. Maj 1573;
boede maaske i Nørresundby o. 16082).
Palle Nielsen Griis, se nedenfor.

Christoffer Pallesen Griis til Slette nævnes 1546,
1553 og 1578, det første Aar i Arvesagen med
Knud Bildt (se foran under Niels Pallesen Griis),
1553 i Præsteindberetning, hvor der anføres, at
der i Hjortdal Sogn er 11 Gaarde og 11 Bol for
uden Slette, og Christoffer Griis, saa han boede
altsaa ikke da i Slette, men i Nørgaard i Øster
1) C. Klitgaard: Brønderslevs Historie, S. 147 ff.
2) Petresch-Christensen: Nørresundbys Historie I, S. 156
og 184. Han synes død eller flyttet 1608. Kane. Brb.
2. Maj 1609.
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Torup, der ca. 1850 af Ejeren H. F. M. Læssøe
blev forøget med Jorden til Søndergaard i Torup,
hvilken Gaard da nedlagdes, og Navnet paa Gaar
den blev herefter Nørtorup. Christoffer Pallesen
Griis blev 26. Okt. 1578, da han maa have været
en ældre Mand, gift med N. N. Ged, Datter af
velb. Jost Ged til Strandbygaard i Blære Sogn,
Aars H.1). Christoffer Griis, der vist sidst boede
i Nørgaard i Svenstrup, døde antagelig i 1580erne
og synes at have efterladt sig en Søn Palle ( Chri
stoffersen) Griis, som 1649 boede paa Landvig
(ved Grimstad) i Norge. Peder Nielsen paa Helle
i Øjestad Sogn lod 10. Sept. 1649-’) paa Hanher
reds Ting læse et Brev paa Palle Griis i Landvig
Sogns Vegne. Det var skrevet af velb. Jomfru
Anne paa Slette3) og flere Adelspersoner, og i
Brevet udtaltes vedrørende Palle Griis’ Fødsel og
Herkomst, at han var født i Vester Svenstrup i
Hjortdal Sogn af ærlige, ægte Forældre, og at
hans salig Fader og Moder havde boet dér i Sven
strup paa Slette Stavn i mange Aar, og da hans
Fader var død, er hans Moder med ham i hans
umyndige Aar for »ungefær 60 Aar forleden eller
mere« rejst over til Norge. Vogn Krag paa Un
derskrivernes Vegne . . . og flere gamle Folk vid
nede nu det samme. Palle Griis’ Forhold i Norge
kendes ikke; men paa Landvig boede flere Han
herredsfolk, saaledes Dorte Christensdatter Torup
fra Vester Torup, død 1708, der var gift med
Adelsmanden Jakob Friis til Molland og senere
D Ny kgl. Saml. 4°, 867b.
2) Tgb.
:l) Jomfru Anne Griis maa vist være hende, der o. 1630
ægtede Vogn Krag.
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med Just Jakobsen til Molland, og ligeledes Præ
sten Lars Pedersen Klim til Hommedal, gift med
Karen Hansdatter Torup, d. 1705, hvis Søster
Kirsten Torup 1705 var gift med Ole Christensen
Griis paa Nedenæsejdet vest for Arendal1). Han
var antagelig Broder til Jzist Christensen Griis,
f. o. 1635, der 1701 var Husmand paa Engene
paa Nedenæsejdet i Øjestad Sogn og havde 2 Søn
ner: Christian Justsen Griis, f. o. 1684, og Chri
stian Michael Justsen Griis, f. o. 16882).
*
Vi vender nu tilbage til Niels Griis’ og Bodil Ornings Søn Palle (se Side 143). Palle Nielsen Griis til
Slette og Nørgaard blev o. 1557 Slotsfoged paa Aalborghus, fik 1566 Tustrup (Helium H.) som han selv
havde i Værge, i Pant af Kronen tilligemed Konge
tienderne af Blenstrup og Fræer Sogne for 200 Dir.
og fik 26. Febr. s. A. kgl. Befaling til at møde i Kbh.
8 Dage efter Paaske for at tjene til Skibs3) ; han blev
saa Skibschef paa »Krabaten« og deltog med den i
den Flaade, som i den nordiske Syvaarskrig Natten
til 29. Juli 1566 forliste under Gotland, men undgik
denne Skæbne ved i Tide at styre ud fra Land. 1571
ombyttede han sit Pant i Helium Herred med Burholt i 0. Brønderslev Sogn, som han beholdt til 1598,
efter at have indløst den fra Christoffer Blicks A r
vinger4). 1568 anføres han i Præsteindberetning som
D Om disse Personer se Thisted Amts Aarbog 1943, S.
341 f. Ole Christensen Griis’ Tilknytning til Griis’erne
fra Slette kendes ikke.
2) »Norsk Tidsskr. for Genealogi o. s. v.« II., 354.
3) Kancelliets Brb. og Jyske Saml. X., 43.
4) Kancelliets Brb.
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E jer af 2 Gaarde i Skaller up Sogn (paa Mors?), og
1574 pantsatte Kronen til ham 3 Gaarde og 2 Bol i
Hjortdal Sogn for 570 Lod Sølvi) og 500 Mark i
Penge, »eftersom Mønten tidligere gik«, samt 1 Por
tu g a is , hvilket Pant tilligemed Pantet i Burholt
Kronen indløste 1598. Palle Griis maa have været en
ret velstaaende Mand, og 1608 foreslog han Kronen
at mageskifte deres 3 »Boliger« (vel Bol) i Hjortdal
Sogn, af hvilke det ene stod øde, med hans P art i en
Gaard paa Mors. F ra vist før 1581 til sin Død havde
han Hjortdal Kornkirketiende i Fæste for 6 Tdr. Rug,
10 Tdr. Byg og 4 Tdr. Havre, og han var 1581—1586
Kirkeværge; 1592 lod han paa Kirkens Bekostning
lave en Prædikestol, et smukt Snedkerarbejde i Ung
renæssancestil og med Paaskrift i Versaler: »Thene
Predicke Stol lod velbørdig Mand Pali Griis giøre
for Mennisken skal Guds Ord af den høre«.
Han underskrev Hyldingsfuldmagten 1608 og døde
først 1618 i høj Alder paa Slette, hvorfra hans Jorde
færd synes at have gaaet, thi hans Søn Niels Griis
gav i Anledning af Faderens Begravelse 2 Alterlys
til Hjortdal Kirke2) ; men han og vist ogsaa hans
tidligere afdøde Hustru ligger begravet i Nørre Kon
gerslev Kirke3). Deres fædrene og mødrene Vaabener — Griis og Brun, Orning og Seefeld — stod i
Fræer Kirke paa et P ar Kirkestole, som nu er i Aal
borg Museum. I Kongerslev Kirke havde Slægten
Seefeld fra Revsnæs i Komdrup S. deres Gravkælder.
Han var gift med Anne Nielsdatter Brun af Kong-

’) = 1140 Kr. i Nutidsmønt.
2) Kirkens Regnskabsbog.
:l) Danske Atlas, V. 44.
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stedlund i Sønder Kongerslev S., Datter af Niels
Brun og . . . . Nielsdatter Seefeld fra Refs.
Med Palle Griis og Anne Brun naaede Slægten
Griis fra Slette utvivlsomt sit højeste sociale Stade,
og med deres Børn begyndte en Nedgang, der ved
varede til Slægtens Uddøen paa Mandssiden 1697.
Palle Griis og Hustru havde mindst 3 Børn, nem
lig:
1. Niels Pallesen Griis, der 1597 og 1608 boede i
Torup (antagelig Vester Torup) og indstævnedes
for Hannæs Ting for 10 Daler, som Christen Pe
dersen i Klim mente at have tilgode hos ham. Sa
gen kom for Viborg Landsting, hvor Niels Griis
blev frifundet. Ved Landstinget mødte han ved
sit »visse Bud« (Stedfortræder) Palle Nielsen i
Torup, som efter Navnet at dømme kunde an
tages at være en ung Søn1)- 1618 gav Niels Griis
2 Alterlys af Voks til Hjortdal Kirke i Anled
ning af Faderens Begravelse2). Videre om Niels
Griis og hans Familieforhold er ikke fundet.
2. Anne Pallesdatter Griis levede endnu 1653. Hun
var gift o. 1630 med velb. Vogn Krag (Kid) i
Nørgaard i Svenstrup, antagelig Sønnesøn af
Mikkel Krag i Svenstrup, der døde før 1557.
Vogn Krag skrev sig 1623 til Nørgaard (i V.
Svenstrup), hvilken Gaard han havde ejet sam
men med sin Broder Poul Krag, der 1631 blev
Kaptajn ved Landfolket og 1634 var kgl. En
spænder (o: Rejsepost), men hængte sig 1641.
Ligeledes skrev Vogn, der 1625 sammen med 3
D Landstingets Dombog 1608, Bl. 307b.
-) Hjortdal Kirkes Regnskabsbog.
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andre Adelsmænd takseredes til at stille 1 Hest
til Rostjenester, sig 1627 til Nørgaard1), men
1632 til Slettegaard, som han havde faaet P art i
o. 1630 med sin Hustru. 1633 forpagtede han Nesgaard i 0. Svenstrup Sogn af Falk Gøye til Brat
skov, og her levede han i en Aar række, men 1646
og 1651 boede han paa Slette2). 1662 var han atter
Forpagter paa Nesgaard og stævnedes da af An
ders Pedersen i Klim Nørgaard for 45 Rdl., og
efter Viborg Landstings Dom af 16. Jan. 16623)
blev Jørgen Navl til Klim Odde og Vil Orning til
Ravnstrup udmeldt til at foretage Udlæg hos
ham. Maaske har Vogn Krag før i 1620erne boet
en Tid i en Gaard i Hunetorp under Sejlstrup
Len, thi 28. Dec. 1626 bortfæstede Lensmanden
Anders Friis en Eng i Hunetorp, som Vogn Krag
til Svenstrup havde haft i Brug for en Skyld af
1 Pund ( = 6 kg) Smør4). Vogn Krag levede
endnu 1664. I Æ gteskabet med Anne Griis var
der ingen Børn; men Vogn havde — vist før
Æ gteskabet med Anne Griis — en Søn Jens
Vognsen Munk, der var født paa Slette 1630 og
hvis Moder hed Gertrud Jensdatter og sandsyn
ligvis var gift med Vogn Krag, som i hvert Fald
sørgede for en god Opdragelse af Sønnen, der
blev »opfødt hjemme og holdt i Læse-, Skrive- og
Regneskole og forblev hos hans Fader i 28 Aar«.
Derefter boede han paa Roelsgaard i Liid S. og
1665—69 paa Nesgaard i 0. Svenstrup S. for saa
endelig at bo paa Nørtorup i Hjortdal S. i 39 Aar.
’)
2)
:>)
•*)

Danske Saml. 2. III. 135.
Han H. Tgb., 20. April 1646.
Bl. 5b.
Hvetbo H. Tgb. 10. Juli 1652.
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Han døde 15. Juli 1708. Jens Vognsen Munk var
en anset Mand, og 1667 blev han Formynder for
den ugifte »unge« Maren Pedersdatter af Vestrupgaard i Saltum S., hvis Søster Maren Pedersdatters Mand, Søren Nielsen, tidligere (1655)
havde været Forpagter af Slettegaard og 1667
døde som Forpagter af Vestrupgaard. Unge Ma
ren Pedersdatter ægtede 1671 Herredsskriver i
Hvetbo Herred Anders Sørensen K jærulf1). 1671
var Jens Vognsen Munk i Selskab paa Vestrup
gaard og var bl. a. her sammen med den for
drukne Sognepræst, Voldsmanden Erland Hansen
Dyesel2), og her kom de om Aftenen i Skæn
deri, og Jens Vognsen rejste sig fra Bordet og
udskældte Præsten for en »Hundsfot og en
Skælm«3), hvad han utvivlsomt ogsaa var.
Jens Vognsen Munk blev 1676 gift med Maren
Jør gensdatter, f. 1633, d. 21. April 1704, Datter
af Sognepræsten i Hjortdal Jørgen Knudsen Ri
ber og Karen Pedersdatter. I Ægteskabet var der
ingen Børn.
3. Bagge Pallesen Griis var 1593 Slotsfoged paa
Aalborghus og fæstede da Kirketienden af Nibe
for Livstid paa egne og mange Gaardmænds
Vegne for en Afgift af 4 Tdr. Rug og 4 Tdr.
Byg1). Han havde selv brugt Fiskebod i Nibe,
men den var tilligemed 58 andr af Aalborghus’
Husgrunde i Byen øde 16325). Han underskrev
1) C. Klitgaard: »Hvetbo Herred« II, 185 f. f.
2) a. St., 241.
3) Hundsfot betyder Kønsdelen paa en Tævehund, og
Skælm betød den Gang en Forbryder.
‘) Kancelliets Brb. 14. Juni 1593.
5) Nibe Tgb. 9. Juni 1632. En Fisker Christen Griis boede
1647 i Nibe (Tgb. 24. April 1647).
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Hyldingsfuldmagten 1608 og skrev sig i 1613 til
Kongstedlund, som han vel havde i Forpagtning,
men 1625 skrives han til Slette og takseredes
sammen med Anne, Enke efter Jens Freberg i
Fredbjerggaard (Gislum H.) til at eje 157^2 Td.
Htk., af hvilket de skulde stille !/> Hest til Ros
tjeneste1)- 1621 skrev han sig til Trinderup i
Onsild Herred. 1627 nævnes han ligeledes til
Slette og ydede da 6 Skp. Rug og 6 Skp. Byg,
som Adelen havde bevilget Kongen2). 1630 solgte
han med sin Svoger Vogn Krags Samtykke noget
Gods i Børglum Herred til Otte Skeel. I Kejser
krigen 1627—29 var Slettegaard m. m. udlagt til
Underhold for Hauptmann Herman vonHatzfeldt.
Bagge Griis levede endnu 22. Decbr. 1633, men
var død 1635, antagelig paa Trinderup, som han
havde faaet med sin Hustru, og Slettegaard var
vist 1631 og 1633 bortforpagtet til ærl. og velb.
Jørgen E m st Worm, Søn af Jørgen E rnst Worm
til Vaar i Slet Herred og Margrete Bjørn. Jørgen
Ernst Worm den yngre var en stor Ejendoms
handler, som ejede Vaar efter Forældrene, men
solgte den o. 1621, endvidere ejede han 1620 en
kort Tid Oksholm paa Øland1 og 1625—26 Ørndrup i Aars Herred. Maaske har hans Ophold paa
Slettegaard kun været et Led i hans Omflakken.
Bagge Griis var gift med Maren Henriksdatter
1) Danske Mag. 5. I. 173.
2) Danske Saml. 2. III. 135.
3) Ved Øland Birketing fik han ved Dom 27. Nov. 1619
tildømt Oksholm efter Frans Due, der havde afstaaet
den til Palle Rodsteen, som atter havde overdraget den
til Jørgen Worm, Jakob Lykke og Hans Lykke til
Krabbesholm. (Landst. Dombog A 1620 Bl. 16 og 21).
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Krag, d. o. 1665, med hvem han fik Trinderup.
Hun takseredes 1638 til at eje 76 Tdr. Htk. 1646
skiftede hun med sine 5 Børn og ægtede (før
1642) Niels Jensen Freberg fra Fredbjerggaard
i Gislum H., og de boede derefter paa Trinde
rup1)» som gik i Arv til hendes Børn med Bagge
Griis. 1654 boede Maren Krag paa Rævhalsegaard
i Aars H., men flyttede o. 1650 til sin Svigersøn
John Finlasson Scott paa en Gaard i Hunetorp
(Hvetbo H.), som Slægten Griis ejede. Se neden
for.
Bagge Griis og Maren Krag havde følgende
Børn; vi nævner dem først, om hvem der er
mindst at berette:
a. Ide Baggesdatter Griis, var ugift 1635 og døde
før 28. Febr. 1659. Hun blev gift første Gang
med Poul Freberg til Fredbjerggaard, f. o.
1613, d. o. 1645, gift 2. Gang (1648) med Vil
Oming til Eget i Skærum S. (H jørring A.),
f. 1616, begr. Skærum 6. Juli 1694. Ide bragte
disse Mænd P arter i Trinderup. 1650 fore
kommer en ret ejendommelig Proces mod
hende, idet hun var brudt ind i et Hus i Orm
strup og havde taget en Dør2).
Vil Orning blev efter Ide Griis’ Død gift
2° med Else Ovesdatter Lunov af Nystrup,
med hvem han havde flere Børn.
b. Else Baggesdatter Griis var ugift 1646, men
blev o. 1650 gift med velb. Jprg en Pors (Bprialsen) til Kastrup i Testrup Sogn (Rinds
D Han H. Tgb. 20. April 1646.
2) Løgstør Birks Tgb. 20. Nov. 1650.
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H.), Søn af Niels Pors til Kastrup og Margrete Jørgensdatter Harbou. Han var, da han
ægtede Else Griis, Enkemand med 5 Børn
efter Else Freberg og blev efter Else Griis’
Død gift tredie Gang med Regina von Kempter. Han købte 1651 Slette af sin Hustrus
Broder Palle Griis paa Trinderup, idet han
indløste Gaarden fra Panthaveren Vogn Krag,
som da boede paa Slette (se foran Side 147),
og 1655 købte han sin Hustrus Søster Kir
stens P art i Slette Mølle, men han ejede ikke
alle Arveparterne i Slette, thi da han 1656
tilbagesolgte Slette til Palle Griis, var hans
Hustru Ide Griis’ Ægtefælle Vil Orning Med
sælger. Jørgen Pors har næppe boet paa
Slette, som 1655 var bortforpagtet til Ride
foged til Aalborghus Søren Nielsen, som 1657
blev Fæster af Vestrupgaard i Saltum S. og
1663 købte denne Gaard af Knud Seefeld til
Lundergaard. Søren Nielsen døde 1667, og
hans Enke, Maren Pedersdatter, druknede sig
»udi Melankoli« 1705 i Nols Sø, 72 Aar gi.1).
Forøvrigt endte det trist for Jørgen Pors;
han gik i Armod, han skriver sig 1667 til
Fredbjerggaard (Farsø S.), men Herreds
foged Christen Sørensen, Testrup, fortæller i
sin »Rinds Herreds Krønike«2), at han gik
fra Kastrup og endte med at vogte Klotrup
Fæ, blev altsaa Hyrde i Fjeldsø Sogn, hvor
hans Svoger Børial Christensen ejede Vester’) C. Klitgaard: Hvetbo Herred, II. 185 f. f.
2) Jyske Saml. I. 349.
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gaard. Jørgen Pors boede 1669 i Astrup (an
tagelig i Giver S., A ars), han døde i Maj
1683. I Ægteskabet med Jørgen Pors havde
Else Griis kun en Datter Margrete Pors, f. o.
1650.
c. Kirsten Baggesdatter Griis, f. o. 1622, d. 3.
Maj 1700 paa Gundestrup i Skræm S. (0. Han
H.). 21. Juni 1650 fik hendes Værge, Broderen
Palle Griis, kgl. Bevilling til at sælge hendes
Gaard og et Bol i Kjær Herred, og 1653 boede
hun i Gaaser i Hals S. 14. Sept. 1652 blev hun
ved Kjær H. Ting dømt til at betale godt 89
Rdl. til Købmand Salomon Gerber i Viborg
efter Gældsbreve af 1648 og 1649 til Viborgborgeren Just Bomanns Enke, saa hun har vel
da opholdt sig hos Søsteren Else i Rinds Her
red. Chr. Lange til Rønnovsholm og Hans
Wolf Unger til Villerup beskikkedes til sam
men med Herredsfogeden i Kjær Herred, Mor
ten Kjærulf, at gøre Udlæg hos Jomfruen for
Beløbet1). Hun blev 1656—58 gift med en
udenlandsk Adelsmand, vel en Skotte, som
Optrækket til Svenskekrigen 1657—60 maaske har kaldt til Danmark. Han hed John Finlasson Scott, var født 1623 og døde paa Gunde
strup 7. Juli 1713. De boede først paa Kirsten
Griis’ Moders Gaard i Hunetorp, og 1661 sy
nes han at have udkøbt sin Medarving her,
hvor han endvidere 1712 ejede 8 Bol og Huse,
hvoraf han havde bygget 3. Han holdt stæ rkt
paa de adelige Privilegier og vilde ikke svare
Viborg Landstings Dombog A 1653, Bl. 133.
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Tiende af den Gaard, han boede i, hvad hans
Svigermoder heller ikke havde gjort, og da
Kirkeværgen stævnede ham for Tiendeydelse,
fremlagde han i Retten sine »adelige Ahner
og Afkom paa fædrene og mødrene Side«
samt Tegninger af Forfædrenes Vaabener
med deres Navne undertegnet1)- 1671 blev han
stævnet for Gæld til Købmand J. Chr. Væver
i Aalborg, og 1674 førte han Vidner i Retten
angaaende nogle Folk i Hunetorp, som havde
stjaalet Tørv og Korn fra ham; 1673 og 175
vidnede han i Retten angaaende Kvinder, som
havde forstyrret Gudstjenesten i Hune Kirke
med højlydt Skænderi om Stolesæder. 1677
skulde han vidne i Retten i en Sag og skulde
saa først aflægge Vidneed, men til dette Krav
svarede han, at det »maatte Djævelen gøre«,
et Udtryk, som Tingskriveren aabenbart har
fundet upassende, for han har atter overstre
get det i Tingbogen. Samme Aar blev han
stævnet for Gæld til Forpagteren af Nesgaard
i 0. Svenstrup Sogn, Jens Sørensen, der ogsaa
var Ridefoged til Oksholm, og hvem han havde
givet Pant i en Englod i Bratbjerg i Tranum
Sogn, som hans Hustru havde faaet som Arve
lod fra Slette. 1679 gav John Finlasson 1 Rdl.
til et Fontbækken af Krontin til Hune Kirke,
og det lille Bækken brugtes endnu i 1870’erne,
skønt det var af Størrelse som en Suppetaller
ken og aabenbart lavet til profant Brug.
1679 flyttede John Finlasson fra Hunetorp
1) C. Klitgaard: »Hvetbo Herred« II, 292 ff.
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til Gunderup, men forpligtede sig og Hustru
i 1680 overfor Jens Nielsen i Mølgaard i 0.
Han Herred til ikke at sælge Gaarden i Hunetorp, før han fik sin Betaling. Han havde
kun et Barn, Sønnen Johan (Jørgen) Scott, f.
o. 1664, d. Hunetorp 1733. Han opholdt sig
1708 hjemme paa Gundestrup, da han blev
udlagt som Fader af en Pige i Hune; men
1726 boede han i Hunetorp og var da Fadder
i Hune Kirke. Efter Forældrene arvede han
Ejendommene i Hunetorp, men solgte dem
1727 med sin Hustrus Samtykke til Skude
handler Anders Christensen Hjortdal i Blok
hus. Gundestrup ejedes 1746 af Jens Svend
sen Bonderup, Skudehandler i Blokhus. Scotts
Hustrus Navn har jeg ikke truffet; de havde
sikkert ingen Børn.
d. Birgitte Baggesdatter Griis blev 19. Jan 1655
gift i Havbro Kirke (Aars H.) med vel. Lau
rids Nielsen Munk (Vinranke-Slægten) til Havbrogaard, Havbro S., f. 14. April 1634, d. 30.
Jan. 1677 i Fandrup (Farsø S.) hos sin Mo
der, Fru Anne Jensdatter Munk, da han var
paa Rejse til Hvalpsund1)- Han blev begra
vet 2. Marts i Havbro Kirke. De havde føl
gende Børn: Niels, f. 1655, til Bandsholm
1673 ;Bagge, f. 1656, til Havbro 1681 ; Henrik,
f. 1657, og Ide, f. 1658, død i Barselseng, gift
med Joh. Hartvig Brun til Vindumgaard;
efter Laurids Munks Død flyttede Familien
fra Havbrogaard.
Jyske Saml. VI. 101.
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e. Palle Baggesen Griis boede 1652 paa Trinderup og havde 1648 sammen med sine Søstre
pantsat Slette til fornævnte Vogn Krag og
Fru Anne Griis for en aarlig A fgift af 96
Rdl., som tilkom Vogn og Hustru i Følge
Bagge Pallesen Griis’ Forpligt af 1630, fordi
de havde afstaaet Vogn Krags Hustrus Gods
til ham. 1651 solgte han Slette til sin Søster
Elses Mand Jørgen Pors, men købte den til
bage igen 1656 dels af Søsteren og hendes
Mand, dels af sin Svoger Vil Orning, hvor
imod Trinderup blev solgt til Erik Grubbe,
og endvidere købte han 1659 den P art af
Svenstrupgaard i Hjortdal, som hans afdøde
Søster Ide, gift 2° med Vil Orning, havde ejet.
Palle Griis døde 1678 og blev begravet i
Slægtens Gravkælder i Hjortdal Kirke. 1651
blev han gift med velb. Bodil Lauridsdatter
Maaneskjold, f. 1625 paa Gaarden Time i
Bahus Len, der indtil Freden 1658 hørte til
Norge, senere til Sverige. Hun blev opdraget
hos Hans Dyre paa Knivholt (Horns H.), og
hun døde i V. Svenstrup i Hjortdal S. 24.
April 1697, begr. 4. Maj s. A. i Gravkælderen
i Hjortdal Kirke. De havde 4 Sønner og 5
Døtre, men da den eneste Søn, der blev vok
sen, kun var 12 Aar ved Faderens Død, som
maaske skete efter en Tids Svagelighed, over
drog han og Hustru allerede 24. Jan. 1677
ved Pantebrev Slettegaard til Inspektør over
Vendelbo Forstrande Niels Ibsen Hjerrild,
der havde Gaarden i Pant for 800 Rdl.1) —
’) Viborg Landst. S. & Pb. 18, S. 113.
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maaske har Palle Griis heller ikke kunnet begaa sig længer i økonomisk Henseende. Bør
nene var:
1) Birgitte Pallesdatter Griis, f. paa Trinderup 1652, d. 25. Maj 1697, begr. i H jort
dal Kirke1); gift 1° o. 1680 med Søren
Mortensen i V. Svenstrup, f. i Slette Mølle
1652, d. 10. Juli 1697.
Hun havde en Datter Sidsel Sørensdat
ter, f. 1695.
2) Bagge Pallesen Griis, døde vist som lille.
3) Laurids Pallesen Griis, døde vist som lille.
4) Hans Eiler Pallesen Griis, var 1682 i Kon
gens Tjeneste og ejede P art i Slette.
5) Ellen Pallesdatter Griis, døde vist som
lille.
6) Else Pallesdatter Griis, f. o. 1660, d. Marts
1703, gift med Niels Jensen Manstrup, se
senere.
7) Niels Pallesen Griis, f. 1666 paa Slette, d.
10. Juni 1697 hos Svogeren paa Tanderupgaard, begr. i Hjortdal Kirke. Han drev
Skudehandel paa Norge fra Slettestrand2),
hvad ogsaa adskillige af de senere Ejere
af Slette gjorde, og han var ugift. Han
var den sidste kendte Mand af Slægten.
8) Ide Margrete Pallesdatter Griis, f. o. 1672,
begr. 8. Marts 1744, 72 Aar, gift 1° 1698
med Oluf Laursen i V. Svenstrup, f. i Va1) 1697 synes der at have hersket en stor Dødelighed
blandt Slægten fra Slette, antagelig af en smitsom
Sygdom.
2) Hjortdal Kbg.
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dum Mølle o. 1672, begr. 21. Maj 1697, 25
Aar, gift 2° 5. Dec. 1697 med Jens Nielsen
i Præstbjerg i Svenstrup i Hjortdal S., f.
1668, begr. 15. Marts 1744. I sidste Æ gte
skab var der Børnene: Johanne Jensdtr.,
f. 1698; Oluf Jensen, f. 1700, og Hans
Eiler Jensen, f. 1702.
9) Anne Marie Pallesdatter Griis, f. o. 1655,
d. 17. . . ., ejede 1682 P art i SletteBoede 1701 paa Gjervold i Tromø Sogn
ved Arendal som Enke efter Jens Nielsen,
der var død før 1701, og som antagelig
var Skipper. De havde 6 Sønner og maaske ogsaa Døtre, idet disse ikke medtoges
i Folketællingen 17011), nemlig Morten
Jensen, f. o. 1676, ugift Reservesoldat;
Palle Jensen, f. o. 1678; Elof Jensen, f.
1681; Jacob Jensen, f. o. 1685; Hans Jen
sen, f. o. 1690, og Jens Jensen, f. o. 1692.
De var alle hjemme og har antagelig
hørt til Sømandsstanden paa Tromø.
*
Med Niels Ibsen Hjerrilds Køb af Slettegaard be
gyndte et nyt Afsnit af dens Historie. Niels Hjerrild,
der antagelig stammede fra Gaarden Hjerrild i
Stovby S. (Vejle A.), var Forpagter paa Aalegaard
i Skræm Sogn, der ejedes af Henrik Rantzau til Aagaard og fra 1678 af Jørgen Marsvins Enke, Fru
Anne Hel vig Gyldenstjerne, og desuden var Hjerrild
Ridefoged til Aagaard og som nævnt Strandinspek1) »Norsk Tidsskr. for Genealogi m. m.« II, 353.
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tør. Hjerrilds Ejertid af Slette blev dog ikke lang,
thi 28. April 1682 druknede han paa Vejlen mellem
Han Herred og Hannæs1), og hans Enke, Sidsel Mikkelsdatter Zimmermann, Præstedatter fra Dronning
lund, blev samme Aar gift 2° med Albret Jensen
fra Manstrup (Bej strup S.), som med hende fik
Halvdelen af Slettegaard og købte den anden Halv
del for 400 Rdl. af Hjerrilds Børn, Henrik Hjerrild,
f. 1674, der 1703 blev Rektor i Thisted og samme
Aar Konrektor ved Metropolitanskolen i Kbh., samt
Sofie Hjerrild, der 1708 var gift med en Poul Han
sen i Hjortdal2).
Albret Jensen tog ikke selv Bopæl paa Slettegaard,
men var 1682—1694 Forpagter af Lundergaard i
Jetsmark S. (Hvetbo H.), og her døde han 5. Marts
16943). Hans Enke fratraadte Forpagtningen det
følgende Aar og boede derefter nogle Aar i Skorstensgaard i Ingstrup S. (Hvetbo H.), men 1708
boede hun paa Aagaard i V. Han Herred. Med Albret
Jensen havde hun kun Datteren Anne Albretsdatter,
f. o. 1684, d. Aalborg 3. Juni 1760, blev 1703 gift
med Herredsfoged Christian Lassen, f. 1660, d. Ag
gersborg4) 1715, der tillige var Forpagter af Aalegaard, Aagaard og Aggersborggaard, og med hvem
hun havde 8 Børn, hvis fornemme Efterkommere i
Danmark og Norge findes i Lengnicks Genealogier,
Slægten Lassen.
1) Biskop Bircherods Dagbog.
2) Deres Farbrødre var Jørgen Ibsen Hjerrild til Nørtorup og Søren Ibsen Hjerrild; de blev 1682 deres
Værger.
;{) Skifte i Aalborghus m. fl. A. Skiftepr. 4. Enken fik
Lukas Andersen Nors til Lavværge. Han boede paa
Kabbel og var gift med Sidseis Søsterdatter.
’) Han var af Selvejerbondeslægt fra Helstrup ved
Langaa.
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I 1697 blev Slettegaard bortf orpagtet til Laurids
Nielsen Bech, Præstesøn fra Hjørring, f. o. 1645 og
gift 1670 med Præstedatteren Ide Rudbecksdatter
Humble fra Vrejlev. Laurids Bech førte en ret om
tumlet Tilværelse, thi først var han Købmand i
Hjørring, hvor han tillige var Raadmand 1671 og
1672 blev overfaldet paa Gaden af Borgmester Søren
Bering, som gennemstak ham med sin Kaarde. Bech
kom sig dog igen, men opsagde 1673 sit Borgerskab
i Byen og forpagtede Kærsgaard i Tornby S. H erfra
kom han o. 1680 som Forpagter til Aggersborggaard,
ogl684 blev han Forpagter paa Nordentoft i Ty,
1694 træ ffer vi ham som Forpagter paa Nørtorp i
Ræer S., og 1697—1701 var han Forpagter paa
Slettegaard. Endelig flyttede han til Ydby, hvor han
døde 1712. Medens Laurids Bech boede paa Slette,
havde Gaardens nye E jer Niels Jensen Manstrup,
vist Broder til foranomtalte Albret Jensen, Strid
med ham om Forpagtningskontrakten, Bygninger
nes Vedligeholdelse m. m., og 1697 var der blevet
holdt Syn over Gaarden og dens Afbyggere, vel ved
Bechs Tiltrædelse af Forpagtningen.
Ved Skiftet efter Albret Jensen 1694 fik Sidsel
Mikkelsdatter udlagt 3/s af Slettegaard for 300 Rdl.,
og Datteren Anne, hvis Farbroder Sr. Laurids i
Manstrup var hendes Værge, fik i/8 af Gaarden for
100 Rdl. Albret Jensen ejede endvidere en Del Jorde
gods vurderet til 1155 Rdl., som blev skiftet mellem
Moder og Datter, og samtidig fik Niels Hjerrilds
Børn deres Fædrenearv, der stod hos Albret Jensen,
udbetalt.
Men snart opstod der Proces om Adkomsten til
Besiddelsen af Slettegaard, idet Niels Jensen Man-
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strup, der var gift med Else Pallesdatter Griis (se
foran Side 157), hævdede, at Palle Griis’ og Fru Bo
dil Maaneskjolds Overdragelse af Slette 1677 kun
var at betragte som en Pantsættelse til Niels Hjerrild, og nu vilde han indløse Gaarden. Fru Bodil
Maaneskjold havde ganske vist 24. Sept. 1681 solgt
Slette til Niels Hjerrild, men det var hun ikke beret
tiget til, da hun ikke var Enearving efter Palle Griis,
og heller ikke havde hendes Børn og nærmeste Fræn
der givet deres Samtykke til Salget eller medunder
skrevet Salgsdokumentet, som derfor ved Retten 19.
Jan. 1695 blev kendt ugyldigt, og Palle Griis’ Arvin
ger kendtes berettiget til at indløse Slettegaard fra
Sidsel Mikkelsdatter Zimmermann og hendes Børn
til 1. Maj 16951).
Niels Jensen Manstrup, der boede paa Tanderupgaard i Bejstrup S., og hans Hustru Else Pallesdat
ter Griis overtog saa Slette, der som nævnt 1697 blev
bortforpagtet til Niels Bech. 1702 skænkede Æ gte
parret en Altertavle til Hjortdal Kirke; Tavlen bar
tidligere en Paaskrift herom, men denne blev 1898
ved en Fejltagelse overmalet, og Altertavlens Billede
er fra Fru Lucie Ingemanns Haand (ca. 1845) og
uden kunstnerisk Værd.
1702 inddrev paa Slette Strand 7 Tønder Tjære,
som Niels Jensen Manstrup tilegnede sig i Følge
gammel Sædvane af Slettegaards Ejere, og han be
talte ogsaa Told af dem paa Thisted Toldkammer;
men skønt Strandretten med Hensyn til inddrevet
Vrag var blevet konfirmeret af Kong Christian V.
19. Juli 1687, gjorde Dronning Charlotte Amalie, der
D Han H. Tgb. 19. Jan. 1695.
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1702 ejede Dronninglund og Børglum Kloster og
Kongens Strandrettigheder i Vendsyssel, dog gen
nem sine Godsforvaltere, Marcus Ulsør paa Dron
ninglund og Anders Larsen paa Børglum Kloster,
Krav paa den inddrevne Tjære. Herom opstod lang
varig Proces, og Sagfører Johan Poulsen fra Vrensted mødte 11. Nov. 1702 i Han Herreds Ret for
Godsforvalterne, efter at Niels Jensen Manstrup d.
21. Sept, havde nægtet at udlevere Tjæren, idet han
mente at kunne bevise, at Slette Strand havde ligget
til Slettegaard i 500 Aar!
9. Dec. førte han Vidner i Retten. Jens Vognsen
Munk paa Nørtorup (se Side 148) vidnede, at han
kunde mindes i »ungefær« 60 Aar, og da havde
Stranden fra Faldets Rende (i Svinkløv) og østpaa
til Svenstrup Aa, som kaldes Slette Strand, ligget til
dem, som har beboet eller ejet Slette eller haft den i
Pant, hvem de end var, og de havde altid nydt, hvad
der ilanddrev af Vrag og uden a t nogen havde paa
talt det. 12 Mænd, der kunde mindes i indtil 50 Aar,
vidnede ligeledes. Johan Poulsen protesterede og hen
viste til kgl. Forordn, af 25. Maj 1671 og 25. Maj
1688, hvorefter Vragretten var et Privilegium, og at
en Bonde ikke kunde nyde det, fordi han købte Jord
til en 8— 10 Tdr. Htk. ved Strandsiden, og Rente
kammeret havde da ogsaa 9. Maj 1702 — vist i An
ledning af den foreliggende Sag — resolveret, at
ingen uprivilegerede Personer kunde nyde For
strandsret. 22. Dec. 1702 afsagde Retten da Dom,
at skønt Niels Jensens Adkomst til Forstrandsret var
blevet kgl. konfirmeret 19. Juli 1687, skulde de paa
Slettegaards Ejendom inddrevne 7 Tdr. Tjære dog i
Medfør af Rentekammerets Resolution af 9. Maj
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1702 udleveres lige saa gode, som de var, da Ejeren
af Slette tog dem. Processens Omkostninger paa
begge Sider ophævedes1) ; det var jo en Sag af mere
almen Betydning.
Imidlertid var Niels Jensen Manstrup død paa
Tanderupgaard o. 15. Dec. 17022), altsaa inden Dom
men faldt, og hans Enke, »dydædle Matrone« Else
Pallesdatter Griis, fik 12. Marts 1703 Skøde paa
Tanderupgaard af Anders K jærulf til Bjørnsholm,
som efterhaanden synes at have erhvervet Griisernes
P arter af Bondeskylden, som 1664 laa under Knud
Seefeld til Oksholm. 1664 brugtes Gaarden" af Kir
sten Pedersdtr., og den fik 1688 Htk. 11—0—3—2,
og den aarlige Skyld af den var 12 Tdr. Byg, 1 Skov
svin, 6 Mark Gæsteri og 6 Skill. Arbejdspenge. Købe
summen var 550 Rdl.3).
Niels Jensen Manstrup og Else Griis havde 4 Børn,
og Sønnerne antog Moderens Familienavn Griis. De
var:
1. Niels Nielsen Manstrup, kaldet Griis; var 1697
Fadder i Hjortdal, d. 2. Marts 1720 ved Sebber
sund; tjente hos Købmand Hans Jørgensen Glee
rup i Aalborg. Var ugift, og Skiftet efter ham
stod paa Slettegaard 12. Juli 1720, ved hvilket
hans P a rt af Slettegaard, 3M> Td. Htk., deltes
mellem hans Søskende. Hans Formynder efter
Faderens Død 1702 var Jacob Baltzersen, 1716
Forpagter paa Aagaard og Aalegaard, tidligere
paa Liengaard i Lerup (1710), død 1716, begi*.
D Han H. Hgb. 11. Nov., 9. og 22. Dec. 1702.
2) Mellem 9. og 22.
3) Landst. S. & Pb. 33, S. 243.
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i Bej strup Kirke, gift med Niels Jensen Man
strups Broderdatter Karen Lauridsdatter, f. Bejstrup 1679, d. Haverslev Præstegaard 1743, begr.
i Bej strup Kirke, Datter af Lars Jensen i Man
strup (Værge for Albret Jensens Datter) og Else
Nielsdatter, der ligeledes begge er begravet i Bejstrup Kirke under søndre Side af Altergulvet. Ja 
cob Baltzersens Børn kaldte sig Aagaard.
2. Ingeborg Nielsdatter blev 24. Juli 1716, da hun
vist tjente paa Aastrup ved Hjørring, viet i Hjør
ring St. Hans Kirke til Fogeden paa Aastrup
Casper Buchholtz. Hans Fader, Præsten Lorenz
Buchholtz i Almind (Viborg Amt) vilde selv have
viet dem, hvad Præsten i Hjørring, Jørgen Finckenhoff, ikke vilde tillade, og om denne Strid
har Kirkebogen en lang Tilføjelse. Casper Buch
holtz, der »længe og med Troskab« tjente Grev
Rantzau til Voldbjerg, gav 1720 Skøde til Peder
Lassen Rod i Tanderupgaard paa sin Hustrus
P art af Slette1)- Han blev begravet 1744 i He
Kirke (Ringkøbing A.), hvor der er Epitafium
over ham og hans to Hustruer.
3. Maren Nielsdatter, opholdt sig 1720 hos Oluf Jen
sen paa Nørtorup i Hjortdal S.
4. Jens Nielsen Manstrup, kaldet Griis, se nedenfor.
*
I Marts 1703 blev Else Griis, salig Jens Nielsens
Enke, trolovet med Peder Lassen Rod fra Skræm,
f. o. 1682, d. paa Tanderupgaard 25. April 1758, der
maa have været betydeligt yngre end Else Griis ; men
’) Landst. S. & Pb. 1720.
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i Marts 1703 døde hun, og 28. April sluttedes Skif
tet efter hende. Det foretoges af Herredsskriver i
Aars og Slet Herreder Hans Richardsen i Løgstør
paa fungerende Amtmand i Aalborg Christoffer Bartholins Vegne, og Peder Lassen Rod gjorde i Boet
Fordring paa 138 Hdlr., som han Tid efter anden
havde udlagt for Else Griis, men som han ikke havde
skriftligt Bevis for. Overfor hendes Børns Værger
Lars Jensen i Manstrup og Lars Jensen i Bej strup
førte han to Vidner om, at de efter Else Griis Be
gæring nogle Dage før hendes Død var kommet til
Tanderupgaard til hendes Sygeseng, og da stod Pe
der Lassen ved Sengen, og de hørte, at Else to Gange
sagde, at hun skyldte ham 138 Hdlr.1). Peder Lassen
blev ca. 1705 gift med Maren Svendsdatter Bondrup,
f. 1680, d. 1754, Datter af Svend Nielsen Kiib i Bonderup i Haverslev S.
Niels Jensen Manstrup og Else Griis’ Børn beholdt
baade Slettegaard og Tanderupgaard. Tanderup
gaard bortforpagtede de til Peder Lassen Rod, og
paa Slettegaard boede 1710—20 en Forpagter Søren
Christensen. Over Tanderupgaard, som Peder Rod
købte 1720, optoges Bygningssyn i Juli 1703'-), og
8. Nov. s. A. foretog 4 Mænd Syn over Slettegaard3).
Det ses af Synet, at Gaardens Raaling (o: Stuehus)
manglede 16 Alen Fod paa søndre Side, Nokkerne
var af Bjælkerne, der var ganske forraadnet og
skulde forsynes med »Overkastning« eller Ankre;
paa Husets Sydside manglede 10 Læs Tag; paa ve
stre Ende var Træværket gammelt, men kunde dog
’) 0. Han H. Justitspr. 1703, Bl. 233.
2) a. St. Bl. 242.
=>) a. St. 10. Nov. 1703.
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endnu staa noget1) ; paa Nordsiden var Taget brøst
fældigt, men kunde dog ligge endnu et Aars Tid,
naar det blev repareret med 4 Læs Tag. Vinduerne
1 »Bagstuen« (Bagkammer?) var ganske øde. Vognog Huggehuset havde ingen Port, manglede 6 Læs
Tag paa Nordsiden, og paa søndre Side var Taget
ogsaa brøstfældigt. Østerkusets søndre og nordre
Ende stod paa Støtter, og det maatte straks istand
sættes med 1 Tylt Tømmer til Sparrer og Lægter og
2 Stykker Træ til Stolper ; Gavlene var ganske »for
havet« (o: forfalden) og skulde istandsættes, og Hu
set behøvede 8 Læs Tag. Laden sønden i Gaarden
var ganske brøstfældig paa Tømmeret i østre Ende
og skulde »hjælpes« med Stolper og Løsholler, og paa
søndre Side manglede der 4 Læs Tag, medens det paa
nordre Side var ganske brøstfældigt og skulde tæk
kes af ny. Endelig skulde Ageparten forbedres.
Det var saaledes intet fornemt Herresæde, de sid
ste Medlemmer af Slægten Griis efterlod sig. Med
Hensyn til Gaardens Afbyggere oplyses, at der 1700
var opført en Stampemølle af ny paa Aaen2) ; men
da Svenstrup Mænd og andre havde skaaret Aaen ud,
var Møllen nu ubeboet og øde, og Mølleværket maatte
optages for ikke at forødes. Vandmøllen paa Slette
Aa ved Slettegaard var vel ved Magt, hvad ogsaa var
Tilfældet med de Gaarden underliggende 5 Huse paa
Sanden og i Klitten.
*
Niels Jensen Manstrup og Else Griis Søn Jens
Nielsen Manstrup, kaldet Jens Griis, overtog ca. 1719
1) Sandsynligvis har hele Gavlen været beklædt med
Fjæl, saaledes som det endnu ca. 1900 saas ved Bin
dingsværkshuse i Han H., f. Eks. i Skræm.
2) Antagelig Svenstrup Aa.
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Slette og udkøbte antagelig sine Medarvinger. Han
var født 1689 og døde 1735, begr. i Slægtsbegravel
sen i Hjortdal Kirke 16. Juli.
1718 sluttede han Akkord med Kronens Kommitte
rede om Gaarden Præstbjerg i Hjortdal S., af Htk.
2—4—0—0, og 1723 fik han og hans Medarvinger
Skøde paa Kronens Indløsningsret til den1), og sam
tidig fik de Skøde paa Indløsningsretten til en Gaard
i V. Svenstrup af Htk. 3—4—0—0, om hvilke han
1719 havde sluttet Aftale med de Kommitterede.
Han var gift med Anne Nielsdatter, f. 1695, d.
1773, der vist var fra V. Svenstrup og som efter
Mandens Død 1735 fikJens Nielsen (B roder?),Præst
bjerg i V. Svestrup2), til Værge, indtil hun 1742 blev
gift 2° med Slettegaards følgende E jer Christen
Brix.
Jens Nielsen og Anne Nielsdatter havde kun et
Barn, Sønnen Niels Jensen, f. 5. Feb. 1724, druknet
i Foraaret 1741 paa Hjemrejse fra Norge til Slettestrand. Trods sin unge Alder har han vel været inter
esseret i Skudehandelen fra Siettestrand, der dreves
af tidligere Ejere af Slettegaard og flere her fra
Hjortdal, og 1768 var her 3 Skuder. Hans Lig kom
efter 8 Ugers Forløb i Land og blev begravet 5. Juli
1741; hans Alder var 17 A ar 12 Uger 2 Dage3). 7.
Oktober 1741 begærede Anne Nielsdatter ved Retten
Oplysning om Sønnens Død, og det ses, at han var
*) Kronens Skøder 1723, S. 460. I Fodnoten 1 S. 460 staar,
at Akkorden 1718 om Præstbjerg var sluttet med Niels
Jensen, men det er Fejlskrift for Jens Nielsen, thi
Niels Jensen døde 1702.
2) Gift 1697 med Ide Margrete Pallesdatter Griis, se Side
158.
:l) Hjortdal Kbg.
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med Peder Laursen Tofts Skude »Fortuna« fra
Slette, der førtes af Peder Tofts Søn, Laurs Peder
sen Toft, som senere blev E jer af Hovedgaarden
Ullerupgaard i Sennels S.1), og at Jens Nielsen om
kom ved Skudens Forlis, medens det øvrige Mand
skab blev reddet. Det kom til Proces mellem Anne
Nielsdatter og Peder Toft, vist angaaende Niels Jen
sens fra Norge medbragte Varer, men Justitsproto
kollen er makuleret. Endnu 12. Januar 1743 var Sa
gen ikke endt.
Paa den Tid synes Sandflugten at være tiltaget;
thi 7. Okt. 1741 tog Anne Nielsdatters Lavværge og
vist Broder Jens Nielsen i Præstbjerg i V. Svenstrup
Tingsvidne om, at Slettegaard af Htk. 6 Tdr. og
Slette Møllehus med Htk. under Gaardens Takst
2—2—3—1 var saa betynget af Sandflugt, at hun
ikke kunde udrede den 1741 udskrevne Rytterhest
til kongelig Tjeneste, og 4 Mænd fra Hjortdal og V.
Svenstrup (Chr. Lassøn, Jens Lassøn, Peder Høeg
og Niels Christensen) vidnede, a t det var dem vel
kendt, at Slettegaards Agre og Markjorder laa næ
sten altsammen over høje Bakker, hvoraf en Del var
ganske maadelige til Korn og Græs, og mere end
Halvdelen af Gaardens Ejendom i mange Aar forhen
og endnu aarlig er saa overlagt med Klitsand, siden
det er nær ved Havet, at Tøjringen og Græsningen
er saa ringe og skarp, særdeles i varme og tørre
Somre, at de til Gaardens D rift nødvendige Bæster
og K reaturer lider Mangel og er af Magerhed og
slet Huld. Det vides dog ikke, om hun slap for Heste
holdet.
*) Thisted Amts Aarbog 1942, S. 209 og 213.
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30. Oktober 1742 indgik Anne Nielsdatter Æ gte
skab med Christen Christensen Brixsßn (Brix), f.
i V. Assels Sogn paa Mors, dbt. 18. Nov. 1714, begr.
Hjortdal 26. April 1783, Søn af Christen Brixsøn,
Fæstebonde i V. Assels (1716 Selvejer), der 17191)
flyttede til Hedegaard i Ørding, og Anne Jepsdatte r2).
Christen Brix i Slette skrev en smuk Haand og var
1736 Ridefoged til Gunderupgaard i Strandby S.
(Gislum H.), indtil han ved Ægteskabet kom til
Slettegaard. Ved sin Fratræden af Ridefogedstillin
gen kom han til at skylde sin Husbond Niels Poulsen
670 Rdl., og 2. Nov. 1744 gav han ham Pant i Slette
gaard med Mølle samt i Gaardens Fæstegods i V.
Svenstrup, 4 Gaarde og Bol, ialt Htk. 14—2—0—1,
hvilket Pantebrev han indløste 1750.
Hans Hustru var som foran anført født 1695 og han
1714, saa hun kunde jo være Moder til ham for Alde
rens Skyld ; men slige Æ gteskaber var hyppige i hin
Tid. Da hans 86-aarige Fader 1766 døde og Enken
Johanne Andersdatter det følgende Aar ægtede en
Peder Jergaard, holdt Præsten Tale over Teksten:
»Kvinde, se det er Din Søn; Johannes, se det er Din
Moder«, saa der har vel ogsaa været stor Aldersfor
skel3), og et særligt iøjnespringende Tilfælde var, da
Kirsten Bildt til Lundergaard i Jetsmark S. 1667 i
en Alder af 70 Aar ægtede den 27-aarige Oberstløjt
nant Otto v. Mangelsen og levede med ham i 25 Aar.
1) Kronens Skøder III, 533 f.
2) C. Klitgaard: »Slægtens Saga, Stambog for Efter
kommere af Mogens Brix og Karen Pedersdtr. Lassen«,
S. 7 ff.
3) Indenfor Præstestanden var det meget hyppigt Til
fældet, at en ung Præst med Kaldet overtog en gam
mel Præsteenke.
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Anne Nielsdatter døde 1773, begr. Hjortdal 3. Juli,
og 12. Aug. 1774 blev Chr. Brix gift 2° med Inge
borg With, f. 1733, d. 1790, D atter af Skræddermester
C. With i Aalborg og Inger Schandorph; men heller
ikke i dette Ægteskab fik Brix Børn. Han drev
Skudehandel paa Norge og blev en bemidlet Mand,
som bl. a. 1761 købte Nørgaard i Bejstrup, og han
forsøgte ligesom tidligere Niels Jensen Manstrup at
hævde Strandrettigheden til Slettegaard; men ved
Højesteretsdom af 1. April 1775 blev den tilkendt
Kongen, saa længe Slettegaard ejedes af ikke privile
gerede (uadelige) Personer. 1783 — kort før sin
Død — oprettede han og Hustru et Legat paa 300
Rdl. kur., hvoraf Renten skulde tilfalde de fattige i
Hjortdal Sogn, dog saaledes, at fattige fra Slettegaards Afbyggersteder og Fæstegods skulde nyde
dobbelt Portion mod andre. Endvidere henlagde
Æ gteparret 66 Rdl. 4 Skill, til Vedligeholdelse af
Griis’ernes Gravkælder i Hjortdal Kirke, hvori de
begge blev begravet. Legaterne blev prioriteret i
Slette Mølle og Bolet Fasmalie. 1784 solgte Ingeborg
With Slettegaard til sin Mands Brodersøn Christian
Mogensen Brix og flyttede til et af hende bygget
Enkesæde Sønder Slette, hvor hun boede sammen
med sin Søsterdatter Birgitte Seiersen fra Nykøbing
Mors. Hun blev pludselig syg og døde under et Be
søg i Lerup Præstegaard, aabenbart ram t af Apo
pleksi, og døde 14. Juli 1790. Ægtefællerne havde
8. Marts 1775 oprettet kgl. konf. Testamente, hvor
efter den længstlevende af dem skulde arve den af
døde, og naar den sidstnævnte var død, skulde Boet
deles til begges Arvinger.
15. Juli mødte Forvalter Calstrup paa Oksholm
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paa Stiftamtmand Theodosius Levetzaus Vegne i
Sdr. Slette for at foretage Registrering af Boet, og
12. August begyndte en meget vidtløftigt Skiftefor
retning, der ikke forløb uden Gnidninger mellem A r
vingerne, af hvilke nogle var forud betænkt af Ma
dam Brix1). Boet viste Aktiver 7729 Rdl. kur.,
hvoraf Løsøret udgjorde 960 Rdl., og blandt dette
var en Guldkæde og en Sølvterrin; Passiver beløb
sig til 1203 Rdl., hvorefter der var et Overskud paa
6526 Rdl., som deltes lige over til Christen Brix’ og
Ingeborg With’s Arvinger.
13. Juli 1790 havde Madam Brix bestemt, at der
til Kirkeejeren Niels Steen paa Nørtorup skulde be
tales 10 Rdl. for hendes Ligs Nedsættelse i Grav
kælderen ved Siden af hendes Mands Kiste, og der
skulde sættes en Plade paa hendes Kiste samt gives
et P ar Vokslys til Alteret her.
Forinden Madam Brix (Ingeborg With) døde,
havde hun solgt det Fæstegods, der tilhørte hendes
Mand og hende, bl. a. Nørgaard i Bejstrup, som Brix
1761 købte af Chr. Vestergaard i Klim, en Gaard i
Flade Sogn paa Mors (600 Rdl.), en Gaard i V. Sven
strup af Htk. 2—0—2—0 med et Hus (vist Præst
bjerg, Brix’ første Hustrus Hjem) ; en Gaard s. St.,
Htk. 1—6—2—0, en Gaard s. St., Htk. 1—7—1—1,
og et Bol, Htk. 0—0—3—2.
Slettegaard med underliggende Huse paa Gaar
dens Omraade skødede Madam Brix 1784 til sin
Mands Brodersøn Christian Mogensen Brix, der
utvivlsomt tidligere som Dreng havde haft Ophold
hos dem paa Slettegaard. Købesummen var 1800
*) Skiftepr. for Aalborghus m. fl. Amter, Nr. 5.
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Rdl., af hvilket Beløb han senere fik 1000 Rdl. for
æret af Ingeborg W ith1).
Af Skødet skal her gives nogle Uddrag:
Under Gaardens Takst hørte : Slette Mølle, af hvil
ken der svaredes en aarlig A fgift af 8 Rdl. foruden,
at Slettegaards Beboere fik deres Korn malet gratis ;
Stedet Fasmalie2) svarede aarlig 8 Rdl. foruden 1
Dags Mejen i Høst og en aarlig Rejse paa 4—5 Mil.
Fæsteren havde Opsigt med, at intet blev stjaalet fra
Heden og Mosen ; Sandens ene Fæster svarede aarlig
li/> Rdl. og 1 Dags Mejen eller 3 Mk. i Stedet, end
videre 2 Dages Høslet og 2 Dages Tørvegravning ;
den anden Husfæster paa Sanden svarede aarlig 2
Rdl. samt af »Hanses Have« 3 Rdl. og desuden 1
Dags Mejen, 1 Dags Høslet, 2 Dages Tørvegravning
og 1 Dags Lyngslet. De andre Husfæstere paa San
den gav henholdsvis 1 Rdl. og nogle Dages »Villig
hed« — 4 Rdl. og 2 Dages Mejen, 1 Dags Høslet og
1 Dag at rejse — Enken Maren Golding og Klemmen
Thomsens Enke, der boede i hver sin Husende, og
hvis Mænd havde været Fæstere under Slette, be
talte kun Ekstraskatten, men ingen Huspenge, hvad
Johanne Tranum heller ikke gjorde, men gjorde
nogen »Villighed«. Af Husene i Klitten (o: ved
Slettestrand, hvor der nu er mange Sommervillaer),
gav Gregers Poulsen, der vist var Skipper, 4 Rdl.;
Hans Karisens Enke 1 Rdl. 2 Mk. samt 1 Dags Mejen,
3 Dages Høslet og 2 Dages Tørvegravning; Ole Ris
mand ydede 1 Rdl. og nogle Dages Villighedsarbejde.
’) V. Han H. Justitspr. 28. Juni 1804.
2) Dette besynderlige Navn er maaske en Sammensæt
ning af Stedet paa Lien ved Eng (Ma) og Bækken
(Fas). Fosdalen i Lerup Sogn udtales Fas.
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Af Huset under Bakken gav Peder Moustsen 2 Rdl.
og desuden 2 Læs Hø eller 2 Rdl. i Stedet, og des
uden havde han Opsyn med Engene.
Endvidere maatte Chr. Brix ikke sælge Slettegaard
i sin Livstid, og døde han før Ingeborg With, maatte
hans Arvinger heller ikke sælge den i hendes Livs
tid. Til sig selv forbeholdt hun uden at svare Skat
eller Afgift deraf Elsemarken og Vesternymarken
øst derfor, og vest for Elsemarken havde hun bygget
nogle Huse, Sønder Slette, hvis Jordtilliggende stødte
til Skellet mod Hedegaards Jord i Syd og til Løkkes
Rende i Øst langs med Søndersiden af »det sure
Fald« til Slette Aa, der dannede Østskellet mod Nørtorups Jord. Hun forbeholdt sig ogsaa nogen Eng
langs Aaen og nogen Hede og udyrket Jord samt
Tørveskær og Lyngslet m. m. Hun forbeholdt sig
endvidere for Livstid det øverste Stolestade i Kirken
samt Ret til at give en Christen Nielsen og Gregers
Poulsens Børn Frihedspas1) uden Betaling.
Christian Brix, som 1784 købte Slette, var f. 1749
paa Nørbjerggaard i Gøttrup Sogn som Søn af Mo
gens Christensen Brix, d. 1766 paa Bisgaard i Skræm
S., og Karen Pedersdatter Lassen2). Christian Brix
var indtil 1784 Skudehandler i Torup Strandgaard,
som han ejede, og han drev ogsaa Skudehandel fra
Slettestrand, efter at han var flyttet til Slette. Han
1) Frihed for Stavnsbaand.
2) Datter af foran omtalte Peder Lassen Rod paa Tanderupgaard. Hun døde 1799 hos sin Søn paa Slettegaard,
efter at hun 3. Gang 1773 havde ægtet Jens Bertelsen
Bisgaard i Skræm. Hun blev begravet paa Hjortdal
Kirkegaard, hvor der ca. 1900 var Rester af et Grav
træ over hende. Se iøvrigt Thisted A. Aarbog 1943,
S. 354 og 356.
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var en velstaaende og anset Mand, men døde for
holdsvis ung 15. Maj 1807, efter at han og Hustru,
der ingen efterlevende Børn havde, kort før havde
oprettet Testamente, der fik kgl. Konfirmation og
i Følge hvilket den længstlevende arvede den afdøde.
10. Feb. 1779 blev Brix gift med Anne Elisabet
Møller, f. 1748, d. 7. Dec. 1812, Søsterdatter af Ride
foged til Bratskov, senere Skudehandler i Tranum
Strandgaard (»Møllers Hus«), Poul Møller. Hendes
Forældre var Anders Laursen Bech ved Silkeborg og
Cecilie Pedersdtr. Møller. I det forannævnte Testa
mente disponerede Chr. Brix og Hustru over ca. 8000
Rdl. som Gaver til Slægtninge og bestemte, at Slettegaard med Besætning og alt Løsøre skulde overgaa
til Brix’ Søstersøn Mogens Brix Kjelgaard for et Be
løb af 3000 Rdl.; men efter Anne Elisabeth Møllers
Død opstod der lang og bitter Strid mellem ham paa
den ene Side og de øvrige Arvinger paa den anden,
idet de ikke vilde anerkende hans Ret til at overtage
Slettegaard, men ved Højesteretsdom — vist 1820 —
fik han Medhold.
Christian Brix ejede % af en lille Brig, der hed
»Christian og Elisabeth«, og havde Pakhus ved Slettestrand; I/3 af Fartøjet ejedes af en Mand i Torupstrand. I Maj 1809 blev Briggen, der da ejedes af
Mogens Kjelgaard og førtes af Poul Andersen Bis
gaard fra Bisgaard i Øsløs, senere Skudehandler i
Lønstrup, opbragt af den engelske Fregat »Tarta
rus«, da den var paa Rejse til Norge med Korn,
Smør, Flæsk m. m. Den blev indbragt til Gøteborg,
hvorfra Mandskabet blev hjemsendt, medens Skuden
ved Auktion solgtes til Arendal.
Mogens Brix Kjelgaard, der ved Christian Brix’
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Død 1807 kom til Slettegaard for at bestyre den for
Anne Elisabeth Møller, indtil han blev E jer ved hen
des Død 1812, var født paa Vester Kjeldgaard i Kettrup Sogn 1776, Søn af Christen Christensen Kron
borg og Anne Marie Mogensdatter Brix, der boede
paa Vester Kjeldgaard i Kettrup Sogn, efter hvilken
Sønnen Mogens tog Slægtsnavnet Kjelgaard for at
undgaa Forveksling med sin Fætter Mogens Brix i
Blokhus, hos hvem han var Skipper 1801. Til en
Begyndelse kaldte Folk dem nemlig »Store Muens«
(Kjelgaard) og »Bette Muens« (Skudehandler i Blok
hus). 1810 og 1811 var Mogens Kjelgaard Skude
handler i Løkken og flyttede saa 1812 til Slettegaard
for at overtage den, og her døde han 1838. Han var
1811 blevet gift (i Vrensted) med Maren Christensdatter Jensen, f. 1794, d. 1856, Datter af den store
Skudehandler Christen Jensen Aasendrup i Løkkens
holm og Gertrud Ane Thomsen1), og de fik 12 Børn,
af hvilke den ældste Søn Christen Kronborg Kjel
gaard, f. 1815, d. 1886, var den sidste Skudehandler
ved Slettestrand og 1861 flyttede til Aggersund,
hvorimod Sønnen Peder Brix Kjelgaard, f. 1819, d.
1906, overtog Slettegaard, som efter en Brand 1842
havde faaet nyt Stuehus. Peder Kjelgaard solgte Re
sten af Slettegaards Afbyggere og nedlagde Vand
møllen for at kunne foretage et Overrislingsanlæg ;
han solgte ogsaa Størstedelen af Klitten, hvor Sta
tens Klitvæsen anlagde »Svinkløv Plantage«. Det var
til Sorg for ham, at dette Salg fandt Sted, thi paa
dette Omraade var en Mængde Grævlinge at holde
Jagt paa. 1849 ægtede han sin Kusine Karen Brix
’) Vends. Aarbøger, 1949, S. 185.
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Vestergaard, f. 1825, d. 1908, Datter af Peder Chri
stensen i Fjerritslev Vestergaard og Else Christensdatter Kronborg. Kun 4 af deres 9 Børn blev voksne ;
den ældste Mogens Brix Kjelgaard, f. 1851, døde
1952 ved New York, U.S.A. Disse Børn solgte 1907
Slettegaard for 60.000 Kr. til Fru Ragnhild Meldola
Weber fra Snoghøj, og den er nu nærmest en Lystgaard.

L idt o m k o m m a n d ø rk a p ta jn

ANDREAS GERNER
til Nordentoft
Ved TORSTEN BALLE

A TISTED KIRKE i efteråret 1953 skulle have

D

indlagt et nyt varmeværk, måtte man foretage
udgravninger i grunden under kirkens gulv. Under
dette arbejde fandt man den 28. aug. under gulvet
i sideskibet, »Brændevinsgangen«, inden for ind
gangsdøren to kisteplader af bly, som togfører Svalgaard indleverede til Tisted Museum.
Den ene af pladerne var ret velbevaret, og på den
kunne man læse følgende:
GRAV S K R IF T
Læs Vandringsmand paa dette laag
Udaf dens Liv et kort udtog,
Hvis Legeme her gemmes.
Hand var den ædle Commandeur,
Hvis Død beklages tidlig bør,
men dog Hand ej forglemmes.
AN D REAS GERNER Kaltes Hand,
i Siedland var det Føde Land,,
som os har hannem Laanet
I næst afvigte seculo1)
A° 1698
Aar Een Sex Ni og Für gang Toe
24. November Sidst i November Maaned.
Da Sytten Hundred Aar man Skref

t
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A° 1749
7. April
50 Aar.

Torsten Balle:
og Syv gang Syv tilbage blev,
tog Siedland hant tilbage,
Da ej Hands alder større var
en Toe gang Tyve og tie aar,
Fent Maaneder, Tre Dage.
Men skønt Hands tiid Kun stakket var,
vort Land dog mange Tegn har
udaf hans Krigs-Bedrifter,
Som dertil alt for mange er,
at De opregnes Kunde her,
men sees af de Skrifter,
De hand for vores Søe-Etat
til beste haver efterladt2) ,
Imens hand Kongen teentc
I Tre gang Tie og aatte Aar,
hvoraf ethvert sit Vidne bar,
at Landet hand vel meente.
For tyve aar Ham viiste Gud
En Jomfrue, Den Hand tog til Brud,
SOPHIA THOMAS DATTER.
Sex Bøm Hand selv denne gav,
af Dem Tree med ham Deel har af
De ædles Himmel Skatter.
A t Hand bestandig Troede Gud,
Indtil Hands Time Glads randt ud,
Derom de ord kan tale,
Hvormed til sidst hand afsked tog
med Werden, Da Hand aanden drog
I sidste Dødsens Qvale.
EPITAPHIUM

Nu, Verdens Skygge-verk, ieg afskeed med Dig tager,
og Din besminked Pragt, som intet er, forsager.
Jeg gaar til det, som er bestandig og Roe,
Som ei af ende weed, min Gud, min Frelser Troe.
Den Stridet haver vel, som denne Sejer vinder,
at hand i Dødsens S M id sin Gud, sin Frelser finder,
gaar med ham i Triumph til ævig herlighed,
og nyder Engle Fred i Største Salighed.
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Saa stridde jeg, jeg fandt den ærens Krone,
Som for mig var henlagt paa Lammets Stoel og Trone.
Gak, vandrings Mand, gak hen, S tiid du og ligesaa,
Saa kand du samme Løn i ævigheden faa.
Sørg derfor ei for mig, bedrøvet Kone, Sønner,
Men frygter Gud og beed altiid i Eders Bønner,
at Hand vil samle Jer til mig i Himlens Sal,
hvor vi da f l'ydes skal Blandt Tusind Englers Tal.

Den anden plade var stærkt medtaget. Det kunne
ses, at den kun har haft en ganske kort indskrift,
sikkert kun navnet og et par data. I øverste linie
kunne læses : ............. G r a v . . . . n, \ næste : Commandeur-capitain Gerner . ., og nedenunder.............
1778.
Navnet Gerner er velkendt i Danmarks historie.
Den mand, der først gjorde navnet berømt, var Hen
rik Thomsen Gerner, der blev sognepræst i Birkerød
1657 efter svigerfaderen Jens Hermansen Birkerod,
bedstefader til Ålborgbispen Jens Birkerod. Henrik
Gerner var under svenskekrigen 1657—60 med i en
sammensværgelse, der blev dannet for at befri Kron
borg. Planerne mislykkedes, og han blev fanget, ud
sat for tortur og dømt til døden. Fra dansk side
blev der truet med gengældelse, og han blev derfor
benådet, men sat i strengt fængsel. De lænker, han
da bar, hænger endnu i Birkerød kirke. Han var en
meget begavet mand, der på mange måder var forud
for sin tid. Foruden prædikenbøger skrev han bøger
om historie, politik, økonomi og opdragelse. Han
samlede råd mod sygdomme og danske plantenavne
og arbejdede for et bedre dansk skriftsprog, hvori
danske ord skulle afløse de fremmede. Selv var han
en fremragende stilist. 1693 blev han biskop i Vi
borg, og her døde han 1700.
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Hans rige evner og hans kærlighed til fædrelan
det gik i arv til hans efterslægt, som tæller mange
betydelige mænd. Flere af dem tjente deres land som
søofficerer, og blandt dem var hans sønnesøn, den
Andreas Gerner, der ligger begravet i Tisted kirke.
Andreas Gerner var født 27. nov. 16983) i Tjæreby
ved Hillerød, søn af provst Jens Gerner og hustru
Magdalene Sophie Thomsen. Han blev allerede som
dreng kadet (1712) og deltog i den store nordiske
krig (1709—1720). 1716 gjorde han som måneds
løjtnant tjeneste på Tordenskjolds berømte skib »Lø
vendals Galej«, og året efter var han ombord på
»Laaland« med i Tordenskjolds eskadre under an
grebene på den svenske flåde ved Strømstad og Elfs
borg. 1719 blev han chef for bombardergalioten
»Christiansø«.
E fter krigens slutning blev han sekondløjtnant og
1728 premierløjtnant. I mellemtiden havde han bl. a.
været i Vestindien, og kort efter sin udnævnelse til
premierløjtnant kom han igen ud på en længere
rejse. På den tid havde Hans Egede begyndt sin
store gerning som missionær og pioner på Grønland,
den gerning, der var årsag til, at dette fjerne land
blev knyttet til Danmark. H erfra blev der nu regel
mæssigt sendt skibe til Grønland, ofte bevæbnede
handelsskibe. På et af dem, »Morianen«, var Andreas
Gerner ombord 1728 under en Grønlandsfart. Året
efter fik han ordre til snarest at vende hjem, men
1731 blev han atter sendt derop som chef for skibet
»Charitas«, der sammen med »Morianen« skulle hente
nogle folk, der havde overvintret. I anledning af
denne rejse indgav han senere en betænkning.
I tiden mellem disse rejser skete det, der blev
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årsag til, at han siden blev begravet i Tisted kirke,
idet han 25. februar 17294) blev viet til Sophie Thomasdatter, der var datter af Thomas Gravesen, ejer
af Nordentoft, og hustru Maren Pedersdatter Hvid
bjerg, og døbt i Tisted kirke 28. juli 17084).
Om hendes faders slægt vides intet med sikkerhed.
Måske var han søn af den Graves Thomsen, hvis
enke Margrete Nielsdatter blev begravet i Tisted 25.
jan. 16634). I hvert fald var han født 7. juni 1650
i Tisted5), og han blev 21. jan. 16775) gift med Sid
sel Christensdatter, født 12. maj 1630 i Rær sogn5).
Hun var altså meget ældre end sin mand og har
måske været gift før. Hun kunne da være identisk
med den Sidsel Christensdatter, der var gift med
Peder Nielsen Torp, som begravedes 10. febr. 1676
i Tisted4). Thomas Gravesens hustru døde i Tisted
13. sept. 16995), og han blev derefter gift med Maren
Pedersdatter Hvidbjerg, datter af sognepræst i Hvid
bjerg-Lyngs Peder Nielsen Hvidbjerg og hustru Mar
tha Andersdatter Lyngby6), datter af Anders Niel
sen Lyngby, der døde 1702 som sognepræst i Nors7).
Hr. Peder Hvidbjerg og hans hustru ejede bl. a. Sø
gård i Nors 1701—248).
1698 købte Thomas Gravesen gården Nordentoft
i Sjørrind sogn af Ejler Jacobsens enke Birgitte Thomasdatter9), og der boede han 1706, da han fik en
datter Sophie døbt i Sjørrind10). Foruden denne dat
ter, der må være død som lille, og den ovennævnte
datter, Andreas Gerners hustru, havde han en søn
Peder Thomsen, der døde på Nordentoft 29. maj 1723
i sit nittende å r10). Thomas Gravesen døde 1712 i
Tisted og blev begravet 30. nov.4) i det gravsted, han
havde ladet indrette i Tisted kirkes sideskib, lige in-
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denfor indgangsdøren5). Her var også hans første
hustru begravet5). Til gravstedets vedligeholdelse
henlagde han 100 rdl., som skulle forrentes til Tisted kirke af Nordentofts ejere, så længe verden
står5).
Nordentoft tilhørte slægten til 1780, da Andreas
Gerners søn kaptajnløjtnant Jens Gerner solgte de
to gårde, som Nordentoft længe havde været delt i,
til fæsterne11).
E fter sin sidste rejse til Grønland ansøgte Andreas
Gerner om at få lov til at studere skibsbygning og
konstruktion, og 2. april 1732 fik han ordre dertil.
Måske har sejladsen i de grønlandske farvande, der
stillede store krav til skibenes sødygtighed og styrke,
vækket hans interesse for denne opgave. Her fandt
han da også sit egentlige felt. 1735 rejste han til
udlandet for at studere, og da han kom hjem, blev
han en af de førende på skibskonstruktionens om
råde. 1739 blev han kommitteret i Fabrikskommis
sionen, og samme år blev hans gage forhøjet med
400 rdl. Helt forlod han dog ikke søen. 1741 var han
således som næstkommanderende med orlogsskibet
»Markgrevinde Sophie Christina« på togt i Nordsøen.
Han var da steget i rang til kaptajn (1739). E t par
år efter fik han en betroet opgave, idet han blev
sendt til England 1743 for a t købe skibe til flåden.
Han købte tre skibe for 18.000 rdl. og benyttede des
uden lejligheden til a t gøre sig bekendt med engel
ske orlogsskibes konstruktion. Efter et par måne
ders forløb fik han ordre til straks a t rejse hjem,
da hans nærværelse i København var nødvendig, men
han medbragte dog mange nye erfaringer, der kom
flåden til gode.
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1745 blev han sendt til Skagen for at se på fyret
og undersøge, hvorledes det bedst og billigst kunne
sættes i stand, og samme år blev et kanonskib til
50 kanoner påbegyndt efter hans tegninger. Dette
skib »Fyen« viste sig senere at være et fortrinligt
skib, og det blev bestemt, at skibe af lignende stør
relse skulle bygges efter de samme tegninger. Han
var nu en højt anset mand, og da han 1746 beklagede
sig over, at han tre gange var blevet forbigået ved
avancement til kommandørkaptajn, fulgte udnævnel
sen straks.
Længe kom landet dog ikke til a t nyde godt af hans
evner og erfaringer. 7. april 1749 døde han i Køben
havn i sin bolig i Lille Færgestræde og blev bisat i
Holmens kirkes kapel nr. 23 14. april12). Samme år
12. august blev hans lig flyttet fra kapellet, og det
blev snart efter nedsat i Tisted kirke i Thomas Grave
sens gravsted13), hvori hans kisteplade nu er fundet.
Hans enke fik 1751 udbetalt et gratiale på 200 rdl.
for konstruktionen af »Fyen«, og 1766 blev der til
lagt hende en pension på 200 rdl. årlig. Hun er sik
kert flyttet til Tisted kort efter mandens død, og
her døde hun 1778, 70 år gammel. 3. februar blev hun
nedsat i sit fædrene gravsted4).
Den anden kisteplade stammer sikkert fra hendes
kiste, og dens indskrift kan da have lydt omtrent
således :
SOPHIA GRAVE SEN
Comm andeur-capi tain Gerne rs
fød . . . . Jztli 1708, død . . . Januar 1778.

Andreas Gerner efterlod sig tre sønner, som altså
på mødrene side har rod i Ty, nemlig:
kommandørkaptajn Jens Gerner, f. 4. sept. 1730,
t 28. aug. 1783, ejer af Nordentoft,
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kaptajnløjtnant Otto Jakob Thomas Gerner, f. 2.
febr. 1733, t 1787(?),
og kommandørkaptajn Henrik Gerner, f. 5. juli
1741, t 27. dec. 1787.
Den sidste trådte i sin faders fodspor som skibs
konstruktør og udrettede med sin geniale ånd, sit
tekniske snille og sin vældige arbejdsevne store ting.
Han byggede 14 linieskibe, 10 fregatter og 17 min
dre krigsskibe, var med i planlæggelsen af Køben
havns søbefæstning, forbedrede Københavns havn,
konstruerede et hestepumpeværk, der med 8 heste i
1 døgn udrettede lige så meget som 500 mand i 3
døgn, indførte lynafledere, fik Landhusholdningssel
skabets guldmedaille for en korntørringsmaskine,
arbejdede på konstruktion af en dampmaskine o. s. v.
Af de 365 betænkninger, som Landhusholdningssel
skabet modtog vedrørende industri, havde han ind
sendt de 300!!
Yderligere oplysninger om familien Gerner kan
findes ved hjælp af et biografisk leksikon.

NOTER: 1) o: forrige århundrede. 2) Disse skrifter har
ikke kunnet opspores. 3) Kistepladen. 4) Tisted kirkebog.
5) Epitaf over Thomas Gravesen i Tisted kirke. (l) Skifte
efter Martha Andersdatter Lyngby 1743 i forsv. gejstlig
skifteprot. for Ulborg herred. Ekstrakt udg. af Erh. Quistgaard, Kbhvn. 1930. 7) Nors kirkebog. 8) Trap. °) Lands
tingets Skøde- og panteprotokol nr. 31 s. 280. 10) Sjørrind
kirkebog. 11) Hist. Aarbog 1919. 12) Kirkebog for Holmens
kirke. 13) Regnskabsbog for Tisted kirke: 1749 7 Septem
ber: Er betalt for Hr. Commendeur Capitain Gierners Liig
at nedsette i Sal. Thomas Graversens Begravelse 4 Rdl.
løvrigt er benyttet:
Sundt: Stamtavle over Familien Gerner, Kristiania 1884.
Dansk biografisk Haandleksikon ved Svend Dahl og P.
Engelstoft.
T. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Den dansk-nor
ske Søetat og den danske Søetat 1660—1932, hvor dog an
givelsen af Andreas Gerners begravelsessted er fejlagtig.

SLÆGTSFORSKNING
OG LOKALHISTORIE
Af H. A. RIIS-OLESEN

N AF DE TING, der bekymrer lokalhistorikerne

E

mest i øjeblikket, er, at kun få unge interesse
rer sig for at sysle med fortiden. Det er måske en
forkert opfattelse og kun begrundet med, at unge
holder sig passive med hensyn til direkte a t deltage
i ovennævnte emner. Derfor skulle dette indlæg have
som idé at fremkalde interesserede unge, der med
friskt initiativ meldte sig som interesserede i »Hi
storisk Samfund«, og som dermed følte et med
ansvar for at kaste lys over den fortid, vi bygger
på, og som vi på mange måder kan lære af. Og det
er ganske afgjort, at man selv høster den største
glæde og fordel af lokalhistoriske studier.
Selv om jeg havde foretaget forskellige personlige
slægtsforskninger, var det alligevel en ganske be
stemt Lejlighed, der skulle til for a t vække inter
essen for lokalhistoriske studier. Vi fik en dag, mens
vi boede i Thisted, besøg af en dame, som lige havde
passeret mindepladen over Malthe Conrad Bruun i
Storegade, og som udspurgte mig om enkeltheder i
dennes livsløb, som jeg med skam at melde måtte
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erklære mig ret uvidende om. Det gav mig stødet,
og på Thisteds fortrinlige bibliotek fik jeg en del
stof, og ikke nok med det: biblioteket gav mig en
liste over en række bøger på Statsbiblioteket i Aar
hus og på Det kongelige Bibliotek i København, som
jeg kunne vælge, så ville man skrive efter dem. På
denne måde fik jeg et ret indgående kendskab til
Malthe Conrad Bruun, at hans fa r var amtsforval
ter i Thisted, at Malthe kom til København, hvor
han hurtigt kom i en kreds, som sympatiserede med
revolutionerende tanker på lige fod med frihedsrejs
ningen efter den franske revolution, at han som dig
ter i poesi og prosa fordømte den monarkistiske re
gering, og at han for disse idéer blev udvist af Dan
mark 1800. Han drog til Paris, hvor han døde i 1826
som en lærd geograf, netop som hans landsforvis
ning ophævedes.
Vi har i dag meget rige kilder at øse af, idet vi
har righoldige biblioteker, der med stor omhu og
interesse vejleder enhver, som ønsker at arbejde med
bestemte emner, og som med velvillighed skaffer det
til stede, som biblioteket ikke selv er i besiddelse af.
Der er en mængde stof, som endnu ligger uopdyrket
hen, og vi mangler kendskab til adskilligt, som ved
ihærdigt arbejde kunne findes frem fra de forskel
lige kilder. Lad mig nævne de forskellige sognes hi
storie, de store gårde, forsvundne bygninger og be
rømte samt særprægede mennesker.
I al almindelighed vil man starte ved slægtsforsk
ningen, idet dette emne i høj grad er interessebeto
net. Her kan man gå ud fra kirkebøgerne og finde
mange interessante ting frem, og når de stedlige
kirkebøger ikke går langt nok tilbage i tiden, må
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man søge til landsarkivet i Viborg, hvor kirke
bøgerne findes så langt tilbage, som de er bevaret,
hvilket vil sige til omkring 1700-tallet. I kirkebøgerne
få r man kun navne, alder og opholdssted, men det
har man jo også brug for i første række. Man kan
dog få mange morsomme enkeltheder frem. Da jeg
syslede med min moders familie og kom tilbage til
1752, hvor en slægtning blev døbt i Grønbæk kirke,
opdagede jeg blandt fadderne den gamle Drackenberg, der blev 146 år. Han havde netop i denne
periode opholdt sig på Grønbækgård, hvor familie
faderen var forvalter, og de havde jo nok haft deres
spøg med at få den 122-årige mand som fadder. Fad
dernes navne og stillinger giver udgangspunkt for
videre studier — om det er familie eller bekendtskab,
og særlig når vi kommer langt tilbage, har disse
navne meget at sige.
Mange præster har været særdeles omhyggelige
med at få forskellige begivenheder skrevet ned i
kirkebøgerne — f. eks. brande, som hærgede dele
af byerne, epidemier af særlig voldsom karakter, for
brydelser og andre ting.
Derfor er en kirkebog ofte meget interessant læs
ning, særlig når man giver sig god tid. Man kan
også se, om konfirmanderne var meget duelige, due
lige, ej uduelige eller jævnt uduelige. En stor hjælp
i studierne af kirkebøgerne er tilmeldelses- eller af
gangslisterne, hvor man kan se bevægelserne til og
fra sognet, og dermed hvilken kirkebog man nu skal
have fa t i for at føre slægten et skridt tilbage. Lettest
er det jo, hvis slægtens navn ikke er et »sen«-navn.
Men vi skal ikke langt tilbage i tiden, før Pedersen
dækker over Peders søn, og faderen skal derfor hedde
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Peder o. s. v. N år først man bliver kendt med gan
gen i at finde tilbage i kirkebøgerne, kan det blive
en hel sport. Ved dåb vil forældrenes navne jo oftest
være opgivet og tit også deres alder, så man ad den
vej kan følge disse tilbage o. s. fr. En vanskelighed
vil møde nybegynderen, idet den gamle retskrivning
med gotiske bogstaver vil gøre studiet svært, men
så må man lære dette alfabet, som kan fås ved hen
vendelse til »Historisk Samfund«.
Det var kirkebøgerne. N år man har rækken af
forfædre, kunne det jo også interessere at høre lidt
nærmere om deres økonomiske forhold, ejendomme
nes størrelse, og hvad de havde i eje, og det får man
nøje kendskab til ved at finde frem til skøderne på
ejendommene. Det er så heldigt, at alt dette er be
varet i arkiverne, og ved henvendelse til disse kan
man få et fyldigt materiale stillet til rådighed. Man
var i ældre tid meget nøjagtig med opgivelse til
skifteprotokollerne af, hvad der fandtes i ejendom
mene — både i stuer, kamre, køkken og stalde, og
alt blev ansat til værdi.
Lad os til eksempel antage, at man på en gård har
stående en kiste med forbogstaver og årstal — ofte
vil det være muligt gennem skøder og skifter at finde
frem til ejernes navne, og hvorfra de stammer. Det
må have sin store interesse. Ligeså findes der jo utal
lige steder sølvbægre, kander eller andre kostbare og
værdifulde ting med navne og årstal, og hvad er vel
naturligere end at søge klarlagt, hvorfra disse ting
stammer. Må jeg i en parentes nævne, at enhver
burde gå sine ejendele igennem med hensyn til de
gamle ting, og hvis man ikke selv har interesse for
det, skulle man glæde Thisted museum med det. Det,
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man selv anser for ringe, kunne måske have stor
interesse for andre. Og princippet må være : lad intet
gammelt gå til spilde, thi det har måske interesse
for eftertiden.
Vi gik forleden omkring i de ejendommelige byg
ninger tilhørende Hvidsten kro og lagde mærke til
de mange herlige gamle ting, her er samlet og be
varet gennem årene. Det er denne vidunderlige fø
lelse af, at man skønner på fortidens traditioner og
værdsætter deres kulturindsats, som beriger en, og
som giver grund til at tro, at den ungdom, der vok
ser op, må kende værdien af at se tilbage for at nå
videre frem.

Af en gammel Kunstners
Erindringer
i Uddrag og bearbejdede
af
GUNNAR FOSS, fhv. Domorganist.

1905 begyndte min Far, Maleren, Prof. Harald
Foss (1843—1922) Nedskrivningen af en Række
Livserindringer. Denne »Levnedstegning«, som han
kaldte den, er desværre ikke fuldført, men standser
allerede 1906. Der er dog i det alt foreliggende Stof
en Del af baade tids-, kultur- og lokalhistorisk In
teresse, men i et med talrige Overstregninger, Ind
skud og Omplaceringer gennemrettet Manuskript,
som det maa være meget vanskeligt for en Fremmed
at trænge til Bunds i. Det befinder sig i mit Eje,
og det er herfra, jeg i de senere Aar i forskellige
jydske Aarbøger har offentliggjort bearbejdede og
kommenterede Uddrag.
Far var to Gange gift. Han mistede allerede 1881,
efter kun 6ÿo Aars Ægteskab, sin første Hustru —
min Mor — og giftede sig først igen 1894 med en
talentfuld yngre Elev, der overlevede ham i 16 A ar;
Ægteskabet var barnløst.
Nu følger saa her hans egen Skildring af et Som-
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merophold paa Hanstholm Fyr og i Lerup. Mærke
ligt nok har F ar ikke — hvad han ellers plejede —
tidsfæstet det; men en efterladt kronologisk Forteg
nelse over mange af hans Arbejder viser, at Besøget
maa have fundet Sted sidst i 90’erne.

I.
Jeg elsker Lyset, naar ved Gry det svinger
sig stærkt og stolt af Hav paa gyldne Vinger
og fælder N a tten ved sin Straalcs Magt.
Jeg elsker Lyset, naar det stille viger
ved Kvæld at bringe Dag til andre Riger,
men stiller Stjernen ud som Nattevagt.
CARL BAHNSON

Af hvilken Stemning og Udlængsel gribes man
ikke, når man en stille Sommeraften, hvor Luften
luer i Vest, står på Dækket af en Damper, der sagte
glider ud af Kjøbenhavns Havn! Husene synes at
glide med: først Toldboden, så Spiret på den engel
ske Kirke, der indbyder Marmorkirkens Kuppel til
Kapløb, som også smitter de gamle Orlogsskibe, der
ellers ligge så adstadig fortøjede, men i hvilke
Længsler efter Udfart synes a t vågne! Skjelmsk
blinker »Trekroner«s Fyr til Afsked, og nu går det
for fuld K raft afsted mellem Skibe, der ligge for An
ker, og andre, der have Dampen eller Sejlene oppe,
forbi hele den skjønne Kyst. Silhuetagtig fortoner
denne sig mod den flammende Luft, sluttende i sit
Favntag de mange Huse og Villaer, der ligesom danne
en Fortsættelse af selve den store Stad. Skoven, der
dukker frem, er kun en tilsyneladende Grænse for
denne, thi atter viser sig samlede Husrækker, så det
ser ud, som strakte Kjøbenhavn sig lige til Helsingør.
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— Hvor kommer man ikke til med Digteren at ud
bryde: »Der er et yndigt Land«, thi yndig er i Sand
hed hele denne Side af det »dejlige Øresund«. Man
forstår Nordmanden, der fortalte mig, at da han før
ste Gang kom oppe fra Norges barske Fjelde og sej
lede gjennem Sundet, ved Synet af al den Skjønhed
blev så greben, at han var nærved at græde. —
Med det stolte Kronborg, der nu ligger drømmende
Gråt i Gråt, medens i Nattens Mulm kun Spirene —
det højeste lig en udfoldet Blomst — tone sig skar
pere mod Luften, sige vi Farvel til Sundet og glide
ud i Havet, hvor Alvor og Højtidelighed kun oplives
af et eller andet fjernt Fyr, og vi blot høre de takt
faste Slag af Maskinen, der fører os videre ud over
Dybet.
Nu er jeg bleven for gammel til at være Morgen
mand. Kun når jeg sejler, spørger jeg ikke om, hvad
Klokken er, så er jeg oppe med Solen selv på en
Sommerdag. Jeg står altså på Dækket i den friske,
men klamme Luft og ser mit kjære Jyllands Kyst
nærme sig mere og mere1), denne Gang ved Limfjor
dens Indløb, thi Målet er foreløbig Aalborg. Vi stryge
forbi Lysbøjen, der lig Mågerne yndefuldt gynger i
den svage Dønning, og nå den lille Flække Hals, der
med sin Skanse forekommer den Fremmede som et
Sibirien at leve i, medens vi til venstre have de mær
kelige Muldbjærge, der som Muldvarpeskud synes
groede op i den ellers så flade Egn ved den Lille
Vildmose2). — Ved en Bugt af Fjorden hæver sig
den kjendte Signalbakke, som har sit Navn af, at
en Kugle i gamle Dage blev hejst på dens Top, når
Damperen fra Kjøbenhavn viste sig i Farvandet —
nok er det, den siger os, at Aalborg er nær. Vi skal
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med en mindre Skude til Thisted, men da denne først
afgår noget senere, har vi god Tid til at se os om
i den gamle By. Om dens Mishandling i den sidste
Menneskealder har jeg tidligere fortalt3) ; det blev
med et stort Hjertesuk, jeg vandrede omkring i den
engang så maleriske og morsomme Stad. —
Ombord på den mindre Damper, som vi nu be
træde, går det snart lydløst og langsomt gjennem
den gamle Løgstør-Kanal, der nu er en »saga blott«,
efter at Renden for nogle År siden blev uddybet i
selve den flade Bredning4).
Limfjorden har et eget Præg, sammenlignet med
vore andre jydske Fjorde. Medens disse nemlig fremtræde i en langt rigere Frodighed med deres Bøge
skove, er det, foruden vor Fjords Størrelse5), i Sær
deleshed dens Mangel på Træer — endsige Skove —,
der giver den et vist farvefint Udseende, navnligt
fremtrædende på Mors, der i hele sin Omkreds er
kranset af en mægtig Kridtklint. —
Ved 7-Tiden ankom vi til Thisted, gjæstede en Fa
milie og kom først afsted Kl. 9—10 for at kjøre til
Hanstholm Fyr, hvor vi vilde tage Bopæl en Tid.
Egnen får et fattigere og magrere Præg, Tallet af
Huse bliver sparsomt, ej at tale om, at »Sandene«
efterhånden stikker de hvide Hoveder frem, ja Tved
Kirke ligger midt inde i en Klitrække, så Marehal
men strækker sig fredelig urørt over dens Kirkegård.
E fter at vi havde kjørt et P ar Mil, blev jeg opmærk
som på, at det lynede i Vest. Da dette gjentog sig
med forøget Styrke, og jeg udtalte mig derom til Ku
sken, oplyste han, at det var det store Hanstholm
Fyr, der frembragte disse Blink. På en halv Mils
Vejs Afstand blev dets Virkninger endnu tydeligere,
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idet vi fik at se, hvorledes de tre Blink, med Sekun
ders Mellemrum, ligesom slyngedes ud over Landet,
langt bort, kun med Pauserne imellem, for atter at
fortsætte, som legede Lys og Skygge Tagfat over Eg
nen, hvis Udseende næsten blev spøgelsesagtigt. Men
hvad var det for en lodret Stribe, der med hvert
Glimt lyste som en Ildsøjle? Det var den store Sig
nalstang, der hver Gang fangede Blinket fra øverst
til nederst. Sejgt gik det med Kjørselen op mod den
2—300 Fod høje Kridtbakke, hvorpaa Fyret knejser,
men selv da vi var dér, stirrede vi forgjæves efter
Vestervovov, der blev helt borte i Fyrets mægtige
Stråleglans og kun kunde skimtes langt ude til Si
derne.
Stor var Forventningen og Glæden ved at komme
i Lag med Landet og Havet i Modsætning til det
tamme Kattegat, som jeg kjendte så godt. Desværre
vare Udsigterne ikke straks lyse. Da vi nemlig ved
12-Tiden ankom til Fyret, fik vi kun ringe Håb om
at komme til at bo dér, men måtte — i det mindste
for Natten — vende om og tage Ophold i Kroen en
Fjerdingvej derfra. Takket være den flinke Under
fyrmester D. og Hustru fik vi dog Dagen efter Løfte
om Mad og Husly, så vi kunde altså tage fat.
Jeg glemmer aldrig de første højst urolige Nætter
med de idelig getagne tre Blink, der stjal sig helt
ind i vort Soverum, og den larmende store Maskine,
der gik sin støtte Gang fra Sol gik ned til den stod
op, og som, når vi vågnede, længe indgav os den
Tanke, a t vi vare ombord på et Dampskib.
Står man på Toppen af den bratte Klint og ser
mod Syd ud over den uendelige Klitrække, som stræk
ker sig forbi Klitmøller, og i næste Nu skuer ud mod
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Vest over det majestætiske Hav, der ligger der i
hele sin Storhed, må man tilstå, at denne stolte Na
tu r hører til det ejendommeligste og mest storladne
i vort Land, ja vilde fængsle hvor som helst. Jeg kan
ikke sige, hvad jeg følte mest Lyst og Trang til at
male : Landet eller Havet, og da særligt nede i Hav
stokken med dens fine Sand og de endeløse lange
Bølger, der rullede drønende mod denne. Men jeg
turde ikke give mig i Kast med den lange Vej der
ned, så jeg valgte Klitterne, der lå lige ved; men
også der måtte jeg tinge, da det allerbedste, Småsøerne inde i disse, lå for fjernt for mine ikke læn
gere unge Ben.
Havet, det evigt nye, evigt skiftende Hav, der sjæl
dent viser sig i samme Skikkelse i fem Minutter,
stundom kun i Secunder, øvede den største Tiltræk
ning på mig, så jeg kunde nyde det i Timevis. I hele
Dage kunde det ligge ubefaret; så dukkede der i
Synskredsen en fjern Røg frem, hvis Ophav om
sider viste sig, dog milevidt borte, og selv om den
nærmede sig, var det dog altid på lang Afstand, und
gående de dødbringende Rev, — et Værn mod Lan
det, men en Skræk for Sømanden. — Nogen Storm
blev jeg ikke Vidne til, men til en alvorlig Blæst,
der voldte, at jeg, trods det a t jeg sad i Læ, dog følte
den Virkning paa den Måde, at det fine Sand idelig
føg ned, overtrak min Palet og omskabte mit Maleri
til et Stykke Sandlærred. —
Lige over for Fyrtaarnet, hvis Blinks Rækkevidde
sagdes at være 20 Mil og at man kunde se Skjæret
oppe i Sydnorge6), ligger den lille gamle, kullede
Kirke, paa hvis fattige Kirkegård en Gravhøj har
Plads'). Lad nu denne være fra Jernalderen — den
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kan naturligvis være ældre —, tænk så, hvilket Spand
af Tid der ligger mellem den og Kirkens Opførelse,
lad os sige i det 15.—16. Åarhundrede! Og hvad
kunde så dens Mure ikke fortælle om Strandinger,
Død og Nød i disse mange År, inden Menneskefølel
sen vaktes og rejste Fyret, hvis lysende Blink ad
varer Sømanden mod den farlige Strand. —
Sluttelig må jeg omtale en ved Thy land værende
Naturmærkelighed, som ikke synes videre kjendt.
Rundt om på Markerne kan man se lange, smalle
Fordybninger, der opstå som pludselige Sænkninger,
medførende, at Folk, der f. Ex. pløjede, brat ere
sunkne ned med Heste og Ploug i indtil flere Alens
Dybde. Dette skal stå i Forbindelse med Landets vul
kanske Oprindelse, hvad en anden Ejendommelighed,
den temmelig store Norssøs fuldstændige Vandsænk
ning, der skyldes underjordiske Hæverter, også ty
der på8). —
Vi foretog en halsbrækkende Kjøretur gjennem
Klitterne, uden Vej eller Sti, til Klitmøller, som langt
fra kommer Hanstholm nær. Fornøjeligt og rigt paa
Udbytte blev Opholdet her. Gid jeg atter måtte gjense
Stedet. —
På Tilbagerejsen standsede vi påny i Thisted, så
Kirken og J. P. Jacobsens Gravsted. Under vor Omstrejfen blev vi et Ligtog va’r, hvis særegne, gam
meldags Præg tiltrak sig vor Opmærksomhed: En
kæmpemæssig Ligvogn, Taget båret af tykke, sorte
Søjler og Hestene udstyrede med lange, sorte Dæk
kener, der næsten nåede Jorden. Paa vort Spørgs
mål om, hvem der blev ført bort, fik vi det Svar:
J. P. Jacobsens Fader.
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II.
Opholdet ved Hanstholm gav os Blod på Tanden
til at slå os ned et andet Sted ved Vesterhavet, og
vi valgte Lerup, bedre kjendt under Navnet Fosdalen.
Vi tog ad Nørre-Sundby—Fjerritslev Jernvejen til
en lille Station, hvorfra vi kjørte en Mils Vej mod
Nord, indtil vi kom til en mægtig Lyngås, hvor Lan
det ligesom lukkes til begge Sider, og ved hvis Fod
den Gård lå, som vi skulde bo i. Langtfra skuffede
i vore Forventninger, var det dog noget helt andet
end Hanstholm. Om Klitnatur er her ikke Tale, men
om de mægtige Bakkers glimrende Vidder, især mod
Syd, hvor den blinkende Limfjord leger Skjul her
og der uden at stænge for Landet mod Sønden. Mod
Vest har man vel Havet, men ikke nær så stort vir
kende, dels paa Grund af Afstanden, dels fordi la
vere Bakkelinier bryde Skuet.
Den navnkundige Fosdal ligger så vel gjemt, at
man ikke ved dens Begyndelse drømmer om, hvad
den ved Gjennemvandring udvikler sig til. De busk
og lyngklædte Bakker på begge Sider højne sig nem
lig mere og mere, medens deres Bund bliver snæv
rere og snævrere, næppe givende Plads til den smalle
Sti. — Den er dog mere mærkelig end malerisk, og
det faldt mig ikke ind at »røre« ved den.
Så fattig paa Menneskeboliger — altså også på
Beboere — som Landet nu fremtræder, så vist har
dette i Oldtid og Midalder stillet sig helt anderledes.
Ser man en stille Sommeraften efter en varm Dag
Tågen over de umådelige Engstrækninger, der be
gynde ved Åsens Fod, har man Grænsen for den store
Gren af Limfjorden, som engang i Oldtiden har
strakt sig her op. De Bakkeøer, som tegne sig i
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»Søen«, have da været tæ t beboede, hvad de mang
foldige Gravhøje bære Vidne om. Da vi en Aften
sad ovre på »Øen«, tog min Hustru sig for a t tælle
dem, og det viste sig så, at bare fra denne ene Plet
øjnedes endnu 165 Høje9).
E t andet Vidnesbyrd om Beboelse i Oldtiden fandt
jeg en Fjerdingvej Sydvest for Gården. Det var min
Vært, der havde talt om »noget mærkeligt«, som
skulde findes dér, og som en Dag fulgte mig ud til
Stedet. — Ja, unægtelig så’ jeg noget ret Enestå
ende: Jordstykker, ved lave Diger inddelte i aflange
Firkanter og strækkende sig i det uendelige mod
Vest10). Da jeg sikkert deri så’ gamle Bopladser —
om fra Oldtiden eller Midalderen kunde jeg ikke
skjønne — forelagde jeg om E fteråret Sagen for Dr.
Sophus Müller, der Året efter undersøgte Pladsen og
»dømte«, at den uden Tvivl var fra Oldtiden og det
største og bedste i den Retning, som endnu var fun
det i Landet11).
En Målestok for Midalderens Forhold er de mange
fortræffelige Granitkirker, der have trodset Tidens
Tand. Medens enkelte, f. Ex. Torslev — en sjælden
smuk og stor Bygning — endnu ligge i Landsbyer,
som vel nok ere lige så gamle som Kirken, ere andre
bievne Eneboere12), således Lerup, der ligger alene
tæ t ude ved Fosdalen. Trods dens mægtige Mure af
huggen Granit har dog den nordre slået en Bule, og
de rasende Storme gjennem Hundreder af år har
altså endog formået a t rokke en Granitmur.
»De Dødes Have« omkring den gamle Bygning er
det mest trøstesløse, jeg har set. En enlig Busk —
over en Præsts Grav — var dens eneste Smykke.
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Noter og Henvisninger.
1) I hele sit Liv bevarede Far — der stammede fra Fre
dericia — en dyb og uudslukkelig Kærlighed til Jylland,
rigt næret gennem St. St. Blichers skønne Digtning. At han
med hele sit følsomme Kunstnersinds Opfattelse af Natu
ren maatte blive paavirket heraf, fremgaar da ogsaa tyde
ligt af hans mangeaarige Virke. — Jvf. Aarhus Stiftsbog,
1947, p. 149.
2) Disse Jordhøje kalder Egnens Befolkning ofte »Dokkedals Bankerne«. Trap: Danmark, 4 Udg., Bd. V, p. 620.
3) Fra Himmerland og Kjær Herred, 1949, p. 108.
4) Trap: V, 562.
5) »Den strækker sig saa dragende lys og stor, spæn
dende over et Fladerum som Laaland-Falster tilsammen,
den sender sin friske Strøm gennem Vige og Bugter saa
dybt i Halvøens Indre, at« — — —. Hugo Matthiessen:
Limfjorden, 2. Udg., Kbh. 1941, p. 7, flg.
ü) Fyret er oprettet som Linsefyr 1843, omdannet 1889 til
elektrisk, hvidt Lynfyr med en Synsvidde paa 21,5 Sømil.
Trap: V, 345.
7) Paa den omtalte, fredede Gravhøj stod tidligere Klokke
stabel. Trap: smst. 347.
8) Da Indlandsisen for Aartusinder siden var smeltet
bort og Sandôverfladerne sunket, opstod disse saakaldte
»Jordfaldshuller«. De findes ogsaa andre Steder, talrigest
i Egnen omkring Flyndersø og Mørksø i Estvad Sogn, Gin
ding Hrd. — H. C. Hansen: Landskabet og Undergrunden.
(Hjemstavnsb. f. Ringkb. Amt, 1937, p. 13—14).
1)) »I sine store Linjer, med Bakkeaasene kronede af
Gravhøje i Mængde, er Limfjorden i sin Stemning den Dag
i Dag i Slægt med Lurernes Gjalden«. Hugo Matthiessen:
Limfjorden, 1941, p. 46.
10) Antagelig henviser Fars lille Beretning her til Old
tidsagrene paa Rødlands og Ejstrup Heder i Lerup og Tra
num Sogne. Trap: V, 256—57.
11) Sophus Müller (1846-1934), dansk Arkæolog, Dr. phil.
1880, Inspektør ved Museet f. nordiske Oldsager og ved
Samlingernes Reorganisation Direktør f. Nationalmuseets
1. Afd. — Omfattende videnskabelig Forskning og Forfat
tervirke.
12) »Hvor man i Dag finder enligt liggende Kirker, er det
enten i Egne, hvor der ingen Landsbyer findes, men kun
spredte Gaarde (Bornholm og visse Steder i Vestjylland)
eller paa Steder, hvor der i gammel Tid har ligget en
Landsby, som siden er gaaet til Grunde«. — Dr. phil. Axel
Steensberg: Den danske Landsby, Kbh. 1940, p. 31.

Vester Vandet kirke med det gamle ur

Uret i Vester Vandet kirke
1754 — 1954
Af G. KROGH-JENSEN
Tale holdt ved kirkefesten i Vester Vandet kirke
den 20. juni 1954.
RA GAMMEL
har kirkerne gjort brug af ure.
Vi kender allesammen uret, der sidder højt oppe
på kirketårnet, hvorfra det kan ses viden om, under
tiden også høres. Sådanne kirkeure findes jo både i
by og på land, og de er ikke alene dekorative, men
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også meget nyttige, især var de det i gamle dage, da
ure var sjældne og kostbare. Men ligeså almindelige
disse udvendige kirkeure er, ligeså usædvanlige og
sjældne er ure anbragt inde i kirkerummet. Vester
Vandet kirke er en af de meget få kirker her i lan
det, som har et sådant ur, og magen til kirkeur fin
des, så vidt vides, ikke nogetsteds. Det er bemærkel
sesværdigt, ikke alene på grund af sit imponerende
og karakteristiske ydre, men også fordi det står i
denne kirke som et monument over et ejendomme
ligt og betydningsfuldt afsnit af dette sogns historie,
skudehandelens tid, som forlængst er afsluttet og
aldrig vil gentage sig, men som heller aldrig vil blive
glemt. Og bemærkelsesværdigt er det sandelig også,
at dette ur har været så fortræffeligt, at det har
kunnet gå i samfulde 200 år.
Denne gamle og tro tjener har en stemme, hvis
dæmpede rytme danner en egen hjemlig baggrund
for alt, hvad der foregår i dette kirkerum. Man
kunne på denne dag ønske, at uret kunne hæve stem
men og tale til os om alt det, det har oplevet gen
nem de mange år. Generation efter generation har jo,
med uret som vidne, været ført til døbefonden, til
brudeskamlen og til graven, og søndag efter søndag
har uret kunnet gøre studier over ansigterne i kirke
stolene, medens præsten prædikede. Men uret tæl
ler kun timerne, det skriver ikke historie. Og dog
er det uret selv, der fortæller os det meste af, hvad
vi véd om dets tilblivelse og om tanken med dets op
stilling her i kirken.
Mærkeligt nok har man ikke kunnet finde sam
tidige beretninger, hverken om urets tilblivelse eller
om dets indvielse, men på selve urskiven læses års-
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tallet 1754, og ovenover findes følgende inskription
malet på en dannebrogsfane: »Til Guds Æ re og Me
nighedens Anvendelse bekosted af de Vel Fornemme
Schippere og Schude Eiere ved Klitmøller og her i
Sognet Anno 1754«. Heraf ved vi, at uret i år er 200
år gammelt, men vi ved ikke, hvilken dag i 1754 det
blev indviet, og heller ikke, under hvilke former ind
vielsen fandt sted. Dagen for mindefesten er altså
i nogen grad vilkårligt valgt, men vi har lov at fore
stille os, at uret er blevet indviet netop en sommer
søndag i 1754, antagelig ved selve gudstjenesten og
sikkert under festlige former. Vi kan også forestille
os, hvorledes den daværende sognepræst, den myn
dige Peder Knudsen Riber, fra prædikestolen har
takket giverne i smukke og hjertelige ord, og at kir
ken på denne sommersøndag har været fyldt til sid
ste plads af en feststemt menighed med de sikkert
meget stolte og glade givere i spidsen.
Fra selve uret ved vi altså også, at uret var en
gave til kirken. I gammel tid fik kirken jævnligt
gaver fra sognets beboere, men som oftest var det
pengegaver, mest småbeløb, som indgik mere eller
mindre frivilligt. Dog kunne det også dreje sig om
større og kostbare ting. F. eks. skænkede herreman
den Niels Krabbe til Nebel i året 1577 kirken de
to skønne alterstager, som den dag i dag pryder
alteret, og i 1690 skænkede de to gode mænd, Poul
Olufsen Dragsbech i Klitmøller og Peder Bendixen
i Vandetgaard den prædikestol, som stadig bruges.
Men den slags gaver var der jo tradition for, hvor
imod et ur til opstilling inde i kirken i højeste grad
var noget nyt og overraskende.
Hvordan gik det mon til, at disse skippere og
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skudeejere fandt på at skænke kirken sådan et ur?
Man skulle synes, at f. eks. et kirkeskib til ophæng
ning under kirkens loft havde været en mere nær
liggende idé for disse søens folk, så meget mere, som
kirken dengang vistnok ikke havde noget kirkeskib.
Det skib, kaldet Flora, som nu hænger her i kirken,
er fra tiden omkr. 1800. Men måske har skudeejerne
ikke syntes, at en sådan gave var præsentabel nok.
Havde Vester Vandet kirke haft et tårn, ville et
tårnur naturligvis have været en storartet gave, men
kirken havde jo ikke noget tårn. Man må så have
fundet ud af, at et kirkeur også kunne anbringes
inde i kirken, hvor det kunne pryde kirkerummet og
være præst og menighed til glæde og nytte. Og mon
ikke det usædvanlige, for ikke at sige dristige ved
denne idé har tiltalt de gode skudeejere? Meget tyder
på, at idéen har været pastor Ribers. Han havde få
år forinden sat sig i spidsen for en indsamling til en
flot lysekrone til Øster Vandet kirke og har ganske
givet også her haft en finger med i spillet. Lyse
kroner var Vester Vandet kirke imidlertid godt for
synet med, så man maatte finde på noget andet. Og
hvorfor ikke et ur? Tanken var ikke grebet ud af
luften, for pastor Riber havde nemlig forbindelse
med en Mand i nabosognet, som kunne lave sådan
et ur, og denne mand var urmageren Anders Chri
stensen Heede i Øster Vandet. Til ham gik man og
bestilte uret. Han lavede det, og det er hans navn,
der læses på urskiven.
Om Anders Christensen Heede ved vi desværre
ikke ret meget, men vi ved dog, at han blev født i
Skaarhede i Vang sogn i året 1724. Han var altså
omkring de 30 år på den tid, der her er tale om.
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Urskiven i n ar b i Ilede. Urmagerens navn og årstallet 1754 lases tydeligt,
og ovenover ses det smukt udforte billede a f en tomastet skude, som sand
synligvis h ar h a ft en a f den tids sandskuder som model. På tra va rk et
over urskiven ses inskriptionen om giverne
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Vi ved også, at han i 1753 — altså på et tidspunkt,
da han sikkert har været i fuld gang med arbejdet
på uret til Vester Vandet kirke — blev gift med
Anne Jensdatter, en datter af Jens Nielsen i Annexgaarden i Øster Vandet. I denne Annexgaard, som
hørte under pastor Ribers embede, og som lå lige
vest for Øster Vandet skole, fik Anders Christensen
Heede sit hjem og sit værksted, og her må kirke
uret være blevet til. Ung og nygift har han arbejdet
paa denne ærefulde opgave, som vel sagtens blev
hans livs største, og prægtigt blev uret, da det ende
lig blev færdigt og stillet op i kirken.
Uret er et pendulur, der i det ydre kan minde om
det, man kalder en »bornholmer«, men i kæmpe
størrelse, ca. 4 m i højden og med blylodder så
tunge, at en mand knap kan løfte dem. Uret er for
synet med slagværk, men dette blev for mange år
siden sat ud af funktion. Siden er det blylod, der
hørte til slagværket, blevet stjålet, så uret kommer
nok aldrig til at slå mere. Men gå har det altså
kunnet gennem alle de 200 år, og så vidt vides endda
uden nævneværdige reparationer, og det må jo kal
des en virkelig imponerende præstation, så meget
mere, som det gamle ur ikke synes at være trykket
af den høje alder, men tvært imod ser ud til at ville
kunne arbejde veloplagt endnu i mange år. E t enestaaende godt og solidt urværk har det været. Den
gamle, i sit ydre så enkle og hjemstavnsprægede ur
kasse står antagelig også i alt væsentligt, som da
uret blev stillet op i 1754, men træværket er dog med
lange mellemrum blevet restaureret og malet op.
Anders Christensen Heede døde i Øster Vandet i
1784, 60 år gammel. Han havde forøvrigt en bror
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i Vester Vandet sogn, Peder Christensen Heede i
Strubesig, der døde år 1800. F ra urmagerværkstedet
i Øster Vandet, der blev ført videre af en søn af
Anders Christensen Heede, er der udgået mange
smukke og fine ure, hvoraf adskillige sikkert endnu
findes her på egnen. Inden altfor længe bør en eller
anden historiker, som også har forstand på ure, give
os en beskrivelse af disse dygtige urmagere og deres
på disse kanter enestående virksomhed. For Anders
Christensen Heede står uret i Vester Vandet kirke
dog allerede som et sandt æresminde.
At Vester Vandet kirke har værdsat denne smukke
og usædvanlige gave, kan man se deraf, at der ved
siden af uret er anbragt en forklarende tavle, der
kaldes: »Wrisere Til Wercket«, og som er opsat: »Til
u-forglemmelig æreminde For de velforneme og God
dædige Schipre og Schude-Eiere, Som haver bekostet
og givet den her hos staaende uhrverch til Guds Æ re
og Meenighedens tieniste«. Denne tavle må være sat
op af kirken som en tak til giverne, ligesom det også
må være kirken, der har forsynet selve uret med
den før omtalte inskription om giverne. Var uret en
fornem gave, kan man sandelig også sige, at giverne
fik en fornem tak. På denne tavle nævnes navnene
på alle giverne.
Den skudehandel, som fra nordstranden blev dre
vet hovedsagelig på Norge, og hvis hovedsæde var
Klitmøller, kan føres langt tilbage i tiden. Ingen
ved, hvor gammel den i virkeligheden er, men den
fandt sin afslutning omkring år 1850, efter at Agger
tangen var blevet gennembrudt af havet. Efter den
tid foretrak skipperne at gå gennem den nye kanal
ind til den sikre havn i Thisted fremfor at ligge og
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laste og losse på det farefulde hav i Klitmøller vig.
Dermed var Klitmøllers blomstringstid forbi.
Fra ældgammel tid blev skudehandelen drevet med
små, åbne skuder på kun 40—45 fods længde. De
kaldtes sandskuder og var bemandet med 3—4 mand.
Man lastede og lossede på det åbne hav ved hjælp
af fladbundede både, og fra tidligt forår til hen på
efteråret blev der udført så mange ture over havet,
som vejret og forholdene tillod. Om vinteren blev
skuderne trukket op i klitterne og bragt i sikkerhed
dér. Hvordan disse berømmelige sandskuder har set
ud, er også noget, det gamle ur kan fortælle os om.
Øverst på urskiven ser man et nydeligt udført billede
i farver af en 2-mastet skude for fulde sejl og med
vajende dannebrogsflag. Hvad kan det være andet
end en sandskude? Det behøver ingen nærmere for
klaring, hvorfor skudeejerne har ønsket netop dette
billede anbragt på en så fremtrædende plads på uret,
og deres store sagkundskab turde vel være en ga
ranti for, at billedet har svaret til virkeligheden. Det
er sikkert det eneste eksisterende autentiske billede,
der viser, hvordan den tids sandskuder har set ud.
Længere nede paa uret er der forøvrigt malet endnu
et billede af et skib, en pompøs orlogsmand »Con
cordia«, og med den har de brave skudeejere for
modentlig villet gøre honnør for Kgl. Majestæts
flåde, som alle mænd i Klitmøller var indrulleret i.
Sandskuderne vurderedes på den tid til omkr. 300
—400 Rdl. stykket, alt efter størrelse og kvalitet, og
det var dengang mange penge. De ejedes almindelig
vis ikke af én mand, men af 3 eller 4, men det var
ikke ualmindeligt, at samme mand havde part i flere
skuder. Hver skude førtes af en skipper, som regel
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en yngre mand, der i de fleste tilfælde selv ejede en
p art i skuden. De andre parthavere kaldtes skude
ejere eller redere.
Skudehandelen omfattede både export og import.
Ad de mange veje, der dengang førte ud til Klit
møller, kom landmændene fra Thy kørende med
korn, flæsk, smør og andre landbrugsprodukter, som
de solgte til skudeejerne, der tillige var handelsmænd
og kaldtes skudehandlere. Disse varer blev så sejlede
til de sydnorske havne, hvor de blev solgt til nordmændene, der på disse kanter altid havde et stort
behov for tilførsler af levnedsmidler. I Norge op
købte skudehandlerne først og fremmest tømmer,
men også metalvarer og meget andet, der dengang
var mangel på i Thy, og disse varer blev så taget
med på tilbageturen og solgt derhjemme. Sådan var
i korte træk skudehandelens enkle og uforanderlige
arbejdsprogram. Den hvilede på et overmåde solidt
grundlag derved, at den gennem udveksling af lokale
produkter tilfredsstillede et stadigt behov for en
række livsvigtige varer i begge lande. En regelmæs
sig samhandel af denne a rt måtte rumme store øko
nomiske muligheder, og skudehandelen blev da også
— trods den risiko for liv og gods, der var forbundet
med den — en betydelig og støt indtægtskilde for
Klitmøller og dermed for hele Vester Vandet sogn,
ja for hele landsdelen. N år skipperen var en ligeså
dygtig handelsmand som sømand og ellers havde lidt
held med sig, kunne han tjene gode penge, og ad
skillige forstod sig virkelig på begge dele.
Det var store krav, der stilledes til den enkelte,
men så friskt var livet på søen, og så spændende
var disse langfarter og handelen ude og hjemme, at
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det virkede stærkt dragende både på unge og gamle.
Derfor ser man også, at befolkningen trods farer og
tab stædigt holdt fast ved dette erhverv, og at skude
handelen og skuderne, hvor dette var muligt, støt
gik i arv fra far til søn, undertiden gennem mange
generationer. Derved opstod der i Klitmøller en
række fremtrædende, mere eller mindre velstående
skudeejerslægter, som var dybt indlevet i skude
handelen og trofast førte dens traditioner videre.
Skudehandelen gav imidlertid ikke alene føde og
klæder til skudeejerne, men også til de mange, der
var beskæftiget ved den, og man kan derfor roligt
sige, at Klitmøllers befolkning i hovedsagen levede
af den. Vel var der også i dette lille samfund både
rige og fattige, men gennemgående var molboerne,
som de jo kaldtes, relativt godt stillede i økonomisk
henseende, og samtidig udviklede der sig her på
denne plads, hvor man havde så livligt samkvem med
omverdenen og i det hele taget levede under en vi
dere horisont, en højere kulturel standard end den,
der var almindelig på den tid, og ikke mindst dette
var med til at skabe agtelse og respekt for den virk
somme by.
At denne skudefart over det store hav i de små
og primitive skuder ofte var yderst farefuld, har na
turligvis også sat sit præg på mølboerne, både på
dem, som måtte vove livet på søen, og dem, der sad
derhjemme i ængstelig venten. Kirkebogen for Ve
ster Vandet beretter om adskillige, der satte livet til
på havet. I andre næsten endnu mere tragiske til
fælde beretter kirkebogen intet, men vi får ad anden
vej at vide, at en skude er gået ned med folk og
ladning et eller andet sted, men ingen har vidst hvor
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eller hvornår, og ingen fik det nogensinde at vide.
De søfarendes hustruer måtte i sådanne situationer
ofte bære tunge byrder. Men alt i alt var det jo for
bavsende, så ofte disse dristige og dygtige skippere
slap vel igennem alle søens farer og vendte uskadte
hjem til det kære Klitmøller efter veludført rejse.
Mange af skipperne nåede en høj alder, ligesom også
adskillige af skuderne blev meget gamle, før de blev
ophugget.
På tavlen ved siden af uret er giverne opført i
9 nummererede hold, men det oplyses ikke hvorfor.
Forklaringen er imidlertid ligetil, idet de 9 hold nøje
svarer til de 9 skuder, som i året 1754 fandtes ved
Klitmøller strand, og som tilhørte folk i Vester Van
det sogn. Dette frem går nemlig af regnskaberne for
den skudeskat, der måtte svares til staten, og som
udgjorde 1014 mark årlig pr. læst. Der nævnes gan
ske vist i dette regnskab ialt 12 skuder ved Klit
møller, men de 3 af dem ejedes af folk udenfor
Vester Vandet sogn, og de var ikke med i gaven.
Der fandtes altså i 1754 kun 9 egentlige Klitmøllerskuder. Flere var der ikke, hverken i dette år eller
i en række år forud, men det var efter tidens for
hold en anselig flåde, — til sammenligning kan næv
nes, at der på samme tid kun fandtes 2 skuder ved
Hanstholm og Vigsø. Da alle 9 skuder er med på
tavlen, har med andre ord hele Klitmøllerflåden stået
bag gaven til kirken.
Der nævnes på tavlen ialt 24 mænd, og en nær
mere undersøgelse viser, at de 22 af dem — altså
langt den største part — er fra Klitmøller, medens
kun 2 er fra den øvrige del af sognet, begge for
øvrigt fra Vester Vandet by. 4 af mændene nævnes
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vzWin deta v len med givernes navne

2 gange på tavlen, og det skyldes, at de har haft
part i mere end én skude. Derved kommer antallet
af navne op på 28, men der har altså kun været 24
givere. De 2 fra Vester Vandet by viser sig iøvrigt
at have den allernærmeste tilknytning til Klitmøller,
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og man går derfor ingen for nær, når man siger, at
uret egentlig står her som en gave fra Klitmøller til
Vester Vandet kirke.
Denne kirke var jo indtil 1872 den eneste kirke
i sognet og var altså også kirke for mølboerne. De
skal have haft deres faste pladser oppe på pulpi
turet, som dengang var meget større end nu, idet
det også strakte sig hen langs kirkens nordvæg, altså
der, hvor uret nu står. U ret blev derfor også i 1754
opstillet ved kirkens sydside og blev først flyttet
hen på dets nuværende plads, efter at det nordre
pulpitur så sent som i 1895 var blevet fjernet. Møl
boerne skal også have haft deres særlige begravelses
plads på Vester Vandet kirkegård, nemlig den del,
der ligger nord for kirken. Der er nu kun et af de
gamle Klitmøllergravsteder tilbage, resten er plantet
til med træer, og under disse trærødder hviler urets
givere med undtagelse af dem, der fandt deres grav
på havet.
Fra tidernes morgen har der på en mærkelig måde
været sat skel mellem Klitmøller og den øvrige del
af Vester Vandet sogn. Skellet eksisterede rent geo
grafisk gennem de store, øde strækninger, man måtte
passere for a t nå ud til Klitmøller. Det befæstedes
gennem skudehandelen, der gennem århundreder var
mølboernes hovederhverv og tillige deres lykke og
stolthed, medens den øvrige del af sognet praktisk
talt var uden tilknytning dertil og havde lige så lidt
forstand på skudefart, som mølboerne havde på land
brug. Og selv kirken anbragte altså mølboerne for
sig selv, i livet inde i kirken, i døden udenfor. Men
gennem den store og smukke gave viste mølboerne
alligevel deres samhørighed med det sogn, de til-
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hørte, og herom synger det gamle kirkeur den dag
i dag.
Det vil føre for vidt at gå nærmere ind på de
24 navne, om hvilke der ellers kunne være meget at
berette, men i dagens anledning skal de dog alle
nævnes og identificeres ved tilføjelse af fødsels- og
dødsår og ganske få andre historiske oplysninger.
De smukke gamle Klitmøllernavne, hvoraf flere ikke
kendes mere, lyder til os fra denne tavle*), og der
er sikkert her adskillige, som kan føre deres slægter
tilbage til en eller flere af de mænd, hvis navne vi
nu skal høre:
Skude nr. 1 på tavlen bar navnet Taalmodighed.
Skipper: Peder Jensen Broe i Klitmøller (1706—
1764). Søn af skudeejeren Jens Jensen Broe (Hund
borg) i Klitmøller.
Redere: Oluf Poulsen Dragsbeck i Vandetgaard
(o. 1678—1753). E jer af Vandetgaard og en række
andre ejendomme. Kaldes på tavlen Seigr. Han var
den ene af de 2 givere, der boede i Vester Vandet by,
men hans nære forbindelse med Klitmøller fremgår
af, at han var søn af den hovedrige skudeejer Poul
Olufsen Dragsbech i Klitmøller. Han døde året før,
uret blev opstillet i kirken, men som den mest vel
havende af alle skudeejerne har han sikkert ydet et
rundeligt bidrag til gaven, hvorfor hans navn natur
ligvis er kommet med på tavlen. Anders Jensen Broe
i Klitmøller (1694—1760). Halvbror til førnævnte
skipper. Ved giftermål med en datterdatter af den
*) Inskriptionen på tavlen er optrykt i: Chr. Heilskov:
Ældre personalhistoriske Indskrifter fra Hillerslev
Herred, i Hist. Aarbog for Thisted Amt, 1912, og i
Danmarks Kirker, Tisted Amt, s. 280.
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lige nævnte Poul Olufsen Dragsbech i Klitmøller fik
han nær tilknytning til Dragsbechslægten og skude
handelen. Christen Olufsen Dragsbech (o. 1716—
1786). Han kaldes Christen Olufsen ved Broe, fordi
han boede i det hus ved Klitmøller å, hvor en bro i
gammel tid førte over åen, og hvor i sin tid Broeslægtens stamfader Anders Nielsen Broe boede.
Skude nr. 2, hvis navn ikke kendes.
Skipper : Christen Olufsen Dragsbech i Klitmøller,
samme, som er nævnt som reder under forrige skude.
Reder: Poul Olufsen Dragsbech (1723—1794).
Omkom i Klitmøller vig. Han var bror til foregående,
begge sønner af skudeejeren Oluf Christensen Drags
bech i Klitmøller.
Skude nr. 3 kaldet St. Peter.
Skipper: Peder Andersen Kold (o. 1718—1759).
Kold er ikke noget Klitmøllernavn. Han kom fra Liid
sogn og kaldtes også Nørklit. Blev gift med en dat
ter af skudeejeren Christen Christensen Dragsbech
(Skottekjær) i Klitmøller.
Der nævnes ingen redere for denne skude. Det be
tyder ikke, at der ikke har været nogen, men de har
sandsynligvis haft parter i andre af skuderne og
står måske der som bidragydere.
Skude nr. 4 kaldet St. Johannes.
Skipper: Christen Christensen Dragsbech i Klit
møller (o. 1712—1782). Søn af førnævnte skudeejer
af samme navn. Han flyttede til Vigsø, hvorfra han
drev skudefart på Norge, og hvor han døde.
Reder: Christen Andersen Dragsbech i Klitmøller
(1731—1765). Søn af halvbroder til foregående.
Skude nr. 5 kaldet Haabet.
Skipper: Christen Andersen Møil i Klitmøller
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(1720—1793). Han var søn af skudeejeren Anders
Madsen Bagge, hvis børn mærkeligt nok ikke kom til
at hedde Bagge, men Møil, et navn, der ikke tidligere
var kendt i Klitmøller.
Redere: Anders Christensen Møli i Klitmøller
(1707—1765). Møller i Øster Mølle. F ra gammel tid
arbejdede vandmøllerne ved Klitmøller å for skude
handelen, og adskillige af møllerne var skudeejere
ligesom denne Anders Christensen Møli. Han hed
egentlig Møller, men navnene Møil og Møller flyder
jævnligt over i hinanden, og undertiden kaldes han
Møil, som det er tilfældet her på tavlen. Jens Chri
stensen Frost i Klitmøller (1705—1765). Han var
søn af skudeejeren Christen Christensen Frost i
Klitmøller.
Skude nr. 6 kaldet Enigheden.
Skipper: Christen Christensen Brandi den yngre
i Klitmøller (1722—1803). Søn af skudeejeren Chri
sten Christensen Brandi den ældre i Klitmøller.
Brandislægten kan føres meget langt tilbage i Klit
møller og tæller adskillige skudeejere.
Redere: Anders Mortensen Frost i Klitmøller
(o. 1690—1758). Han var gift med en søster til Chri
sten Brandi den ældre. Anders Christensen Møli
(Møller), samme som er nævnt som reder under for
rige skude. Peder Christensen Brandi i Klitmøller
(1695— 1775). Bror til Christen Brandi den ældre.
Skude nr. 7 kaldet St. Jacob.
Skipper : Poul Christensen Brandi i Klitmøller
(1721—1791). Søn af Christen Brandi den ældre.
Gift med en datter af skudeejeren Peder Nielsen
Skinderup den ældre i Klitmøller. Skinderup-slægten
er en af de ældste skudeejerslægter, man kender i
Klitmøller.
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Redere: Niels Nielsen Skinderup i Klitmøller (o.
1680—1765). Bror til Peder Nielsen Skinderup den
ældre, begge sønner af skudeejeren Store Niels Pe
dersen Skinderup i Klitmøller. Christen Pedersen
Broe i Klitmøller (o. 1683—1767). Peder Christen
sen Krog i Klitmøller (1720—o. 1775). Han er en
af dem, hvis død kirkebogen ikke nævner, og som
må være omkommet på havet. Han var søn af skude
ejeren Christen Michelsen Blach i Klitmøller.
Skude nr. 8 kaldet Jom fru Marie.
Skipper : Peder Christensen Krogh, samme som er
nævnt som reder under forrige skude.
Redere: Peder Andersen Fuglsang i Fuglsanggaard (o. 1704—1761). Han var den anden af gi
verne fra Vester Vandet by og var kommet ind i
skudehandelen gennem giftermål med en datter af
mølleren i Øster Mølle, skudeejeren Christen Chri
stensen Møller i Klitmøller, der også var far til den
under skude nr. 5 nævnte Anders Christensen Møli
(Møller). Anders Mortensen Frost i Klitmøller, tid
ligere nævnt som reder. Christen Christensen Krogh
i Klitmøller (o. 1682—0. 1766).
Denne skude forulykkede med folk og ladning i
sommeren 1782. Peder Christensen Krogs søn An
ders var da skipper for skuden og omkom sammen
med en yngre bror og to andre mænd fra Klitmøller.
Skude nr. 9 kaldet St. Thobias.
Skipper: Morten Andersen Søe i Klitmøller (1727
—1776).
Redere: Anders Pedersen Søe i Klitmøller (o.
1681— 1755). F ar til foregående og søn af mølleren
i Mellem Mølle, skudeejeren Peder Pedersen Søe i
Klitmøller. Christen Christensen Blach i Klitmøller
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(1718— 1780). Blachslægten er meget gammel i Klit
møller og tæller adskillige skudeejere. Peder Ander
sen Søe i Klitmøller (1730—1801). Søn af førnævnte
Anders Pedersen Søe.
Det er naturligvis ikke let at fastholde det billede,
som denne korte oversigt over de 9 skuder og de 24
skippere og redere giver os, men indtrykket bliver
måske mindre broget, når man lægger mærke til,
hvor tydeligt det fremgår, at disse skuder har været
familieforetagender. De første 4 skuder er således
ganske øjensynligt behersket af slægten Dragsbech,
en af de ældste slægter, der kendes i Klitmøller, og
i mange år den førende skudeej erslægt der på ste
det. Men også bag de andre skuder stod der gamle
skudeejerslægter, der har ydet en betydelig indsats.
Det gælder slægterne Broe, Møli (Møller), Frost,
Brandi, Skinderup, Krog, Black og Søe. Disse navne
var dengang og havde længe været de bærende inden
for skudehandelen i Klitmøller og har alle en god
klang. Også skudernes navne er det værd at lægge
mærke til. De er ikke anført på tavlen, og det har
været ret vanskeligt at finde dem frem, men de er
taget med, fordi de viser, at mange af skuderne bar
katolske helgennavne, et ejendommeligt træk, der
tyder på, at skudehandelen går meget langt tilbage
i tiden.
Tilbage står nu kun det spørgsmål: Hvorfor øn
skede disse skudeejere at skænke kirken dette præg
tige ur? Vi kender ikke deres motiver, men der er
intet, der tyder på, at der i årene forud for 1754
er indtruffet særlige begivenheder i forbindelse med
skudefarten, hverken gode eller onde, som kunne be
grunde en sådan kollektiv gave til kirken. Så vidt
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man kan skønne, har det været rolige og gode år
for skudefarten, og det er måske netop det, skude
ejerne har villet sige tak for. Meget tyder på, at
uret står her som et stærkt og oprigtigt udtryk for
taknemmelighed, og tankegangen synes at have været
denne, at når det går én godt, skal man ikke blot
være taknemmelig for det, man skal også give ud
tryk for denne taknemmelighed. Herom må disse
skudeejere have været enige og er sikkert blevet
stærkt støttet af deres hustruer, som vi ikke skal
glemme ved denne lejlighed. Der er givet et udtryk
for denne opfattelse gennem det skriftsted, der er
citeret nederst på tavlen med givernes navne, hvor
der står: »Glemmer icke at giøre vel og Meddeele,
thi saadanne Offere behage Gud vel«.
Med gaven til kirken blev skudeejernes tak en tak
til Gud, og til denne tak føjedes en bøn, — en bøn,
der måske udtrykte det, der lå giverne allermest på
sinde. Disse søens folk levede i en evig angst for
morgendagen. Ingen vidste, hvilke ulykker den
kunne bringe. Derfor formede giverne en rørende,
næsten barnlig bøn, som de lod uret frembære her
i kirken. Den læses på urets forside under skibet
»Concordia« og lyder sådan:
»Giv Lykke i tide Naar Klokken slaaer,
A t Skibet viaa glide og Lykkelig gaac«.

På den gamle og tro tjeners hædersdag vil vi med
denne de søfarendes evige bøn i tankerne mindes
hin frodige og glansfulde epoke i Vester Vandet
sogns historie, som uret står som et monument for,
men først og fremmest vil vi mindes de mænd i
Klitmøller og »her i sognet«, som for 200 år siden
skænkede uret til kirken, og den mester i Øster Van
det, som skabte det.
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Ved det gamle urs 200-årsfest 1954.
Melodi: A f højheden oprunden er . . .

NT år højtidsstunden er forbi,

og orglets sidste harmoni
bag lukte dør forsvinder,
da toner endnu her en klang
af sagte slag, en dæmpet sang
med lyd af fjerne minder.
Tik-tak, tik-tak.
Nætter, dage frem, tilbage
lyden gynger.
Tro står uret der og synger.
Det er en sang fra fordums tid
om sømands mod, om købmands flid,
årvågenhed og møje,
om tålmods bøn i onde år,
om hjerters tak i gode kår
for bistand fra det høje.
Tik-tak, tik-tak.
Sejr og sår, hvor skuden går, mens
tiden rinder.
Uret tæller sine minder.
De regnede ved købmandsbord,
de sejlede af sted mod nord
og bytted deres varer,
i magsvejr kun en lystig færd,
men mangen gang i stormfuldt vejr
en tur med tusind farer.
Hvor de for, de
ingensinde slap af minde
livet hjemme.
»Kirken kan vi ikke glemme«.
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De stilled med taknemligt sind
troskyldigt, fromt i kirken ind
vort gamle ur som gave.
To hundred år! — Se, uret går!
Men på den stille kirkegård
vi vogter deres grave.
Tik-tak, tik-tak.
Nævnt med ære, fredlyst være
deres minde!
Uret går endnu herinde.
Men var vi her en ensom stund,
var det vel ikke minder kun,
det gamle ur gav mæle.
Da lød der vist et alvorsord
fra slægterne, som heden for,
et bud til vore sjæle:
Brug tid, brug flid!
Løft dit øje mod det høje!
Tiden farer.
Evigt kun Guds rige varer.
Johannes

Loft

Nogle Tilføjelser til Artiklen

»En Urmager fra Baroktiden«
i A a rb o g 1952.
Af P. JENSEN

I Aarbog 1952 har jeg fortalt om den dygtige
tylandske Urmager Jens Villadsen Bundgaard
i Skjoldborg, som senere boede i Viborg. Det
har nu vist sig, at han til sidst boede i Ting
huset ved Frisenborg, hvor han maa være død
1782, idet der i Frisenborg-Baurskov Skifte
protokol findes Skifte efter ham dette Aar.

A F DETTE SKIFTE fremgaar det, at baade Jens
-L Villadsen Bundgaard og hans tredie Hustru var
døde i Tinghuset, som han havde i Fæste. I Fæste
protokollen er han ikke indført, saa han har sikkert
siddet paa Sønnens Fæste.
I Frisenborg-Faurskov Tingbog 1782, Folio 58, er
læst et Afkald fra Sønnen Villads Jensen Bund
gaard1), boende i Tæbring By paa Damsgaards Gods
i Morsland, dateret Frisenborg Tinghus 27. og læst
*) Villads Jensen Bundgaard blev 1802 Degn i Vester
Assels, hvor han døde 1822. Hans Hustru Stine døde
1847, 72 Aar. Maaske er han den samme som Villads
Urmager, der en Tid boede i Hundborg og fik to
Børn døbt dér, nemlig Jens Nicolai, f. 1772, og Dorte
Kirstine, f. 1774. Villads Bundgaards Forældre hed jo
Jens og Dorte.
(Red.)

222

P. Jensen:

30. April 1782 for fædrene Arv efter sin Fader, som
sidst boede og døde i Frisenborg Tinghus.
Villads giver her Afkald paa den liden Arv, han
kunde tilkomme efter sin kære Fader, og giver god
villig sit Minde til, a t Halvbroderen Søren Bundgaard
og Helsøsteren Inger Kirstine lader sig sin salig Fa
ders Efterladenskaber lovligen tildele. Søren Bund
gaard fremlagde imellem hans salig Fader og forhen
afdøde Stedmoder Helene Kærulf et den 5. Septbr.
1781 oprettet Testamente af følgende Ordlyd:
Testamente.
Jens Villadsen Bundgaard, Uhrmager og Fæste
husmand, boende i et Hus ved Frisenborg, og min
Hustru Helene Kærulf, som har levet kærligt til
sammen i Ægteskab i 23 Aar (26 Aar, 8 Maaneder og
17 Dage er rigtigt) og nu, da den eneste Datter, vi
sammen avlede, ved Døden er afgangen (hun blev
begravet 6. Febr. 1781), have vi siden været sin
dede at testamentere hverandre, saa den af os, der
lever længst, skulde beholde uskift og udelt, hvad os
tilhørte, som, naar vor Gæld bliver betalt, er ringe
og maadelig.
Da jeg, Helene Kærulf, ingen Arvinger efterlader
mig, og nu i over et Aar haver lagt meget syg og
elendig, i hvilken Tid min kære Mand og hans to
Børn omhyggelig og i kærlig Ømhed har passet og
plejet mig, vil jeg ønske for dem, at den barmhjer
tige Guds rige Naade og Belønning maa blive dem
til Del.
Saa er det min sidste Vilje, at naar det behager
Gud, som jeg hjertelig længes efter, at bortkalde mig
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fra dette elendige Liv, skal min Mand ene og alene
beholde vort fælles Bo. Men skulde Jens Bundgaard
igen indgaa i Ægteskab, skal han til mine Arvinger
udrede 10 Rigsdaler.
Om det skulde behage Gud, om jeg Jens Villadsen
Bundgaard, skulde bortdø før bemeldte min kære Hu
stru, skal hun for sin Kærlighed og Troskab, som hun
har udvist overfor mig og mine Børn, ene og alene
beholde vort fælles Bo med alt, hvad nævnes kan,
uden Skifte og Deling. Skulde hun indlade sig i
Ægteskab, hvad jeg ingenlunde tror, deles Boet lov
ligt med mine Børn, uden at hendes Arvinger i nogen
Maade faar Part, og mine Børn skal mod deres Sted
moder være som de for Gud paa hin Dag kan forsvare.
For vor Armods Skyld beder vi allernaadigst om
fri kongelig Konfirmation af Skiftebrevet.
Jens Villadsen Bundgaard.

Helene Kærulf.

Skifteforretning holdt 21. September 1782.
Uddrag af registrerede Effekter:
En dansk Bibel — En Kristens rette Vej til Him
len — Nøglen til Guds Skatkammer — Betragtnin
ger over Guds Forsyn — En Skrifte-Kommunionsbog — Moralske Tanker over Dommen — En Jubel
prædiken — Tegn og Under ved Kristi Død — En
Salmebog — Det ny Testamente — En Bog kaldet
»Sparetimer« — »Jesu Kristi Kærlighed« eller »Coldings blodige Brudgom« — En ny og en gammel
Salmebog — Den sande Livsens Vej.
Møbler : E t Chatol med forgyldt Billedskærearbejde paa og et 8 Dages Stueuhr derudi. I Værk
stedet en Jernbilægger.
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Desuden fandtes en Del Uhrmagerværktøj, som
Arvingerne var blevet enige om a t overlade Brode
ren Søren Jensen Bundgaard, da det af deres salig
Fader var givet ham for 11 Aars Tjeneste.
K reaturer: E t sorthjelmet Ko, 10 Aar gammel,
ansat til 6 Daler — En blakbroget, 7 Aar, 7 Daler —
En mager So 1 Daler — 3 Galtpolte 5 Daler — 2
Grise 1 Daler og to Mark. Hele Boets Taksationssum
udgjorde 205 Rigsdaler og 5 Mark.
Boets Besværing (Gæld).
Søren Bundgaard fremviste et Skiftebrev efter
hans Halvsøster Inger Kirstines Mor, Dorthe Jens
datter Trapp, dateret 13. Marts 1746, hvorefter hun
har indestaaende her i Boet sin mødrene Arv, 25
Rigsdaler, 2 Mark og 1 Skilling.
Ligeledes fremlagde han et Skiftebrev efter sin
egen Mor, Sidsel Marie Sørensdatter, dateret 30. Juni
1753, hvorefter han har tilgode i Boet sin mødrene
Arv 10 Rigsdaler. F ra hendes højgrevelige Naade
Fru Grevinde Friis fordredes, som hun efter den
salig Mands Bevis har til Gode, 30 Rigsdaler. —
Overinspektør Bagge, Frisendal, fordrede efter Be
vis 70 Rigsdaler — Forvalter Saaby, Snorum, efter
Afregning med den salig Mand, fordrede 15 Daler
og 4 Mark — Johan Henrik Saaby paa Frisendal
fordrede for kontant laante Penge til den salig Mand
18 Rigsdaler — Saaby paa Frisenborg, ligeledes
laante Penge, 4 Rigsdaler — Kobberhandler Peter
sen, Skjoldelev, for Messing 15 Rigsdaler, 2 Mark og
11 Skilling.
Nu angav Søren Bundgaard, at han vidste, at deres
Fader desuden havde følgende Gæld:
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Til Niels Tinning paa Frisenborg 5 Rigsdaler —
til Mølleren Poul Brane i Tulstrup Mølle 3 Rigsdaler
2 Mark — til Hans Ladefoged ved Frisendal laante
Penge 10 Rigsdaler — til Seniør Niels Knabe i Ran
ders for Varer 15 Rigsdaler — Skiftets Bekostning
3 Rigsdaler, 3 Mark og 4 Skilling.
E t Taffeluhr, som ved den salig Mands Død var
mere end halvt færdigt, er derfor vurderet til 30
Rigsdaler, og to 8-Dages Uhre, der ligeledes er halvt
færdige, vurderes efter deres Værdi hver til 8 Daler.
Stervboets Gæld udgjorde 225 Rigsdaler, 3 Mark
og 4 Skilling.
Forældrenes Klæder blev Arvingerne enige om at
dele op i tre lige store Dele, hvoraf Søren fik to
Dele og Inger Kirstine een Del.
Derefter gav Søren Inger Kirstine Lov til at ud
tage af Boet, hvad hun ønskede, og Søren ansatte
dette til 18 Rigsdaler, for hvilket hun takkede ham
meget.

Tørvebjergning ved Agger.
Ved KR. MADSEN.

ORAN MIG ligger et gammelt fotografi, falmet og

F

flosset i kanten. Det er taget engang midt i halv
femserne, sandsynligvis 1895, ved Stranden ud for
Vester Agger.
Det som nu, både i daglig tale og på de nyeste kort,
hedder Agger, hed oprindelig Øster Agger, den sid
ste (Røn — Thyborøn er jo nu et selvstændigt sogn)
af Agger sogns 8 landsbyer; kun 2—3 huse er endnu
tilbage af Vester Agger. Sådan har havgang og sand
flugt hærget denne Thylands forpost mod Vester
havet.
Engang var dette sogn frugtbar agerjord, og man
kan endnu efter Storm og havgang se muldlaget
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stikke frem et stykke nede i klitskrænten, ofte med
Rester af hustomter.
I endnu ældre tid var egnen her som andetsteds
dækket af skove, hvis rester i århundredernes løb
under det svære sandlags Tryk er omdannet til tørvemasse, de såkaldte martørv, eller havtørv, som de
kaldes på egnen.
Både under sidste og forrige verdenskrig udnyt
tede egnens befolkning disse tørveforekomster og
bødede derved på de ellers så knappe forsyninger af
brændsel af anden art. Der var endda vist planer
fremme om brydning i større stil, men da det kræ
vede fjernelse af uhyre sandmængder, blev det ikke
til noget.
Går vi imidlertid tilbage til tiden omkring århun
dredskiftet, var havtørven så godt som det eneste
brændsel, beboerne i Vester Agger og det nordligere,
også forsvundne Aalum, brugte, dog sikkert supple
ret med en enkelt pind, som man havde »strænet«
ved havet. Det skete jo i de tider!
Det gamle billede, som giver anledning til disse
linier, viser, hvordan bjergningen af havtørv foregik
nede paa stranden. Stedet er ud for, hvor nu høfde 92
findes. Personerne i forgrunden er fra Vester Agger.
De længere nord på stranden er fra Aalum. — Den
mærkelige klitformation, man ser i baggrunden, er
begyndelsen til de høje klitskrænter på strækningen
vest for Lodbjerg fyr. Dér lå dengang — midt i halv
femserne — to lerknuder, som tydeligt ses på bille
det. Ved storm og højvande var de omskyllet af
havet. De hed Per Hammers Odder. Da de var af
1er og ikke af så hårdt materiale som f. eks. Skare
klit, er de forlængst bortskyllede af havet.
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Under de to krige foregik tørvebjergningen længere
nord på under de høje skrænter på den måde, at man
enten brækkede store tørveblokke løs i skrænterne,
så blokkene styrtede ned paa forstranden, hvor de
så yderligere blev opdelt, eller man bare gik løs på
de blokke, der allerede lå på forstranden, efter at
havgang og højvande havde fået dem til at styrte
ned. Tørvene blev så enten lastet i både og sejlet
hjem, hvad enten det nu var til Agger eller Lyngby,
eller også blev de båret eller hejset op over skræn
terne og kørt bort på vogne.
Billedet fra 1895 viser en noget anderledes frem
gangsmåde. Bjergningen eller brydningen kan man
godt sige, foregik på den flade strand, helt nede i
strandkanten, som det også tydeligt fremgår af bille
det. Her havde havet skyllet og slidt så meget sand
eller 1er bort, at martørven undertiden lå helt oppe
i overfladen. Til tider måtte man dog med skovle
fjerne et sandlag, og så gik man løs på tørvelaget
med brækstang og hakke. Dynger af de på den måde
løsbrudte tørveblokke ses tydeligt på billedet. — Det
var et strengt arbejde, og da det fandt sted i som
mertiden, kunne det nok bringe sveden frem. På
billedet ses da også flasken med det hjemmebryggede
øl til a t læske sig på stå lige inden for rækkevidde.
Hjembringningen af de tunge, våde tørveblokke
var også et træls arbejde. De blev fyldt i de spansk
rørsflettede fiskekurve (kuber), som derefter løfte
des op på de høje skamler, der ses på billedet. Så var
det lettere a t få bærerebet ned over skuldrene og
brystet. Det var en tung dragt. De nævnte skamler
tjente ellers til daglig et andet formål, nemlig ved
fiskerengøring, hvorfor de også kaldtes fiskeskam-
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1er. I tidligere tid fandtes en sådan fiskeskammel i
hvert eneste hjem.
Tørvene blev altså båret hjem på ryggen, og det
var mange trælse ture, der skulde foretages, både
af mænd og kvinder, inden vinterens forråd af brænd
sel var sikret. — Efter hjembringningen blev blok
kene ved hjælp af en lille økse hugget i passende
stykker. Derefter blev de røget i små stakke, hvor
de stod, til de var helt tørre. Det tog lang tid, inden
de var færdige til at bringes i hus, da tørvemassen
jo var gennemtrukket af saltvand.
Til slut lidt personalia: De to personer i forgrun
den er fisker Jens Andersen fra Vester Agger, der
døde i 1907, og hans svigerdatter Pouline, født Mik
kelsen, fra Aalum. — Jens Andersens hus var af den
kendte eenlængede type som Aggerhuset på fri
landsmuseet i Lyngby. Det havde udskud langs hele
nordsiden og delvis langs sydsiden, kun for forstuen
og en stue til hver side for denne var der høj mur.
Billede af huset findes iøvrigt i »Landet mod Nord
vest« I s. 243.
Jens Andersen og hans hustru Mette, der først
døde i 1926, var hårdt prøvede mennesker, idet de
i stormnatten den 21. november 1893 mistede 3 søn
ner. Den ene af disse, Søren Andersen, var gift med
Pouline, der ses på billedet. Hun døde først engang
i trediverne, kendt af alle i sognet som Sørens Line.
Ikke alene mistede hun sin mand i stormnatten, men
et par år efter tog en ondartet difteritisepidemi deres
to børn. Modgangen slog hende ikke ned, men gjorde
hende til en erfaren kvinde, hos hvem mange søgte
råd og trøst i modgangstider.
Pouline Andersen var som nævnt født i Aalum.
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Som gift kone blev hun bosat i Vester Agger, og som
gammel enke måtte hun til sidst flytte sit hus til
Øster Agger. Det fortæller i en sum, hvordan menne
sker i dette hærgede sogn har m åttet vige for det
grådige Vesterhav.

NB. Billedet, som nu opbevares i Thisted Museums ar
kiv, blev mig overladt af Jens Andersens søn, strandfoged
Markus Andersen, Agger. Foruden ham lever endnu to af
Jens Andersens børn: fisker Peder Andersen (Gojsen) og
syerske Oline Andersen, begge Agger.

En herrnhutisk afskeds
prædiken fra Han herred.
Af friskolelærer JENS ROLIGHED, Klim.

ALER MAN med de helt gamle fra Hannæs eller
Han herred, ved de at fortælle om herrnhutisk
prægede familier, der var »enfoldige kristne«. Der
var nogle iblandt dem, der, når forårssæden var lagt,
tog en fritid og kørte med hestekøretøj helt ned til
det sydlige Jylland for at styrkes ved samværet med
dem, de havde trosfællesskab med.
Gennem den herrnhutiske bevægelse gik en mild
hedens ånd, der greb sindene stærkt. I 1738 kom
Anders Langgård til Klim som sognepræst for Klim,
Thorup og Vust menigheder. Og han blev herm hutismens apostel i Han herred. Det var sikkert også
ham, der stod bag ved, at den unge, energiske Otto
Krogstrup i 1741 blev ansat som kapellan i det ny
oprettede kapellani for sognene.
Først i fyrrerne tog bevægelsen fa rt i egnen. En
gang om måneden samledes en »brødremenighed« af
præster fra Nordjylland. Ikke mindst Langgård og
Krogstrup var hårde i deres meninger. De var nok
grebet af det herrnhutiske menighedssyn; men af
deres udtalelser og prædikener forstår man, a t de
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var stærkt påvirket af pietismen i dens mest på
gående form.
De hævdede, at et omvendt menneske kunne være
fri for synd ; men uden omvendelse var al gudsfrygt
unyttig. Studering var skadelig og kun »verdens
maner«, og de solgte deres bøger på en auktion i
Hunstrup. De ivrede stærkt imod den ubetingede
syndsforladelse ved altergangen.
Biskop Broder Brorson (broder til salmedigteren)
skriver til en broder i København om de to præsters
pavelige indstilling, og han nævner, at Krogstrups
syndsforladelsesform skal være denne: »Dersom I nu
er således, som jeg har sagt eder, så forlader Frelse
ren eder eders synder, hvortil jeg er uværdig«.
Det var 1745, at 76 vustboere forgæves bad ka
pellan Otto Krogstrup om at skrifte efter ritualet,
og de måtte gå uskriftede hjem fra Vust kirke. Bi
skop Brorson gav indberetning til kirkeinspektions
kollegiet om Otto Krogstrups sammenstød med me
nigheden i Vust. Men præsterne vandt sejr i denne
sag, idet Langgård og Krogstrup ved kgl. resolution
1745 fik lov til at bruge deres egen form ved nadver
tjenesten.
1747 blev 100 altergæster i Vust afvist. Skønt
præsterne kunne få medhold fra myndighederne,
tabte de modet ved den stærke modstand fra den
jævne befolkning. De søgte og fik deres afsked i
1748. Langgård tog til Herrnhut sammen med en
snes vakte fra Klim og Vust. Om Krogstrup hedder
det i »Mnskr. om præsterne i Aalborg stift«: »Han
rejste til Herrnhut, og aldrig har man siden enten
hørt eller spurgt til ham, ved derfore hverken, hvor
han er støjen eller fløjen«.
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På mærkværdig måde er Otto Krogstrups tanker
blevet bevaret, idet en særdeles dygtig referent med
ca. 5000 ord har refereret hans afskedsprædiken i
Thorup, Vust og Klim kirker i 1748.
Prædikenen indledes med : »Mine elskelige til
hørere. Det haver været mit bestandige øjemærke
iblandt eder a t vise eder hen til Frelseren, a t få
den blodige mand afmalet for eder i den gestalt,
som han hængte paa korsets træ, og a t jeg kunne
få sjælene bragt til ham som arme syndere«. Siden
omtales sjælene som elendige kreaturer i denne ver
den uden Jesum, og uden de søger redning i de blo
dige vunder og den åbnede side. Skjuler de sig ikke
der, går det dem ikke bedre end den uværdige bryl
lupsgæst, der ikke havde bryllupsklæder på. Dersom
sjælene giver Guds ånd ret, vil de betle om nåde som
den aller-ugudeligste, så kunne de hjælpes, og det
var da snart gjort med deres omvendelse. — Kom,
du arme får, Jesu sides sår, for dig åben står. —
»I kan også komme, om I vil, som I ere. Hvad synes
eder nu, kunne vor Frelser gøre mere til eders frelse,
end han har gjort?«
Senere kommer Krogstrup i prædikenen ind på
sammenstødet med menigheden: »I vide, at I have
været fjende af mig og af det korsets ord, som jeg
har stået og prædiket for eder til eders arme sjæ
les frelse, så Frelseren kunne få noget til løn for
hans mange vunder. Men på alle optænkelige måder
har I arbejdet på a t få evangelium udryddet fra eder
og mig udstød af vejen. Alligevel kan jeg med sand
hed sige, at jeg ikke har det ringeste imod nogen
af eder derfor; men jeg elsker eder af mit hjerte og
beder, a t Frelseren ikke vil regne eder til onde al
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den modstand og genstridighed, som I har vist imod
evangelium, især denne menighed Wust; men hvad
I har gjort imod mig, har jeg forladt eder«.
Krogstrup udtaler derefter tak, først til Frelseren,
så til »min allernådigste konge så vel som hans salig
hr. fader, som har understøttet og bevaret mig i
dette mit embede, når fjenden satte an på at få mig
ruineret og udryddet, da har kongen stået mig bi,
at jeg er bleven ved hidindtil. Frelseren velsigne
kongen her i tiden og hisset i evigheden«.
Han takkede også menigheden og udtalte, at han
forlod den med ømt hjerte og overgav den til Gud,
skønt han lige havde udtalt, a t »som I have handlet
mod eders præster, har jeg i sandhed ikke hørt lige
til i hele Danmark«.
Den lille interessante prædiken er opskrevet i en
lille grå bog af en særdeles dygtig referent Lyder
Madsen. Fhv. proprietær Sloth Odgaard, Thisted, har
fået denne bog af sin broder, pastor M. Odgaard,
(fh. Tømmerby-Lild), og han har faaet den af sin
havemand Lyder Bak Lydersen, Dianalund, der er
en af referentens efterkommere.
Slægten, der stammer fra Refsgaard i Volling i
Salling, har sikkert været stæ rkt levende og meget
interesseret, og det ligger nær at tænke, at referen
ten Lyder Madsen har været tilsluttet den herrnhutiske bevægelse, når han havde forbindelse med Han
herred og så godt har gengivet Krogstrups prædiken.
Lyder Madsen fik ellers Refsgaard efter sin faders
død 1748. Og gården er gået i arv fra far til søn
helt til nu. En af de sidste ejere, Chr. Refsgaard,
der var en af landbrugets førende mænd i Salling,
var gift med en kvinde fra Tømmerby på Hannæs,
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så der var også i den nyere tid forbindelse mellem
Salling og Han herred.
Lyder Madsens slægt har været knyttet til »Refsgård« i Volling fra 1698 til i dag, alle fra fader til
søn.
Faderen Mads Lydersen var forpagter af Refsgård
fra 1704 til sin død 24. februar 1748. Hans søn Lyder
Madsen (referenten) var født 26. december 1703.
Han var forpagter af Refsgård fra 1748 til 1762,
da han købte gården for 829 rgd. Refsgård havde
på den tid 300 tdr. land, 17 tdr. hartkorn. (Blev i
1807 delt i 2 gårde).
Lyder Madsen døde 30. oktober 1765. Sønnen Mads
Lydersen, født 1734, død 18. december 1816, over
tog Refsgård, efter at faderen havde købt den 1762,
han ejede gården til 1805.
Sønnen Anders Madsen, født 1. november 1770,
død 10. januar 1849, overtog i 1805 Refsgård, som
han ejede til 1832. Hans Datter Ane Andersen blev
gift med Lyder Madsen, Bakgården i Ejsing, ca.
1835 ; men sønnen Peder Andersen overtog Refsgård
1832 og ejede den til 1871, da han afstod den til
sønnen Anders Frederik Pedersen (Frederik Refs
gård). Hans søn Chr. Refsgaard ejede Refsgård fra
1911 til 1930, da den overtoges af sønnen Frederik
Refsgård.
Lyder Bak Lydersen, der ejede den opnoterede
prædiken, stammer fra den del af familien, der flyt
tede til Ejsing, og som i følge Hjerm Ginding her
reders skøde og panteprotokol købte Bakgården i
Geddal i Ejsing ved skøde af 20. juni 1803. Ting
læst 7. oktober samme år.
Slægten har været med blandt de gudelige for-
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samlingers folk. Den kendte lægprædikant Peder
Larsen Skræppenborg, der i 1845 var i forhør i
Skjern, oplyste, a t han havde holdt 14—15 møder i
Salling, Mors og Thy, og blandt de mange, han havde
besøgt, var Peder Søndergård, Solbjerg, Peder Dam,
Ejerslev, Peder Andersen, Refsgård i Volling, og
Lyder i Geddal i Ejsing.
Der er således spor, der minder om forbindelse
mellem stæ rkt levende mennesker i Nordjylland, både
i Salling, Mors, Thy og Han herred. Forbindelsen
spores både fra ældre og nyere tid.
I Han herred kan det i alvorlige stunder ske, at
venner minder hinanden om de trosstærke menne
sker, der har levet, ved at sige: »Ja, husk nu på det,
at vi hører til den slægt!«
Lyder Bak Lydersen har givet sit minde til, at
den lille grå bog med den hele herrnhutiske prædi
ken skænkes til Thisted museum.

To breve fr a fru Ingemann
angaaende

altertavlen i Hjortdal kirke.
Ved arkivar HENNING HEILESEN

D

IGTEREN B. S. Ingemanns hustru Lucie Marie

Ingemann, f. Mandix (1792—1868), var en
flittig, men ikke særlig betydelig malerinde. En tid
var hun elev af Eckersberg, som imidlertid ikke in
teresserede sig for hendes overstrømmende romanti
ske følsomhed1). Ifølge Eckersbergs biograf, Emil
Hannover, plagede hun sin lærer lige saa meget ved
sin højrøstede hyldest som ved at vise ham de gru
fulde englebilleder, hun malede2). Hun malede især
bibelske emner. Hendes malerier har faaet den dom,
a t de er præget af nidkær idealisme, men i malerisk
henseende er de uden personlig iagttagelse, og de
stive figurer udtrykker sig mere gennem himmel
vendte blikke end ved et kunstnerisk betonet sam
menspil3). I samtiden var hun meget anvendt som
leverandør af altertavler, ikke blot til sjællandske
1) Weilbachs Kunstnerleksikon II 4. 2) Emil Hannover:
C. W. Eykersberg s. 293. 3) Herman Madsen i Weilbachs Kunstnerleksikon II 4.
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kirker, men ogsaa til kirker andetsteds i landet. I
Thisted amt leverede hun altertal ver til Hjardemaal1) og Agger2) kirker. 1856 fik hun bestilling
på en altertavle til Hjortdal kirke. Aaret efter kom
den til sit bestemmelsessted, hvor den afløste et
ældre maleri fra ca. 17003). I den anledning skrev
fru Ingemann de to nedenstaaende breve til den da
værende sognepræst for Kollerup, Skræm og H jort
dal, F. V. Lund4). De findes nu i landsarkivet i Vi
borg, Koilerup-Skræm-Hjortdal præstearkiv, pakken
Indkomne breve 1823—60. De giver et indtryk af fru
Ingemanns noget overspændte »romantiske« følsom
hed og samtidig et indblik i hendes religiøse indstil
ling, der ligesom hendes mands maa betegnes som
en idealistisk personlighedsreligion forenet med gam
meldags kirkelighed. I det sidste brev spores myn
stersk indflydelse i den høje vurdering af præstens
embede.
1.
1857 d. 22 August.

S: T: Herr Pastor Lund.
I det jeg melder Dem, at jeg med Dagsposten af
sender mit Altarbillede til Hiortdal Kirke, maae jeg
tillige takke Dem meget for det hiertelige Brev De
skrev mig til i fior. Maatte Maleriet nu tiltale Dem !
gode Herr Pastor ! og maatte det blive til nogen OpD Danmarks Kirker, Tisted Amt s. 353. 2) Eksisterer
ikke mere. Danmarks Kirker, Tisted Amt s. 670.
:l)Danmarks Kirker, Tisted Amt s. 113. 4) Frederik
Vilhelm Lund, f. 1812 i Landet præstegaard (Taasinge), sognepræst for Kollerup-Skræm-Hjortdal 1852
61, derfra forflyttet til Tryggelev-Fodslette paa Lange
land, t som emeritus 1898 paa Frederiksberg.
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byggelse for Menigheden, saa vilde det være mig en
sand Glæde. Jeg har i de senere Aar optegnet hvad
jeg har tænkt mig under Composionen ( !) og Udfø
relsen af mit Billede og ladet en Afskrift der af følge
med Billedet1), da jeg troede, at det maae skee
kunde være af nogen Interesse at opbevare den ved
Kirken, det har jeg nu og gjort ved dette Billede og
sender Dem den heri Brevet. Jeg sender tillige en
Bøn til den, som har med Afpudsningen i Kirken at
giøre, a t han vil sørge for Maleriet paa den tienligste Maade. Jeg veed nok, de er saa god Herr Pastor !
at besørge det.
Med Højagtelse

Lucie Marie Ingemann
fød Mandix

la .
Jesus ligner sig ved Viintræet. Altarbillede i Hiortedals Kirke, malet 1856.
Under Maleriet staar St. Johannes Ev: 15 Cap.
4 V. »Bliver i mig, da bliver og jeg i Eder. — Jeg
er Viintræet, I ere Grenene. Hvor som bliver i mig,
og jeg i ham, han bærer megen F rugt; thi uden mig
kunne I slet intet giøre«2). Christus staar midt i
Billedet. Til Venstre, for os, voxer et Viintræ; til
Højre seer man en Vej og fierne Bierge. Christus
lægger den venstre Haand paa Brystet, i det han
siger: »Bliver i mig, saa bliver og jeg i Eder«. Den
højre Haand lægger han paa Viintræets Stamme,
U Meddelt under la.
2) Fru Ingemann citerer det første punktum i Joh. 15,4
og hele det følgende vers (vers 5). Oversættelsen er
den autoriserede af 1819.
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i det han ligner sig ved det. Hans Blik hviler kiærligt paa os; men der er tillige Vemod i dette Blik;
thi han siger disse Ord paa hans Gang fra Nadvertil Gethsemane. Det var i Afskedstimen han sagde
dem. Disse Jesu Ord anseer jeg for at være de vig
tigste af alle, med Hensyn til vort Forhold til ham,
og giør den luttrende K raft begribelig, som ved Jesus
kan giennemstrømme den Troende.
Lucie Marie Ingemann
fød Mandix

2.
1857 d 21 Septbr.

S: T: Herr Pastor Lund.
Megen Tak for Deres Brev! gode Herr Pastor! og
for, at De saa smukt og omhyggeligt har besørget
alt Billedet vedkommende. Det glædede mig meget
at see, a t Billedet var Dem kiært, og jeg haaber og,
a t Menigheden vil have det kiært, saa meget meer,
som De, paa en saa velvillig Maade, giorde den bekiendt med Billedet; for Præst og Menighed hører
saa nøje sammen, a t der neppe nogensinde virkes til
Velsignelse for Menigheden, uden ved Præstens Med
virkning. Nu Guds Velsignelse fremdeles i Deres Em
bedsførelse.
Med Højagtelse

Lucie Marie Ingemann
fød Mandix

Slægtsgården »Helleris«
SØNDBJERG SOGN, REVS HERRED, THISTED AMT
A f C. R IIS

Før 1664
Selvejergården Helleris.
LØBET AF MIDDELALDEREN var langt den største
part af Danmarks jord kommet under kronen,
adelen eller gejstligheden, men en del bønder var der
dog tilbage, som selv ejede deres jord, det var de så
kaldte »selvej erbønder«.
Tidligere har man været tilbøjelig til at omgærde
de forholdsvis få tilbageblevne selvejerbønder ved
middelalderens slutning med et skær af romantik
eller idealisme, men i virkeligheden har årsagen til,
at disse bønder bevarede »selvejet« (som vist af
P. Rønn Christensen i »Fortid og Nutid« bd. XIV)
været den, at kronen var stærkt interesseret i, at
der stadig var nogle bønder, som skulle betale årlige
afgifter, »skat«, i penge og naturalier til de konge
lige borge rundt om i landet. Adelens og gejstlig
hedens bønder var jo skattefri. Det var altså som
kongelige »skattebønder«, at selvejerne nød den ære
at bevare deres selveje.
Selvejernes afgifter til kronen var samlede i

I
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»skattelæg«, der — sikkert efter ældre forbilleder —
synes oprettede ved rigets genrejsning i 1300-tallet.
For Thys vedkommende var der vist eet skattelæg
bestående af 26—30 »selvejere« eller »skattebønder«
for hvert herred (se P. Rønn Christensen i Hist. å r
bog for Thisted amt 1945, side 219 f.).
Det skattelæg af selvejerbønder i Revs herred,
som selvejergården Helleris tilhørte, skulle yde: 12
skill, grot i leding, 14 får, 14 gæs, 20 høns, 2 føde
nød, 5 td. saltet ål og 17 td. malt — den sidstnævnte
ydelse gaves ifølge lensjordebogen af bønderne som
afløsning for pligten til at køre lyng, tørv og møg
for kronens borg Ørum. Desuden sædvanlig »hestegæsteri« og »skovsvin« af hver gård.
Afgifterne var fordelt mellem selvejerne i herre
det på en noget anden måde, end vi ville fordele en
sådan afgift nuomstunder. Man regnede dengang
ikke med procenter og helst ikke med brøk. Ledings
pengene var lagt på nogle enkelte gårde, der så til
gengæld var fritaget for andre små afgifter. Man
kan altså ikke i Thy som ellers de fleste andre ste
der i landet kende selvejergårde på, a t de betalte
»leding« til kronen.
Helleris havde som sin part fået pålignet følgende
afgift til Ørum: V2 tønde smør, 1 skovsvin (d. v. s.
magert svin), 12 heste gæsteri.
Således anføres afgiften i Ørum lensjordebog 1580
og ofte senere, men da ingen andre af de gamle selv
ejergårde i Revs herred ses at have givet smør i
afgift, tør vi formode, at smørafgiften er en afløs
ning af en oprindelig »skat«afgift i ledingspenge,
får, gæs, høns eller andet.
Den egentlige landgilde — kornskylden — af selv-
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ejergården tilhørte jo »ejerne« af gården, der i mid
delalderen næsten altid var beboerne eller disses
slægt. Slægten havde forkøbsret til kornskylden af
selvejergården, den såkaldte »bondeskyld«. Bonde
skylden af Helleris var 10 tønder (oprindelig måske
12 tønder) byg.
E fter grevefejden fastsloges det, at selvej er bøn
derne i de herreder, som havde deltaget i oprøret,
havde forbrudt deres selveje, og de måtte derefter
erlægge kornskyld til kongens slotte ligesom fæste
bønderne (og desuden fremdeles betale »skat«afgifterne!). Enkelte selvejere var der, som af en eller
anden grund gik fri. I hele Revs herred var der kun
to gårde, Hindsels og Helleris, som var selvejergårde
efter grevefejden. Om årsagen til, at netop de to
gårde bevarede selvejet, berettes der nærmere neden
for.
De ældste ejere.
I »Historisk årbog for Thisted amt« 1933, side
379 f., omtales gården Helleris, og der nævnes præ
sten i Vestervig-Agger, hr. Christen Resen, 1617 som
den ældste kendte ejer af gården. Ved nærmere om
fattende undersøgelser er det dog muligt at føre
ejerrækken noget længere tilbage i tiden.
Der kan ikke være nogen tvivl om, at den selvejer
gård i Søndbjerg sogn, som ifølge præsteindberetningen af 1568 ejedes af »Valdborg Jensdatter i
Holstebro«, har været Helleris. Da Hindsels omtales
andetsteds, er der simpelthen ikke andre muligheder,
det må være Helleris, selv om navnet ikke direkte
nævnes.
Når Valdborg Jensdatter nævnes i præsteindberet-
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ningen uden mand og uden titelen »frue«, kan vi
med temmelig stor sandsynlighed sige, at hun har
været ugift i 1568, og så er det næsten givet, a t hun
har arvet selvejergården Helleris. E r vi nået så langt
i overvejelserne, henledes opmærksomheden på bor
ger Jens Lassen i Holstebro, der 1542 fik kongebrev
på at måtte beholde pantet Hindsels gård og gods,
som han havde i pant af biskop Stygge Krumpen,
»fordum biskop i Vendsyssel«, fordi han ikke havde
været »i flok og følge« med oprørerne.
1551 fik Jens Lassens enke, Ane Christensdatter,
kgl. tilladelse til at måtte beholde pantet, og at de
har haft børn frem går formentlig af en fortegnelse
fra Januar 1552 over kronens len i Jylland, som
står i pant; heri hedder det, at Hindsels gård og
gods i Thy var pantsat til Jens Lassens arvinger i
Holstebro. 1554 afstod Ane Christensdatter sin
panteret til Erik Rud, lensmand på Vestervigkloster
(kgl. sanktion 1556).
Hvis Valdborg Jensdatter har arvet selvejergår
den Helleris efter sin fader, får vi forklaringen på,
hvorfor Hindsels og Helleris ene af alle Revs her
reds selvejergårde undgik at blive inddraget under
kronen efter Grevefejden. Ja, ret beset er det vel
den eneste forklaring, der kan tænkes, eftersom der
ikke i de kongelige registraturer findes omtalt noget
brev, som kan tænkes at have unddraget disse bøn
der på Thyholm fra at komme under kronen. Vald
borg Jensdatter har altså højst sandsynlig været
datter af Jens Lassen.
Derimod er vi på mere usikker grund, hvis vi
også vil vove at fremsætte en formodning om Jens
Lassens afstamning, men da der omtrent samtidig
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med ham nævnes en anden velstående borger i Hol
stebro, der hed Søren Lassen (kongebreve 1549 og
1562), og da navnet »Lassen« i datidens dokumenter
er ret usædvanligt (der skrives almindeligvis »Laur
sen« eller »Lauritzen«), kan der ikke ses væk fra
den mulighed, at Jens og Søren Lassen har været
brødre. I så fald var Jens Lassen ligesom Søren søn
af en velstående borger i Lemvig, rådmand Las Wil
sen, og det er da nok med hustruen, Ane Christensdatter, han er blevet jordegodsejer på Thyholm.
Af et kgl. brev af 28. november 1617, som er ci
teret i »Kancelliets Brevbøger« (se den tidligere om
talte artikel i »Hist. årb. for Thisted amt 1933),
fremgår det, at de % af Helleris ejedes af præsten
i Vestervig-Agger, Christen Povlsen Resen, og det
store spørgsmål bliver da, hvordan og hvornår denne
mand er blevet medejer af Helleris. Sandsynligheden
taler for, at han eller hans hustru er blevet ejere
ved arv, men det kan i så fald vanskeligt være efter
præstens forældre, at Helleris er arvet. Christen
Povlsen Resen var nemlig broder til den berømte
professor Hans Povlsen Resen, som med utrolig
energi og sejghed ved hjælp af sine gode evner ar
bejdede sig frem til at blive en af rigets betydeligste
mænd og endte som Sjællands biskop og Christian
IV’s betroede rådgiver. De var sønner af præsten
Povl Hansen i Resen og dennes hustru i første ægte
skab, Johanne Bertelsdatter. Christen Povlsen Resens hustrus navn endsige hendes afstamning kendes
imidlertid ikke, så der er intet til hinder for, at hun
kan have været en datter af Valdborg Jensdatter, der
i 1568 — formentlig som ung pige — var ejer af
Helleris.
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Følgende sandsynlige ejerrække kan herefter op
stilles :
Jens Lassen, borger i Holstebro 1542.
Anne Christensdatter, hans enke, nævnes 1551 og
1554.
Valdborg Jensdatter, deres datter, 1568.
Hendes datter(?) gift med Christen Povlsen Re
sen, præst i Vestervig-Agger fra ca. 1601, død 1641
( marmorligsten ).
Dennes sønner:
Povl Christensen Resen, Tøttrupgård, nævnes 1657
og 1662 som medejer af Helleris.
Niels Christensen Resen, præst i Ferring, nævnes
1661 og 1664 som medejer af Helleris.
Derefter er ejerne kendte (jævnfør »Årb. f. Thi
sted amt 1933).
De ældste beboere.
Der er især to kilder, man er henvist til, når man
søger oplysning om Beboerne af Helleris i slutnin
gen af 1500- og i 1600-tallet; det er dels Ørum lensjordebøger, hvori gården jo opførtes med de afgifter,
som tilkom kronen, og dels Ørum lens skattemand
tal, der findes fra omkr. 1600. Den sidstnævnte kilde
er vanskelig at benytte, fordi alle sognets beboere
som regel opføres i en lang liste uden gård- eller
bynavne. Også i \ensregnskabeme viser der sig at
være oplysninger at finde om Helleris’ beboere på
denne tid. Følgende beboerrække kan opstilles:
Jens Lassen er den eneste beboer, der nævnes i
lensjordebogen fra 1580. Ved denne lejlighed — det
er første gang, gårdens navn nævnes i de bevarede
skriftlige kilder — skrives navnet »Hillderis«, men
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den fremmede skrivers noget mærkelige måde at
skrive navnet på skal ikke tillægges større betyd
ning. Der kan ikke være tvivl om, at gårdens navn
allerede i middelalderen har været det samme som nu
— Helleris.
Det er vist tvivlsomt, om Jens Lassen virkelig har
været enebeboer i Helleris, for i 1585 (lensjob.) næv
nes han sammen med en anden mand i gården og
1608 og senere sammen med to andre. Der har nok
også i 1580 boet en eller to familier her foruden Jens
Lassens. løvrigt nævnes han i lensjordebøger 1608
og 1612 og i skattemandtal 1603, 05, 08 og 10 (uden
stedsangivelse).
Uvilkårligt overraskes man ved at finde navnet
Jens Lassen på en beboer af den gård, der forment
lig ca. 40 år tidligere har tilhørt en mand med dette
navn — ikke mindst da navnet »Lassen« ikke var
almindeligt brugt i Thy. Helt umuligt er det ikke,
at den Jens Lassen, der her omtales, har været en
dattersøn af borger Jens Lassen i Holstebro og op
kaldt efter ham. Så kunne det måske forklare, at
beboeren Jens Lassen i 1585 (lensjob.) skrives som
»Jens Madsen«; hans fader skulle da have heddet
Mads . . ., og hans fulde navn skulle have været: Jens
Lassen Madsen. Men noget sikkert herom kan ikke
siges.
Mads Ulv (job. 1585) og Mads Madsen (job. 1608
og 1612) har nok været samme person, muligvis
fader til ovennævnte.
Derefter var gården i over 30 år delt mellem tre
familier. Mændenes navne var:
I den tredjedels gård, som i 1612 beboedes af Jens
Lassen: Peder Nielsen, nævnt i lister over »spind-
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penge« til Ørum i 1620’erne. (Spindpenge skulle be
tales, fordi gårdene var fri for at levere spindearbejde for slottet).
I en anden I/3 gård: Povl Nielsen, job. 1608 og se
nere. Sidst nævnt i job. 1618. 1619 er han i job.
afløst af Mikkel Jensen, nævnt mange steder, sidst
i job. 1637.
I den sidste % gård: Mads Madsen (Ulv?) job.
1608, 1612; Mads Pedersen job. 1615 og mange
gange siden, sidst i lensjob. 1637.
Det var de to sidst nævnte tredjedele af gården,
som i 1617 tilhørte præsten Christen Povlsen Resen
i Vestervig. Det frem går af lensregnskaberne, hvori
man kan se, at disse to gårdsparter i tiden 1615—20
var fritaget for at betale den sædvanlige afgift til
Ørum, da de holdt to soldater af gården. Men det,
som man andetsteds fra ved om »soldaterhold« på de
tider, tør man nok gå ud fra, at det er gået slemt
ud over den gamle selvejergård Helleris, så da den
slap fri (i 1621), har den været slemt medtaget —
og så kom krigene! Da en kommission efter kejser
krigen i 1630 rejste rundt og synede kronens gods
i Thy, kom den til det resultat, at de to tredjedele af
Helleris var fuldstændig øde og burde være fuldstæn
dig fri for »landgilde« til Ørum.
Det er lidt uklart, hvordan det herefter gik med
Helleris. I tingbogen 1658—60 skal nævnes et par
bønder, Christen Laursen og Søren Povlsen som fæ
stere, og i Matriklen 1664 nævnes den sidstnævnte
sammen med Thomas Jepsen, men gården var vist
ikke rigtig bygget op efter den store ødelæggelse i
1620’erne, for meget ofte kaldes den blot »øde«, så
ledes f. eks. i lensjob. 1660—61, hvor der hverken
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anføres beboere eller landgilde. I »markbogen« fra
1683 forklares det, at gården gennem mange år
har været »øde« og at den »nu er kgl. majestæt til
dømt«. Det vil formentlig sige, at selvejet er gået
tabt omkring 1680, fordi de årlige afgifter til Ørum
ikke er blevet betalt af den øde gård.
Først fra omkring 1688 er gården blevet rigtig
genopbygget, og nu var der kun een beboer, nemlig
Knud Jensen, men han og de følgende beboere er
udførligt omtalt i årbogen 1933, og skal ikke med
tages ved denne undersøgelse.
Markbogen 1683.
I den ovenfor omtalte markbog fra 1683 er Helleris’ jordtilliggende udførligt omtalt og beskrevet. I
alt væsentligt kan man gå ud fra, at som forholdene
var i 1683, har de også været hundreder af å r tilbage
i tiden. Det ses tydeligt, at Helleris er et gammelt
særbrud — ingen andre gårde har part i jorden til
denne gård, og til Helleris hører kun to agre i et
andet ejerlav, nemlig ager nr. 23 og ager nr. 40 i
Lasagers eller Troeagers fald i Søndbjerg. Det er
umuligt at oplyse noget om, hvordan Helleris er kom
met i besiddelse af de to agre, måske er det allerede
sket i middelalderen.
Af beskrivelsen over jorden til Helleris kan an
føres: Jorden var dels »Brødjord«, der såedes i 3 år
og hvilede i 5 år, og »Havrejord«, som besåedes i
3 år, men hvilede i 10—14 år. Brød jorden var »mid
del jord af mer sand end muld« og bestod af : Eng
fald, 30 agre, et fald vest for gården 19 agre, Lang
jord 10 agre, Bjerrevang 22 agre — dette var »Brød
jorden«. Havrejord: Vestertoft 9 agre, Nørtoft 5
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agre, Nørre mark 16 agre og Holmfald 12 agre. Ialt
123 agre, hvortil så kom de to agre i Søndbjerg mark.
Har godt hø 1 læs, mosehø 1 læs. Kan græsse på
overdrevet 4 høveder og på den hvilende jord 8 høve
der. Har skårtørv til daglig fornødenhed i eget kær
at bruge i 30 år.
Senere: Forskrevne mand har fladtørv til daglig
brug og fornødenhed. Lyng- og skovtørv køber og
henter de, hvor det bekommes kan, gavn- og byg
ningstømmer hentes i Lovsyssel (Løversyssel), som
er 14 mil derfra. Til mølle har de årlig 2 mil at køre.
Eftersom hele sognet ligger langs Limfjorden, be
nægtes dog ganske ingen fiskeri at bruge. Ellers be
rettes, at nogen fattige husfolk bruger fiskeri med
pulsvåd.
Ialt udgjorde det dyrkede areal til Helleris:: Brød
jord 685327 kvadratalen, havrejord 270508 kvadrat
alen, tilsammen 955835 kvadratalen eller ca. 70 td.
land, men hertil kom så engene og part i overdrevet.

Af Anton Lomborgs
erindringer.
Ved TORSTEN BALLE.

Skomager Anton Lomborg var født i Tisted
26. juli 1834, søn af hattemager Jens Lomborg
og broder til Christian Lomborg, senere fuld
mægtig i Tisted. Han tog borgerskab i Tisted
som skomager d. 20. marts 1860 og blev d. 26.
juli 1861 gift med Amalie Larsdatter, født i
Sæby d. 17. marts 1841, datter af avlsbruger
Lars Johansen; hun døde d. 12. december 1898,
og derefter blev Anton Lomborg d. 4. juni 1905
gift med Alma Bak, født d. 9. februar 1874. Han
døde d. 12. juni 1914 og hun d. 31. august 1953.
Skomager Lomborg var i sin tid en kendt
og højt agtet mand i kirkelige kredse i Tisted
og i omegnen. I sin ungdom blev han kristelig
vakt og var siden en af de første, der sluttede
sig til den grundtvigske bevægelse her på eg
nen. Hans erindringer om denne bevægelses
frembrud og udvikling giver et godt bidrag til
belysning af det kirkelige liv på egnen fra 1850
til 1900. Erindringerne, som er ufuldendte, er
skrevet ca. 1910. I det følgende udtog af dem
er referater af møder, rejseerindringer og en
kelte bemærkninger af personlig art udeladt.
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1. Erindringer fra Barndomstiden.
Jeg mindes, da jeg var 31/? Aar, at jeg da en Nat
blev baaret ind til min Bedstefader. Moder var syg,
og de havde kuns een Stue. Moder skulde have en
lille, men jeg husker, hvorledes jeg græd, at de vilde
tage mig af min egen Stue og fra min Moder. Næste
Dag fik jeg Lov at komme ind til Moder og vilde
have det Løfte af hende, at den slemme Jordemoder
ikke maatte komme her mere.
Da jeg var 5 Aar, kom jeg i en Pogeskole. Det var
i et lille Huus nede ved Havnen. Det var en lille
Stue; der var et Bord og en 3—4 Skamler, vi sad
paa. Lærerinden laa i Sengen, men havde et langt
Spanskrør, og naar vi stavede forkert, saa fik vi et
lille Smæk, enten paa Hovedet eller Hænderne, hvor
det kunde træffe. Men en Dag i Frikvarteret havde
vi nok været for længe ude. Saa kom en Toldbetjent,
som boede i samme Huus, og raabte til os, at nu
skulde han hente en Sæk, og saa skulde han bære os
ned i Havnen og drukne os allesammen. Vi blev
alle betaget af Angst og løb ind paa Retiraden, men
efter den Dag fik de mig ikke til at gaa i Skole der
mere, thi jeg vilde ikke druknes. Ja, det var en sør
gelig Skole, for Barne-Hjertet fik intet.
Jeg kom saa i en anden Skole, som var for de mere
velhavendes Børn. Skolestuen var mere hyggelig og
Lærerinden ogsaa, men alt skulde læres udenad, og
den, der ikke kunde sin Lektie, maatte blive i Skolen,
til den havde lært den.
Saa kom jeg i Borgerskolen. Det var en halvdags
Skole den Gang; der var kuns 2 Lærere. Ogsaa der
var det en Fortsættelse af denne Opremsning, og
sjelden blev der fortalt enten Bibels- eller Danmarks-
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Historie, saa Skolen blev i Grunden betragtet som en
Slags Fangenskab. Det eneste, der blev gjort for
Børnene i Skolen den Gang for at glæde dem, det
var St. Thomasdag om Eftermiddagen. Da kom vi
med Lys til Lærerne, og saa fik vi Chokolade og
maatte saa lege i Skolestuen. Det var det højtidelige,
vi kendte til i Skoletiden.
E t lille Træk, som tildrog sig — jeg var vist en
12 Aar, men som jeg endnu mindes, jeg er 76 Aar
— det var den Dag, jeg var ude at lege med andre
Drenge, og saa var der noget, vi blev uenige om;
jeg lod da en styg Ed udgaa af min Mund, men i det
samme var det, som Aandens Røst lød til mig: »Ved
du, hvad det er, du udtaler«. Og jeg husker, at jeg
blev baade skamfuld og bange. I Hjemmet maatte
sligt ikke høres. Vel var de ikke den Gang bevidst
som Kristne, men min Moder var født i, hvad vi tør
kalde et gudfrygtigt Hjem, og der var nedlagt Spi
rer, som senere kom til at gro i hende.
Saa husker jeg, den Gang Rygtet løb om, at Rens
borg Slaver var givet løs ; saa var det en Dag i Sko
len, at den ene af Lærerne kom og kaldte den anden
Lærer ud paa Gangen, og vi Børn var klar over, at
det var Slaverne, det drejede sig om, og der blev
med et et saadant Krigersind i os alle, saa det endte
med, at vi fik Lov at gaa hjem. Saa kom den ene
Stafet ridende efter den anden: Saa var de kommet
til Salling — og nu brændte de Byer af! Og Borger
koret blev udkommanderet og skulde møde med deres
Vaaben, og der skulde være Vagt baade Dag og Nat.
Der var saa en Nat, at Mændene fra Brond kom
marcherende, alle bevæbnede med Forke og Høleer;
saa blev Vagten kaldt til Vaaben, thi de mente, at
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det var Slaverne, der kom. Der blev nede paa Huelgaardsbakke kastet en Fordybning, som skulde være
en Slags Skandse. Der blev kjørt en 3— 4 gamle,
rustne Kanoner ud, som skulde skyde Slaverne, naar
de kom Vesten for Dragsbek, men Kugler tror jeg
ikke, de havde nogle af.
Da jeg var 14 Aar, blev jeg konfirmeret, og det
var ved Præsten som i Skolen, det var tør Oprems
ning. Ja, vi havde ogsaa Stiil ved Præsten. At det
stod meget smaat til med det kirkelige Liv her i Thi
sted, kan jeg fortælle om. Jeg var Kordreng i læn
gere Tid, og det kunde skee, at dersom det var daarligt Vejr, enten Regn eller Sne, saa var der flere
Gange, der kunde kuns komme en 3—4 Mennesker
i Kirke. Saa spurgte Præsten gjerne, om de vilde,
han skulde prædike for saa faa. Saa sagde de nej,
og saa var den Tjeneste forbi. Paa den Tid var Sto
lene lukkede i Kirken, og ingen kunde komme ind i
en Stol, uden de havde Nøgle. Ja, den nordre Gang
var dog fri, at man kunde sætte sig, hvor man vilde.
Det var trange Tider for Kristenlivet i Thisted ; thi
der var som et aandeligt Mørke over baade Skole
og Kirke.
2. Ungdomsaarene.
Da jeg var konfirmeret, skulde jeg i Lære. Jeg
havde Lyst og Anlæg til Handelen, og det var ogsaa
altid min Leg i Barndommen, men det var ikke i de
Dage, Forældre havde Forstaaelse af, hvad Barnets
Fantasi viste hen til. Nej, et Haandværk skulde jeg
lære. Min Fader vilde, jeg skulde være Skrædder,
men det sagde jeg bestemt nej til. Saa valgte jeg at
blive Skomager. Jeg kom saa i Lære hos et Par
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yngre Folk, men i alt viste den Tid en sørgelig Op
fattelse af, hvad de skyldte sine Tjenere. Vort Væ
relse at sove i var det aabne Loft, hvor Sengene stod
under det bare Tag, saa det baade regnede og sneede
ned i Sengen til os. Og der var en Svend, han vilde
arbejde Vinteraftener til 11—12, og Mesteren vilde
tidligt op om Morgenen, og Drengen maatte ikke gaa
i Seng førend Svenden og skulde op om Morgenen,
naar Mesteren kom op. Og da jeg var svag af Hel
bred, endte det med, at jeg blev syg, og da de ikke
vilde sørge for, at der kunde blive et ordentligt Sove
værelse, kom jeg i Lære et andet Sted.
Det var nok et saakaldt Værelse med et tyndt
Bræddeskillerum, men de bare Tagsten var hvide af
Rim om Vinteren, og Værelset maatte jeg selv holde
i Orden og selv rede min Seng. Men man lærte at
være Tjener og ikke at spørge, om det var Arbejde,
Mandfolk skulde udrette, og det er kommet mig til
gode i mit Liv.
Der indtraf ogsaa et Tilfælde — jeg var nok en
17—18 Aar — en Aften, jeg gik og talte med en an
den Dreng paa Gaden, og saa lige med et var det,
som en Stemme i mit Indre sagde: »Der vil ske en
Forandring«. Skjønt det var uklart for mig selv,
udtalte jeg: »Jeg tror, jeg kommer til at tjene vor
Herre«, skjønt Livsbevægelsen endnu ikke var be
gyndt her i Byen. Saa fik Sognepræsten1) en Kapel
lan — han hed Julius Lassen2) — og det varede
ikke længe, før der begyndte at blive Røre, thi det
var en Forkyndelse, de ikke var vant til at høre.
Fuldmægtig Lindholm havde været i Kjøbenhavn
for at læse til Jurist. Han var saa kommet til at
høre Biædel2), som nok havde særlige Evner til at
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vække. Da de saa var kommet hjem, søgte de at
paavirke andre, og de talte — som var naturligt —
først med deres Forældre og Søskende om, hvor
skjønt og godt det var a t tjene den levende Gud, og
det varede ikke længe, førend mine Forældre, og vi
var tre Brødre, vi kunde daglig samles om det bedste.

Anton Lomborg og Hustru

Lindholms Forældre kom ogsaa snart med ogsaa
hende den unge Pige, der senere blev min Hustru.
Hun var konfirmeret af Julius Lassen og havde ved
hans Hjælp faaet hendes Øjne opladt. Der var ogsaa
en Datter af Dyrlæge Møller; det var de faa til at
begynde med her. Vi var saa samlet hver Søndag, og
der blev saa gjerne læst en Prædiken af Luther, og
det var mest Brorsons Salmer, vi sang af »Troens
rare Klenodie«. Men Bevægelsen bredte sig mer og
mer her i Byen, saa der var ikke saa lille en Flok, der
gjerne vilde samles til fælles Opbyggelse med Sam
taler og Sang. Men det var Kamp-Tider, thi paa
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Gaderne kunde de pibe gjennem Fingrene af os og
raabe efter os, om vi havde været henne at faa den
Helligaand. En Eftermiddag, vi var samlet nede
hos Lindholms, kom der en Sten ind ad Vinduet til
os, men alt dette bidrog til at staa fast i Kampen.
Det gik saa jævnt godt, indtil den gamle Præst døde.
Saa skulde der kaldes en ny Sognepræst. Lassen
blev en Tid her i Byen. Han blev Lærer for Kammer
herre Rosenkrantz’s Børn. Kammerherreinden satte
megen Pris paa Julius Lassen. Det kunde ogsaa skee,
at Lassen kom til at prædike for Wesenberg4), og
det var en Festdag, naar han prædikede for den lille
Vennekreds.
Men som Vækkelses-Tiden kan i meget være skjøn,
thi da er Venneglæden varm, saa kan der ogsaa være
mørke Sider derved, thi der er lidt af ErfaringsLivet. Det er mere Følelse, og det kom ogsaa til at
vise sig her, thi der begyndte straks en alvorlig
Kamp inden for Vennekredsen, idet en Deel ikke
kunde føle dem tiltalt eller støtte dem til den ny
Præst. Det var Provst Paludan-Müller^). Der var
saa et Par Stykker af de misfornøjede, som rejste
til Kjøbenhavn for at faa en Præst. De kom i Berø
ring med Pastor Grzmnet6), som jo var udtraadt
af Folkekirken. Han sendte saa en Mand, som skulde
være Præst for dem. Manden hed Kruhl, og en Tid
var der ikke saa lille en Menighed. Men snart split
tedes det ad, og jeg tror, at Grunden til dette var,
at de var gaaet paa egen Haand og selv havde lavet
en Menighed. Jeg var saa ung dengang og var næ
sten aldrig fri for paa alle Maader at slutte mig til
dem, og det var jo gamle Venner, man skulde skilles
fra, saa det var en Kampens Tid. Men Gud skee
Lov, jeg blev bevaret.
9
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Grundtvigs Livssyn paa Daab og Nadvere kjendte
vi ikke, havde neppe hørt Grundtvigs Navn. Der var
begyndt at komme smaa Hefter af Grundtvigs Sal
mer, som vi blev meget glade ved at synge, men der
var ikke noget, der hed Missions eller Grundtvigia
nere.
En lille Begivenhed fra den Tid skal ogsaa om
tales. Det var Søndag Formiddag. Min Broder og
jeg var gaaet ned til Fuldmægtig Lindholm, og saa
kom Kresten Kold ogsaa derhen. Han var hjemme i
Besøg. Vi kom saa til at tale om, at der var en Del
af Vennerne, der vilde til selv at danne en Menig
hed. Saa sagde Kold: »Hvad mon de vil sætte i Ste
det for det gamle, som er os overleveret af vore
Fædre?« Han tog saa Indgangsbønnen frem og
sagde: »Mon de har noget bedre at begynde de
Kristnes Gudstjeneste med. Jeg tro r det ikke«. Og
jeg kan endnu, hver Gang jeg mindes Kold, ligesom
høre, han stod og udtalte Ordene. Men hans Ord var
ogsaa aandsbaaret.
Det var kun her i Thisted, det kristelige Liv viste
sig. Ude paa Landet laa alt som i en Søvn. Men naar
Biskop Kierkegaard kom paa Visitats, da var det
Højtidsdage for os. Saa hørte vi ham altid. Han
havde en sjælden Evne til at tale med Børnene. I
Skjoldborg Kirke gav han en lille Pige det Spørgsmaal: »Kan vi sige, at alt, hvad der skeer med os,
er Guds Villie? — Nej, mit Barn, thi dersom du til
Exempel gaar ind paa en Danse-Stue og brækker dit
Been, saa kan du ikke sige, det var Guds Villie; thi
din gode Engel blev staaende uden for Døren. Den
kunde ikke følge dig derind«. I Vester Vandet Kirke
spurgte han en lille Pige: »Naar du hører om en
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eller anden, at den er falden for en eller anden Last,
er det saa Ret at udbrede dette? — Nej, thi da kan.
det let gaa saaledes, at du selv kan falde paa aaben.
Gade og blive spottet af alle«. Ligeledes var det gri
bende at høre ham messe Velsignelsen fra Alteret.
Det var nok sidst i Halvtredserne, at Pastor Obel
i Hillerslev fik Kapellan. Det var Faaborg7). Jeg tro r
ikke, han var aandelig vakt, da han kom til Hillers
lev, men der var en gammel troende Lærer, som hed
Petersen*). Han fik en god Indflydelse paa Faaborg,
saa der gik vi fra Thisted ofte ud for at høre ham
prædike. Men han var meget nervøs; var der til
Exempel en lærd Mand med, kunde han ikke præ
dike. Denne Lærer Petersen var meget svag, men
hvor var det godt at høre ham i Kor døren; ja, det
Var Bøn.
Fortsættes i næste Aarbog.
1) Marcus Christian Vilhelm Michelsen, sognepræst i Tisted
1837—55.
2) Julius Villiam Georg Lassen, f. 1817 i Birkerød, pers. ka
pellan i Tisted 1854—55, senere sognepræst i Dollerup
• 1860—67 og i Vindum 1867—78, død 1878.
3) Nicolai Gottlieb Blædel, præst ved Garnisons kirke 1853
—59.
4) Thomas Neergaard Wesenberg, res. kapellan i Tisted og
sognepræst i Skinnerup 1851—71.
5) Jens Paludan-Müller, sognepræst i Tisted 1855—64,
provst 1856.
6) Niels Petersen Grunnet stiftede en frimenighed i Køben
havn 1855. Se f. eks. Dahl og Engelstoft: Dansk biogra
fisk Haandleksikon.
7) Frederik Christian Faaborg, pers. kapellan i Hillerslev
1853—58, senere sognepræst i Albæk-Voer 1873—92, død
1908.
8) Parmo Carl Petersen, lærer i Hillerslev 1873, se årbog
1923.
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Historisk Samfund og Museet
Den aarlige Generalforsamling afholdtes d. 30.
Juli paa Museet, hvor Formanden, Læge Toft, gav
en Beretning om Samfundets Arbejde. Dernæst min
dedes Formanden afdøde Lærer Jacobsen i Øsløs,
der i over 30 Aar har været Samfundets Repræsen
tant og i 20 Aar har siddet i Museets Bestyrelse og
udført et stort og interesseret Arbejde, for hvilket
han fortjener en stor Tak. Han omtalte ogsaa en
anden interesseret og hjælpsom Mand, Lærer Grusgaard, Hvidbjerg, Thyholm, der har forladt Thy og
skal takkes for godt Medarbejderskab i mange Aar.
Redaktør Lustrup oplæste dernæst Regnskabet,
der balancerede med 9240 Kr., og rettede en Tak til
alle, der gennem deres Bidrag har støttet Foreningen,
saaledes 22 Sogneraad. Foreningen har nu ca. 1000
Medlemmer.
Til Bestyrelsen genvalgtes Læge Toft, Redaktør
Lustrup og Togfører Svalgaard.
Den aarlige Udflugt, som Hist. Samf. arrangerer
sammen med Turistforeningen, fandt Sted d. 22.
August. Fra Thisted kørte ca. 80 Deltagere i Busser
og Privatbiler ad ret ukendte Veje, som mange ikke
tidligere har befærdet, over Tilsted, Næstrup, Horn
strup Mark, Snedsted, Nørhaa, Svankjær til Ørum
Kirke, hvor Overbibliotekar Grønkjær fortalte om
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Kirken og dens Inventar. Dernæst kørtes videre ad
smalle Veje mellem Flade Sø og Vesterhavet til Ag
ger. Ved Kaffebordet paa Hotellet fortalte Skole
inspektør Riis-Olesen lidt om Egnens Historie, lige
som Grønkjær fortalte om den omskiftelige Tilvæ
relse, som Agger Sogn har været ude for, og han
læste til Slut det Afsnit af Blichers »Vestlig Profil
a f den cimbriske Halvø«, hvor Digteren skildrer sit
Besøg i Agger. E fter Kaffen kørte man ca. 8 km
ud paa Aggertangen ad en nyanlagt Vej og saa de
mægtige Digeanlæg og Havet med Udsigt til Thy
borøn. Selv om det under hele Turen havde været et
regnfuldt og diset Vejr, var Deltagerne enige om,
a t det havde været en interessant Udflugt. Hjem
turen gik over Vestervig ad den gamle Vej til Hurup
og ad Hovedvejen til Thisted.
Den 1. September aabnedes Museet for besøgende
efter at have været lukket i ca. 10 Maaneder paa
Grund af Tilbygning ud mod Kirkegaarden og den
Omordning, der skulde foretages som Følge heraf.
Dagen før holdtes en lille Indvielsesfest, ved hvil
ken Museets Bestyrelse og en indbudt Kreds af Re
præsentanter for Amt og Kommune og forskellige
Institutioner, som Museet er Tak skyldig, foretog
en Rundgang i de gamle og de nye Lokaler for til
Slut at samles i den saakaldte Thistedstue til et Glas
Vin og et Stykke Kransekage. Her bød Museumsleder
Viceskoleinspektør P. L. Hald, velkommen og ret
tede en Tak til alle dem, der ved Tilskud, Arbejde el
ler Hjælp paa anden Maade havde bidraget til, at
Museet nu kunde fremtræde i saa smuk en Skik
kelse. Formanden for Historisk Samfund, Læge E.
Toft, Vestervig, gav et Rids af Hist. Samf. og Mu-
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seets Udvikling gennem de 50 Aar, de har bestaaet,
og udtalte Ønsket om, at Udviklingen maatte fort
sætte og Museet forblive en Kulturfaktor for By
og Amt. Derefter gav Museets Kasserer, Redaktør
Lustrup, nogle Oplysninger om selve Ombygningen
og om den finansielle Side af Sagen, og Arkitekt
Foged mindedes Tiden for 19 Aar siden, da Gros
serer Spangberg besluttede sig til at skænke sin
Villa til Museet. Borgmester Aksel Mikkelsen og
Dommer V. Johansen lykønskede Museets Bestyrelse
og dets Formand med det gode Resultat. Der ud
bragtes et Leve for Museet, og til Slut mindedes For
samlingen afd. Redaktør Aaberg og Kunstdrejer
Bunch, der begge i sin Tid gjorde en betydelig Ind
sats for Museet og Historisk Samfund.
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Historisk Samfunds Regnskabs
oversigt for 1953—54.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

INDTÆGT:
Kassebeholdning
....................................... Kr.
Statstilskud .................................................. „
Thisted Amtsfond ........................................ „
Fra 22 Sogneraad........................................... „
Jubilæumsgaver ........................................... „
Solgte Aarbøger ........................................... „
Kontingentrestancer .................................... „
Renteindtægt ............................................... „
Refusion ...................................................... „
Medlemsbidrag (990 M edl.)....................... „

338305
70000
30000
22000
40000
8125
4800
8748
6996
395100

Ialt.. Kr. 9240 74

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

UDGIFT:
Aarbogen, Trykning m. v............................ Kr.
Honorarer for Bidrag til Aarbogen ........... „
Tilskud til Museet ........................................ „
Møder og Udfl................................................. „
Medhjælp ...................................................... „
Clichéer og Tryksager ................................ „
Dansk histor. Fællesf..................................... „
Porto o. a. Udgifter........................................ „
Kassebeholdning
........................................ „

2723 00
450 00
500 00
355 08
125 00
391 95
174 00
203 88
4317 83

Ialt.. Kr. 9240 74
Thisted, 28. Maj 1954.
J. J. LUSTRUP

Thisted Museums nye Tilbygning
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Thisted Museum
Oversigt over Museets Erhvervelser fra l.Ju n i 1953
til 31. Maj 1954

Oldsagssamlingen.
Forskellige Fund ved Kloakudgravning i Drags
bæk, Stkr. af Hjortetakker, Knogler modtaget ved
Chr. Vangsgaard og Alfred Bjerre Kristensen. Ved
Nedlægning af Gasrør i Kr. Koldsgade: forskellige
Flintarbejder, væsentligt Flækker og Skiveskrabere.
Tyndnakket sleben Økse fra Fjordholme (Niels Jen
sen, Klim), Pilespids, tresidet (Ingvar Jensen, Ves
løs). Forskellige Arbejder i Flint, saaledes fra Hans
Ingolf Madsen, A. Pedersen Heltborg, Otto Tinggaard, Flemming Jensen; Samling af Flintværktøj
fra Vesløs Huse, Vildsund og Skjoldborg fra Lærer
A. M. Sørensen, Tousig, ligeledes fra Peiter Hedegaard, Tilsted. Broncesværd fra Flynderhøj, Husby.
Ravperler, Lerkarskaar fra Leonhardt Christensens
Mark. Forskellige Lerkarskaar fra Kovstrup, Ørum
Sogn. Kværnsten af Lerglimmerskifer med Granater
fundet i Morup Mølleaa, modt. af Anker Frederik
sen, Ørum. Endvidere ved Bytning af lokale Fund
med Aalborg Museum er indkommet Fund fra Sjørring Volde bestaaende af 3 Jernøkser, 2 Lansespid
ser og et Metalkar.
Til Husholdningen
Mangelbrædt samt Sølvske (Godik Larsen, Østerild) ; Bismer (Anna Stensgaard, Hurup) ; Valke-
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brædt (A. Knudsen, Sperring); Peblingebøsse o:
Kridthus (Chr. Skriver, Sperring) ; 2 Tekander, Fa
jance (Jenny Jensen, Sønderhaa) ; Messingdaase (M.
Skadholm, Grønningen) ; 4 Fajancetallerkener (Fru
Judith Møller, Thykiersvej ).
Paaklædningssager.
Uniform med Huer og Kaarde (Toldforvalter Hal
mark, Thisted) ; Brudekyse (Karen Vestergaard,
Agger) ; Modest, Sløjfe og Kæde (Fru Overgaard,
Askov) ; gi. Borgervæbningskasket (Sadelm. Dollerup) ; 1 Par Muffediser m. Perler (Fru Inger Jø r
gensen) ; Lærredsskjorte (Otto Christensen, Fjerritslev) ; Tegnebog mrkt. 27/« 1805 (Mine Lynge,
Thisted) ; sort Sjal med Fryndser samt Potpourrikrukke (Fru Vagners Dødsbo).
Til Mønt- og Medaljesamlingen
er modtaget Gaver fra Plantør Geleff, Lodbjerg,
Lars Peter Rohr, Thisted, og Carl Eliassen, Thisted.
Bøger, Dokumenter, Tryksager
er modtaget fra J. Christensen, Møllevej, Jenny
Eriksen, Kronborgvej, Landsretssagf. Rasmussen,
Thisted, Fru Kaja Pindstrup, Aarhus, J. Kjær,
Skyum, P. Krogh, Th., Tranberg Poulsen, Struer,
David Kjærgaard, Th., Niels Agerholm, Skinnerup,
og Sloth Odgaard, Th.
Malerier, Billeder, Fotografier o. s. v.
fra Frk. Ebba Gram, Togfører Svalgaard. Anders
Knudsen, Søgaard, Sperring, Kbmd. Jens Larsen,
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Th., Læge Toft, Vestervig, Bogb. Weber, Køben
havn, Aage Kristensen, Th., Tandlæge Nordentoft
Nielsen, Th., Inga Dambrowska Petersen, Th., Irne
Christensen, Th., F ru Overgaard, Askov, Direktør
Dam, Aarhus, Kirstine Tovdal, Hillerslev, Trykker
Jensen, Th., Frk. Bahners Dødsbo, Direktør Søren
sen Bornerup, Th., A. Overgaard, Hillerslev, Fru
Brygmester Jørgensen, Th.
Andre Erhvervelser.
Skræppe samt Redskaber til Tørvegravning, Kr.
Godiksen, Fladsk jærgaard, Bedsted, Regnestok
(1757), Marskandiser Poulsen, Th., Lyngle, Redaktionssekr. Egebjerg, Th., Bæreaag, Vagn Jensen,
Sperring, Træplov med 1 P ar Stavtræ, K. Knud
sen, Villerup, Flydevægt, J, Jensen, Østerild, Drag
kiste mrkt. A. M. S. D. 1779, Brødrene Hansen, Han
sted, Signet, A. Overgaard, Hillerslev, Penalhus
med Griffel, Musiker Tange, Th., Genstande, som
har tilhørt Stine Kudsk, Nors, Kirstine Tovdal, Hil
lerslev. I Arv efter Frk. Emma Nordentoft, Th., har
Museet modtaget Dagligstuemøbler med Hestehaarsbetræk, Billeder o. s. v., ialt omfatter Gaven ca. 50
Genstande.
Samtlige Givere og de Institutioner, der støtter
Museet, bedes modtage dets bedste Tak, og ligeledes
Tak for den Interesse, der vises Museet.
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To bøger
På eget forlag har pastor Ludvig M e h r, Rær, udsendt
en bog: LIVET PA HANSTHOLM, hvori der livfuldt og
interessant fortælles om personer, om det kirkelige liv, om
fiskeriet og dets vanskelige kår, om den gamle skudefart
o. m. m., til dels på grundlag af beretninger fra folk på
egnen.
Bogen rummer mange gode skildringer; således får man
i korte træk et smukt og karakteristisk billede af den stovte
Jeppe Dige, den sidste skudehandler på Hanstholmen.
Bogen fås ved henvendelse til forfatteren. (Prisen er
4,75 kr.).

Efter mange års ihærdigt arbejde har gårdejer Martin
O d g a a r d , »Kilevang«, Harring, nu afsluttet sin bog om
SLÆGTEN ODGAARD fra Thyholm. Denne bog vil være
af stor interesse, ikke alene for de mange her på egnen, der
på mødrene eller fædrene side har tilknytning til slægten,
men også for andre. Bogen omfatter også en oversigt over
SLÆGTEN RYSGAARD fra Hundborg. Forfatteren mod
tagerne bestillinger på bogen.
R ed.
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Mikrofilmkopier på Biblioteket
for Thisted by og amt
Kopier af følgende arkivalier findes nu på biblioteket,
hvor de kan benyttes ved hjælp af læseapparatet.
Folketællingen 1787: Tisted købstad, Tilsted by.
Folketællingen 1801: Rær, Hansted og Vigsø sogne, alle
sogne i Hundborg herred undtagen Tisted købstad.
Folketællingen 1834: Tilsted by.
Folketællingen 1845: Alle sogne i Hillerslev og Hund
borg herreder undtagen Tisted købstad, Snedsted, Harring,
Stagstrup, Sønderhaa og Hørsted sogne.
Hartkornsspecifikationer 1778 for Hundborg og Hillerslev herreder (lister over alle landejendomme, deres hart
korn, brugere og ejere).
Markbøger 1683 for Tilsted og Torsted byer (opmåling
af markerne, der er navngivet, lister over ejendommenes
hartkorn, brugere og ejere).
Desuden findes en ekstrakt af Tisted kirkebog 1649—75.
Arbøgerne for de kommende år vil bringe supplerende
fortegnelser.

MEDLEMSFORTEGNELSE
FOR HISTORISK SAMFUND
Thisted By:
Sparekassedir. A. J. Andersen.
Kontorbest. Christensen.
Ors. Dybdahl Andersen.
Boghdl. Poul Christensen.
Viceskoleinsp. A. F. Antonsen.
Installatør Bjerre Christensen.
Delikatessehdl. Edv. Agerholm.
Hestehdl. C. Smed Christensen.
Boghdl. N. Christensen.
Overpostbud Chr. Andersen.
Slagterm. Ch. Agerholm.
Fru Ejnar Christensen.
Hotelforpagter J. S. Andersen. I Købm. Fredskild Christiansen.
Murerm. J. K. Andersen.
Prokurist Børge Christensen.
Lokomotivfører Aug. Andersen.
Slagteridir. Clausen Christensen.
Pens. Kontroltelef. M. Agerholm. Malerm. Anders Christensen.
Pens. Lærerinde Frk. K.
Læge A. Dolmer.
Andersen.
Branddir. H. Dolleris.
Tandlæge F. Dybeck.
Viceskoleinsp. A. Bangsgaard.
Gdr. Jeppe Dahl.
Frugthandler A. Bisgaard.
Boghdl. C. E. Balleby.
Amtmand H. Egedorf.
Urmager E. Bendixen.
Depotbest. Chr. J. Elbrønd.
Fru Borgmester Bjerregaard.
Konditor E. Enggaard.
Biblioteket i Thisted.
Dir. M. Eriksen.
Dir. Alb. S. Bornerup.
Revisor A. Brandt.
Arkitekt J. Foged.
Viceskoleinsp. A. C. Frederiksen.
Mægler S. Bjerre.
Amtslæge L. Folke.
Ørelæge P. J. Bertelsen.
Konsulent F. C. Frandsen.
Red. C. Brunsgaard.
Maskinfabr. L. Bach.
Lærer Fromholt.
Bogbinderm. J. Bjørnstrup.
Barberm. N. C. Falkenberg.
Landinsp. Poul Boe.
Lrs. M. Funch.
Murer Henry Bach.
Lærerinde Frk. A. N. Friis.
Fabrikant Carl Bendixsen.
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Lærer Arne S. Grøn.
Købmand P. C. Graversen.
Lærer E. S. Gade.
Overbibi. N. Grønkjær.
Fotograf Gram.
Lærerinde Frk. S. Gjødesen.
Fru Karetmager Gravesen.

Lærer H. E. Jensen.
Fabrikinsp. Frk. Hunderup Jen
sen.
Sognepræst E. Jessen.
Bankdir. W. Jensen.
Bogtrykker Abildg. Jacobsen.
Bogholder Chr. Jensen/
Købmand Peter Jensen.
Bankdir. K. Hertzum.
Red. Kjeld Jensen.
Dir. Laur. Jensen.
Læge O. Hintze.
Assurandør Brink Hansen.
Isenkræmmer Otto Jensen.
Fhv. Hotelejer E. Jespersen.
Viceskoleinsp. P. L. Hald.
Lærerinde Frk. J. Garnæs-Han- Nattevagt H. O. Jørgensen.
sen.
Stadsskoleinsp. Aage Jørgensen.
Politimester Herting.
Overlærer Mar. Jørgensen.
Postass. Frk. A. M. Holm.
Glarmester J. C. Johansen.
Bibi. Frk. Westh Hansen.
Manufakturhdl. Aage Jagd.
Lærer Vagn Hansen.
Fhv. Maskintrykker M. Jensen.
Kriminaloverbetj. H. Hald.
Stenhuggerm. Børge S. Jensen.
Civiling. J. Houe.
Dommer V. Johansen.
Lrs. B. P. Hove.
I Civiling. Aage Jensen.
Guldsmed C. V. Henningsen.
Billedhugger N. V. Jensen.
Lærer Kurt Jensen.
Konsul Rich. Hove.
Snedkerm. L. S Hvass.
Skinnebusfører Tage Jensen.
Overdyrlæge S. K. Jørgensen.
Murerm. A. Hvid.
Landinsp. H. C. Herling.
Amtsvejinsp. I. Jørgensen.
Frk. Marie Hansen.
Snedkerm. Ejner Jensen, Bisgsg
Blikkenslagerm. J. Handest.
Købmand Johs. Haaning.
Driftsdir. Vald. Knudsen.
Togfører H. C. Hansen.
Købmand Har. Kamp.
Fru Apoteker Kierulff.
Kirkegaardsinsp. Hasselstrøm.
Best. K. J. Kristensen.
Provst Hjortsvang.
Fhv. Amtsfuldm. K. Karner.
Arkitekt P. Hansen.
Rentier L. C. Kappel
Lektor Frk. E. Hvid.
Carl C. Kjærs Enke.
Sparekassebogh. Høgholm.
Støbegodshdl. Aage V. Kjær.
Postkontrah. Nystrup Hansen.
' Sparekassedir. Ravn Klausen.
Arkitekt J. F. Iversen.
I Slagtermester J. Kloster.
Fhv. Borgmester Chr. Iversen.
Konditor K. Krabbe.
Amtsforvalter Israelsen.
I Købm. Fru Krogh Nielsen.
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Lærerinde Frk. I. Kappel.
I Ekvip.hdl. E. Møller.
I Tømrerm. Johs. Mortensen,
Tømrermester Kr. Knudsen.
Forv. Chr. P. Krogh.
i Fru Mariane Møller.
Konsulent Harry Kristensen.
Prokurist Knudsen.
Købmand H. Nordentoft.
Postmester Kjeldbæk.
Landsretssagf. Hjerrild Nielsen.
Overlæge Holger Nielsen.
Tandlæge Sv. Kloster.
Tandlæge N. Nielsen.
Kredsdyrlæge Johs. Kjeldbjerg.
Stadsdyrlæge N. Nørgaard.
Assurandør A. Kornum.
Pens. Godseksp. C. Nielsen.
Købmand N. P. Nielsen.
Toldforv. S. C. Lund.
Isenkr. Alfred Nielsen.
Manufakturhdl. H. Langgaard.
Overlærer P. Høegh Nielsen.
Forretningsbest. Søndergaard
Direktør N. C. M. Nielsen.
Larsen.
Tømmerhdl. A. Klit Nielsen.
Redaktør J. J. Lustrup.
Bagerm. Salomon Nielsen.
Urmager Lyhne.
Grosserer R. Noes.
Pantefoged C. Lundholt.
Murerm. L. Nielsen.
Lrs. E. Larsen.
Montør Har. Nielsen.
Maskinhdl. Kr. Larsen.
Vagtm. P. Nørgaard.
Skomagerm. T. A. Larsson.
Lærerbiblioteket V. Borgerskole. Bestyrer Anton Nielsen.
Instrumentmager W. Lund Niel
do.
Gymnasiet.
sen.
Læge V. Prior Larsen.
Mekaniker H. Nørager.
Bankbogholder A. Larsen.
; Kommunebogh. C. Nielsen.
Civiling. H. M. Lønne.
Barber Nielsen, Nørregade.
Chr. V. Lynge.
Gartner Ingv. E. Larsen.
i Murerm. A. Olesen.
Adjunkt Frk. Madsen.
Overkirurg M. Ottsen.
Driftsbest. Aage Mørch.
Stadsingeniør Baumg. Olsen.
Apoteker Frk. Mørch.
Propr. J. Sloth Odgaard.
I Glarmester Sv. Odgaard.
Maskinm. E. Mortensen.
Overlærer S. Madsen.
Borgmester A. Mikkelsen.
Sagfører Yde-Poulsen.
Organist Aksel Munk.
Smedem. Hundahl Pedersen.
Ekvip.hdl. N. G. Mikkelsen.
Tømrerm. J. Poulsen.
Ejendomsmægler Petrus Møller.
Rutebilejer P. C. Poulsen.
Grosserer C. E. Møller.
Biograf ej er G. Pors.
Købmand C. P. Madsen.
Faktor Wilh. Pedersen.
Arrestforvarer Magnussen.
Skotøjshdl. S. Poulsen.
10
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Konditor Reinh. Pedersen.
Enkefru Lærer Pedersen.
Frk. Helene Pedersen.
Lærer Sønderg. Poulsen.
Rektor G. Rosholm.
Landsretssagf. J. Rasmussen.
Rentier J. Rask.
Farvehdl. E. Rosenberg.
Lars Nielsen (Roer).

Træhdl. Ibsen Sørensen.
Fhv. Hotelforp. P. Silkeborg.
Dampskibseksp. Georg Sund.
Kontorist Eigil Visby Sørensen.
Lærerinde Frk. Rigmor Schelle.
Lærer P. Skov.
Stationsforst. S. Sønder.
Gasmester N. Skaarup.
Skomager Thorkild Sørensen.
Adjunkt H. Seedorff.
Dekoratør H. O. Svalgaard.
Bogholder R. W. Scholtz.
Uddeler K. R. Sørensen.
Tømrer Chr. Skammelsen.
Købm. Reginald Thomsen.
Dyrlæge L. Toft.
Skotøjshdl. J. C. Thisgaard.
Assurandør Sv. Thomsen.

Fru Konsul Sund.
Øjenlæge Sjøntoft.
Pastor Sjølander.
Mejeriejer S. Sørensen.
Læge P. Schmitz.
Lærerinde Frk. I. Steensig.
Fotograf A. Scharling.
Fabrikant Arne Smith.
Købmand Mich. Zoll.
Skræderm. H. Selmer.
Landinsp. N. Smed Søndergaard. Ingeniør P. K. Vestergaard.
Regnskabsfører E. Skovsgaard.
Postkontrah. M. Vestergaard.
Togfører A. C. Svalgaard.
Handelsgartner P. Veje.
Manufakturh. Chr. Søndergaard. Martin Wadmann.
Guldsmed K. Sørensen.
Aage Vøhtz.
Kontorchef E. Skaalum.
i Malerm. F. G. Østerbye.
Tømmerhdl. M. Sørensen.
I Frithjof Østergaard.
Fru Lærer Spanggaard.
Paa Landet i Thy:
Lærer A. K. Andersen, Brund.
Pens. Lærer A. N. Andersen,
Nors.
Frimenighedspr. Jørg. Andersen,
Thorsted.
Gdr. Aksel Andersen, Sennels.
Aksel Amby, Hassing.
Gdr. Poul Andersen, Vestervig.

Laust Andersen, Fjordgaarden,
Vestervig.
Bogtr. H. Andersen, Hurup.
Urmager Aldershvile, Vestervig.
Gdr. P. Chr. Andersen, Nørhaa.
Smedem. Rich. Andersen, Helt
borg.
Gdr. Ejnar Andersen, Ullerup,
Heltborg.
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Gartner Jørgen Andersen,
V. Vildsund.
Maria Andreasen, 0. Vandet.
Stationsbetj. Arne Andersen,
Østerild.
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Gdr. Johs. Bisgaard, Skinnerup.
1 Hønseriejer Sønderg. Christen
|
sen, Ydby.
Sogneraadsform. P. V. Christen
! sen, Visby.
i Postbud M. Christensen, Sned
! sted.
I H. Christensen, Holmg., Ydby.
Snedkerm. J. Pilg. Christensen,
1 Hurup.
Gdr. Thorv. Christensen, Ginnerup.
!
| Installatør Christiansen, Vester
vig.
| Mekaniker N. Christensen, Ve
stervig.
Strandfoged C. Christensen,
I Agger.
Gdr. N. Smed Christoffersen,
I Lønnerup.
Henr. Christensen, Hassing.
I Lærer O. P. Colding, V. Vandet.
i Landpost Theod. Christensen,
I V. Vildsund.
, C. N. Christensen, Hurup.
I
Lærer N. Dybdahl, Bedsted.
i Læge Drost, Hurup.
| Gdr. Jens Didriksen, Ydby.
Fru Ejendomsm. Dagmar Dahlgaard, Heltborg.
|
| Grosserer P. Yde Dissing, Helt
borg.
Elektr. Alb. Damsgaard, Hurup.
Arbm. P. Boddum Dam, Agger.

Lærer Bangsgaard, Sundby Thy.
Gdr. Søren Bangsgaard, Hørdum.
Lærer T. Balle, Thorsted.
Læge Belter, Hurup.
Læge A. Brandt, Hundborg.
Sognepræst V. Berg, Hillerslev.
Lærer B. Bach, Hunstrup.
Førstelærer Carl Boesen, Skjoldborg.
Frk. Bendixen, Vestervig.
N. P. Bendixen, Vestervig.
Fru Gdr. Chr. Boesen, Aas.
Propr. Alf. Boesen, Todbøl.
Opsynsmand M. P. Boddum,
Bedsted.
Lærer M. J. Brunsborg, Snedsted.
Propr. Anders Bruun, Gl. Raastrup.
Cykelhdl. Bjelke Brogaard,
Vestervig.
Frimenighedspræst E. Bjerre,
Hundborg.
Propr. P. Bangsgaard, Hundborg.
Pastor J. P. Bækgaard, Nors.
Skomager Bondesen, Vestervig.
Hans Bakgaard, Ydby.
Kæmner P. A. Brinch, Hvidbjerg.
Jens Jørg. Balsby, Snedsted.
Gdr. Fr. Buchhave, Snedsted.
Biblioteket, Vestervig.
Dommer Bech, Vestervig.
i Gdr. N. A. Eriksen, Søvang.
Lærer Billeskov, Barslev.
I Propr. Holger Eriksen, Skibstedgaard, Ydby.
Bagerm. N. Buskjær, Hvidbjerg. |
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Pens. Lærer Eriksen, Hurup.
Uddeler C. Enggaard, Hillerslev.
Maler Leo Estvad, Tolbøl, Lod
bjerg.
Uddeler E. Chr. Eriksen, Nors.
Maskinfabr. Th. Eriksen, Hvid
bjerg.
Bestyrer Heri. Eriksen, Sundby.

Kommunekass. J. Grønkjær,
Tvorup.
Gdr. Nie. Gyrup, Hurup.
Knud Gravesen, Gundtoft.
Politimester Gautier, Hurup.
Alfr. Grønkjær, Sdr. Skjoldborg.
J. F. Gerstrøm, Momtoft.
Gdr. Jens Grud, Ydby.
Gdr. M. C. Godiksen, Sdr. Fladskjær.

Fhv. Rigsdagsmand Kr. Fugl
sang, Hurup.
Gdr. Har. Hvelplund, Brund.
Fhv. Minister P. Federspiel,
Lærer Stig Holdgaard, Agger.
Lyngby, Bedsted.
Førstelærer E. Foged, Boddum.
Konsulent Hougaard, Hurup.
Læge Hvass Hansen, Koldby.
Sognefoged Otto Foget, Ting
Lærer Hougaard, Hvidbjerg.
strup.
Sparekassedir. N. Hoelgaard,
Lærer A. K. Frederiksen, Hør
Hvidbjerg.
sted.
Manufakturh. Frederiksen,
Uddeler Holger Højbjerg, Hvid
bjerg.
Hvidbjerg.
Sygepl. Frk. Falkesgaard, Hvid Kommunekass. Chr. Holm,
Hvidbjerg.
bjerg.
Lærer Holm, Nr. Hvidbjerg.
Kæmner Faurholt, Vestervig.
Thorv. Fink, Nytorp, Ræhr.
Købmand Chr. Hancke, Hurup.
Gdr. And. Frøkjær, Skibstedg., I Boghdl. Th. Hansen, Hurup.
Nors.
Teglværksejer Hestbech, Ydby.
Propr. Steen Fibiger, Øland.
Teglværksejer Hansen, Ydby.
Mejeribestyrer J. Friis, Morup
Tømrer Johs. Hansen, Ydby.
Gdr. Berner Hedegaard,
Mølle.
Amtsraadsmedl. A. Gadegaard,
Refshedegaard.
Odby.
Gdr. Jesper Hove, Tingstrup.
Lærer Gram, Holmg., Ydby.
Pens. Lærer V. K. Henriksen,
Plantør Geleff, Lodbjerg.
Torp.
Malerm. Gregersen, Hundborg.
Gdr. Thorning Hedegaard,
Kommis Chr. Gregersen, Nors.
Nørhedegaard, Visby.
Lærer P. Gade, Lyngs.
Gdr. Chr. Hornstrup, Kallerup.
Gdr. Jens Gravesen, Sundby.
Bygmester J. Hansen, Hundborg.
Bogbinder J. G. Graversen,
Biblioteket i Hundborg.
V. Vildsund.
Førstelærer Holdgaard,
Læge Græsbøll, Nors.
Hundborg.
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Gdr. J. Hilligsøe, Ørum.
I Kontorist Frk. Jenny Jensen,
Biblioteket i Hurup.
j
Vestervig.
Gdr. Pejter Hedegaard, Tilsted. I Malerm. Henry Jørgensen,
Karl Holm, Hillerslev.
Vestervig.
Inspektør E. Holm, Hillerslev.
Sparekassedir. J. Chr. Jensen,
Gdr. Mogens Harkjær, Snedsted.
Vestervig.
Propr. F. Houe, Ulstrup.
Gdr. J. M. Jensen, 0. Kanstrup,
Gdr. Alfr. Hyldahl, Aas.
Skovsted.
Overinsp. Brandi-Hansen, Hvid Ostehdl. Th. Jespersen, Snedsted.
bjerg.
Boghdl. J. M. Jensen, Snedsted.
Har. Holm, Snedsted.
Arbm. Vagner Sinding Jensen,
Forp. Chr. Henriksen, Ullerup,
Snedsted.
Sagfører J. Jacobsen, Hurup.
Hurup.
Gdr. Johs. Hornstrup, Kallerup.
Provst Nørsøller Jensen, Hurup.
Gdr. Aage Haagaard, Skyum.
Skovrider C. F. Jensen, Hurup.
Fru J. Houmøller, Helligsø.
Gdr. J. Jeppesen, Klastrup.
Ad. Handrup, Ullerup, Hurup.
Gdr. Chr. Brændg. Jensen,
Forstander Thorv. Hansen,
Gærup.
Hundborg.
Vejmand Fr. Jensen, Villerslev.
Bygmester Chr. Jensen, Hassing.
Propr. A. Th. Ifversen,
Kroejer J. Jessen, Morup Mølle.
Lyngholm.
Lærer M. Jensen, Gettrup.
Gdr. Johs. Ilkjær, Hellerød.
Gdr. Jørg. Chr. Jensen, Nors.
Bankdir. Jacobsen, Hvidbjerg.
Gdr. Andr. Jensen, Ydby.
Skolebestyrer Jensen, Hvidbjerg. Tømrer Mar. Jensen, Hundborg.
Lærer Kaj Jensen, Hvidbjerg.
Mek. Kjærg. Jensby, Hundborg.
Mekaniker Chr. Jensen,
Snedkerm. J. Jensen, Hundborg.
Hvidbjerg.
Fhv. Driftsbestyrer A. Jensen,
Sogneraadsform. Aksel Jensen,
Bedsted.
Lærer J. A. Jensen, Ørum.
Styvel.
Købm. H. Jørgensen, Hvidbjerg. Gdr. N. Jensen, Tovsig.
Gdr. Henr. Jensen, Bakgaard,
Lærer E. A. Jensen, Østerild.
Ydby.
Murerm. Alfr. Jensen, Heltborg.
Bestyrer A. Johansen, Ydby.
P. Bøje Jensen, Ullerup, Hurup.
Gdr. Kr. Josefsens Enke, Ydby. Førstelærer Højrup Jensen, .
Vognm. Alfr. Jensen, Ydby.
Tingstrup.
Gdr. N. Jensen, Midholm,
Lærer Rud. Jensen, Boddum.
Skjoldborg.
Lærerinde Dagmar Jensen,
Dyrlæge Toft Jensen, Vestervig.
Bedsted.
Pastor K. Fibiger Jensen,
Johs. Jensen, Sundby.
Vestervig.

278

Medlemsfortegnelse.

J. Chr. Jensen, Vestervang,
Hørdum.
Gdr. A. Chr. Jørgensen, Tvorup.
Nikoline Jørgensen, Todbøl.
Gdr. L. Chr. Jensen, Sjørring. i
I
I
Bankdir. H. Kappel, Hurup.
Smedem. N. Kanstrup,
Hundborg.
Lærerinde Harriet Kjær,
Hundborg.
Amtsraadsmedl. M. C. Korsgaard,
Tøttrupgaard.
Gdr. Johs. Kirk, Dover.
Mejeribestyrer H. Korsgaard,
Doverodde.
Købmand Kr. Krogh, Visbyaa.
Købmand Ejnar Krabbe, Uglev. j
'
Pens. Lærer H. Kierkegaard,
I
Vestervig.
Gdr. Ferd. Kjærgaard, Vestervig.
P. Koustrup, Agger.
Smed H. Kjær, Ydby.
Dyrlæge A. Kappel, Nors.
Gdr. N. Kløjgaard, Stagstrup.
Lærer M. Kristensen, Svankjær.
Gdr. Kr. Knudsen, Villerup.
Gdr. N. M. Kristensen,
Skjoldborg.
Plantør Th. Krogh, Tovsig.
Rentier M. M. Kristiansen,
Snedsted.
Direktør Koltzer, Ydby.
Lærer Krejbjerg, Ginnerup.
Gdr. J. Kvejborg, Sundby.
Gdr. J. Kvejborg, Hørdum.
Sognef. C. Hundahl Kloster,
Sennels.
Læge Kruchow, Hvidbjerg.
Hmd. E. Kløjgaard, Sundby.

Gdr. Chr. Kjærgaard, Vestervig.
Anders Kristensen, Thorsted.
Fru P. Knudsen, Sønderg., Ydby.
Gdr. Jens Kobberø, Kjallerup.
Poul Kjær, Visby.
Gdr. Gr. Kielsgaard, Kjelstrup.
Møller J. Støvring Kristensen,
Silstrup.
Lærer J. Krogh, Hurup.
Frk. Margrethe Kirk, Sundby.
Forretningsf. Hemmer Koefoed,
Hvidbjerg.
Centralbest. Korsgaard,
Vestervig.
Sogneraadsform. Johs. Larsen,
Sperring.
Propr. F. Liitzhøft, Tandrup.
Gdr. Chr. D. Larsen, Handrup.
Pens. Førstelærer Chr. Larsen,
Hurup.
Lars Lynge, Skovsted.
Købm. J. P. Lauritsen, Uglev.
Mejeribest. Chr. Larsen, Vandet.
Cornelius Lynge, Klitmøller.
Fru Murerm. A. D. Larsen, Krik.
Fhv. Sogneraadsform. Mar. Laur
sen, 0. Vandet.
Gdr. Laur. Larsen, Hassing.
Fr. Laursen, Vestervig.
Lærerinde Frk. Larsen,
Egebjerg.
Johs. Larsen, Semb.
Sagfører Lind, Hurup.
Sognepræst Lautrup, Sennels.
Gdr. J. P. Larsen, Dover.
Plantør Larsen, Tvorup.
Gdr. N. Lykke, Svankjær.
Tømrer L. C. Larsen, Sjørring.
Arbm. Carl Lauritsen, Vestervig.
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Tømrer Edv. Larsen, Randrup.
Svarre Larsen, Ydby.
Stationsm. M. Mortensen, Nors.
Gdr. Sigfr. Madsbøll, Hillerslev.
Mejeribest. Mohrsen, Vestervig.
Godtfred Mikkelsen, Istrup.
Lærer Madsen, Søndbjerg.
Sogneraadsform. P. Madsen,
Jegindø.
Henry Madsen, Koustrup.
Landpost Kr. P. Madsen,
Hillerslev.
Gdr. N. Malle, Sennels.
Toldvagtm. J. Madsen, Agger.
Ernst Mikkelsen, Hørdum.
Fiskehdl. Ole Møller, Gram
strup, Vestervig.
Uddeler Mikkelsen, Vestervig.
Pens. Lærer Myrup, Tingstrup.
H. C. Mathiassen, Sperring.
Tømrer E. Mulvad, Boddum.
Tømrer J. Skriver Møller,
Hundborg.
Skræder Alfr. Møller, Hvidbjerg.
Lærer Madsen, Smerup.
Blytækker C. Michaelsen, Hvid
bjerg.
Poul Møller, Bøshøjgaard,
Flovlev.
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Chr. Nielsen, »Landbolyst«.
Amtsraadsmedl. Har. Nygaard,
Kallerup.
N. Støvring Nielsen, Tilsted.
Kr. Nielsen, Skaarhøjvang,
Heltborg.
Købmand Chr. E. Nielsen,
Heltborg.
Gdr. O. P. Nicolajsen,
i Heltborg.
I Kontorchef P. Nystrup, Hurup.
I Gdr. Aksel Nielsen, Ydby.
Fhv. Amtsraadsmedl. Edv. Niel
sen, Ydby.
Viggo Ninn, Aarup, Snedsted.
Vognm. And. Nybye, Vestervig.
Enkefru Marie Nielsen,
Østerild.
Elværksbest. Chr. M. Nielsen,
| Uglev.
Centralbest. J. C. Nielsen,
Skyum.
Vognm. P. Nielsen, Hjardemaal.
Handelsm. Martin Nielsen, Refs.
Gdr. E. Vald. Nielsen,
Ginnerup.
P. Møller Nielsen, Harring.
J. Vald. Nielsen, Grurup.
Elværksbest. Chr. Nielsen,
I Hvidbjerg.

Sogneraadsform. N. C. Nielsen, I Anders Overgaard, Hillerslev.
I Kr. Overgaard, Hillerslev.
Snedsted.
Skoleinsp. H. Riis-Olesen,
Lærer G. Nordentoft, Harring.
Murerm. Carl Nielsen,
Vestervig.
Købmand Aksel Lykke Olesen,
V. Vildsund.
Vestervig.
Bestyrer Peder Nielsen,
Apoteker Frk. Olesen,
Hundborg.
Vestervig.
Fhv. Karetmager Nielsen,
I Peder Overgaard, Tygstrup.
Hundborg.
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Læge A. Ovnsbøl, Hvidbjerg.
Gdr. Magnus Odgaard,
Hvidbjerg.
Gdr. P. Odgaard, Østergaard,
Hvidbjerg.
Fru Propr. Askov Overgaard,
Hindsels.
Gdr. N. Olesen, Hellerød.
Lærer K. Overgaard, Næstrup.
Gdr. N. I. Oddershede, Nors.
Gdr. Petrus Overgaard,
Sennels.
Martin Odgaard, Harring.
Gdr. N. Chr. Olsen, Hørdum.
Gdr. Lars Overgaard, Tingstrup.
Landm. Arne Overgaard,
Østerild.
Gdr. Alfr. Overgaard, Skaarup,
Sjørring.
Malerm. Aage Pedersen, Nors.
Gdr. Dorf Pedersen, Ydby.
Postbud Jørg. Pedersen, Ydby.
Kirkebetjent Poulsen, Ydby.
Cirkusdir. E. Pfänner, Ydby.
Barberm. Chr. Pedersen,
Vestervig.
Malerm. L. Pallisgaard,
Vestervig.
Sygehuslæge H. C. Petersen,
Vestervig.
Lærer Pedersen, Kløv.
Vejmand Johs. Tinggaard Peder
sen, Ginnerup.
Gdr. A. Kr. Pedersen, Høgholm,
Heltborg.
Maler Kr. Pedersen, Heltborg.
Murer P. C. Pedersen, Kjæstrup,
Hurup.
Sognefoged Henr. Pedersen,
Tilsted.

•
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i

'
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I
1
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Lærer C. P. Plet, Sønderhaa.
Landpost P. Poulsen, Agger.
Kr. Henning Poulsen, Stagstrup.
Plantør Fr. J. Pedersen, Tved.
Gdr. Poul Pedersen, Smerup.
Vilh. Poulsen, Snedsted.
Lærer Søltoft Pedersen,
Snedsted.
Postbud Sund Pedersen, Hurup.
Maler Aage Jensby Pedersen,
Nors.
Chr. Pedersen, GI. Bedsted.
Skovfoged K. Knudsen Pedersen,
Hurup.
Rentier Martin Pedersen,
Vestervig.
Gdr. Chr. Pedersen, Højbjerggaard, Snedsted.
Gdr. Nellemann Petersen,
Thorsted.
Overklitfoged A. Rasmussen,
Søholt.
Lærer B. Riis, Visby,
Apoteker Rørbæk, Hundborg.
Gdr. Mikkel Riis, Sindrup.
Direktør Ravnsmed, Vestervig,
Kioskejer Nielsen-Refs, Hurup.
Blikkensl. Rasmussen, Hurup.
Gdr. Chr. Rask, Hundborg.
Tømrerm. P. Raaby, Hvidbjerg.
Gdr. A. Riis, Stokhøj g., Uglev.
Skatteraadsform. Chr. Riis,
Helleriis.
Tømrer Chr. Rasmussen,
Gettrup.
Plantør K. Ravn, Hvidbj. v. Aa.
Gdr. N. Ringgaard, Stagstrup.
Postkører J. S. Ringgaard,
Skyum.
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Sognef. H. Schelle, Vestervig.
Gdr. Ingv. Skallerup, Bjerregaard, Heltborg.
Chr. Søndergaard, Svalgaard,
Snedsted.
Propr. Stokholm Sørensen,
Vestervig.
Gdr. Jens Sørensen, Semb.
Fabr. N. Schjødt, Hvidbjerg.
Bankkass. Sv. Sunesen,
Hvidbjerg.
Murerm. P. Sloth, Hvidbjerg.
N. Sindbjerg, Kallerup,
Hvidbjerg.
Dyrlæge Steffensen, Hvidbjerg.
Hvidbjerg Sognebogsamling.
Jens Sørensen, Grønholme.
Murerm. H. Stauersbøl,
Hvidbjerg.
Vognmand N. Søndergaard,
Hansted.
Enkefru M. Svanborg, Malle.
Lærer Svenstrup, Tved.
Uddeler Salmon Sørensen,
Hurup.
Hmd. Niels Sloth, Hurup.
Gdr. Niels Smed, Helligsø.
Fhv. Amtsraadsmedl. L. Sønder
gaard, Svankjær.
Sogneraadsform. N. Sønder
gaard, Madsted.
Lærer M. Sørensen, Tovsig.
N. Kr. Smed, Hjardemaal Klit.
Propr. M. Stigaard Sørensen,
Irup.
Gdr. J. H. Skadholm, Møgelvang.
Amtsraadsmedl. Kr. Skaarup,
Skinnerup.
Rentier Otto Sørensen, Østerild.
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Købm. Kr. Søndergaard,
Kallerup.
Fru Propr. Støvring, Rosvang.
Søndbjerg-Odby Sognebogsam
ling.
Mekaniker Jørg. Salmonsen,
Sj ør ring.
Bmd. Chr. B. Skaarup, Heltborg.
Tømrer N. Stauersbøl, Heltborg.
Gdr. Aage Serup, Heltborg.
Snedsted Sognebogsamling.
Skyum Bibliotek.
Vurderingsform. S. Kanstrup
Sørensen, Astrup.
Gdr. Alfr. Sørensen, Sennels.
Stationsm. M. Søgaard, Todbøl.
Gdr. P. Strandridder, Kjæstrup.
Lærer K. Sunesen, Hassing.
Gdr. Edv. Svalgaard, Tilsted.
Chr. Simonsen, Snedsted.
Gdr. Laust Sørensen, Damsg.,
Hvidbjerg.
Smedem. P. Skammelsen,
Skyum.
Fru Anna Stensgaard, Hurup.
Thora Sørensen, Skjoldborg.
Arbm. N. Sund, Hvidbjerg.
Læge P. Søegaard, Hvidbjerg.
Lærerinde Frk. E. Skadhauge,
Sperring.
Gdr. Peder Tølbøll, Heltborg.
Chr. Thinggaard, Trædholm.
Gdr. Jens Tølbøll, Skyum.
Uddeler P. Touborg, Skyum.
Chr. Toft, Skyum.
Overlærer O. N. Toftdahl,
Vestervig.
Læge E. Toft, Vestervig.
Slagter Thinggaard, Vestervig.
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Thorsted Sognebogsamling.
Gdr. Poul Thinggaard, Tilsted.
Folmer Tybirk, Hassing.
Hmd. N. Thorup, Sundby.
And. Toftdal, Aas.
Chr. Thing, Hvidbjerg.
Baneform. Thomassen, Hurup.
Gdr. P. Thomsen, Snedsted.

I Pens. Lærer P. Yde, Torp.
Fhv. Sogneraadsform. J. Yde,
I Hundborg.
I Gdr. And. Yde, Koldby.
Snedkerm. S. P. Yde, Hurup.
' Gdr. Sigurd Yde, Dover,
j Ydby Bibliotek.
Lærer K. J. Yde, 0. Vandet.

Provst G. Westh, Sjørring.
Visby-Heltborg Bibliotek.
Biavler P. Vestergaard, Sundby.
Lærer Vestergaard, Sundby.
Gdr. P. Westergaard, Hurup.
Uddeler C. K. Vilsbøll,V. Vandet.
Smed Wilhelmsen, Gettrup.
Kirstine Worm, Snedsted.
Rentier J. Vinther, Nørhaa.
Købm. V. J. Vestergaard,
Doverodde.
Stationsarb. E. Vinderslev, Ydby.
Lærer H. Vestergaard,
Hvidbjerg.

I Pens. Lærer Ægidius, Tingstrup.
1 Ekviperingshdl. M. Østergaard,
Hvidbjerg.
Gartner M. Østergaard,
Hundborg.
Gdr. J. Kr. Østergaard,
Hundborg.
! Frk. Anna Østergaard, Handrup.
Gdr. Helge Østergaard,
Kjæstrup.
Lærer Th. Østergaard, Tilsted,
i Hunstrup-Østerild Bibliotek.

V. Han Herred.
Propr. Jac. Bach, Selbjerggaard. j Nicolaj Frandsen, Arup.
Sagfører Boel, Fjerritslev.
, Fjerritslev Folkebogsamling.
Søren Frandsen, Vesløs.
Plantør Broeng, V. Thorup.
Gdr. A. Bundgaard, Arup.
;
Fisker M. Christensen, Amtoft. ! Urmager Gregersen, Fjerritslev.
Dyrlæge Gade, Vesløs.
Gdr. K. Græsbøll, Øsløs.
Maskinfabr. Th. Christensen,
Vesløs.
Sognepræst A. Hansen, Øsløs.
Banem. Chrstf. Christensen,
Gdr. N. Møller Holm, Vust.
Tømmerby.
Lærer Hansen, Vesløs.
Fru Propr. Marie Dreyer,
Hjortdal Bibliotek.
Aagaard.
Redaktør E. Damsgaard,
Snedkerm. Kr. Hansen, Klim.
Fjerritslev.
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Branddir. Chr. M. Jacobsen,
Fjerri tslev.
Fru Karen Jalk, Fjerritslev.
Cand. pharm. H. Jalk,
Fjerritslev.
Købm. Bøgh Jensen, Fjerritslev.
Enkefru Apoteker Jerslev,
Fjerritslev.
Pens. Lærer Jensen, Fjerritslev.
Lærer Brix Jensen, Tømmerby.
Lærerinde Frk. Jacobsen, Øsløs.
Lærerinde Frk. Jenny Jensen,
Vesløs.
Købmand Carl Jensen, Amtoft.
Gdr. Frede Jensen, Hingelbjerg. I
Martin Johansen, Arup.
I
I
Stationsm. H. Kragh, Vesløs.
I
Hotelejer K. Kronborg, Svinkløv.
Vald. Kjeldsen, Vust.
j
Klim Sognebogsamling.
:
Købmand Kanstrup, Vesløs.
I
Laur. Kyndi, Arup.
I
Jens Kiib, Vesløs.
i
Th. Lindstrøm, Fjerritslev.
'
Hob. Lindstrøm, Fjerritslev.
Lærer F. Lorentzen, Fjerritslev.
Lærerinde Frk. E. Lorentzen,
Fjerritslev.
Lærer Lynge, Liid.
Gdr. Erik Larsen, Vesløs.
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Gdr. Th. P. Madsen, Amstedbro.
Førstelærer L. C. Mortensen,
Gøttrup.
Kroejer N. Munksgaard,
Fjerritslev.
Sognefoged Kr. Møller, Frøstrup.
Gdr. Johs. Mortensen, Øsløs.
Chr. Mortensen, Amtoft.
Pastor M. Nielsen, Thorup.
Gdr. Tølbøll Nielsen, Vust.
N. Chr. Nielsen, Vesløs.
Cand. mag. H. Nørgaard,
Fjerritslev
Hotelejer H. Overgaard,
Fjerritslev.
Lærerinde Dagmar Overgaard,
Fjerritslev.
Dommerfuldm. Olesen,
Fjerritslev.
Arbm. Kr. Smærup Ottesen,
Kæret.

Andreas Pedersen, Klim.
Sygehuslæge E. Pedersen,
Fjerritslev.
Pens. Banem. J. F. Petersen,
Frøstrup.
Gdr. P. Nie. Pedersen,
Tømmerby.
Uddeler Pedersen, Csløs.
Niels Pedersen, Øsløs.
Skoleinsp. Aage Rasmussen,
Bankdir. V. Munksgaard,
Fjerritslev.
Fjerritslev.
Friskolelærer J. Rolighed, Klim.
Enkefru Ane Madsen, Klim.
Gdr. N. Roelsgaard, Liid.
Kr. Myrup. Klim Terp.
Fhv. Amtsraadsmedl. J. Mølbæk, I Dommer O. Ringstrøm,
Fjerritslev.
Klim.
Smedem. C. P. Rødbroe,
Lærerinde E. Madsen, Øsløs.
Gdr. Mogens Mølbæk, Vadbæk. I Fjerritslev.
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Inspektør J. Sørensen, Bygholm.
Kontrolass. Kr. Sekkelund,
Kærup.
Lærer Sloth, Fjerri tslev.
Vesløs-Arup Sognebogsamling.
Lærer K. Sunesen, Arup.
Gdr. N. Svaneborg, Vust.
Regnskabsfører Johs. Sørensen,
Frøstrup.

i Pastor Thorl.-Ussing, Fjerritslev.
! Tømmerby-Lild Bibliotek.
! Landsretssagf. E. Weile,
I Fjerritslev.
I Sogneraadsform., Sagf. N. Villumsen, Fjerritslev.
I Tømrer Fr. Winther, Øsløs.
Realskolelærer, cand. mag.
I Wentzel, Fjerritslev.

Pens. Stationsforst. K. E. Thom
' Manufakturhdl. Østergaard,
sen, Vesløs.
Boghdl. Fr. Thorning, Vesløs.
i Frøstrup.
Det øvrige Land.
Lærer Andersen, Hirtshals.
Fru Ester Andersen, Holstebro.
Viçeskoleinsp. P. K. Harbo
Andersen, Valby.
Dyrlæge A. Andersen,
Fredensborg.
Sygepl. Nina Aggerholm,
Fredensborg.
Førstelærer J. N. Aggernæs,
Avedøre.
Dagny Alminde, Kolding.
Direktør Ove Bøggild, Københ.
Pens. Lærer N. C. Bundgaard,
Farum.
Værkmester V. Brandi, Kastrup.
Brovst Sogns Bibliotek.
Biblioteket i Vejle.
Pens. Politimester E. Brix,
Jægerspris.
Billedskærer P. Borre, Havdrup.
Fru M. Barnewitz, Aarhus.
Lærer P. Lyhne-Bech, Løgsted.
Lærer Johs. Blæsbjerg, Herning.

I
I
I
I
i
I
!
i
I

Frk. Karen Brogaard,
Nr. Nissum.
Trafikeksp. A. O. Breinhild,
Hovedgaard.
J. A. Bjerre, Birkerød.
Lærer P. Rønn Christensen,
Charlottenlund.
Lærer J. P. Christensen,
Kastrup.
Ekspeditionssekr. Har. Christensen, København.
Fru Dora Christiansen, Vejle.
Folketingsmand Kr. Damsgaard,
V. Skerninge.
Lærer J. Bach Damsgaard,
Aabyhøj.
Direktør Chr. Dam, København.
Det kgl. Bibliotek,
Det sønderjydske Landsbibliotek.
Erhvervsarkivet, Aarhus.
Pens. Lærer M. Enggaard, Hinge.
Barberm. Fr. Eriksen, Pindstrup.
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Folketingsm. V. Fibiger,
Gentofte.
Postmester J. T. Frederiksen,
Ulfborg.
Lærerinde Frk. M. Frøkjær,
Brønderslev.
Folkebiblioteket, Nykøbing M.
Grosserer Holger Frostholm,
København.
Fuldmægtig O. C. Fredskilde,
Vanløse.
Sekretær Rob. Fuglsang, Valby.
Provst P. Filtenborg, Fole.
Stadsdyrlæge A. Gadegaard,
Varde.
Billedhugger Joh. Galster,
København.
Pens. Lærer J. Grusgaard,
København.
Læge C. N. S. Gundtoft,
Skovshoved.
Lærerinde Frk. A. M. Gram
strup, Randers.
Fuldmægtig N. Grøn, Københ.
Galtrup-Ø. Jølby Bibliotek.
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; Civildommer Holm, Viborg.
i
I Lærer S. Imer, Sdr. Saltum.
*
!
I
I
I
I
I
I
!
J
I

Direktør Frits Johansen,
Gentofte.
Postkontrolør E. Jensen, Kbhvn.
Revisor Børge Jensen, Aalborg.
Stiftamtmand Haugen-Johansen,
København.
Fru Anna Overgaard Jensen,
København.
Stadsbibliotekar G. KroghJensen, København.
Frk. Edith Jensen, København.
Orla Abildg. Jacobsen, Vanløse.
Kaptajn K. B. Jagd, København.
Grosserer S. Kabell, København.
Entreprenør G. Kjæhr, Aarhus.
Sognefoged Johs. Klitgaard,
Virum, Lyngby.
Lærer Jørg. Kold, Vostrup,
Tarm.
Lærer Povl Kristensen, Aabyhøj.
Lærer Sv. Kristensen, Tandrup,
Bonderup.
Vognm. K. Kristensen, Københ.
Frøgrosserer A. Krogh,. Odense.
Bogholder Chr. Kierkegaard,
Risskov.
Lærer Evald Kristensen,
Roskilde.
Gdr. Mar. V. Kjærgaard,
Nannerup, Salling.
Bygmester J. P. Krogh, Ørding,
Mors.

Dommer V. Hansen, Sorø.
Postassistent Frk. Anna Hald,
Aarhus.
Dr. pharm. J. Hald. København.
Snedkerm. Joh. Hald, Københ.
Direktør A. Harboe, København.
Faktor E. Hansen, Brønshøj.
Emil Hede, Aalborg.
Redaktionssekr. Chr. Harbo,
Holstebro.
Kriminalbetj. N. I. Henriksen,
Hillerød.
Landsarkivet, Viborg,
Jul. Hvamstrøm, Ringsted.
j Landsarkivet, København.
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Landsarkivet, Odense.
Lærerinde Frk. M. Lynge,
Løgsted.
Grosserer Johs. Ludvigsen,
Gentofte.
Landinsp. Lund Larsen,
Aggersund.
Lærerhøjskolens Bibliotek.
Viceskoleinsp. S. Th. C. Laug,
Struer.
Fru Apoteker Marschall, Virum.
Inspektør H. Mathiassen,
København.
Landpost Laur. Mikkelsen,
Struer.
Statskonsulent Toftdahl Møller,
Sønderborg.
Gdr. Chr. Madsen, Ebberup.
Morslands histor. Museum.
Fru Ingeniør Monberg, Vallerød.
Købmand H. K. Nielsen,
Nykøbing M.
Trafikeksp. Kai Nørgaard,
Springforbi.
Lærer Kr. Nielsen, Jels.
Sparekassedir., Konsul Ad. Neergaard, Grenaa.
Maskinm. H. Neergaard,
Kværkeby.
Dr. Oluf Nørgaard, Aarhus.
V. Berg Nielsen, København.
Aa. C. Nielsen, København.
Det nordjydske Landsbibliotek,
Aalborg.
Møbelarkitekt E. Nordhede,
København.
Lærer Nyboe, Søborg.
Fru Revisor Johanne Nielsen,
København.

I Bankbogh. Krabbe Nørgaard,
I Charlottenlund,
i Domkantor H. Støvring Nielsen,
Aalborg.
I Pastor H. Kryger Olsen,
Haslund.
Dyrlæge M. K. Olesen,
Bøvlingbjerg.
Montør N. Overgaard, Brovst
Borgmester P. Munk Poulsen,
Herning.
Grosserer M. P. Poulsen,
Kolding.
Typograf Henry E. Pedersen,
København.
Bmd. And. Poulsen, Storup,
i Mors.
Købmand Carl M. Pedersen,
Skive.
Læge Roelsgaard, Vejle.
Kriminalbetj. E. Rose, Københ.
Konsulent Roelsgaard,
Nr. Sundby.
Rigsarkivet, København.
Roskilde Bibliotek.
Lærerinde Frk. E. Sortfeldt,
Ugilt.
Pastor Juul Sørensen, Aarhus.
Gartner Kr. M. Stephansen,
Søborg.
Pens. Lærer P. C. Sørensen,
Søborg.
Kontorchef Tage Schelle,
Søborg.
Translatør Rud. Skinhøj,
Gentofte.
Kontorass. P. R. Svalgaard,
Søborg.
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Statsbiblioteket, Aarhus.
Svendborg Bibliotek.
Struer Bibliotek.
Jordemoder M. Svendsen,
Halsted, Lolland.
Gunnar W. Schmith, Holte.
Solbjerg-Sundby Bibliotek.
Trafikeksp. J. P. Sørensen,
Hammerum.
Murer Halfdan Stauersbøl,
Struer.
Propr. L. Sørensen, Dalbyover.

I Thyboforeningen, København.
Apoteker C. W. Tornøe,
'
Hellerup.
1 Pastor Chr. Tolsgaard, Ørum,
I Djursl.
, Pens. Lærer Tranberg, Støvring,
j Højskolelærer N. Thing,
i Tommerup.

Subskriber.
Centralbiblioteket, Esbjerg.
Centralbiblioteket, Viborg.
Centralbiblioteket, Odense.
Sognepræst Aage Dahl, Horsens.
Dansk Folkemuseum.
Apoteker Frk. Sigrid Hald,
Christiansfeld.
Postmester C. Klitgaard,
Hjørring.
Ladelund Landbrugsskole.
Valgmenighedspræst J. Lykke,
Odder.
Overlærer A. M. S. Myrhøj,
Kalundborg.

Medlemmer.
Lærer K. Rønn, Rønland.
Skoleinsp. J. Røjel, København.
A. Siej, Aabyhøj.
Kontorass. A. Sørensen,
! Gentofte.
! Povl Skadhauge, København.
! Arkivar Seesten, Odense.
Lærer Chr. Søndergaard, Flade.
Lærer A. Skjødsholm, Løkken.
Provst J. C. Vinther, Skørping.
Grosserer Ludv. Worm, Viby Sj.

| Borgmester J. Werner, Odense.
I Poul Voetmann, København.
I Tandlæge N. Vestergaard, Køge.
i Forvalter L. P. Weile, Københ.
Lærer J. Tinge, Straasø.
I Driftsleder Folmer Vogensen,
Fru Tove Thomsen, Charlotten- I Videbæk.
lund.
! Fru Direktør E. Ussing, Sorø.
Prokurist A. E. Thomsen,
!
Overingeniør N. Yde, Københ.
Aabyhøj.
Revisor V. Thomsen, Herlev.
* Lagerform. S. Yde, København.
Conrad Thomsen, Viborg.
Fru Marie Tromholt, Knudby. I Fru Else Øder, Hvidovre.
Løgstrup.
I Købm. Th. Østergaard, Aalborg.

Theo J. Svalgaard, New York.

