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Af Anton Lomborgs 
erindringer

Ved TORSTEN BALLE 

(Fortsat f r a  sidste årbog)

Paa Morsø havde vi hørt, at der var en stor kri
stelig Vækkelse, men vi kj endte ingen derovre. Det 
var først i Treserne. Jeg var da blevet gift, og de 
faa unge, som var her i Byen, og som sluttede sig 
til Vennekredsen, de kom gjerne op hos os hver 
Aften. Det var saa en Løverdag Aften, at mine 
Brødre og en Uhrmagersvend Sinding vi kom til at 
tale om, at paa Morsø var det nok rigtig skjønt. Vi 
besluttede os saa til Søndag Morgen at gaa derover.

Den første Kirke, vi kom til, var Sundby; hvad 
det var for en Præst, vidste vi ikke, men der 
skulde være Først-Prædiken, og Kirkedøren var 
aaben. Vi gik saa ind og saa paa Kirken. Saa kom 
den gamle Degn. Sinding prøvede saa paa, om han 
ikke kunde faa lidt ud af ham, hvad det var for en 
Præst9), men det mislykkedes. Saa gik vi ud paa 
Kirkegaarden. Der kom en Pige, saa var Sinding 
henne og tale med hende. Han spurgte blandt andet, 
om det var en af de hellige Præster. Det vilde Pigen 
ikke svare paa. Sinding kom saa hen til os og sagde : 
»Lad os blive her, thi vi faar nok noget godt at 
høre«. Og vi blev ikke skuffet, thi vi var hjertens
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glade ved Forkyndelsen. Da vi saa kom ud af Kir
ken, talte vi med hverandre, om vi nu skulde gaa 
hjem, eller vi skulle gaa videre. Vi havde hørt, at 
Degnen i Solbjerg var en troende Mand, og han var 
født i Thy. Vi blev saa enige om at gaa til Solbjerg. 
Han kj endte ikke os, og vi ikke ham, men da vi 
havde sagt, hvem vi var, og hvad Meningen var med 
vor Rejse, var Bekjendtskabet gjort. Saa var det, 
som vi havde været Venner i flere Aar, og Sam
talen var i fuld Gang, derimellem sang vi og blev 
ogsaa forsynet til Legemets Styrkelse af Mad. De 
talte saa med os om, at da vi nu var kommet til 
Morsø, om vi saa ikke vilde blive til Aften. Saa 
skulde der være Forsamling i Bjergby, og der vilde 
vi træffe mange Venner. Vi gik fra  Solbjerg til 
Bjergby. Læreren dér hed Pedersen10) , og Læreren 
i Solbjerg hed Ovesen11). Det var ogsaa noget nyt 
for os at see en hel Skolestue fyldt med Mennesker, 
som var fælles om dette at ville tjene den levende 
Gud. Og der var 3 Lærere, som talte, og Sangen lød 
liflig, saa det blev sildig Aften, før vi gik derfra. 
Vi kom først hjem henad 2 om Natten, men var 
fulde af Jubel over a t have haft en saa rig og skjøn 
Dag.

Det var vor første Tur paa Morsø, men jeg har 
været der mange hundrede Gange siden. Vor Tur 
naar vi kom til Morsø, var Erslev. Der var en Præst, 
som hed Frandsen12). Han var Præst for Tødsø og 
Erslev. I Erslev Kirke samledes Venner rundt om 
fra  Øen, og Frandsen var en Mand, der var stærk 
grebet af Livet, som det rørte sig, og varm til at 
forkynde Ordet, selv fuld af Hjertevarme for Guds 
store Kjærlighed og vor Herre Jesu Kristi Offer og
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Helligaandens Komme til enhver, som lever i sin 
Daabs Pagt og tør tilegne sig det og trøstig tro, som 
Ordene lyder til os. Men da nogle Aar var gaaet, fik 
han Følelsen af, at han ikke kunde blive ved at til
fredsstille den aandelige Trang og Vækst, der var 
fremme den Gang. Han søgte saa et Embede paa 
Sjælland, som han ogsaa fik. Men dér blev han slet 
ikke forstaaet og var som Følge deraf meget ned
trykt i sin Stilling.

Vennekredsen, som var vant til at samles i Ers- 
lev, gav Ansøgning til Ministeriet, om de ikke maatte 
faa en Præst til Embedet, som de kunde fremdeles 
være glad ved at samles om, men det tog Ministe
riet ingen Hensyn til. Da Vennerne rundt omkring 
havde levet sig sammen, saa kom Tanken frem om 
at danne en Valgmenighed, og mange var de Møder, 
som blev afholdt angaaende denne store Sag. Den
gang var der bygget Højskole med Povisen Dahl som 
Forstander, og saa blev Møderne altid holdt dér. Det 
var baade en alvorlig og bevæget Tid. Det blev saa 
bestemt, at der skulde skrides til Handling. Der blev 
købt en Gaard, som Præsten skulle have, og hvor 
Kirken ogsaa skulde bygges, men — som ikke kan 
undre nogen — Betænkelighederne kom frem, om de 
nu ogsaa kunde magte Opgaven, thi det var mest 
Folk, der ikke var Pengemænd. Der blev saa sam
menkaldt til et stort Møde paa Højskolen, og det 
store og brændende Spørgsmaal kom frem: »Skal vi 
sælge Gaarden og opgive Tanken om Dannelsen af 
Valgmenigheden?« Men alle, som var med den Dag, 
glemmer det vist aldrig; thi det tør jeg sige, at 
det var som en Aandsluftning, der greb alle, og det 
lød som fra  een Mund: »Nej, vi tager fat i Guds



294 Torsten Balle:

Navn og troer paa, at han vil give Kraft og Styrke 
i Arbejdet«. Og dem, som vilde tegne sig for Penge- 
Bidrag, gjorde det. Der var en Mand fra  Thisted, 
der gav flere Hundrede Daler første Gang, en anden 
Smaa-Mand fra  Thisted havde sine Penge med; det 
var til et halvt Aars Husleje. Dem gav han med det 
samme. E t Par Smaakaars-Folk fra  Tøving havde 
kuns een Ko. Manden sagde til sin Kone: »Vi kan 
nok laane 50 Daler endnu paa vort Huus«. Og saa- 
ledes var Stemningen heelt igjennem. Peder Dahl i 
Øster Jølby gav Kirkeklokken, og de unge var ogsaa 
med til at ofre deres Gaver. Gamle Peder Larsen 
Dons13) var paa en af sine Ture her oppe i Thy, 
og han saa lidt betænkelig paa at danne Valgmenig
hed og bygge Kirke, men han rejste fra Thy og til 
Mors, og da de kom til Solbjerg og kunne begynde 
at see Taarnet af Ansgars-Kirken, saa rejste Peder 
Larsen sig op i Vognen og tog hans Hat af og raabte 
Hurra. Det var ham, der skjænkede den dejlige Al
tertavle til Kirken. Jeg troer, det var 1100 Rdl., den 
kostede.

Kirken blev saa færdig, men det gjaldt jo om at 
faa en Præst til Menigheden, og der skete Henven
delse til ikke saa faa Præster, men ingen turde, 
førend de kom til den kjære og elskelige Rasmus 
Lund14), dengang Præst i Jetsmark i Vendsyssel. 
Dér var Manden, og hans Hustru fortjener vist lige 
saa stor Tak som Lund ; thi hun sagde : »Denne Kal
delse maa vi ikke sige nej til«. Det gik i mange Aar 
uden Brydninger; thi det var en levende Menighed, 
der havde det store tilfælles at tjene den levende 
Gud.

Men var det skjønt inden for Menigheden, saa var
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Bitterheden stor udefra, og ikke mindst blandt 
mange af Morsøs Præster, der gjerne vilde finde 
Lejlighed til at komme Præsten og Menigheden til 
Livs. Det kom til at gaa saaledes, at der var et Par 
Børn, som ikke var konfirmeret, der længtes efter 
og følte Trang til at komme til at nyde Nadveren 
med de voksne. De talte saa med Lund om det, og 
han som den nidkjære Herrens Tjener turde ikke 
sige nej og tog dem saa til Alters. Men saa var ogsaa 
Tiden kommen, da Modstanderne kunde tage fat. 
Der skete saa Indberetning til Biskop og Minister, 
og der førtes en lang Forhandling derom. Lund 
skulde give Løfte om ikke mere at tage ukonfirme- 
rede til Alters, og det hverken kunde eller turde han. 
Lund skrev saa, at maatte han ikke have denne F ri
hed, saa kunde de tage Statsanerkj endelsen fra  ham, 
og det gjorde Myndighederne. Saa skulde det jo være 
Frimenighed, men der var nogle Familier baade i 
Thy og paa Mors, der ikke turde gaa med. De er 
blevet stærkt angrebne, fordi de svigtede Lund, men 
som vi maa anerkjende den nidkjære Rasmus Lund, 
at han hverken vilde eller turde handle imod sin 
Overbevisning og sin Samvittigheds Røst, saaledes 
kan de, der ikke turde gøre Skridtet, forlange det 
samme. Thi det er en Sandhed, som ikke taaler at 
modsiges, at det var ikke Lund, hverken som Menne
ske eller som Præst, de havde imod. Nej, tværtimod, 
det var med Vemod og Bedrøvelse, vi mødte denne 
kjære Herrens Tjener og saa følte det, som om han 
syntes, vi havde gjort ham Uret. Jeg var en af dem, 
som ikke turde gjøre Skridtet og gaa ud af Folke
kirken, og de, som har læst det første i denne Bog 
om, hvor nær vi i Ungdommen var blevet revet med,
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og at de Folk, der traadte ud af Folkekirken, kom 
til at skeje ud, de forstaar, at det ikke mindre var 
en Samvittigheds-Sag for os. Men det er med det 
som med alting andet, at selv om Folk er troende 
Kristne, saa har de meget ondt ved at indrømme 
hinanden Handle-Frihed.

Pastor Henriksen15) , som var Præst i Vendsyssel, 
kom saa herop til Thy og Mors og holdt Altergang. 
Saa sagde man, at det var hans Skyld, at vi ikke 
kunde følge Lund, men det er Usandhed som saa 
meget andet, der blev sagt om ham. Vel kan man 
sige, Henriksen var en ejendommelig Mand, meget 
svag paa Legemet, men et Aandens Vidne var han. 
Thi er der nogen Præst i Danmark, der har for
kyndt om det frelsende og levendegj ørende Ord, da 
er det ham. Han vidnede altid derudaf, og han talte 
bestandig om at være lydhør og lydig mod Hellig- 
aandens Røst. En af de Usandheder, der blev ud
slynget mod ham, var den, at han ikke brugte Troes- 
bekj endelsen, men det var ikke Tilfældet. Hvad han 
advarede imod, det var Misbrugen, thi Troesbekjen- 
delsen blev i den Tid brugt baade i Tide og Utide. 
Men det er desværre saaledes selv blandt troende 
Kristne, at hvor der kommer Brydninger, og alle 
ikke kan følge Strømmen, der kommer mange haarde 
Ord og Domme frem, som en alvorlig Kristen skulde 
vogte sig for at lade udgaa af sin Mund. Jeg tør 
paa egne og Venners Vegne sige med fuld Sandhed, 
at Lund blev ved at staa for os som vor kjære Ven 
og Broder i Herren, og jeg var meget glad ved, at 
den sidste Gang, han var i Thisted, da var han inde 
at besøge os, og vi var paa begge Sider inderligt 
glad ved Samtalen med hverandre, og han lovede at
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komme ind, naar han igen kom til Thisted. Men det 
blev hans sidste Besøg; han fik Lungebetændelse, 
som endte med Døden.

Vi, som ikke traadte ud af Folkekirken, kom saa 
ind under vor egen Sognemenighed og er der endnu, 
da vi føler os glade ved at kunne hver Søndag komme 
i Kirke og høre en god Forkyndelse og dejlig Salme
sang og Bønnen før og efter Prædiken og Velsig
nelsen og Sakramenterne.

Pastor Klausen, som var Præst i Hundstrup, kom 
gjerne op hos os, naar han kom til Thisted; jeg var 
deres Skomager. Vi havde saa altid gode og skjønne 
Samtaler med hinanden. Saa spurgte han mig i en 
Samtale; »Sig mig, Lomborg, gaar De i Kirke hver 
Søndag? Jeg ved godt, at Præsterne, De har, ikke 
kan tilfredsstille Aandslivets Krav hos Dem«. Vi 
havde dengang Provst Rohde16) og Pastor Leth11), 
og jeg er forvisset om, at det var Mænd, der i Sand
hed vilde tjene den levende Gud. Jeg maatte saa 
være Sandheden tro og svare Pastor Klausen: »Nej, 
vi kommer sjælden i Kirke her i Byen«. Saa siger 
Klausen: »Husk paa, at Forkyndelsen jo kun er en 
Deel af Guds-Tjenesten. Husk Sakramenterne, Bøn
nen, Velsignelsen og Lovsangen. Dernæst skal vi al
drig komme blot for at nyde, men ogsaa for at yde 
og bede, at Gud Helligaand maa være den, som fører 
Ordet, og at Menigheden maa faa opladte Øren til at 
høre Ordet, at det kan bære Frugt i Hjertet«. Denne 
Samtale fandt jeg indeholdt saa meget sandt og 
skjønt, og det virkede dette, at jeg hver Søndag 
kom i Kirke og blev mere og mere glad ved hver 
Søndag at kunne samles med Menigheden, og det 
var ogsaa Provst Rohde en stor Glæde at see os i 
Kirken hver Søndag.
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3. Lidt om den Tid, førend der blev Valg
menighed paa Mors.

Der var en Tid, Pastor Rønne13) fra Torup kom 
herop til Thy og prædikede og holdt Altergang, og 
det var Festdage for os, thi det kan siges med Sand
hed: Hvor var Søskende-Kj ærligheden varm og in
derlig i den Tid! Ja, det var, som var vi en stor 
Familie. Ja, stor er Forskjellen i dette paa den Tid 
og saa i Nu-Tiden. Vel skal det siges til Guds Ære, 
at Erfarings-Livet er gaaet frem, som hver enkelt 
har faaet Naade til at følge med den gode Udvik
ling ved Gud Helligaands Ledelse, men desuagtet 
maa meget beklages, saa lidt Søskende-Forhold, der 
er i vor Tid.

Der var ogsaa en Tid, vi tog til Rosholm og hørte 
Provst Fibiger™). Saavel det ene som det andet var 
en Torn i Verdens Øjne, thi Verden kjender ikke, at 
der er noget, der hedder aandelig Føde.

E t stort Møde blev holdt i Tødsø paa Mors. Det 
var Budstikke-Bojsen, som skulde holde et folkeligt 
og kristeligt Foredrag. Det var sidst i Treserne.

Pastor Birkedahl og Peder Larsen Dons holdt Mø
der paa Mors og i Thy Sommeren 1870. Der var 
dengang ikke saa faa, der var kommet med i Livs
bevægelsen her i Thy, og de tog til Mors, hvor Bir
kedahl og Peder Larsen holdt deres første Møde. 
Det var i Tødsø i en stor Gaard, som hedder Hyldig. 
Mødet blev holdt i den store Lade og Sidde-Plad- 
serne var Fjæl, som der var lagt noget under, og det 
var store Ting i de Dage. Det var det første store 
Møde, vi havde været til, og det jublede i Hjertet 
over alt det skjønne at høre og ved at see saa mange 
Venner samlet om det største og det bedste, for det
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var ikke dengang som nu, at der kan gaaes med til 
alt. Det var en Kampens Tid, saa dem der gik med 
det var Mennesker, der havde gjort Valget, til hvil
ken Side de vilde høre, enten Gud eller Verden.

Det næste Møde blev holdt her i Thisted. Det var 
i Murer Laursens Ejendom paa Østerbakken. Huset 
var ikke saa snart færdig, men det var overfyldt 
med Mennesker. Det tredie Sted, der blev holdt Mdde, 
var i en Gaard tæ t ved Rosholm Præstegaard. Mødet 
blev holdt ude, og der var ogsaa efter Forholdene i 
Thy mødt mange Mennesker. Ja, helt fra  Vestervig 
var der kommet mange, og den Tid maatte man 
enten gaa eller med Vogn. Ja, der kunde gjøres store 
Ofre i de Dage.

4. Begyndelsen til mit Manddoms-Liv.
Som før omtalt i Bogen var der kuns meget lidt 

kirkelig Bevægelse her i Byen, og blandt de faa, der 
havde faaet Naade til at komme med i Livsbevægel
sen, var jeg og hende, som blev min første Hustru. 
Vi følte os som Søskende, og det varede heller ikke 
længe, før jeg fattede Kjærlighed til hende. Hun var 
kuns femten Aar, da jeg første Gang udtalte dette 
til hende, og Svaret jeg fik, (det var at ønske, at 
alle kunde give saa sundt og overvejet et Svar), det 
lød saaledes: »Naar jeg faar det klart, at det er 
vor Herres Villie, saa skal du faa mit Ja«. Der gik 
saa et Aar, hvor vi omgikkes hverandre som Søsken
de, men da det var gaaet, fik jeg hendes Ja, og det 
stod sin Prøve i Kjærlighed og Trofasthed hele Livet 
igjennem, fem Aar som forlovede og 37 V2 Aar som 
Mand og Hustru. Af Guds store Naade var vi et 
lykkeligt Par, som kunde dele alt med hinanden, saa- 
vel timelig som aandelig.
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Jeg vil give en lille Skildring af Forholdene i de 
Tider. Min forlovede tjente 24 Rdl. om Aar et i Løn, 
og det var endda en god Løn i de Dage. Desuagtet 
havde hun en udmærket Seng Klæder af hjemme
lavet Dynevaar, fyldt med gode Gaasefjer, og hjem
melavede Hørgarns Lagener, og hun var kun 2 0 ^  
Aar, da vi blev gift. En Modsætning til vor Tid, 
hvor der tjenes store Lønne----------

Her ender gamle skomager Lomborgs optegnelser. Hans 
anden hustru har tid efter anden tilføjet erindringer fra 
sit ægteskab og fra den lange tid, hun sad som enke.

Den sidste tilføjelse er skrevet den 19. marts 1941.
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Hoveriet ved Vestervig kloster
Ved H. A. RIIS-OLESEN

SOM ANDRE KLOSTRE havde Vestervig kloster i 
middelalderen fri birkeret over sit gods og ejen

dom. Senere — nærmere betegnet efter reformatio
nen — blev det et kongeligt len, men vedblev at være 
et eget birk med birkefoged, der som løn nød frihed 
for særlige afgifter. Joachim Irgens, der i 1661 købte 
Vestervig kloster af kronen, fik for 1000 rigsdaler 
fri birkeret over birket. I 1698 overgik disse rettig
heder til Moldrupslægten.

Desværre er 10 af de ældste tingbøger borte, me
dens den 11. — for tidsrummet 1760—1800 — er 
bevaret. Heri ses, a t birkeherrerne er oberstløjtnant 
Jens Moldrup (til 1769), Peder Moldrup, etatsråd, 
senere kammerherre, 1764—1787 og endelig major 
Hans Christian Moldrup, der i 1791 afstod birke- 
rettighederne til kongen.

Moldrupslægten havde en vis selvfølelse, der gav 
sig udslag i, a t de ville herske og bestemme i selv 
de mindste anliggender. Peder Moldrup var vel egent
lig venligsindet overfor bønderne, men en ret tyn
gende gæld bevirkede, a t han måtte se a t få det 
mest mulige ud af bøndernes arbejde ved klosteret. 
Først efter 1778, hvor gælden blev afviklet, kunne
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han indskrænke hoveriet en del. Birkedommer var 
indtil 1766 Hans Woetmann, Øster Ulsted, og 1766— 
1800 Lauritz Høyer i Hassing-Refs herreder. Birke
retten bestod af dommeren, skriveren, otte såkaldte 
stokkemænd eller tinghørere. Tinget holdtes i går
den Nørbo, og retsdagen var mandag.

Af Vestervig birks tingbog har jeg taget nogle ud
drag til belysning af hoveriet og fæsteforholdene ved 
Vestervig kloster.

I 1760 stævner Jens Moldrup Christen Østrup i 
Blokhuset ved Tygstrup til a t møde mandag den 10. 
novbr. for hans opsætsige forhold, som han tid efter 
anden har vist mod hans herskab og udskikkede, når 
han til sit arbejde har været tilsagt, ja, for kort tid 
siden, da han stod i herskabets arbejde, ganske og 
aldeles imod hans vilje bortgået af arbejdet og gjort 
sig usynlig, hvorover han har været årsaget til at 
lade lyse efter ham såvel på sognestævne som og til 
birketinget. Som vidner indstævnes Jens Salmand- 
sen, ladefoged på Vestervig kloster, og Mads Jensen 
Yde, skriver sammesteds.

24. november. Hr. Andreas Hvid aktor. Ladefoge
den havde selv tvende gange været hos Christian 
Østrup og tilsagt ham til herskabets arbejde, den 
ene gang i Toppenberg, den anden gang i hans eget 
hus, men begge gange svarede han studsig nej. Mor
ten Larsen havde hørt, at han svarede ladefogeden, 
a t han ikke ville gå på arbejde, han skulle nok selv 
passe sin tid og brugte desuden adskillige studsige 
ord, men at han dog siden gik med.

1761. Hr. Gudichsen fra Koustrup, der af Mol
drup var beskikket til forsvarer for Chr. Østrup, 
mente, at det kunne være hans dumhed, så håbede
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han på Chr. 0. og fattige, skrøbelige hustrus vegne 
og ville underdanigst bede herskabet ej efter streng
hed ville fortfare, men med mildhed tilgive Chr. 0. 
hans forseelse, da han efter hans hustrus tilførte vil 
indstille sig på godset som en lydig tjener.

Den 23. februar 1761 af sagdes følgende dom: At 
højædle og velbårne hr. oberstløjtnant Moldrup ha
ver været årsaget til at anlægge sag imod husmand 
Chr. Østrup ses af sognestævnerne og birkeretten, 
hvor hans undvigelse bevidnes og derved at han har 
vist sig genstridig, ulydig, opsætsig og dumdristig 
mod hans herskab og hans udskikkede.

Derimod har Chr. Østrup aldeles intet ladet frem
føre til sin befrielse under sagens drift, mindre ind
stillet sig på godset og hans bopæl, uden alene at 
hans hustru har begæret opsættelse, som hende er 
bevilget, på det hun kunne få sin mand til at afbede 
sin forseelse. Men intet er påfulgt, hvorfor herska
bet har ladet ordinere ham forsvar ved fuldmæg
tigen fra  Tandrup og Koustrup: Chr. Gudichsen.

Thi kendes for ret, a t da Chr. Østrup er bortgået 
af sit tilsagte og tilsatte arbejde, forladt sin bopæl 
og hustru, bør, hvor han findes, pågribes for sådan 
hans undvigelse og hans ulydige forhold at hensæt
tes til arbejde i Viborg tugthus i 4 måneder. Pro
cessens omkostning, 3 rigsdaler, samt øvrige omkost
ninger ved pågribelse og hensættelse betales med ar
bejde i samme tugthus. — Sagens videre forløb ken
des ikke.

Mange retssager på grund af udeblivelse fra ho
veriarbejde finder vi i tingbogen. Her skal ganske 
kort nævnes en sag mod Christen Madsen Heede, 
fæstehusmand på Thyborøn, der anklages for at
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være i restance af landgilde, græsleje samt genstri
dighed mod at gøre hovningsarbej'de. Christen Mad
sen undskylder sig med, at han har tabt kvitterings
bogen på vej hjem fra  klosteret, at han har været 
i Hans Majestæts søtjeneste, hvorved hans kone og 
børn ved hans hjemkomst var i »armelige tilstande«. 
Angående hoveriarbejdet forklarede anklagede, at 
han havde en aftale med den forrige ladefoged, Jens 
Salmandsen, at han skulle holde ham fri og lade en 
gå i hans sted, og derfor har han hidtil betalt 2 
rigsdaler om året, undtagen det sidste år. Han vidste 
ikke andet, end at Thomas Morsø fra Trankjær for
rettede arbejdet for ham. Men dagene fra  påske har 
han ikke gjort hoveriarbejde, som han skulle, dels 
fordi han havde et sygt og vanført barn og dels fordi 
han var borte med pulsvåden, at de kunne tjene til 
livets ophold.

Dommen lød på, at Christen Madsen skulle betale 
den store sum af 44 rdl. +  3 rigsdaler, desuden have 
sit fæste forbrudt og i mangel af betaling at lide 
på kroppen i Viborg tugthus.

1763. Anna Sophia Hendrichsdatter af Trankjær 
blev idømt Aars tugthusarbejde i Viborg, fordi 
hun ikke mødte til tjeneste hos Lars Madsen, Røj- 
kjær, hvor herskabet på Vestervig kloster havde til
sagt hende at møde. Uagtet hun kunne fremføre ret 
vægtige grunde, blev hun dømt alligevel. — Megen 
barmhjertighed kendte man ikke til dengang.

Den 28. juni 1769 stævnede P. Moldrup 9 mænd i 
Handrup, fordi de ikke har betalt den i deres fæste
breve akkorderede 1 rdr. tærskepenge for hoveri
tærskning ved Ørum lige med de andre Ørumbønder, 
men stiltiende, ja, på en lumsk og falsk måde nu i 
5 år har tilbageholdt samme.
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Den 10. juli 1769 indleveredes et skriftligt indlæg 
til dommeren fra disse 9 bønder, sålydende: Det er 
usandfærdige beskyldninger, de i stævnemålet skyl
des for. I året 1763 blev af deres daværende hos- 
bonde, oberst Moldrup Handrup by byttet, og hver 
fik lige hartkorn at svare af. Før den tid gjorde de 
tærskedage til Ørum 2 à 3 om året. Foråret derefter 
1764 blev der mellem os gjort ligning om vores ar
bejde, landgilde og tiende. Da vi fik vore fæstebreve, 
befandt vi, at der var forskellige condition i dem — i 
nogle bemærkes det, at de skulle svare 1 rd. i tær- 
skepenge til Ørum, medens det blev svagere omtalt
1 andre, nemlig at dette skulle senere ordnes. Så
ledes er det gået i 5 år, og vi gør som vanligt vore
2 à 3 tærskedage om året på Ørum. Vi har aldrig 
i de 5 år været afkrævet tærskepenge, det vi heller 
aldrig havde lovet eller tilstået. Derfor har vi ej 
heller på lumsk måde søgt at tilbageholde pengene, 
dem vi aldrig er krævet for eller i vores kvittons- 
bøger skrevet til rest, når vi landgilde har betalt, 
men derimod fået kvittering, at vi har betalt, hvad 
vi burde. Dette vores fremførelse er så ren en sand
hed, som vi med uskadt samvittighed trøster os til 
at bekræfte, og vi håber, at den velvise dommer fore
stiller vor gunstige husbonde, hvor uskyldig vi er i 
denne sag. (Underskrift 9 navne).

Sagen blev udsat 14 dage, for at der kunne opnås 
forlig.

17. juli 1769: For retten fremkom Mads Yde, som 
gav til kende, at sagen mod de 9 mænd af Handrup 
for restrende tærskepenge var udi al kærlighed af
gjort og forligt.

Måske var Peder Mollerup interesseret i hurtigt
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at få afsluttet denne sag, fordi en langt større sag 
var under udvikling.

Der var i 1769 indsendt en klage til det nyopret
tede General-land væsens collegium fra 74 bønder i 
Vestervig. De var tyngede af hoveriets strenge plig
ter. Den lyder således:

Høyædle og høyvelbåme herrer, præses, depute
rede udi det til landvæsenets forbedring i Danmark 
allernådigst oprettede general-landvæsens collegium!

Vi underskrevne fattige bønder alle af Westervig 
sogn og Westervigtj enere var efter begæring af vores 
husbonde, velbyrdige hr. Peder Moldrup til Wester
vig kloster og Ørum slot d. 13. og 14. novbr. sidst- 
afvigte mødt hos ham for a t gøre accord med ham 
om vores hoveri i anledning af den allernådigste for
ordning af 6. maj 1769 angående hoveriet i Dan
mark, og da vi ventede efter forordningens indhold 
a t få nogen lindring eller forlettelse i vores hoveri, 
som for os er streng og utålelig, da svarede han os, 
a t der i ingen af delene kunne blive nogen forlettelse 
for os, og der vi ingen forlettelse kan få, så syntes 
vi ikke heller a t kunne accordere, Detsårsag ville vi 
underdanigst bønfalde de høje herrer, a t de vil være 
os fattige bønder behjælpelige og udvirke de så hos 
vores allernådigste konge og herre, a t os måtte ske 
forlettelse i vores strenge og svare hoveri. Alt ar
bejde til gården forretter vi både på ager og eng; 
a t ildebrand, som forlanges og behøves i gården, be
sørger vi, og desforuden mange dages køringer og 
gangdage, som vi jævnlig gører. Der er vel tid efter 
andet noget af gårdens udmark eller såkaldt havland 
bortlejet til nogle af os, som vil kunne have navn 
af lettelse, men derimod må vi årlig bryde og dyrke
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en del af et stykke hedejord, som vi ikke i de sidste 
halvhundrede år har været dyrket, men vi tilforn 
må gøde dette med 1er, den meget store stykke jord, 
som ikke ret har navn eller kaldet Vang, som andre 
gårdmarker, hvilke vi også driver og blev kort før 
ovenmeldte husbonde tog gården, mange gamle veje, 
knoile og knarker opdyrket og ligeledes gødet med 
1er. Nu er der for en 20 år siden oprettet en tegl
ovn hos os, hvortil vi årligen må bjerge over 200 læs 
skortørv og foruden gangarbejde med leropkastelse 
må vi ofte køre dagkøring med Teglsten, som han 
bortsælger, hvilket sker såvel i bygsæden og i høst 
som andre tider, og foruden det strenge hoveri, som 
vi gør, må vi alle give landgilde, som er mestendels 
5 eller 6 af hver tønde hartkorn ongefær, derforuden 
betale tærskerpenge. Tiendebetalingen er forhøjet, 
thi vi giver 3 skp. byg eller 2 skp. rug i hver tiende 
årlig, hvilket vi synes at være os for hart og kunne 
der her ske en forletning, ønskede vi det gerne, og 
ihvor meget vi nu end giver i skæppen, så giver 
vi det hellere end i kærven, thi foderet kan vi nødig 
miste fra vore creature, og tiden om høsten er mange 
gange vanskelig for at indbjerge vort eget. Gav vi 
tiende på kærven, ville det blive værre for os. Vor 
husbonde har uafbedet vores jord i byerne her i 
sognet delt således, at hver gård i en by er lige stor 
i jord og hartkorn, men vores jord blev derved i en 
større blanding og mere indviklet med hinanden og 
i større uorden, og vi måtte gøre paany om tiende, 
landgilde og arbejde. Dette foranførte og omtalte kan 
vi underskrevne med sandfærdighed tilstå.

Underskrifter: Spolum: Ole Larsen og Niels Jen
sen. N. Astrup: Christen Larsen. Adbøl: Morten Jen-
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sen, Christen Tomsen. Cappel: Jeppe Sørensen Top
penberg, Peder Madsen. Ulsted: Poul Madsen, Søren 
Svendsen, Thomas Rævberg. Schårup: Peder og Sø
ren Staversbøl, Peder Pedersen Tandrup, Sven Mad
sen, Willads Willadsen, Jens Christensen, Lars Chri
stensen, Jens Madsen, Lars Pedersen, Jens Christen
sen, Niels Jørgensen. Gramstrup: Jens Mikkelsen, 
Ole Christensen, Christen Pedersen. Kiærgård: Jens 
Nielsen. Oxenbøll: Niels Pedersen, Jens Pedersen, 
Lars Hansen, Ole Andersen, Niels Mikkelsen, Lars 
Christensen, Christen Andersen, Niels Andersen, An
ders Mogensen. Tobøll: Ole Jensen, Peder Salmand- 
sen, Knud Salmandsen, Jens Mortensen, Christen 
Jensen, Lars Jensen, Jens Olesen, Niels Madsen, Pe
der Andersen. Tåbelbjerg: Ole Madsen. Rodenberg : 
Hans Jensen, Søren Andersen. W esterby e: Christen 
Jensen, Ole Nielsen, Jens Sørensen, Jens Jensen, 
Jens Laursen, Ole Larsen. Ty g strup: Christen Jen
sen, Christen Justesen, Poul Justesen, Lars Greger
sen, Niels Nielsen, Niels Justesen, Christen Olesen,
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Jørgen Sørensen. Nflrboe: Christen Andersen. Tran
kier: Mogens Laursen, Jens Pedersen, Peder Hansen, 
Søren Christensen. Willerup: Christen Jensen, Peder 
Christensen, Anders Thomsen, Mads Nielsen, Poul 
Jensens enke, Ole Jepsen, Erich Larsen, Peder Pe
dersen. Weilegard: Christen Pedersen.

Kancelliets svar på klagen forelå d. 22. december 
s. år (sendt til amtmand Hauch, Thisted) :

Som vi ugerne haver erfaret, hvorledes en del bøn
der eller måske deres ildesindede rådgivere vrange- 
villig har fortolket vores allernådigste forordning af 
6. maj d. år og deraf taget anledning til at vise mod
villighed og opsætsighed, når deres foresatte dem 
noget arbejde har anbefalet eller påligt. Så på det 
deslige utilbørlige og skadelige uorden kunne blive 
hemmet og for fremtiden forebygget, ville vi aller- 
nådigst, at Du udi de dig anbefalede amter (Ørum, 
Vestervig og Dueholm) skal tilkendegive dem, som i 
de ovenanførte forseelse haver gjort eller herefter 
kunne gøre sig skyldige, at det aldeles ikke var Vores 
øjemærke eller hensigt at fritage bønderne for det 
sædvanlige og til hovedgårdens drift nødvendige 
hoveri, men at samme alene sigter til at bestemme 
den tid, som til sådant arbejde er fornødent, og at 
det derfor nu lige så vel som forhen er deres pligt 
at efter komme de befalinger, som af deres husbonde 
eller øvrighed i så fald måtte gives, indtil de an
befalede hoveri-reglementer nærmere kunne under
rette dem om, hvor megen tid de jævnligen derpå 
skulle anvende.

Da er det også Vores alvorlige vilje, at roligheden 
blandt bønderne skulle på det nøjeste håndhæves, 
så måtte Du forkynde dem, at de i al stilhed og uden
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mindste tegn til modvillighed, opsættelse eller mytteri 
have at efterkomme alle dem imod deres foresatte 
pliggende pligter under straf at vorde på det stren
geste derfor anset, i fald de imod sådan vor aller- 
nådigste befaling skulle formaste sig at handle. 
Skulle nogen vise sig Vores anordning og befaling 
overhørig, da må Du på det allerskarpeste undersøge 
og lade inkvirere efter dem, som dertil haver først 
og fornemmelig givet anledning, på det du sådanne 
ildesindede efter lovens yderste strenghed kunne lade 
tiltale og afstraffe.

Det er sikkert ikke det svar, bønderne havde reg
net med efter den nye forordning — forøvrigt bad 
de om forletning — vel ikke fritagelse! Kancelliet 
var sikkert bange for, at det hele gik i Kaos, hvis 
hoveriet skulle ophæves, men allerede 18—19 år efter 
blev åget hævet.

Peter Moldrup var sikkert tilfreds med dette svar, 
og vi kan forstå af det følgende, at han nu søgte 
frem til hovedmanden bag klagen.

Den 24. Marts 1770 forelå en stævning med føl
gende ordlyd: Stamherren til Westervig Closter Pe
der Moldrup finder sig beføjet så vidt muligt er at 
lade oplyse og ligge for dagen ved lovligt tingsvidne, 
hvoraf den urolighed, misfornøjelse og oprør er rejst 
sig mellem en del af bønderne nu for deres hoveri
arbejde, som de efter fæstebreve er forbunden til at 
forrette og i så mange år uden mindste klage har 
gjort og forrettet. Sådanne optænkte besværinger 
(som aldrig kan bevises eller godtgøres) haver ej 
mindste Grund uden de dertil som enfoldige og let
troende mennesker er til skyndede eller ophidsede 
af sådanne personer, som ej elsker den almindelige
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Vestervig i garnie Dage, fra  1830.

rolighed, der enten søger deres fordel ved at skrive 
for sådanne enfoldige mennesker eller for at fornøje 
deres egen ondskab og begærlighed til uro og tve
dragt imellem husbonderne og deres bønder og tje 
nere. Altså siden højbemeldte hr. etatsråd Moldrup 
har overkommet sådan skriftlig klage og besværings
koncept, hvis indhold han aldrig tænker eller tror 
hans kære bønder, villige og tro tjenere har været 
autores eller begyndere til.

Det er hr. etatsrådens agt ved tings vidne at søge 
oplyst, fra hvis hånd og efter hvis råd og concept 
sådant klageskrift er tilvejebragt, da han ved, at en 
del af dem, hvis navne findes under concepten, hver
ken kan læse eller skrive, mindre concipere noget så
dant, som han er overbevist de heller aldrig har 
tænkt på i henseende den mildhed og godhed han 
stedse har bevist ved at creditere de kgl. skatter og 
andre afgifter (efter deres fæstebreve) og at ma-
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gister Christian Reitzer Humble*) må være den, der 
således ophidser hans bønder og tjenere samt under
står sig at skrive for dem, så agter han lovlig ved 
tings vidne at oplyse sådan magisterens ublu fore
tagende til anmeldelse på vedkommende høje steder 
og påkendelse, hvorvidt og hvorledes han og derfor 
bør arresteres. Thi stævnes velærværdige og vellærde 
hr. magister Humble af Hvidberg Vestenaa at møde 
i retten på Westervig Closters birketing, som holdes 
på Nørbo mandag d. 4. April d. år. Endvidere stæv
nes degn for samme menigheder Peder Bedsted — 
samt som vidner conceptens underskrivere m. fl. 
med Jørgen Jensen Schaarup, Vesterby, i spidsen.

Den 9. april holdtes birketinget som planlagt. Pro
kurator Knud Hee**), Nykøbing, oplæste stævningen, 
hvorefter magister Humble oplæste sit indlæg : E tats
råd Moldrup har fundet for godt at lade mig indkalde 
til Deres (det er stilet til dommeren!) ret for at ud
tale mig, men jeg protesterer imod stævnemålets an
tagelse og mener, a t samme bør afvises af følgende 
grunde: 1. I kraft af lovens udtrykkelige forbud 
(1—2—15, at gejstliges verdslige sager, som for 
provsten straks i mindelighed bilægges kan, bør ej 
for nogen verdslig dommer indkomme). 2. Byskriver 
Hielm har lovet a t møde for ham i retten, men er 
udebleven. 3. Protesterer han mod stævnemålet, da

♦) Fra 1762 til 1772 sognepræst i Hvidbjerg-Ørum-Lod- 
bjerg, »agtet af næsten alle bønder, hvis sag han påtog 
sig«.

**) Afskediget degn, som havde nedsat sig som prokura
tor i Nykøbing. Peder Moldrup havde indkaldt ham, 
og han forblev ca. 1 år på Vestervig gods, mens de 
forskellige stridigheder står på. Bønderne kunne ikke 
fordrage ham.
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Westervig birketing ikke er hans lovlige værneting, 
og mod at Knud Hee optræder i retten, da han af 
stiftets høje øvrighed er afvist og offentlig bekendt 
at have været en unyttig degn, som lever af at sætte 
folk sammen, og loven kræver, a t prokuratorer skal 
være urygtis mand.

Hee replicerede, at Humble(!), bremser og fluer 
tit og ofte en paseng kunne sætte sig på kvæg og men
nesker for der at afkaste deres urenligheder og tit 
og ofte mistede deres brod derved. Han regnede 
derfor ikke med hans lumpne og slette udtalelser, 
da han havde legitimeret sig med en høj øvrigheds 
constitution, så magisterens chicane returneres paa 
ham selv.

Hee oplæste i retten et brev fra  biskop Brodersen, 
Aalborg, stilet til Peder Moldrup:

Høyædle og velbårne hr. etatsråd ! Så inderligt det 
glæder mig, at Herren har behaget Deres Velbåren
hed og høyadelige frue på en lang og vanskelig rejse 
under den almægtiges varetægt til Deres hjem og 
ved den guddommelige nåde prydet så kendelig med 
kongens nåde, så gratulerer jeg Dem til en glædelig 
hjemkomst i inderlig bøn om at lægge velsignelse til 
velsignelse i det legemlige og åndelige gode ting for 
Dem og Deres familie. Han afværge alt det, som vil 
gøre uro og forbitre Deres fred. Hr. Humbles uro
lighed har jeg meget ondt af. Vil han lyde mig, fin
der han sig ind for Deres Velbårenhed og søger at 
det Dem imellem værende bliver i mindelighed af
gjort. Dersom han ikke det gør, saa er det et bevis 
på, at han ej vil give mit råd rum, og så får han 
sejle sin egen sø. Bliver det ham overbevist, at han
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har villet opvække Deres tjenere til oprør, da vil det 
ikke gå så let af. Gud give ham et sind, som er lig 
Jesu sind og et hjerte skikket efter Guds hjerte, så 
bliver han god at komme til rette med.

Aalborg, d. 26. marts 1770.
Broder Brodersen.

(Af det følgende vil det fremgå, at Peder Mol- 
drups fremstilling af magister Humbles forseelse er 
helt forkert!)

Derefter kom skræder Jørgen Jensen fra Vesterby 
ind til forklaring. Man forelagde ham klageskriftet 
(der var egentlig to, men næsten enslydende), det 
kongelige rescript af 22. decbr. 69 samt Jørgen Jen
sens egen afbigt. (Man mener at kunne fastslå, at 
Jørgen Jensen, der har forfattet og skrevet klagen, 
har fået samvittighedsnag eller er blevet bange for 
følgerne, så han direkte vandrede op til herskabet og 
bad om tilgivelse for sin forsyndelse. Denne afbigt 
forelå ved retsmødet i skriftlig form).

Jørgen Jensen vedkendte sig at have skrevet 
klage II, men ikke klage I; den anden havde han 
skrevet dels efter den første, dels efter videre be
gæring af sognefolkene. Den første havde han fået 
af Hvidberg-degn Peder Bedsted. Sognefolket havde 
været samlet hos Chr. Jensen i Vesterby, og da blev 
klagen skrevet af ham efter samtliges beramskab. 
Efter at den første klage var sammenskrevet, var 
vidnet i Hvidberg skolehus og talte der med magi
ster Humble om klagen og spurgte ham, om en sådan 
kunne nytte. Magisteren svarede, at de nok kunne 
skrive, men måtte give agt på ikke at skrive mere
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end sandhed og hvad de kunne svare til. Jørgen Jen
sen spurgte da mag. Humble, om han ville hjælpe 
dem med at få det skrevet og sammensat samt få 
det afsendt, hvortil mag. svarede, at han ikke satte 
pen til papiret for nogen, og hvad angik at få det 
afsted, vidste Søren Larsen, Skaarup, besked. Vid
net gik da til Peder Bedsted, som skrev den første 
klage. Senere afholdtes møder i Tygstrup og på 
Vejlegård, hvor klage nr. 2 (den egentlige) blev 
skrevet. Vidnet flyede Søren Skårup klagen, og den 
følgende mandag tog magisteren og Søren Skårup 
afsted til Viborg med den. Her ville Humble have 
Søren Skårup til at levere den paa posthuset, men 
denne turde ikke, heller ikke senere i Skive, men 
senere sendte magisteren den — sådan skulle han 
sige til sognefolket. På grund af aftenens og nattens 
mørke blev sagen udsat til næste dag.

Den 10. april. Humble havde forladt mødet i går 
og var ikke til stede i dag. Hee: Hans onde sam
vittighed! Søren Larsen forklarede på Hee’s spørgs
mål, at mag. havde sagt ham, hvorfor W. bønder 
ikke ligesåvel som andre indgav klage, de kunne få 
forletning såvel for tiende som for hoveriarbejde.

Alle vidnerne blev spurgt, om de havde noget at 
klage? Svar: Nej — eller dagskøren og gangarbejdet 
var ikke så strengt som før, men plovarbejdet og 
teglovnen strengere. Hee oplyste nu, at han havde 
fuldt oplyst, hvorfor mag. Humble var stævnet, men 
kunne ikke indse, hvad denne havde at befatte med 
at stifte uro mellem den høje respektive husbonde 
hr. etatsråd Moldrup og hans kære, tro og billige 
bønder og tjenere o. s. fr. Tingsvidnet sluttet.

Mag. Humble blev senere forfulgt ved kirketinget,
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provsteretten og herredstinget, indtil det i 1772 lyk
kedes at få ham idømt en bøde som den, »under hvis 
anførsel og befordring disse til bøndernes oprør og 
modvillighed anbragte klager var forfattet til her
skabets skade og dets bønders foruroligelse«. Dette 
var jo skudt langt over målet. Landvæsenskollegiet 
havde jo selv offentligt opfordret også bønderne til 
at fremkomme med henvendelser og oplysninger om 
deres forhold.

Også klage fra Agger.
Den 23. april 1770 blev der afsagt dom for fire 

fæstebønder og tjenere i Agger sogn, hvori det bl. a. 
hedder: »De haver oversiddet med at komme til ar
bejde efter bøyning, som og den ene som hovedmand 
for de andre der inden retten trodsigen har declare- 
ret, at han ikke ville gøre hovarbejde, som dog af 
arilds tid til W. Closter haver været forrettet af 
Agger sogns beboere efter deres fæstebreves pligt.

Som hovedmand og for i retten at have vist opsæt
sighed og trods dømmes Poul Christensen til at ar
bejde udi tugthuset i 8 uger — de tre andre til i 
mulkt til Agger sogns fattige at betale 2 rigsdaler 
hver.

Dette var kun en forløber for en langt mere om
fattende sag i Agger.

Den 30. maj 1770 foreligger et stævnemål mod 
Agger sogns beboere for at få oplyst, hvem der har 
været rådgiver og tilskynder til den opsætsighed og 
modvillighed, som beboerne har til deres hoveri
arbejde at gøre og forrette ved Westervig Closters 
hovedgård, over hvilken deres hoveri de ikke alene 
skal have givet klage til høje vedkommende steder,
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men nu og derefter trodsig modstået de gode til
buder, som høj bemeldte hr. etatsråden har gjort til 
hoveriets lettelse. Og da magister Humble er over
bevist at være tilskynder til det klageskrift, som bøn
derne i Westervig have indsendt, så er det ikke at 
paatvivle, at magisteren også har forfattet dette 
klageskrift.

Mag. Humble og mange beboere fra Agger blev 
stævnet at skulle møde på birketinget d. 18. juni 
d. år. Stævningen anfører til slut, at sognepræsten 
i Vestervig-Agger, provst Winding, havde søgt at 
formane beboerne, så de ikke viste det opsætsige 
sind.

Da stævningen skulle overrækkes mag. Humble 
på hans bopæl i Hvidberg præstegård, lod han, som 
han ikke var hjemme, og en ung pige modtog den. 
Lidt efter kom hun løbende efter mændene og sagde, 
a t stævningen duede ikke, da den ikke var under
skrevet. De vilde ikke modtage den, hvorefter pigen 
kastede den efter dem og løb hjem.

Den 18. juni blev retsmødet holdt paa Nørboe. 
Mag. Humble var ikke mødt, men havde sendt et 
skriftligt indlæg, som blev oplæst.

Prokurator Hee førte forsædet og gav en lang 
forklaring på stævnemålets rigtighed og anklagede 
Humble for a t støtte Aggerboernes trodsighed og 
vedligeholde uroen derude. Derefter fremkaldtes flere 
beboere til afhøring. Hee ville have dem til at ind
rømme, a t Peder Moldrup havde tilbudt dem forlet
telse i Hoveriarbejdet, men de svarede, at det først 
var efter klagens afsendelse.

Den 3. juli påny retsmøde i Nørboe. E t brev fra 
Humble forelå. Det er et meget karakteristisk brev,
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idet det går ud på a t bevise, hvor dårligt kristen
dommen har fodfæste i Danmark, når bønderne kan 
blive behandlet som trælle. Han fremfører, hvorledes 
han ved at henvende sig direkte paa closteret har 
prøvet a t tale bøndernes sag med godt sind og hjerte, 
men forgæves — selv fruen var afvisende. Derpå 
kommer Humble med en række eksempler på hård
heden — her skal kun nævnes et enkelt. Han skriver :

»Ach, hvad skete ikke med den fattige Aggerbo, 
Joseph Winther af Røn på 1. pinsedag, mon ikke han 
blev sat i gabestokken på Vestervig kirkegård. Hvad 
var hans synd ? Mon det var andet end at tage nogle 
vildfugle ved Limfjorden? Humble trygler domme
ren om at skaane bønderne og udvise retfærdighed.

Humble gjorde, hvad han kunne, for at hjælpe bøn
derne, og selv om han fik en trist skæbne på grund 
af økonomiske vanskeligheder, fordunkler det ikke 
hans ædelmodige kamp for bøndernes frigørelse.

Inden denne artikel sluttes, i hvilken jeg har prø
vet a t belyse hoveriets svøbe på disse egne, vil jeg 
nævne et mørkt eksempel på, hvorledes en fæste
bonde på grund af herskabets ublu afkrævninger må 
gå fra hus og hjem.

Det er Søren Andersen, Rodenberg (har en part 
af R.). Han er virkelig fattig og forarmet, og allige
vel kendes ingen medlidenhed.

Han stævnes til re t i Nørboe 8. april 1771 for den 
slette omgang, han til herskabets store skade og hans 
fæstegård, Rodenberg, til største ruin har forøvet. 
Der følger derpå en beskrivelse af gården og dens 
inventar. I stuen: 1 fyrbord på pæle med bænke, een 
stol, en spinderok, 1 kiste, 1 dejnekar, 1 øltønde, 1 
sold, 1 sædeløb, 1 røgteløb, 1 stort kar, 1 spand, 1
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ildtang, 4 fade og 2 tallerkener. Af sengeklæder 2 
dyner og 2 puder. Redskaberne på gården var få 
og primitive. Kvæg og heste få og meget affældige.

Hvad gør herskabet nu ? Den gode prokurator Hee 
ved det nok. Alt indboet samt redskaber ansættes til 
63 rid. Derefter ansættes fordringerne: Landgilde 
for 1770: 15 rdl. Til at supplere gårdens redskaber 
og besætning (dels er der noget gået i stykker og 
dels er noget for gammelt!) samt reparation af byg
ningernes brøstfældighed — så de alle er i fin stand 
— ialt 123 rdl.

Herskabets fordring bliver altså 60 rdl. Søren An
dersen måtte indgå på at frasige sig sin gård og 
lovede at betale de 60 rdl. efterhånden. Men hermed 
er herskabet ikke tilfreds — pengene skulle erlægges 
straks. Sagen blev derefter optaget til doms.

Den 22. april s. år forelå dommen: Thi kendes for 
ret, at fæsteren af en gård i Rodenberg, Søren An
dersen, bør have sit fæste forbrudt og betale sit her
skab ialt 71 rdl. (påløbne udg.) inden 15 dage efter 
denne doms lovlige forkyndelse og i mangel af dette 
at arbejde i Viborg tugthus, indtil såvel dette (de 71 
rdl.) som hans forsendelsesomkostninger didhen vor
der af tjent.

Så gik der et år — omtrent. Den 9. april 1772 ind
sender Søren Andersen en klage til kongen, hvoraf 
jeg skal tillade mig at uddrage visse karakteristiske 
sætninger.

Han indleder med: Stormægtige monark, aller- 
nådigste konge og herre! Jeg fattige undersåt af 
W. gods i Thye land er blevet stævnet og anfaldet 
med proces af min husbonde etatsråd Moldrup på 
Westervig, fordi husbonden ville have mig ud af min
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gård og have sin egen kusk og pige deri igen, som 
nu bor deri. — Min nådigste konge! Da jeg i 1761 
fæstede gården Rodenberg, da var husene forfaldne 
og gamle, så jeg kan bevidne, at jeg har bygget hu
sene op for over 200 rdl. — Jeg arme mand måtte 
sætte mig i gæld derfor, og intet er mig godtgjort. 
Der var tilfalden mig arvepart, som blev ført til We- 
stervig, og jeg fik aldrig hvid eller skilling, og nu 
sidst afvigte majdag måtte jeg gå fra hus og hjem 
med kone og børn. Husbonden tog 5 bæster, 2 køer 
og 2 ungnøder, desuden en beslagen vogn. Desuden 
blev der afholdt auktion på vore sager, der indbragte 
120 rdl., men jeg fik ikke een skilling. Min skyldig
hed til husbonden var 5 rdl. i landgilde samt 2 rdl. 
i kgl. skatter, som min kvittensbog udviser.«

Derpå følger en beklagelse over afgiftens størrelse 
og fortsætter så:

Allernådigste konge! Er det forsvarligt, at min 
husbonde ej har betrygget mig med anden fæste
brev end som denne vedhæftede løn-seddel, hvorved 
både Deres Majestæts stempelpapir besviges, og en 
husbonde kan gøre ved hans bonde som han vil.«

Søren Andersen bønfalder majestæten om, at hans 
dom måtte omstødes.

Den 15. marts 1773 kommer Søren Andersen for 
birkeretten i Westervig. Her fremlægges S. A.s klage 
til kongen og som det hedder : »brevet indeholder de 
groveste, usandfærdigste og ubevisligste beskyldnin
ger mod etatsråd Moldrup«.

Senere hedder det: »han skal også med forsæt 
have prøvet at rejse bort af husbondens gods uden 
hans villie eller tilladelse, kun for at skabe uro blandt 
husbondens bønder og tjenere.
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Søren Andersen var taget i civil bevaring til sa
gens udfald. Dommen kom til a t lyde på 1 års tugt
hus samt betaling af processens omkostninger.

Hoveriet blev dog lempet lidt efter lidt og til sidst 
ophævet i 1788.



Hvad Han herreds klit
planter er benyttet til.
Af friskolelærer JENS ROLIGHED, Klim.

I DEN KLARE SOMMERTID drages vi mod havet for 
at få del i den friskhed, vandet og stranden kan 
yde. Langs vestkysten har vi klitterne, der også har 

sin rigdom at give.
Vesterhavets bund er som en stor ørken med uud

tømmeligt forråd af sand. Af bølgerne skylles det i 
land, og ved ebbetid tørres det, og blæsten fører det 
ind i landet og danner de hvide, til tider levende klit
ter.

Lave planter breder et grønt, brunligt tæppe over 
lavningerne mellem de høje, takkede bakkekamme. 
Disse fattige planter er ikke blot til pynt på den 
grålige jord, men de er på forskellig måde taget i 
brug af egnens nøjsomme befolkning.

Hjælmen, der har tætte tenformede aks, lange, 
smalle blade og lange, krybende jordstængler, er 
kaldt klittag ; for den kunne være tag over både sand 
og huse. Marehalmen eller havhalmen er højere og 
mer robust. Den har aks med siddende småaks; i 
hvert småaks er der tre blomster, medens der hos 
hjælmen kun er een, også marehalmen kaldes klit-
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tag. I Han herred blev sagt: »Folk vil så gerne læ 
dje høwder go i klit å æd taged«. Mellem disse og 
flere af den hvide klits græsser gror den lille hvide 
strandarve og den særegne blålige skærmplante, der 
kaldes mandstro. Begge de smukke planter sender 
flere lysskud op fra de lange organer i jorden.

Længere inde i landet tager grårisene fat. Hver 
plante danner en kredsrund plet, og dens krybende 
grene slår rødder. De grågrønne blade er svagt hå
rede på undersiden. Humlebien besørger bestøvnin
gen, derfor er det godt for den landmand, der vil 
fremelske rødkløver, at have gråris og lyng til nabo ; 
for der er et vist sammenspil mellem lyngens og klit
tens humlebier og de gode markers rødkløverblom
ster og deres befrugtninger. På Anholt kalder man 
gråris for palmer. I Han herred brugtes dens lange 
rødder til bånd og kaldtes så »bakketov«; det var 
meget stærkt og blev brugt, når der lavedes tørve- 
kurve, skæppemål eller »målkar« (et kar til bærpluk
ning i klitten eller til a t hente gryn i ned fra loftet).

En »kokker«, der var en endnu mindre beholder, 
blev bundet af afbarket bakketov.

Klokkelyng, den lille fine plante med de blide blom
ster, gror i store mængder ved Bolbjerg og ved Klim 
Bjerg. Også den har måttet gøre nytte, idet den er 
brugt til at binde fine og lette koste af. I Han her
red kaldte man klokkelyng for karbørstelyng ; for 
man brugte den til karbørster, der blev omvundet 
med bakketov.

Enebærris, hvoraf der er mange ved Klim Bjerg 
og ved Svinkløv, blev anvendt til riskurve. Og risenes 
bær blev der hældt brændevin på, så havde man et 
godt middel mod gigt og mod smerter ved blæresten.
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Lyngen, der i eftersommeren bærer så mange blom
ster frem, måtte også anvendes til brændsel og til 
tag på udhusene. På sine steder brugtes lyngen også 
som kreaturfoder, og den korte lyng (fårelyng) med 
den hvide rensdyrlav har tit udgjort en stor part af 
fårenes vinterføde.

De kremegule klitroser med den fine duft blev tit 
plukket til pynt, skønt de ikke kunne leve ret længe 
ved kunstig ernæring.

De almindelige koste eller limer blev særlig bundet 
af revlingris. Hyrderne lavede dem, mens de vogtede 
får og kreaturer i klitten. Men også ældre mænd 
bandt limer og falbød dem ved f. eks. a t sige: »Een 
koster 3 skilling, og I får 5 for en mark. Hwans 
siger I så?« Der gaves altså ingen fordel ved a t købe 
flere ad gangen!

Nogle andre solide limer blev bundet af vidje, der 
gror både ved Valbjerg, ved Klim Bjerg og ved Svin
kløv. Vidjelimeme blev særlig brugt i stalden. Men 
hvor man endnu havde lergulv, kunne den stive 
vidjekost også bruges. Det er vidje, Blicher synger 
om i »Mads Doss«, hvori det hedder: »Imell så band 
han åu vien en liim te hans muer, å så sång han 
imell«.

Også frytle (stor frytle), der er blevet kaldt »hår- 
kamper«, er i visse klit- og hedeegne taget i brug. 
Hyrden plukkede planten og skrabte den, så en stærk, 
sej g bast blev tilbage, så blev flere med en lille hånd
ten tvundet sammen; det blev så solgt som »binde
garn« i købstaden.

På de lave og meget fugtige steder gror der pors, 
mosepors med den krydrede duft, der blev anvendt, 
når det stærke porseøl blev brygget. Man træffer
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også den hvide kæruld, der er blevet meget brugt 
som fyld i puder og dyner. Endvidere er der vand
navlen med de smukke runde blade og stilken lige 
i midten. I Han herred kaldes de »kinkblade«, et 
navn, der kan tyde på, at de er benyttet som middel 
mod kighoste.

Rølliker plukkedes til te: røllikete, og nyserølliker 
brugtes som kamillete mod forkølelse.

Klittens bærtid er herlig både for dyr og menne
sker. Revlingrisene kan have 50 sortebær på en lille 
gren, der ikke fylder mere end en håndflade. De sorte 
frugter hviler så kønt oven på det hvide sand. I Han 
herred plukkes mosebøller sammen med blåbær; man 
kalder begge dele blåbær; men vendelboerne kalder 
almindelige blåbær for »linninger«.

Tranebær, hvoraf der gror en mængde både røde 
og brogede i de lave klitstrænkninger, bliver brugt 
både til grød og syltetøj. Også havtornen (sandtid- 
sen) med de lange, farlige spyd bærer bær, der af 
nogle bliver brugt i husholdningen.

I klitten træffes ikke blot de mange planter, der 
både er til pryd og nytte ; der er ogsaa et rigt dyre
liv, sjældne fugle som urhøns, tejster og mursejlere 
kommer som gæster, og endnu finder hjejlen en flad 
strækning til rugeplads.

Det er altsammen godt a t tænke på — for digte
ren fra Jammerbugten, Thomas Olesen Løkken, har 
måske ret, når han siger: »Nu er det de hvide 
strande og den grå klit, der kalder ud, og som fylder 
folkesindet«.



GamleTider - gamle Originaler
Fortalt af THOMINE BACH

NAAR JEG NU GERNE VIL forsøge at tegne nogle 
Smaarids af enkelte gamle Skikkelser, som jeg 

mindes fra  min Barndom og tidligste Ungdom, er det 
med en stille Bøn til Gud om, at jeg maa faa Lykke 
til at gøre det med Nænsomhed og Kærlighed.

Det skal ikke være for at forklejne eller latterlig
gøre dem, for disse gamle Mennesker var dog med 
alle deres Ejendommeligheder og Naivitet nogle kære, 
gamle Venner, som tit dukker op i min Tankeverden.

Mon ikke vi forjagede, fortravlede og forvænte 
Nutidsmennesker har godt af at tænke os en 50—60 
Aar tilbage i Tiden? Dengang var der ikke saa 
meget af det, som vi nutildags forstaar ved social 
Forsorg. Da var det almindeligt, a t de fattige Koner 
maatte ud til Bøndergaardene med deres Poser og 
Krukker og være glade ved, hvad der kunde falde 
af fra gavmilde eller mindre gavmilde Mennesker. 
Det maa sikkert have været en tung og træls Gang 
saaledes at skulle ud og tigge om Brød og andet til 
sig og sine. For nogen Tid siden sagde en Kone til 
mig: Ja, min Mor har saamænd baaret mange Styk
ker Brød hjem til os paa sin Ryg!

Om Efteraaret, naar Faarene var blevet klippede, 
kom de fattige Koner, som oftest to i Følge, og bad
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om lidt Uld. Deres Anmodning formuleredes som 
oftest saaledes: Vi maa vel ikke bede om en bette 
Lok Tov? (Faareuld). Jeg blev tit som Barn sendt 
paa Loftet for a t hente til dem ; min Mor havde ikke 
noget imod, at de fik en god Haandfuld — vi havde 
jo nok at tage af. Sommetider fik de ogsaa lidt Sule
varer, et Par Æg, eller hvad andet de havde Brug 
for, — et Par Tællelys kunde ogsaa bruges. I disse 
Tider var der jo ikke elektrisk Belysning. Og det 
var vel kun paa Gaardene, der blev støbt Lys. De 
første Forberedelser dertil blev altid foretaget om 
Aftenen før. Den Aften var nærmest en hel Fest
aften, — jeg tror nok, der vankede Kaffe og Hvede
brød saadan en Aften; det var nu ellers ikke noget, 
vi plejede a t faa. Men den Aften skulde vi alle være 
med til at knytte Væger, baade Karle og Piger; saa 
kappedes vi om, hvem der kunde faa flest paa sin 
Pind. Vi havde et stort Bundt af disse lange Pinde; 
hver af os fik en af dem bundet fast paa en Stole
ryg. Lysgarnet vandt min Mor først op om et Bræt, 
som havde den passende Længde, saa blev Gamet 
skaaret op og knyttet om Lyspindene. Vægerne blev 
saa fordelt, 6—7 Stykker paa hver Pind, saa de lige 
kunde passe til a t gaa ned i Baljen med Talgen. En 
lang Stige blev lagt paa Køkkengulvet, og i hvert 
Rum mellem Trinene blev Lysene anbragt for hver 
Gang, de skulde dyppes. Der blev lavet smalle Lys 
til daglig og nogle tykke til mere festlige Stunder, 
sommetider ogsaa et trearmet Helligtrekongerlys. 
Ja, det var jo ikke slet saa nemt som at gaa hen og 
trykke paa en Knap, som de fleste har det, og saa 
bliver der Lys. Endnu er det ikke blevet saa nemt 
her i Huset; men det kan ogsaa lade sig gøre endnu
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a t klare sig foruden. — Engang besøgte min Mand 
og jeg et Par gamle Mennesker, Gregers Ejlersen fra 
Søborg i Bjerre og hans Kone, de nøjedes med at 
have en Lysestage af Jern — den var med Hank, 
saa den kunde hænge op, naar det behøvedes. Paa 
Foden laa et Bundt Væge, som kun var dybbet et Par 
Gange og saa rullet sammen som et Garnnøgle, saa 
kunde der trækkes op af den, efterhaanden som det 
brændte ud. Det var et kært gammelt Ægtepar, de 
var glade og tilfredse med deres Kaar og deres Lod 
i Livet. De følte sikkert op i deres høje Alderdom, 
a t »det er saa yndigt a t følges ad«, for de kom altid 
med hinanden i Haanden, naar de en enkelt Gang 
var paa Besøg hos os. En Slægtning af dem har for
talt, a t gamle Gregers aldrig havde bekostet anden 
Medicin til sin Kone end en Skefuld Peber, der blev 
skyllet ned med Brændevin. Trods smaa og vel ofte 
trange Kaar lykkedes det dem at opføde en stor 
Børneflok til dygtige Mennesker. De havde kun een 
Datter, Mette, gift med Kristen Andersen, Tved; 
deres Datter, Anine, er nu Missionær i Afrika og 
gift med Missionær Johan Nielsen. Af Sønnerne var 
de to mest kendte Togfører N. K. Gregersen, Thi
sted, som døde for nogle Aar siden, og saa den kendte 
gamle Smed i Tved, som døde i 1953. Han og hans 
Hustru Ane naaede, foruden at faa passet deres 
Smedie, ogsaa a t faa omdannet et Stykke mager 
Hedejord til kultiveret og frugtbar Agerjord. Den 
gamle Smed Gregersen var en flittig Kirkegænger 
og en Hædersmand, — det var alle, som kendte ham, 
vist enige om. Nu hviler han paa Tved Kirkegaard 
efter en lang og travl Arbejdsdag. »Du Husmand, 
som ørked’ den stridige J o rd -------»mer Ridder du
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var med din barkede Haand end mangen, som pyn
tes med Stjerner og Baand og tripper paa bonede 
Gulve«.

Gamle Originaler.

Der var vist flere mærkelige Mennesker til i gamle 
Dage endnu om Stunder. Her skal fortælles lidt om 
nogle af dem.

Et Stykke Sydøst for Tved Kirke laa der i Slut
ningen af forrige Aarhundrede et lille, ejendomme
ligt Hus, kaldet »æ Minneskes Hus«. Manden, der 
ejede Huset, hed Pedeer Kristian Poulsen, men blev 
altid i daglig Tale kaldt P. Kr. Minnesk’ eller blot 
»æ Minnesk’«. Det er jo egentlig helt mærkværdigt, 
at nogen har fundet paa at give ham det Navn som 
Tilnavn eller vel nærmest som Øgenavn, for det er 
jo sandt, som det er sagt — er det ikke Bjørnson, 
der engang har skrevet : Det største, Gud os kan give, 
er ikke at kaldes berømt og stor, men Menneske ret 
at blive. Men det har jo nok været, fordi Folk har 
syntes, han var et noget aparte Menneske. Huset var 
et lille Jordhus, opført mest af Jord, Tørv, Ler og 
velsagtens gamle Murstensbrokker. Kun paa For
siden var der et lille Stykke med rigtige Mursten 
og et Par smaa Vinduer mod Syd. Indvendig var der 
ogsaa meget primitivt, kun een lille Stue med stam
pet Lergulv ; et lillebitte Køkken med aabent Ildsted 
stødte lige op mod den lille Stue, hvis Bohave bestod 
af en Seng, et gammelt Bord og velsagtens et Par 
Stole og en gammel Kakkelovn. Men Else Marie 
(æ Minneskes Kuen) holdt det pænt efter Forhol
dene. Gulvet i Stuen var pænt fejet og strøet med 
rent, hvidt Sand, saadan som det brugtes de fleste
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Steder paa Landet i de Tider — kun med den For
skel, at andre Steder var der hvidskurede Gulve i 
Stuerne. Da var der mere Brug for Skurevisken end 
Ferniskluden. Else Marie var vist ikke uden Sans 
for Hygge; der var sommetider Blomster (blaa Per
ler) i et Glas paa Bordet. Ude i den lille Stump Have 
foran Huset fandtes der mange Slags gammeldags 
Urter og Planter, Ambra, Aniskaal o. 1. Og et Rosen
træ med dejlige, hvide Roser, hvoraf jeg engang fik 
en stor Buket med hjem. Som Barn var jeg somme
tider sendt et Æ rinde derhen for min Far, der var 
Sognefoged. Jeg var saa glad ved den gamle Kone; 
hun holdt sikkert meget af Børn — selv havde de 
ingen; altid skulde vi have lidt, for det meste et 
Stykke hvidt Sukker, — dengang var der længere 
mellem Smaakagerne end nu. Det hændte engang, at 
hun bød mig en Snaps, som jeg dog beskedent sagde 
nej Tak til; jeg var vist kun 10 Aar dengang. Min 
Far har fortalt, at Else Marie i sine unge Dage var 
Husholderske hos en gammel Degn i Tved, der hed 
Smidt. Han skulde vist sommetider narres lidt. Naar 
Else Marie en enkelt Gang havde Besøg af et Par 
Veninder, og den gamle Degn saa kunde høre, de 
talte sammen ude i Køkkenet, raabte han ud til 
hende: »Hvem er ’ed nu, hun snakker med?«, saa 
svarede hun ind til ham: »Aa, hold nu hans Mund, 
Smidt, fo’ de’ æ mæ mi’ Høns«. P. C. Poulsen havde 
sit eget lille Soveværelse ind fra den lille Opholds
stue, men det var saa lavt og lille, at der blot lige 
var Plads til en Seng og et lille Chatol, hvorover der 
hængte en Del af hans mange Snurrepiberier og Ra
riteter, Piber o. desk, som han selv havde sat sam
men af Kohorn, gamle Pibedele o. 1. Han hentede
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Folks selvdøde Kreaturer. Huderne af dem klippede 
han i smalle Strimler, som han syede sammen og 
brugte til Tøjr til sine Faar. Smaa Stykker af Faare- 
skind brugte han til Handsker, d. v. s. han brugte 
kun Handsker oven paa Haanden, smaa Stumper 
Skind med det laadne vendt indad mod Haanden og 
bundet med meget smalle Strimler ned om Fingrene. 
Der var dem, der mente, at de spiste Kødet af de 
selvdøde Dyr; men det er jo ikke til at forstaa, om 
de virkelig kunde taale saadan en Kost!

Men det wa’ jo sø’n i gammel Daw’, da wa Folk 
en stærker’ Slaw’. Ja, og mere nøjsomme. Der er vist 
ingen, der har hørt de to gamle Mennesker, her er 
fortalt lidt om, klage over deres Kaar, endskønt de 
saavist ikke var saa lyse, som de fleste af os ønsker 
sig dem. Om Vinteren kunde det baade regne og sne 
ind til dem. Det var nok engang, Else Marie var syg, 
at Sneen føg ind i Sengen til hende. Men hun stillede 
ikke store Fordringer; hun var glad som et Barn, 
naar hun fik lidt godt med hjem i sin Pose, saa 
kyssede hun Mor paa Haanden og sagde: No ska’ 
hun ha’ tusind Tak!

Gamle Jesper. Hvor jeg husker ham godt, gamle 
Jesper fra  Saarup, i den tykke, hjemmegjorte, blaa 
Vadmelstrøje og med sine Koste og Karbørster i en 
Snor over Skulderen. Han gik omkring i flere Sogne 
og solgte sine hjemmelavede Staldkoste og Kar
børster til en meget billig Pris, 6 for 25 Øre! Nu 
koster een ca. 1,25 Kr. Og saa var de endda saa store, 
saa man helst skulde bruge begge Hænder for at 
spænde om en af dem, og de var bundet sammen 
med Tækkesnore. Der er endnu en tilbage af dem;
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den hænger paa Loftet her ovenover, hvor dette 
skrives, til Minde om Jesper. Egentlig var de vel 
bedst egnede til at gøre Øltønder rene med. Folk 
bryggede jo selv alt det 01, de drak Aaret rundt. 
Staldkostene var af lange, tykke Ris ombundet med 
Reb eller Tækkesnore, og en Stang nedi. Der kunde 
slaas et ordentligt Slag med saadan en Kadaver, 
naar man blev slaaet i Gang fra  den ene Ende af 
den lange Stald og til den anden. Vi slog skiftevis 
saa til den ene Side og saa til den anden. Men tænk, 
hvilket Arbejde for en gammel Mand, selv om man 
boede midt i Lyngens brune Land, først at hente Ris 
og Lyng, saa binde Kostene og derefter ud paa de 
lange Ture for at afhænde Varerne. Der fortælles, 
a t han engang kom ind et Sted i Thisted, hvor han 
saa sig selv i et stort Spejl lige inden for Døren; 
saa sagde Jesper troskyldigt: Naa, her er nok jen 
mæ’ Limer, saa ka’ æ nok ja r ’ go i jen. Gamle Jesper 
var ikke forfængelig, havde maaske aldrig før set 
sig selv i Legemsstørrelse, saa vidste han jo ikke, 
hvordan han tog sig ud. Han var et nøjsomt og til
freds Menneske og taknemlig, om det lykkedes ham 
at gøre en lille Handel. Der vankede jo nok som 
Regel en Kop Kaffe og en god Mel’mad eller et 
Stykke Hvedebrød i Tilgift. Naar saa Jesper til sidst 
fik Lov til at faa alt det Udkrads og de Cigarstum
per, der var i Tobaksdaasen, saa drog han sin Vej 
med Glæde.

Marjane Ywl. Hun var egentlig saa køn, den 
gamle Kone, naar hun kom rendende med sin Kurv 
med Naalepuder, Huer og andet Krimskrams, som 
hun selv syede af smaa Klude, Skindstumper, Baand
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o. L, som hun fik foræret hist og her, hvor hun kom. 
Det var særligt de fine Fruer i Thisted, hun be
søgte. Der var jo nogle, som ikke brød sig om at 
give hende Penge for det, hun havde at sælge, saa 
forærede hun væk af, hvad hun havde i sin Kurv; 
men paa den anden Maade fik hun nok ogsaa bedst 
fuld Valuta for sine Ting. Hun boede paa Ballerum, 
hendes Mand hed Hans Jul. Efter hans Død blev hun 
sat i Pleje et Sted i Tved. Det var ikke skønne 
Udsigter for gamle, svage Mennesker, og allermindst 
for dem med de svage Aandsevner, at skulle bort
liciteres til fremmede Mennesker — hvem der vilde 
have dem for mindst mulig Honorar! Mariane var 
nu ikke saa dum, som mange antog hende for. Hun 
gik flittigt i Kirke og kunde huske at gengive næ
sten en hel Prædiken fra om Søndagen. Hun var 
noget rapmundet og kunde godt give Svar paa Til
tale. Der var en Mand, som have sagt noget mindre 
venligt til hende; Mariane svarede ham: »Forgjæves 
du til Kirke gaar for Herrens Ord at høre, hvis hjem 
igen du glemsom gaar, vil ej derefter gøre!« Maaske 
var der flere, det vilde være godt for at skrive sig 
dette bag Øre ! ogsaa i Nutiden.

Stinne Hvist. Hun var et gammelt Fattiglem fra 
Hinding Hospital, et Sted, hvor enhelte gamle, hjem
løse Mennesker havde deres Ophold. Hun var meget 
tunghør og vist nok heller ikke saa god til at se; 
hendes Øjne var saa røde og betændte. Hun havde 
altid et Stykke stift Papir stukket ind i et Tørklæde, 
som skyggede langt ud for Øjnene for at beskytte 
dem mod Solen. Stinne havde nok en lille Svaghed 
for Skraa og Snustobak; hun havde altid en lille
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Æske med sig med noget til det Brug. Som Barn 
syntes jeg, det var saa sjovt at se, naar hun tog den 
frem — det skete helst, naar de voksne var gaaet 
ud af Stuen; saa bankede hun med Fingrene paa 
Laaget, før hun aabnede den, tog saa Laaget af og 
satte Æsken mellem de to bageste Fingre paa venstre 
Haand, mens hun tog sig en Pris. Hun blev tit daar- 
lig, naar hun var ude paa sine Ture, og bad om 
Kamferdraaber — «15 Drober a’ Mues Flaesk«, det 
var Brændevin, hun mente. Der var dem, der mente, 
det var derfor, hun saa tit blev daarlig. Stakkels, 
gamle Kone, hun syntes maaske, det varmede, omend 
kun for en liden Stund. Hun kendte vel ikke til andre 
Stimulanser, endsige til et Glas god Vin. Hun kom 
paa sine gamle Dage i Pleje hos gode, troende Men
nesker i Hinding; maaske hjalp de hende baade 
timeligt og aandeligt.

Jens Vad. »Der boede en underlig, graasprængt 
én«, men det var ikke paa den »yderste, nøgne 0« 
— det var i et lille, gammelt Hus Vest for Lande
vejen, Syd for Vejen til Tved Kirke. Jens Vad havde 
i sine unge Dage været lidt ude at se sig om i Ver
den, blandt andre Steder ogsaa i Sønderjylland, 
hvor han fandt sin Ægteviv. Han havde Kone og 
tre Børn, men var ellers mest kendt for sine mange 
mere eller mindre sandfærdige Historier, som han 
yndede at fortælle. Som nu den om Pigen, der havde 
faaet Plads paa »Kokkedal«, men ikke vidste, hvor 
»Kokkedal« var. Hun var nu saa fin paa det, at hun 
ikke vilde sige Kokkedal, men »Hanedal«. Paa Rej
sen dertil spurgte hun hele Tiden efter »Hanedal«, 
men da ingen vidste, hvor det var, naaede hun aldrig
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sit Bestemmelsessted. Han yndede ogsaa at fortælle 
om en Plads, han havde haft paa »Langeslund«, et 
helt Gods, endda af de største, for der var saa mange 
Karle og saa mange Spand Heste, at Forkarlen, der 
skulde hjælpe alle de andre at faa spændt for og fra, 
aldrig selv naaede at komme i Marken, for naar han 
fik de sidste sendt af Sted, kom de første hjem. Jens 
Vad havde Plads som Brødskærer, og selv om han 
begyndte tidligt om Morgenen, maatte han dog have 
en Mand til at hjælpe sig, naar Klokken blev 11, 
ellers kunde han ikke klare den. — Paa sine gamle 
Dage gik Jens Vad paa Dagleje omkring paa Gaar- 
dene. Saa havde han næsten altid et Stykke Reb eller 
Sime bundet om Livet, for om han kunde være saa 
heldig a t faa et Knippe Halm, en Brøje, med sig 
hjem. Det var vel nærmest til at strø under Grisen 
med eller til at lægge i Sengene. Dengang brugtes 
endnu de fleste Steder paa Landet Halm i Sengene 
og ikke som nu Fjedermadras eller Springmadras. 
Det hændte vel ogsaa, a t en fattig Arbejdsmand fik 
et Rug- eller Sigtebrød med hjem efter Dagens Ar
bejde, og det var en gammel Skik, at Høstfolkene fik 
en »Høstkage« med hjem, naar Høsttiden var endt. 
Men før vi tager Afsked med Jens Vad, skal blot lige 
nævnes hans Afskedshilsen. Han var en lille, rask og 
adræt Mand, og det skete altid med megen Anstand, 
naar han hilste af og bød »Farvel og Tak for al 
bevist Godhed !«

Lars Hjertbjerg. En af de gamle Skikkelser, jeg 
mindes fra  min Barndom, var Lars Hjertbjerg. Han 
var en gammel Havarist, skaldet som et pillet Æg, 
og han havde knapt det nødvendige Tøj paa Krop-
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pen. Altid kom han rendende barbenet, i hvert Fald 
om Sommeren, og med de halvlange Bukseben for 
det meste i Laser om de gamle Ben. Pastor Mehr fra  
Rær skriver lidt om ham i sin Bog: Livet paa Hanst
holm. Han fortæller, at Lars Hjertbjerg var Enke
mand og døde i 1897. Han har jo nok ikke haft Børn 
eller andre paarørende, der kunde tage sig af ham, 
siden han maatte have Ophold i Fattighuset i Rær. 
Dengang var der jo ikke i flere Miles Omkreds 
noget Alderdomshjem, hvor fattige og enligtstillede 
gamle kunde faa Husly og Pleje. Han kom tit ind i 
mit Hjem og fik sig et lille Hvil, en god Mellemmad 
og et Krus 01, vel ogsaa sommetider en Dram. Han 
havde vistnok trængt mere til et Maaltid varm Mad 
end til 01 og Snaps; han rystede saa forfærdeligt 
paa Hænderne, saa han næsten ikke kunde løfte 
Kruset fra Bordet, naar han skulde drikke, men 
matte holde Hovedet ned mod Kruset. — Engang 
han var inde hos os, sagde han noget, der tydede paa, 
at han trods alt var et dybttænkende Menneske, og 
det bed sig fast i min Hukommelse, skønt jeg kun 
var Barn dengang. Det var efter, at den store 
Vækkelse i Halvfemserne var gaaet hen over Hol
men. Han citerede Jesu Ord: Dersom du havde Tro 
som et Sennepskorn, kunde du sige til dette Bjerg: 
»Ryk dig op og kast dig i Havet« — og det skulde 
ske. Maaske tænkte han dermed paa sin Drikkelast. 
Den stakkels gamle blev fundet en Morgen hængende 
over et Pigtraadshegn, død.

Hvem ved — maaske har gamle Lars Hjertbjerg 
i den sidste kvalfulde Nat haft sin Damaskustime 
og er blevet bjerget hjem af Den gode Hyrde til 
Landet bag Hav, dér hvor Jordens Strid og Storme 
er til evig Tid forbi.

*1
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Jjzndsby-Idyl i gamle Dage
(DA MANDEN BAR BUKSERNE)

Mi’ Faaer haa’ fötal’ om en Mand fra Thy,
hans Kuen tøt, hon kam saa sjællen i æ By.
Det ku’ hænd,’ der var bodde Oer aa Daae,
imell’ hon soe Thisti By, som hon saae.

Hon sled mæ de’ davle, hon kaared’ aa spand’
te Klæjer te bodde sæ siel aa æ Mand.
Hon skul’ law’ Føe, aa hon skul’ gjør ræn,
fu hon wil’ iliwalle helst haaéd pæn.

Hon skul’ baade malk aa law Smør aa Wust
aa si etter, hudan det gik te i æ Hus.
Der wa osse let i æ Kaalgor aa law’,
siel om de et’ haad saa stur en Hav’.

Der bløw aller Staaen te aa løs heller skryw,
heller nøj a’ de’, der ku’ Sjælen fornyw’.
De’ wa’ Slid aa Arbed aa Slid ijen —
immer saa lød det: paa’en ijen!

Men en skjøn Daae spænd’ æ Mand fuer æ Holstenerwuen, 
aa saa gik han hen aa saa’ te hans Kuen:
No, mi Muer, no ka do go ind aa træk i di Klæjer, 
aa saa ka do sæt’ dæ ud te mæ aajer æ Læjer.

Saa gik hon da ind aa trak i hinner Stads,
de’ ka wær’, hon tøt, de’ wa næjsten en Spas,
fu’ hon wa jo et’ saa møj fowæn’
mæ de’ aa kom’ te Thisted eller aje Ste’s hen.

Saa kyer de aa’ste te’ æ By i Galop,
de’ ka wær’ hun wil* helst, de’ skuld’ snaar hold’ op, 
fu dæe wa jo møj, hon haad tent aa faa kjovt 
baade te sæ siel aa æ Mand saa stovt.



Gamle Tider — gamle Originaler. 339

Den Gaang de saa kom te Thisti ind,
kyer han rondt en bette Tur i æ By mæ hin’.
No sku hon haaed aa si, baade Pynt aa Stads, 
aa dæ wa jo møj paa saaen en Plads.

Men saa wænd’ han æ Wuken aa kyer hjem ijen, 
aa de haj et’ wæt nue Ste’r ind’ —
Saa saae han te hinne: No, mi Muer,
no ka do saamæn sæj’, do haa wæt i Thisti en Tur.

Thomine Bach.



Vestervig Sygehus
Af fhv. Sygehuslæge E. TOFT, Vestervig.

DA det I AAR —  1955 — er 100 Aar, siden Thi
sted Amts første Sygehus toges i Brug her i 

Vestervig — under Navnet Vestervig Sygehus —, 
har jeg tænkt mig, a t det kunde interessere Amtets 
Beboere a t erfare lidt om denne Institution, hvor jeg 
i ca. 45 Aar har haft en stor Del af min Arbejds
mark.

Først bringes en kort Oversigt over Sygehuse i
Almindelighed og derpaa Meddelelse om de forud- 
gaaende Forhandlinger i Amtsraadet m. m. samt en 
Del Oplysninger om Læge- og Sygehusforhold her i 
Landdistrikterne i Thy.

Jeg bringer Amtskontoret i Thisted min Tak for
Tilladelsen til Afbenyttelse af de gamle Protokoller. 
Tillige takker jeg de offentlige Institutioner — ikke 
mindst Statsbiblioteket i Aarhus — og de — ikke 
faa — private Personer, som jeg har ulejliget. Sidst 
bringer jeg Hr. Togfører Svalgaard, Thisted, en 
hjertelig Tak for den store Hjælp, han har ydet mig 
paa flere Omraader.

Hospitaler fandtes ikke før Kristendommens Ind
førelse. Det er Barmhjertighedstanken, Indførelsen 
bunder i. Dette a t skaffe Syge og Subsistensløse et 
Tilflugtssted — under Kirkens Tilsyn! Hospitalerne
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knyttedes oftest til Klostrene som Lemmestiftelser 
og Set. Jørgensgaarde. Disse sidste fandtes næsten 
i alle Købstæder til Isolation af de Spedalske. Under 
de store Epidemier — særlig Pestepidemierne — op
rettedes Pesthuse, hvor de Syge behandledes af Bar
bererne. Under Krige oprettedes »Kvæsthuse« og lig
nende. Tænk paa Krimkrigen — og Florence Nigthin- 
gale.

I Byerne behandlede Bartskærerne de Syge. Aar 
1777 fandtes der her i Landet — udenfor Køben
havn — kun 12 medicinske og 37 eksaminerede ki
rurgiske Læger.

Saa begyndte man at ansætte Distriktskirurger, 
især for a t skaffe Lægehjælp til de Fattige. Lidt 
efter lidt udvikledes Embedslægeordningen med Fy- 
sici og Distriktslæger i de mindre Distrikter.

Det første egentlige Sygehus i Danmark — det 
gamle Frederiks Hospital i København — indviedes 
1757.

Først i sidste Halvdel af det 19. Aarhundrede op
rettedes der Sygehuse rundt omkring i Landet.

Kommunehospitalet i København indviedes først 
i Aaret 1863.

Thisted Amt var saaledes blandt de første Syge- 
husbyggere her i Landet.

De af Staten ansatte Distriktslæger var tilllige 
Sygehuslæger, idet Sygehusene oftest byggedes, hvor 
der boede en Distriktslæge, og denne havde i en lang 
Aarrække alene Retten til a t behandle de paa Syge
huset indlagte Patienter. Der slækkedes senere paa 
denne Bestemmelse. Jeg erindrer, a t jeg som Vikar 
for en praktiserende Læge i Thisted i Aaret 1903
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tilsaa og behandlede enkelte af denne indlagte Pa
tienter paa Thisted Sygehus.

Der var den Gang enkelte, særligt kirurgisk inter
esserede Læger i Thisted, som indlagde og behand
lede deres Patienter paa private »Sygestuer« ude i 
Byen. Jeg erindrer fra min Barndom i Thisted, at 
der hos en Jordemoder, Madam Kirk, i Skovgade var 
en saadan privat Klinik, vistnok startet af Distrikts
læge Fenger.

Meget alvorligt Syge og særlig Patienter med ki
rurgiske Sygdomme, som krævede Operation, blev 
sendt til Sygehusene i Aalborg og især til Viborg. 
Ellers behandledes den Gang Patienterne i Hjem
mene. Hertil maa dog føjes, a t Tilkaldelse af Læge 
den Gang — især ude paa Landet — oftest opsattes 
saa længe, a t en egentlig Behandling kun sjældent 
kunde finde Sted. Tænk paa Afstandene og de da
værende Transportmidler — en stiv Vogn — aaben 
— fyldt med Halm og Dyner.

Sygehusene var den Gang nærmest frygtede af Be
folkningen. Der kom man kun for a t dø, og det kunde 
lige saa godt ske i Hjemmet. Endnu i mine første 
»Sygehusaar« maatte jeg ofte bekæmpe denne Frygt, 
som heldigvis dog re t hurtigt fortog sig, og som se
nere snarere er slaaet over i sin Modsætning.

Her paa Sygehuset behandledes i de første mange 
Aar især Patienter med epidemiske Sygdomme — 
Sygehuset betragtedes nærmest som et Epidemisyge
hus. Der var den Gang ogsaa god Brug herfor paa 
Grund af de hyppige Epidemier af Tyfus, Difteri, 
Skarlagensfeber og Syfilis.

Takket være elskværdig Hjælp fra Universitetets 
medie, histor. Musæum i København kan jeg med-
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dele, a t Begyndelsen til Anlæggelse af Amtssygehuse 
her i Landet blev gjort med et Cancelli-Circulære af 
28. Febr. 1805 til Amtmændene i Danmark, hvori 
disse opfordres til at indsende Forslag om, hvor i 
Amtet Sygehuset passende kunde indrettes, og om 
der i Amtet allerede skulde findes Bygninger, der 
kunde benyttes til dette Formaal, idet man paa den 
Tid ikke stillede særlige Fordringer til et Sygehus’ 
Indretning.

Flere »Sygestuer« er — som før nævnt — anlagte 
privat — og offentligt af Distriktlægerne, f. Eks. i 
Thisted — enten som Sygestuer paa Fattiggaarde 
eller eventuelt i deres private Boliger eller i disses 
Nærhed. Paa Thisted Fattiggaard — opført ca. 1840 
— havde Fattigvæsenet Sygestuer med 11 Senge.

I Amtsraadets Møde 19. Febr. 1853 drøftedes Op
rettelse af Sygehuse i Lægedistrikterne i Hassing- 
Refs Herreder og i V. Han Herreder. I Mødet 17. No
vember 1853 vedtoges, »at de Inventariesager, som 
Amtet er i Besiddelse af fra  »Sygehuset i Kettrup« 
først skal anvendes, naar der skal skaffes Inven
tarium til Vestervig Sygehus«. Dette Udtryk »Syge
huset i Kettrup« har forvoldt mig en Del Besvær. 
Ingen, hverken Private eller offentlige Myndigheder 
kendte noget til et tidligere »Sygehus« i Kettrup.

Dette Spørgsmaal maatte jeg have klaret, idet Ve
stervig Sygehus saa ikke var det først grundlagte 
Sygehus her i Amtet. Kettrup var paa den Tid — 
før Banens Anlæggelse — nærmest lig Vestervig i 
Betydning. Der var Centret i den nordlige Del af 
Amtet som Vestervig var det i den sydlige. Der var 
en Mulighed for, at der en Gang kunde have været 
»et Sygehus« her, ikke blot en Sygestue. Den kon-
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sekvente Anvendelse af Betegnelsen »Sygehuset i 
Kettrup« i de officielle Skrivelser forvirrede mig. 
Cancelli-Circulæret af 28. Febr. 1805 lod ogsaa en 
Mulighed staa aaben for, at der kunde have været 
et Sygehus her — maaske primitivt.

I et Møde afholdt i Fattigkommissionen for Ket- 
trup-Gøttrup Sogne den 4. Juni 1833 blev følgende 
vedtaget : »at ugivt Ane Horslevs 2de Børn skulle fra  
Juli Maaneds Begyndelse og indtil Moderen udgik 
helbredet fra  »Sygehuset i Kiettrup«, hvor hun bliver 
at indlægge for den veneriske Sygdom osv., og da be
meldte Ane Horslev ikke havde det fornødne Linned 
for at kunne antages i Sygehuset, saae man sig nød
saget til at skaffe hende Lærred til 2de Særker, der 
kostede 9 Mark.

Angaaende omtalte Inventarium vedtog Kjettrup- 
Gjøttrup Sogneforstanderskab 8. Maj 1849 — i An
ledning af et Circulære om en eventuelt udbrydende 
Koleraepidemi — »at henvende sig til Fuldmægtig 
Bredstrup (Skerpinggaard), om man kunde leje 
Krigsraad Ramløses ledige Gaard, samt samtidig 
henvende sig til Amtet om det forrige Sygehus’ In
ventarium maatte tages i Brug her, samt gøre Amtet 
Bemærkninger om det vanskelige i at finde passende 
Lokale paa Landet.«

Ved stor Imødekommenhed fra flere Sider — ikke 
mindst fra Statsbiblioteket i Aarhus — er det lykke
des mig at fastslaa, a t der i Kettrup har været en 
Fattiggaard med Sygestuer — knyttet til Distrikts
lægeembedet. Af ovenfor staaende Protokolafskrif
ter fremgaar det, at dette »Sygehus« har været i 
Virksomhed i 1833 og været nedlagt før Maj 1849. 
Thisted Amtsraad maa jo ogsaa have været økono-
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misk interesseret deri, naar Amtsraadet taler om 
»Amtets Besiddelse af Inventarium fra dette Syge
hus«.

Et andet — ganske morsomt — Bevis paa den Be
tydning, Kettrup og dette Sygehus maa have haft, er 
følgende: Da Thisted Amtsraad i 1843 drøfter Op
rettelse af et Sygehus i Thisted, nedlægger Kollerup 
Sogneforstanderskab i et Møde 7. April 1853 Ind
sigelse mod dette Sygehus’ Oprettelse, »hvorimod 
man fandt det ønskeligt, at et Distriktssygehus op
rettedes dér«.

Rigsarkivet meddeler mig, at Distriktslæge N. C. 
Miinter i Kettrup (1849—55) i sin Medicinalberet
ning for Aar 1851 til Stiftsfysicus i Aalborg i Af
snittet om Syfilis indberetter følgende: »Dog har jeg 
maattet foranledige Enkelte med denne Sygdom 
smittede sendt til Amtssygehusene i Hjørring og 
Thisted (maa være en Fejlskrift for Vestervig), da 
et Sygehus som fornemmelig for denne Sygdom af 
min Formand i Embedet (Ramløse: 1829—48) var 
foranstaltet etableret her i Distriktet, før min Em
bedstiltrædelse af Mangel paa Frequens igen var ble
ven nedlagt.

Distriktslæge Miinter tager her fejl af Amtssyge
huset i Vestervig og i Thisted. Her traadte Syge
huset først i Virksomhed 1858. I Beretningen om 
Vestervig Sygehus’ Virksomhed i Aaret 1856 staar 
der i Amtsraadsprotokollen for Mødet 3/2 1857. Af 
de paa Sygehuset (i Vestervig) for venerisk Syg
domsbehandlede Individer, var: Fra Thisted Læge
distrikt 4 Mandfolk og 6 Fruentimmer, fra Han
herred 1 Mandfolk og 3 Fruentimmer, fra  Vestervig 
1 Mandfolk og fra  Nykøbing 1 Mandfolk. Sygehuset
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i Nykøbing, der baade er Amts og Nykøbing Køb
stads Sygehus, er aabnet 1/5 1871 i en ældre til Syge
hus omdannet privat Bygning. Udvidet 1874 til 17 
Sengepladser.

Der fandtes dengang — i det 18de Aarhundred, 
— ikke saa faa gamle Syfilitikere spredt over Lands
delen. Jeg erindrer tydeligt, at Stiftsfycicus Hei
berg i Viborg, da jeg aflagde »Tiltrædelsesvisit« i 
1903 hos ham, indprentede mig at passe nøje paa 
disse Tilfælde, som havde interesseret ham meget, 
medens han praktiserede i Thisted, hvor han ned
satte sig 1868; virkede her særlig som Kirurg, blev 
Distriktslæge sammesteds 1874 — virkede til 1879, 
da han udnævntes til Overlæge ved Viborg Syge
hus. Blev Stiftsfysicus i Viborg 1893, døde 1915. 
Han var i Sandhed een af de ædleste og smukkeste 
Lægetyper fra  den Tid !

Selv erindrer jeg enkelte syfilistiske Bensaar fra 
mine første Praksisaar her i Syd-Thy.

Da jeg finder Amtsraadets Forhandlinger om 
Sygehusforholdene her i Amtet for Aarene 1850—55 
saa interessante — af mange Grunde —, aftrykkes 
de hermed in extenso:

Sag Nr. 109— 1851:
»I Anledning af Stiftsphysicus, Justitsraad Lind 

i Viborg, efter en af ham foretagen Reise i Thisted 
Amt i afvigte Sommer, nærmest med Hensyn til den 
da befrygtede Colera-Epidemi, havde udtalt sig om 
Nødvendigheden af, at der indrettes et Sygehus i 
Nærheden af Agger Canal, saa vel paa Grund af den 
betydelige Færdsel af fremmede Søfolk igjennem
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Vestervig Sygehus, ca. 190$

Canalen, og disses jevnlige Ophold der i Egnen, 
medens deres Skibe ligger for Ind- og Udgaaende 
ved Krik, som for at forskaffe den talrige fattige 
Befolkning i Agger den fornødne Plads i saadanne 
Sygdomstilfælde som den iaar herskende Typhus- 
feber, havde Amtet indhentet saavel Herredsfogdens 
som det vedkommende Sogneforstanderskabs og 
Districtslægens Erklæringer over Sagen, der vel 
samstemme i Gavnligheden af a t erholde et passende 
Locale indrettet til Sygehus i Nærheden af Districts- 
lægen i Vestervig, men derhos gik ud paa, at en slig 
Foranstaltning maatte være at træffe af det Offent-
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lige, da de dermed forbundne Omkostninger vilde 
overstige Sognets Kræfter.

Fra Districtslægen var derhos efter Amtets An
modning indsendt en Tegning med Overslag til et 
nyt Sygehuus, da et passende Locale ikke antoges at 
kunne erholdes til Leie, hvorved tillige var taget 
Hensyn til Indlæggelsen af syge Reserver, om hvilke 
det ved sidste Session var bemærket af den militære 
Overlæge, at de kunde forventes helbredede i et 
Sygehuus, og var Bekostningen hermed ifølge det 
fremlagte Overslag beregnet til 2939 Rbd.

Skjøndt Amtsraadet ikke kunde erkjende Nød
vendigheden af et sligt Sygehuses Opførelse for en 
enkelt Deel af Amtet, hvormed vilde være forbundet 
meget betydelige Bekostninger, vedtoges det dog at 
henvise denne Sags nærmere Undersøgelse til en 
Comitee, hvis Forslag da vilde blive at gjennemgaae 
i næste Møde, idet det tillige overdroges denne Co
mitee ved samme Leilighed paany at optage det for
hen behandlede Spørgsmaal om Oprettelsen af et 
Amtssygehuus i Thisted, og derom gjøre Forslag.

Til Medlemmer af denne Comitee valgtes Forman
den (Amtmand Rosenkrantz), Provst Michelsen og 
Pastor Bagger.

19. Febr. 1852.
Sag Nr. 109— 1851:

»I Anledning af et i forrige Møde efter Opfordring 
af Stiftsphysicus, Justitsraad Lind fremlagt Forslag 
til Opførelsen af et Sygehuus i Nærheden af Agger 
Canal var valgt en Comitee til nærmere at under
søge og give Betænkning om denne Sag, idet det der
hos var overdraget Comiteen ved samme Lejlighed
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paa ny at optage de ældre Forhandlinger om Op
førelse af et Amtssygehuus i Thisted.

Comiteens Betænkning blev forelæst og havde 
Sammes Pluralitet antaget, at det paa Grund af Am
tets Udstrækning og locale Forhold vilde medføre 
større sand Nytte for Amtets Beboere, at der efter- 
haanden blev indrettet mindre Sygehuse i hvert 
Lægedistrict, end at den dertil fornødne Sum blev 
anvendt til Opførelsen af et eneste større Sygehuus 
i Thisted, hvilket ogsaa havde været udtalt som den 
almindelige Mening under de ældre Forhandlinger 
(altsaa ang. Thisted Sygehus). Savnet af slige Syge
huse ansaaes derhos meest føleligt paa Landet, hvor 
en passende Ledighed til at indlægge de Syge ofte 
ikke engang var at tilveiebringe for Penge, hvorhos 
det var foreslaaet at gjøre en Begyndelse med begge 
Landdistrikterne, Hassing og Refs Herreder og Ve
ster Han Herred, sidste efter indledet Correspon
dance med Hjørring Amt om at deltage i Bekostnin
gen for Øster Han Herreds Vedkommende, hvorefter 
der for begge Kjøbstadsdistricterne maatte søges 
truffen Overenskomst med Communalbestyrelserne i 
Thisted og Nykjøbing om at deeltage med Amtet i 
Opførelsen af Sygehuse for disse Districter, der saa- 
ledes ved de forenede Kræfter vilde kunne erholde en 
bedre og fuldstændigere Indretning.

Da Amtsraadets Pluralitet ogsaa maatte tiltræde 
denne Anskuelse, blev det overdraget den samme Co- 
mitee at indlede de fornødne Underhandlinger an- 
gaaende Indretningen af de 2de Sygehuse i Land
distrikterne og forelægge en detailleret Plan hertil * 
næste Møde.
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Sag Nr. 109— 1851.
Møde den 4. Mai 1852:

Angaaende Sygehussagen med Hensyn til Hassing 
og Refs Herreder beroede Sagen paa Indkjøb et 
af den fornødne Jord, hvorom Underhandlingerne 
endnu ikke vare tilendebragte, og i hvilken Anled
ning det overdroges Formanden og Nørgaard at for
anstalte det videre Fornødne og derom gjøre Ind
beretning ved næste Møde.

Sag Nr. 109— 1851:
Møde den 31. Aug. 1852:

Hvad Vestervig Lægedistrict angaar, bemærkede 
Formanden, at han ifølge Raadets Bestemmelse 
havde undersøgt de forskellige Jordstykker, som 
egnede sig til Indkjøb for der paa a t opføre Syge
huset i Nærheden af Lægens Bolig. Deraf var det 
nærmeste og mest beledigt beliggende ikke a t erholde 
tilkjøbs undtagen til en overdreven høi Priis, og en 
Parcel af Retsvidnet Peder Nielsens Gaard i Oxen- 
bøl havde den væsentlige Mangel a t det var for langt 
fjernet fra Lægen, og at der ikke var nogen ordentlig 
Vei dertil. Man besluttede derfor at kjøbe den om
talte Parcel af Herredsfogdens Gaard i Oxenbøll, af 
omtrent 5 Tdr. Lands Størrelse, som er beliggende 
lige op til den omtalte Huuslod og Veien, for den der
for forlangte Betaling, 1000 Rbd., hvilket der i Eg
nen ikke er anseet for nogen særdeles høi Priis, og 
overdroges det til Comiteen at besørge det videre 
Fornødne i saa Henseende samt derefter at foran
stalte Bygningen opført ved Licitation efter den 
fremlagte Tegning med Overslag, saaledes at den 
kunde være færdig til Afbenyttelse til den første Mai



Vestervig Sygehus. 351

næste Aar. Ved Tegningen til Udhuset bliver der at 
gjøre den Forandring, at der i samme indrettes Stald 
og Ladeplads.«

Sag Nr. 109— 1851.
Møde den 18. Novbr. 1852:

»Formanden gjorde Raadet bekjendt med, a t Li
citation var afholdt i Vestervig over Opførelsen af 
Bygningerne til Sygehuset sammesteds, men da det 
laveste Bud var 3340 Rbd. og Overslagssummen 
ikkun udgjorde 2894 Rbd., havde Comiteen ikke fun
det at kunne indstille dette Bud til Antagelse, men 
foranstaltet en nye Licitation afholdt i Thisted, hvor 
flere Concurenter kunde ventes.«

Sag Nr. 109— 1851.
Møde den 9. Febr. 1858:

»Formanden (Rosenkrantz) underrettede Raadet 
om, at det af Kjøbmand Fjeldgaard og Murermester 
Hyldal gjorte laveste Bud 3300 Rbd. paa Opførelsen 
af de fornødne Bygninger til Sygehuset ved Vester
vig i Henhold til den i forrige Møde tagne Beslut
ning, af ham var approberet.

Det overdroges Comiteen at foranstalte Bygge
pladsen afsat og træffe Overenskomst med en byg
ningskyndig Mand paa Stedet om i Forening med Di- 
strictslægen at have Tilsyn med Bygningsarbeidet 
imod en passende Godtgørelse. Da Indenrigsministe
riet havde bevilget Afhændelsen af den indkjøbte 
Lod, vilde Kjøbesummen blive anviist Justitsraad 
Claudi, saasnart Skjødet paa samme kan meddeles. 
(Claudi : Herredsfogden).

Som denne Sag vedkommende blev fremlagt en 
Skrivelse fra Justitsraad, Stiftsphysicus Lind, hvori
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han udbeder sig underrettet om, hvad Fremme Sa
gen om Sygehusets Opførelse har erholdt, og hvorpaa 
af Formanden var svaret ham, at Sygehuset i Ve
stervig vilde blive opført i indeværende Sommer, og 
at det vilde bero paa Amtets Kjøbstæder, naar de 
saae dem istand til at udrede de fornødne Bidrag 
til lignende men noget fuldstændigere Sygehuse i 
begge Kjøbstæderne, hvortil Amtsraadet da havde 
besluttet at yde tilsvarende Bidrag.

Sag Nr. 109— 1851.
Møde den 10. Mai 1853:

»Efter Forespørgsel fra Entrepreneuren for Syge
husets Opførelse i Vestervig og Conducteuren, Muur- 
mester Kløvborgs derover afgivne Erklæring bifald
tes det, at der til det Indvendige af Bygningens Muur 
anvendes circa 10.000 Stkr. ikke fuldt heelbrændte 
Muursteen og at Bagerovnen opføres i Leer.

Til Oeconom og Opsynsmand ved Sygehuset valg
tes iblandt de Ansøgende, som havde meldt dem, Ras
mus Nielsen Wrindsted, som fortiden tjener i Thi
sted, der tiltræder denne Bestilling til 1ste Novem
ber d. A., og henvistes en indkommen Forespørgsel 
om Afbenyttelse af Græsningen for i Sommer paa 
den indkjøbte Lod til nærmere Forhandling med 
denne. « ( Forespørgeren ).

Sag Nr. 109— 1851.
Møde den 2. Aug. 1853:

»Formanden bemærkede i Anledning af det iaar 
til Opførelse bestemte Sygehuus i Vestervig, at Ar
bejdet havde havt god Fremgang under Comiteens 
Tilsyn, og at Bygningen heldigvis nu var saavidt fær-
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dig, a t den snart kunne tages i Brug, saafremt det 
skulde behøves. For at der i saa Fald ikke skulde 
staae Noget tilbage, vedtoges det at overlade Comi- 
teen i Forbindelse med Districtslægen at drage Om
sorg for Anskaffelsen af de nødvendigste Inventarie- 
sager.

En Skrivelse blev derhos fremlagt fra  Districts- 
læge Gottschalck angaaende en Deel i det sidste Co- 
mittemøde i Forening med denne tagne Bestemmel
ser, hvilket Raadet bifaldt.«

Sag Nr. 109— 1851.
Møde den 17. Novbr. 1853:

»Formanden meddelte Raadet, at Opførelsen af 
Sygehuset ved Vestervig nu var tilendebragt og Syn 
derover afholdt, ved hvilket Arbeidet var fundet for
svarligt og vel udført i alle Henseender, overens
stemmende med Conditionerne, kun med Undtagelse 
af, a t begge Indgangstrapperne vare foreløbigt lagte 
af Brædder istedetfor af Kampsteen, fordi disse ikke 
endnu havde været a t faae og Entrepreneurerne ikke 
havde villet udsætte Afleveringen derefter.

I saa Henseende var det Offentliges Ret forbeholdt 
ved Synet, og Entreprenørerne havde forpligtet dem 
til at nedlægge Steentrapperne til Foraaret. Som 
Følge heraf blev Resten af Licitationssummen, der 
ialt var 3300 Rbd., anvist til Udbetaling. Ligeledes 
blev anvist en Appendixregning til Beløb 328 Rbd. 
1 Mark 13 Skilling.

Af Inventariestykker vare de fornødne Kakkelovne 
anskaffede og opsatte i hele Huset, for at dette strax 
kunde være uddampet og anvendeligt i paakommende 
Tilfælde, ligesom adskilligt Snedkerarbeide m. v.,
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som det medtog længere Tid at faae færdigt, var be
stilt og leveret, men iøvrigt overdroges det Comiteen 
i Forening med Districtslægen at foranstalte ud
arbejdet en fuldstændig Liste over det Inventarium, 
som endnu antages fornødent til Sygehuset, hvortil 
da først anvendes de Inventariesager, som Amtet er 
i Besiddelse af fra  Sygehuset i Kjettrup, og hvorefter 
Resten anskaffes paa een Gang ved Licitation ifølge 
nærmere derfor affattede Conditioner.

(Økonomen, Rasmus Nielsen, som forøvrigt var
Retsvidne, maa være afgaaet ved Døden i 1854, da 
det i Mødet den 9. Maj 1854 nævnes: »at til at 
indtræde som fast Retsvidne i Vestervig i den af
døde Rasmus Nielsens Sted valgtes den ældste 
Suppleant, Lars Chr. Andersen, samt endvidere: 
»Om Pladsen som Oeconom ved Sygehuset i Ve
stervig i Rasmus Nielsens Sted var ikkun indkom
met 2de Ansøgninger, hvorfor det vedtoges paany 
at bekjendtgøre Pladsen som vacant og midler
tidigt lade den bestyre af Enken, som dertil havde 
erklæret sig villig.)

Møde den 9. Maj 1854:
»Et Forslag fra Districtslæge Gottschalck til et 

Reglement for Sygehuset i Vestervig tilligemed 
Amtets Bemærkninger herved og Districtslægens 
yderligere Bemærkninger eller Betænkning.

Til at udarbejde det endelige Reglement, saaledes 
som dette bliver at forelægge Indenrigsministeriet 
til Approbation, valgtes en Comitee, bestaaende af 
Formanden, Proprietair Sørensen og Gaardejer 
Nørgaard.
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Møde den 8. August 1854.:
»Om Tjenesten som Oeconom ved Sygehuset i 

Vestervig var indkommet 8 Ansøgninger.
I Betragtning af de særdeles gode Vidnesbyrd, 

som navnligt af Districtslægen vare meddeelte 
Enken om hendes Dygtighed til at pleie de Syge og 
holde Sygestuerne i Orden, hvorfor det af ham var 
udtalt som ønskeligt, at hun kunde blive ved Syge
huset, vedtoges det, hertil at tage Hensyn ved et nyt 
Valg, saafremt hun besluttede sig til igjen at gifte 
sig«.

Møde den 28. Juni 1855:
»Efter Forslag fra  Inspectionen for Vestervig 

Sygehuus blev Tiendecommissair Prøveprocurator 
Tiichsen valgt til Medlem af bemeldte Commission, 
samt til at fungere som Secretair og Kasserer med 
de i Reglementet vedtagne Forpligtelser, ogjmod at 
erholde den derfor bestemte Godtgørelse«.

Møde den 20. August 1855:
»En Skrivelse fra Inspectionen for Sygehuset i 

Vestervig, hvorved fremsendes en Udskrivt af For- 
handlingsprotocollen indeholdende :

Udfaldet af det over Sygehusets Bygninger af
holdte Syn, hvorefter nogle ubetydelige Mangler 
vare udsatte.

Det vedtoges at anmode Inspectionen om at for
anstalte disse Mangler afhjulpne snarest muligt 
efter Accord, og derpaa indsende Regning, ligesom 
i Almindelighed at drage Omsorg for den aarlige 
Vedligeholdelse.
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En Indstilling om, hvorledes der vil være at for
holde med Anskaffelse af nogle manglende Inven- 
tariesager.

Forslag til Kostpenge for hver Syg for inde
værende Sommerhalvaar, samt Godtgørelsen for 
Vadsk, Bandager m. v. Man ansatte Kostpengene 
til 3 Mark for fuld Kost og Mellemkost, og 1 Mark 
8 Skilling for streng Diæt.

En Anbefaling til en Skrivelsen medfulgt Ansøg
ning fra  Sygevogter Hans Hansen om at blive ansat 
som Oeconom ved Sygehuset. Raadet bifaldt det 
Ansøgte.

Møde den 20. September 1855:
»Inspectionen for Sygehuset i Vestervig havde 

foreslaaet, at den vestre Sygestue maatte blive deelt 
i 2 Stuer, for bedre a t kunne opvarmes. Raadet bi
faldt denne Forandring«.

Møde den 3. Febr. 1857:
Beretning om Sygehusets Virksomhed i Aar et 1855:

Ved Udgangen af Aaret 1855 henlaa i Sygehuset 
7 Patienter.

I Aaret 1856 tilkom 21 Patienter, hvoraf i Aarets 
Løb udgik helbredede 18 Patienter, døde 2.

De paa Sygehuset behandlede Sygdomme vare: 
Venerisk Sygdom 16, Typhus 5, smitsom Øiensyg- 
dom 2, Betændelse 3, Kjertelsyge 1, Underlivssyg
dom 1.

For offentlig Regning bleve behandlede 18 Patien
ter, privat 5 Patienter.

Af de paa Sygehuset for venerisk Sygdom behand
lede Individer vare : fra Thisted Lægedistrikt 4
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Mandfolk og 6 Fruentimmer, fra Han Herred 1 
Mandfolk og 3 Fruentimmer, fra  Vestervig 1 Mand
folk, og fra  Nykøbing 1 Mandfolk.

Hvad de to paa Sygehuset i Aarets løb døde an- 
gaar, da var den ene en 24-aarig Pige, der efter i 
længere Tid at have ligget i Hjemmet af Tyfus blev 
indlagt paa Sygehuset den 24de Octbr. i en haabløs 
Tilstand og døde den 22. Novbr. Den anden var et 
paa Sygehuset den I l te  Decbr. af en paa Grund af 
venerisk Sygdom indlagt Moder født Drengebarn, 
der døde 10de Dagen efter Fødselen under udviklede 
Symptomer af medfødt venerisk Sygdom.

Møde den 5. og 6. Maj 1857.
Indberetning fra  Inspectionen for Vestervig Syge

hus om, at Oeconom Hansen var afgaaet ved Døden 
efter længere Tids Sygdom, samt at hans Enke har 
været angrebet af samme Sygdom, saa at man har 
maattet leie Hjælp til de Syges Betjening, hvormed 
Enkens Moder dog midlertidigt havde overtaget Op
synet, indtil hun nu igjen var saa vidt helbredet, at 
hun selv kunde bestride det.

F ra samme var derefter indkommet Andragende 
om, at hun fremdeles maatte forblive ved Oeconom- 
pladsen, og da dette var særdeles anbefalet af In
spectionen under Betingelse af, at hun holder en 
paalidelig Karl til Hjælp, fandt man ikke noget der
ved at erindre.

Amtsraadets Motiver til Valget af Vestervig til 
Opførelse af det første Sygehus i Thisted Amt fore
kommer mig saa oplysende om Tiden — ca. 1850. 
Paapegningen af, at Sygehuset vil komme til at ligge
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ved Aggerkanalen — ikke i Thisted —, tyder stærkt 
paa den Betydning, man den Gang tillagde den nye 
Trafikaare mod Vest. Kanalen, der dannedes ved 
Stormfloden 1825, udvidedes betydeligt ved en ny 
Stormflod 1839, og i 1848 var Kanalen 440 m bred 
og 2—2,25 m dyb. Den trafikeredes mere og mere — 
blandt andet var der fast Dampskibsforbindelse gen
nem Kanalen til England. 1850 besejledes den af 
1805 Skibe, men allerede 1864 var den igen tilsandet 
og Sejladsen næsten ophørt.

Atter et stort Fejlsyn med Hensyn til Vurderingen 
af Trafikforholdenes Stabilitet paa og langs den jyd- 
ske Vestkyst.

Omkring Aarene 1850 rasede der en voldsom 
Koleraepidemi rundt om i Europa. 1853 naaede Epi
demien København. Heroppe undgik vi den.

Tyfus var den Gang en almindelig udbredt Syg
dom — ogsaa her i Amtet. Heldigvis har den fremad
skridende Hygiejne m. m. næsten udslettet denne 
Sygdom — ligeledes Difterien og Skarlagensfeberen.

Interessant er det ogsaa a t se under Forhandlin
gen i Amtsraadet Bekymringerne for de meget be
tydelige Omkostninger — ca. 4400 Rdl. — 13 Senge ! !

Prøv en Sammenligning med de nuværende Ud
gifter til Bygning af Sygehuse.

Særlig interessant forekommer det mig, at Amts
raadet allerede den Gang drøftede det vigtige Spørgs- 
maa »smaa kontra store Sygehuse« og at Amtsraadet 
straks begyndte med Anlæggelse af et lille Sygehus.

At Vestervig den Gang blev valgt af Amtsraadet 
til Anlæggelse af det første Sygehus her i Amtet, 
tro r jeg nu ikke alene skyldtes Hensynet »til Agger
kanal og den fattige Befolkning i Agger«. Nej, Ve-
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stervig var den Gang, om jeg saa maa sige, Hoved
staden i Syd-Thy — det aarhundredgamle Kultur
centrum. Fra 1660—1793 — efter Enevældens Ind
førelse og Lensmandsordningens Ophævelse — fand
tes intet »Thisted Amt«, men Ør\im-V estervig Klo
ster og Dueholm Amter. Først 1793 forenedes de 3 
Amter med V. Han Herred til Thisted Amt.

Her boede Herredsfogden i Hassing-Refs Herre
der (fra Aar 1820), Distriktslægen i samme Herre
der fra 1850; her var Apotek (oprettet 1850), her 
laa Tinghuset (indviet 1833), og her laa Thylands 
gamle Domkirke med Liden Kirstens Grav. Der var 
gode Vejforbindelser hertil — af stor Betydning den 
Gang. Thybanen aabnedes først 1882.

Om dette Amtets første Sygehus — altsaa frareg
net »Sygehuset i Kjettrup« — hedder det i Regle
mentet, som er approberet af Indenrigsministeriet 
19. Jan. 1855:

1) Det ved Vestervig i Aarene 1853—55 for Thi
sted Amtsraads Regning opførte Sygehus, til
hørende Amtet, bestaar af:
a) 1 teglhængt, grundmuret Forhus, indrettet 

til 4 Sygeværelser med 13 Senge, Badekam
mer og Lejlighed for Økonom.

b) 1 straatækt, grundmuret Sidehus, hvori fin
des Ligstue, Bryggers med Badeovn, Plads 
til Fourage og Stald til 2 Køer.

c) 1 Gaardsplads med locum.
d) 1 indhegnet Haveplads.
e) Den tilhørende Jordlod af omtr. 6 Td. Sæde

land, Størrelse ca. 10.000 □ Al.
2) Sygehuset, som er opført ifølge den af Amts-
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raadet tagne Beslutning efterhaanden at lade 
opføre og indrette mindre Sygehuse for ethvert 
af Amtets Lægedistrikter, er bestemt til Af
benyttelse for Vestervig Lægedistrikt, som be- 
staar af Hassing og Refs Herreder.

Indvielsen af Vestervig Sygehus foregik under nok 
saa triste Omstændigheder. Dette fremgaar af efter
følgende Journaludtog, der tillige er ret oplysende 
om Datidens Forhold.

For a t supplere Fortegnelsen over de paa Syge
huset ved Westervig behandlede Syge anføres:

Førend Sygehuset var færdigt, og inden det endnu 
var forsynet med noget Inventarium, indlagdes paa 
samme i Dec. 1853 med det kgl. Amts Tilladelse 
tvende Tjenestekarle fra  Knudsgaard i Kobberø, 
hvor flere Individer laa angrebne af tyfoid feber; 
begge disse Folk forlode Sygehuset helbredede; paa 
Sygehuset angrebes, medens de nævnte Tjenestefolk 
laa sammesteds, den et Par Maaneder før ansatte 
Økonom Rasmus Nielsen, der efter et langt Syge
leje døde i Slutningen af Jan. 1854, og Tjenestepigen, 
der dog helbredtes.

Gottschalck Overlæge.
Sygehuset, hvis Forhus var 36 Al. langt og 15 Al. 

bredt, blev taget i Brug — færdigt — i Maj 1855. 
Det udvidededes i 1882 ved en Tilbygning mod Øst 
til 16 Senge. Økonomen boede i Forhuset. Omkring 
Aar 1900 atter en Forlængelse af Sygehuset mod 
Vest. Indtil da var der 2 Indgange mod Syd.

Ved min Tiltræden som Sygehuslæge 1906 var 
Sygehuset langtfra i den Orden, der var ønskeligt. 
Det havde i Aarevis hovedsageligt været anvendt 
som Epidemisygehus og »Plejehjem«. Operations-
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stue fandtes overhovedet ikke. Der fandtes ikke et 
eneste kirurgisk Instrument. For en ung — den Gang 
— moderne indstillet Læge var der meget at arbejde 
med. I de første Aar maatte jeg selv anskaffe mange 
kirurgiske Instrumenter — disse overtog Sygehuset 
dog senere.

Paa Sygehuset fandtes den Gang en Sindssyge
celle med tilhørende Vagtrum. Det var en mindre 
Stue — beliggende i en Sidefløj —, hvor Væggene 
var polstrede, betrukne med Lærred. For Vinduet 
var der svært Jerngitter. Midt i Stuen stod en lige
ledes polstret, med Lærred betrukken »Trækasse«, 
naglet til Gulvet, som dog var af Træ. En meget 
svær Dør med et lille »Kighul« forsynet med en Klap, 
som kunde aabnes ude fra  Gangen — for uhindret 
at kunne faa et Indblik i Stuen. Mellem denne og 
Vagtstuen var der en Aabning — stor som en Dør —, 
men forsynet med svære afrundede Planker, staa- 
ende lodrette, med en Afstand mellem hver paa ca. 
4—5 Centimeter. Cellen var meget mørk, oplystes af 
en lille Petroleumslampe anbragt over Indgangs
døren, ogsaa forsynet med et svært Jerngitter. Til 
Cellen hørte ogsaa en mægtig svær Spændetrøje, for
synet med Laase. Denne befinder sig forlængst paa 
Universitetets medic.-histor. Musæum. Hvorledes 
Luften var i dette Rum behøves ikke at omtales og 
heller ikke, hvorledes Vægge og Sengestedet saa ud 
og lugtede. Et »Rovdyrbur« mindede det Hele om.

Tænk engang alvorligt over de kolossale Frem
skridt, der er gjort med Behandlingen af sinds
lidende Patienter.

Til Sygehuset var der ogsaa i min første Tid 
knyttet et Karantæne Sygehus« i Krik. Der var lejet
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en lille Lejlighed i et Hus i Byen, 2 Værelser med 
Køkken, med 2 eller 4 opredte Senge staaende klar 
til Modtagelse af de farlige epidemiske Sygdomme 
som Pest, Kolera o. 1. — beregnet, formoder jeg, 
til Indlæggelse af søfarende Patienter med disse 
Sygdomme, da disse ikke maatte behandles paa selve 
Sygehuset. Hvorvidt disse Sygestuer nogensinde har 
været i Brug, ved jeg desværre ikke.

I en Afhandling i U. f. L. 4 R bind 19 — 1889 —af 
Distriktslæge G. Schleisner om Sygehusforholdene i 
Provinserne staar om Thisted Amt følgende: »Thi
sted Amt synes at være vel forsynet baade med Syge
huse og med Sengepladser, om end Belægningen i 
Thisted og Nykøbing synes at antyde Trang til 
endnu et lille Sygehus; Belægningen paa Sygehuset 
i Vestervig viser, a t det gør god Fyldest. Amtet har 
ialt 3 Sygehuse fra  1858 (?) og 71 og 73, udvidede 
1881, 74 og 82. Thisted Fattigvæsen har Sygestuer 
i den gamle Fattiggaard. For Thisted Amts Ved
kommende synes Belægningsforholdene at antyde 
Ønskeligheden af en Udvidelse af Thisted og Ny
købing Sygehuse, da Belægningen har været 7 og 9,7 
pr. Seng; endvidere gør Afstandsforholdene det 
ønskeligt, at der oprettes 2 smaa Sygehuse i Kjet- 
trup og Hvidbjerg.«

Forbedringer indførtes, men det gik langsomt. 
Amtsraadet var paa det Tidspunkt ikke særligt vil
ligt til at ofre noget paa Forbedringer, endsige paa 
Udvidelser. Dette afhang til Dels af, at der den 
Gang tænktes mere paa det store Centralsygehus 
i Thisted ; — Striden mellem de smaa og store Syge
huse var særlig levende og den Gang hængte Pengene 
ikke saa løse, som man ser, de gør nu.
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1916 anskaffedes en hestetrukket, lukket Syge- 
vogn. 1921 anskaffedes et Sygeautomobil fælles for 
de 3 smaa Sygehuse her i Sydthy — var stationeret 
i Hurup til fælles Brug. Forløberen for Falck. 1920 
ophævedes Sygehusgrænserne — Herredsgrænserne.

Et Skridt mod Indførelsen af Central-Sygehuset 
i Thisted, idet nu enhver Patient frit kunne vælge, 
hvilket Sygehus man ønskede sig behandlet paa. E t 
lykkeligt Skridt, som dog i første Omgang paavir
kede Belægningen paa de smaa Sygehuse. Det 
rettede sig dog ret hurtigt.

Først i 1930—31 lykkedes det — takket være et 
direkte Tilskud fra Vestervig-Agger Sogneraad, at 
faa indført en betydelig Forbedring, hvorved Epide
miafdelingen flyttedes — isoleredes; der blev ind
rettet godt Køkken, Røntgenværelse, Lysbad, 2 
Operationsstuer o. s. v. Sengeantallet blev ikke for
øget, idet 2 uheldige mod Nord vendende smaa 
Sengestuer nedlagdes.

Et stort Savn — den Gang almindeligt paa Syge
husene — Mangelen paa et Opholdsværelse for de 
oppegaaende Patienter — voldte det stort Besvær 
med at faa afhjulpet.

1940 fik Sygehuset — anonymt — tilstillet en 
Gave paa ca. 2500 Kr. — at anvende efter mit 
bedste Skøn. Amtsraadet indgik saa paa at ofre et 
lignende Beløb og Sygehuset fik da mod Øst en 
Tilbygning indeholdende den stærkt savnede Op
holdsstue.

1945 fik jeg — ligeledes anonymt — en Gave paa 
5,000 Kr. — ligeledes til Anvendelse efter mit bedste 
Skøn. Heraf anvendtes en Del af Beløbet til Ind-
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læggeisen af et Radioanlæg med Hovedtelefon til 
alle Patientsenge — samt til Anlæggelse af en smuk 
Have. Denne blev desværre stærkt beskaaret ved 
Tilbygningen af en Tuberkulosestation m. m. i 
Aaret 1953.

Vestervig Sygehus opførtes alene for Amtets 
Penge — idet Amtsraadet gik ud fra, »at en slig 
Foranstaltning maatte være a t træffe af det offent
lige, da de dermed forbundne Omkostninger vilde 
overstige Sognets Kræfter«.

Sygehusbyggeri i 0. og V. Hanherreds Lægekreds 
blev opgivet efter Correspondance med Hjørring 
Amtsraad — for 0. Hanherreds Vedkommende, 
fordi dette Amtsraad paa det Tidspunkt ikke kunde 
deltage deri af økonomiske Grunde.

Thisted og Nykøbing Sygehuse skulde være baade 
Amts- og By Sygehuse, »begge Parter skulde del
tage i Udgifterne i Fællesskab for ved de forenede 
Kræfter at erholde en bedre og fuldstændigere Ind
retning«. Herom indlededes der Forhandlinger, som 
altsaa resulterede i, a t Thisted Amts og By Sygehus 
i Thisted toges i Brug 1858 og Nykøbing By’s og 
Amts Sygehus i 1871. Disse 2 Sygehuse »skulde 
være fuldstændigere« end Vestervig.

Sygehuset her i Vestervig toges i Brug 1855 — 
efter den triste Indlæggelse i 1853—54 i det da 
endnu ikke helt færdige Sygehus — og hvorunder 
den antagne Økonom Rasmus Nielsen døde. Hans 
Enke ansattes derpaa midlertidigt som Økonoma. 
1854 ansættes hun fast, da hun — ifølge Distrikts
lægens Udtalelser —havde vist Dygtighed »til at 
pleje de Syge og holde Sygestuerne i Orden« og det
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vedtoges »at tage Hensyn hertil ved et nyt Valg, 
saafremt hun besluttede sig til a t gifte sig«.

Betalingen fastsattes i 1855 til 3 Mark for fuld 
Kost og Mellemkost og 1 Mark og 8 Sk. for streng 
Diæt, inclusive Godtgørelse for Vask, Bandager o. 1.

1858 anser man sig nødsaget til a t anbringe et 
Stakit i 2 Meters Højde mellem Sygehuset og den 
østre Længe »for at forhindre Kreaturerne fra  at 
komme ind i Haven«.

Kun ringe Søgning af Patienter i de første Aar 
bevirkede, a t Distriktslæge Bech 1859 ansøgte om, 
a t der i Stedet for Betaling pr. Patient maatte til- 
staaes ham en aarlig Godtgørelse af 20 Rdl., da hans 
Fortjeneste ved Tilsyn af de faa Patienter, der ind
lagdes, ikke stod i Forhold til det af ham præsterede 
Arbejde.

Tilfældigt fandt jeg en Dag i en Mappe en Artikel 
i Thisted Amtavis fra  ca. 2/12 1936 af — n med 
Overskriften: »Da man byggede de første Syge
huse i Thisted Amt«.

Artiklen er sikkert bygget paa de samme Amts- 
raadsprotokoller, som jeg har anvendt. Heri denne 
Artikel findes et Supplement til mine Notater, som 
jeg tillader mig at omtale her:

»I Vintermaanederne blev der bevilget 24 Sk. 
daglig pr. Patient til Lys og Brændsel, dog med 
Moderation for Maanederne Oktober og Mai, for- 
saavidt som Anvendelsen heraf i disse Maaneder 
bliver nødvendig. Sic.

Betaling for Opholdet paa Sygehuset tilfaldt 
Økonomen, men des foruden maatte Patienten betale 
en nærmere fastsat Pris af 6—8 Sk., der gik ind i 
Sygehusets Kasse til Dækning af Udgifter til Læge 
e. t. c.
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Af Regnskabet ses for Aaret 1856, at Indtægten 
har været 167 Rdl. og 54 Sk. og »ingen Udgivt«, 
hvilket synes meget mærkeligt, synes — n, for selv
følgelig var der Udgifter ved Driften af Sygehuset.

Distriktslæge Bech fik en ugentlig Godtgørelse af 
4 Mark for hver Patient, der indlagdes for Fattig
væsenets Regning og 4 Rdl. for hver Patient indlagt 
af det Offentlige.

Da Økonomen afgik ved Døden og Enken overtog 
Bestillingen efter ham, ses Sygehuset under hendes 
Sygdom at have haft en Udgift ved Antagelsen af 
2 Koner, hvoraf den ene lønnedes med 3 Mark om 
Dagen og den anden med 2 Mark og 8 Sk. om Nat
ten«.

Da Belægningen er for ringe, henstillede Inspek
tionen derfor, at man søger a t raade Bod herpaa, 
dels ved at nedsætte Taksterne og dels ved at hen
vise Patienter med Kønssygdomme til Thisted Syge
hus, da det i Distriktet var den almindelige Mening, 
at andre Patienter maatte dele Værelse med de 
veneriske Syge.

Stillingen som Økonom var ikke indbringende, og 
da Enkemadam Hansen, der bestred denne Stilling, 
i 1862 giftede sig med en Feldbereder fra Bogense, 
søgte denne at faa Amtets Tilladelse til samtidig 
med at være Økonom — han overtog Stillingen 
sammen med Konen — at maatte drive Feldberederi- 
virksomhed paa Betingelse af, at man opførte en 
Bygning ved en Aa, der var beliggende 300 Alen fra 
Sygehuset, ligesom han forpligtede sig til at skifte 
Tøj inden han paatog sig Arbejde paa Sygehuset.

Denne Aa erindrer jeg i min første Tid i Vester
vig blev brugt af Farveriet i Vestervig til Skylning
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af Uld og Garn. Farveriet som laa Vest for Gartne
riet havde en Sti ned til Aaen, hvor Farveren pr. 
Trillebør fragtede Varerne ned til Aaen til videre 
Behandling der.

Feldberederen fra Bogense døde faa Aar senere; 
denne Gang overtog Enken ikke Bestillingen, men 
indsendte en Ansøgning til Amtet om Pension. Der 
blev bevilget hende en aarlig Understøttelse af 40 
Rdl. »saa længe nogle af hendes Børn er uconfir- 
meret og hun selv er trængende«.

1869 behandledes kun 9 Patienter paa Sygehuset; 
heraf udskrives »7 som helbredt, 1 i forbedret Til
stand og 1 som uhelbredelig«.

Jeg har prøvet paa i denne Artikel — maaske 
temmelig spredt, a t riste en Minderune over det 
gamle Sygehus her i dets første Arbejdsaar, supple
re t med lidt fra de mange Aar, jeg selv havde Ledel
sen derude. Af Fortiden kan man lære ikke saa lidt 
om Fremtiden, naar man prøver at tyde Runerne 
paa rette Maade. De ret talrige »Sidesving«, som jeg 
har medtaget, haaber jeg ogsaa maa finde inter
esserede Læsere.

Sygehusene i Thisted, Am t oprettede:
Vestervig: 1855 (13 Senge).
Thisted: 4/1 1858 — udvidet 1881 — 32 Senge.
Nykøbing Mors: 1/5 1871 — udvidet 1881 — 17 

Senge.
Fjerritslev: 1896, 16 Senge, nyopført efter Brand 

1922.
Koldby: 1891—92.
Hvidbjerg: Thyholm: 1892.
Dr. Buus: Privatklinik i Hundborg 1907—1935.
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Sygestuerne i Kettrup Fattiggaard.
Sygestuerne i Thisted Fattiggaard.
PrivateSygestuer i Thisted By.
Stine Kudsks Klinik i Nors, der formentlig har 

bestaaet i det mindste fra  Aar 1795, da Peder Kudsk 
fik kongelig Bevilling »til at kurere Arm- og Ben
brud samt a t aarelade«. Denne Klinik blev stærkt 
søgt af Patienter fra  hele Amtet — blev betragtet 
som en Specialklinink for slige Tilfælde. Jeg person
lig erindrer klart, a t jeg selv — efter et Fald i 
Skolegaarden paa Realskolen i Thisted, formentlig 
i Aaret 1885 blev kørt — i Landauer — til Nors 
og fik mit Knæ behandlet der og derefter blev tilset 
og behandlet i mit Hjem med Indgnidninger af 
Stine Kudsk eller hendes Søn. Hendes fine Gammel
kone-Hænder staar klart for min Erindring.

Hvornaar Klinikken blev lukket, ved jeg ikke be
stem t; men det skete formentlig sidst i Aarhund- 
redet. Stine Kudsk døde 1897.

I vor historiske Aarbog for Aaret 1943 har Hr. 
Riis-Olesen skrevet en Artikel »om Læger og 
Folkekirurger i Thy«, hvortil henvises.

Kudskeslægten i Nors’ Saga er iøvrigt skrevet af 
Dr. K. Carøe i Smling for jysk Historie og Topo
grafi pag 1, Aargang 1914: Titel: Folkekirurgi i 
Thy.

Distriktslæger i Hassing-Refs Herreders 
Lægedistrikt (Vestervig).

Gottschalck Chr. H. (Overlæge i Hæren) 16. Juni
1850—16. Maj 58. (Sygehuslæge 1853—58).

Beck Ove Fr. 27. August 58—5. December 73. 
Mulvad Niels Georg: 3. Juli 74—8. Januar 84. 
Fejlberg Chr. A. M. L. 21. Maj 84—6. December 90.
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Meyer Magnus Suensen 27. Januar 91—2 Juni 1906. 
Toft P. E. 2. Marts 05—10. August 1906 (konstit.). 
Knudsen N. Bluhme 10. August 06—13. Decbr. 1912. 
Kjær Vilhelm, Hurup : Jan. 1913—Marts 1915 (kon

stitueret) .
„ „ „ : Kredslæge i Syd-Thy 28. Maj

1915.

Sygehuslæger i Vestervig.
Toft P. A. 1906—1948.
Petersen H. C. 1948.

Distriktslæger i Han Herredernes Lægedistrikt 
(Kettrup, senere Fjerritslev).

Ramløse C. F., Distriktskirurg, Krigsraad, 2. Septbr.
1829—1848, Aagaard Hovedgaard.

Münster N. G., Krigsraad, 9. Septbr. 49—55, Kjet-
trup.

Cantor Isac Nathan 16. Marts 56—63, Kjettrup. 
Fangel G. E. F. M. 20. Februar 64—75, Kjettrup. 
Schierup H. B. 19. Oktober 75—97 (Bopæl Elmelund,

senere Kjettrup).
Bartsch A. L. A. 27. Oktober 98—1915, Fjerritslev.

Øster og Vester Han Herreders Lægedistrikt sor
terede først baade under Hjørring og Thisted Am
ter. Embedet først flyttet under Bartsch, der sam
tidig (1896) blev Sygehuslæge i Fjerritslev.

Sygehuslæger i Fjerritslev.
Bartsch A. L. A. 1896—1915.
Dalsgaard Søren 1915—25.
Pedersen Edvard 1. April 1925.
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Distriktslæger i Thyholm Lægedistrikt 
(Hvidbjerg, Thyholm).

Krag Mauritz G. I. V. 12. September 1868—1877. 
Petersen Osvald E. 15. December 77—1890.
Effersø Joh G. 29. April 90—1906. Død 25. Maj 1906. 
Michelsen Chr. H. 10. November 06—1. April 1915.

Flyttede derefter til København.

Sygehuslæger ved Hvidbjerg Thyholm Sygehus. 
Effersø John G. 1892—1906.
Michelsen Chr. H. 1906—10.
Ilsø N. Clausen 1910—1919.
Kruchow Eli Chr, 1919—

Sygehuslæger ved Koldby Sygehus.
Bloch Gabriel Fr. 1892—Sept. 1903. Død 5. Aug. 07. 
Nielsen A. G. Okt. 03—April 13.
Haslund Kai Aagaard April 13—Juli 18.
Jessen Einar Juli 18—Jan. 1919 (Vicar). 
Christensen Holger Liitzhøft Jan. 19—Sept. 1947. 
Hansen-Hvass Niels Okt. 47—

Distriktslæg eembedeme i Thisted Am t 
er oprettede:

Thisted 12. Oktober 1787.
Nykøbing 12. Oktober 1787.
Han Herrederne 15. April 1829. 
Hassing-Refs 31. Januar 1850.
Thyholm 4. Januar 1868.

I Sundhedskollegiets Forhandlinger for Aaret 1849 
staar bl. a. følgende: Justitsministeriet udbeder sig 
Kollegiets Ytringer om en Deling, der var paatænkt
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af Thisted Lægedistrikt og hvorom Amtsraadets og 
Fysicus Erklæring var bleven indhentet: Efter Op
givelse af Fysicus udgjorde Distriktet i Strækning 
mod Nord og Syd over 9 Mile med en Befolkning af 
28—29.000 Mennesker. Købstaden Thisted, hvor Læ
gen boer og maa bo, ligger 7 Mile fra den søndre 
og 2Vå Mile fra  den nordre Grændse. Amtsraadet og 
Fysicus er enige i, at Distriktet bør deles saaledes, 
at Distriktslægen i Thisted tillægges Hillerslev og 
Hundborg Herreder, og at Hassing og Refs Herre
der kommer til at udgøre et eget Distrikt med Bopæl 
for Lægen i Vestervig. Kollegiet anbefaler den fore- 
slaaede Ordning.



Lidt om Færgefarten over 
Skibsted Fjord

Ved A. SØRENSEN

DA BEFORDRINGSVÆSENET i første Halvdel af 
forrige Aarhundrede havde travlt med at sætte 

Skik paa Landets Færgesteder, havde man næppe 
nogen Anelse om Eksistensen af nogen Færgefart 
eller rettere Baadfart over Skibsted Fjord. I Knud 
Aagaards »Physisk og oeconomisk og topographisk 
Beskrivelse over Thye«, der udkom 1802, nævnes der 
intet om Færgestedet her, lige saa lidt som der i 
Folketællingslisterne findes anført Personer, der 
driver Færgeri her, saa naar det i 1856 siges, at der 
har været Baadfart i mere end 50 Aar her ved Stedet, 
har det sikkert været under ganske private Former 
og uden Myndighedernes Indblanding. Om nogen 
Eneret paa Baadfart har der altsaa ikke været Tale, 
saa enhver Baade jer kunde frit befordre sig selv og 
andre over.

Da Husmand Christen Christensen Bjørndahl af
Skjolddal 13. Juni 1856 tilstiller Generalpostdirek- 
tionen en Ansøgning om Eneret til som Færgemand 
at maatte befordre Personer, mindre Kreaturer og 
Gods mellem Thyholm og Bodum, havde han kort 
Tid i Forvejen ved Køb erhvervet Stedet Matr. Nr.
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16 af Hvidbjerg By, hvis tidligere Ejer ogsaa havde 
drevet Færgeri. Han anfører i sit Andragende, a t der 
i en Aarrække har været privat Baadfart ved Skjold
dal, hvor Skibsted Fjord kun har en Bredde af 1/8 
Mil, og ad denne Rute besørgedes jævnlig Embeds
breve mellem Præsterne og Sognefogderne paa Thy- 
holm, ligesom denne Baadfart ogsaa benyttedes af 
Fodgængere, der ret naturligt søgte denne korte 
Vej i Stedet for den 2 Mil lange Vej over Land. Lige
ledes har en ret omfattende Handel ved Doverodde 
forøget Overfarten.

Hvidbjerg Sogneforstanderskab anbefaler Andra
gendet, hvorimod Herredsfogden, Justitsraad J. C. 
Voigt, fraraader, da han ikke finder, a t der virkelig 
er nogen Trang til noget saadant, eftersom de fleste 
Beboere selv har Baade, men han vil dog ikke lige
frem modsætte sig, a t den ønskede Bevilling gives. 
Hans Kølighed overfor Andragendet bevirker dog et 
Afslag fra Generalpostdirektionen 30. August s. A.

Afslaget blev aabenbart modtaget med Bitterhed 
paa de hjemlige Strande, thi allerede 16. November 
s. A. modtager Generalpostdirektionen en Henven
delse fra 92 navngivne Personer i Styvel, Egebjerg, 
Semb, Helligkilde, Flovlev, Barslev, Højbjerg og Bo
dum. De beklager meget, a t Bjømdahl ikke fik sit 
Ønske opfyldt, og de gør samtidig opmærksom paa, 
at Ruten benyttes meget af Personer, der har Ærinde 
ved Doverodde og paa Søndbjerg Apothek, ligesom 
det ogsaa er et bekvemt Sted for videre Rejse til 
Oddesund.

Sogneforstanderskabet, der finder Christen Bjørn- 
dahl særdeles velegnet, anbefaler atter, men Herreds
fogden, der iøvrigt ikke har skiftet Mening, synes
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dog, at dersom der skal gives en Bevilling, bør den 
gives til Christen Bjørndahl. Denne sidste Bemærk
ning er sikkert foranlediget af en samtidig frem
kommen Ansøgning fra Gregers Jensen, der bor i et 
Hus, hvis Jord støder op til Graugaards Ejendom i 
Smerup. Foruden Ret til Færgeri mellem Graugaard 
og Bodum ønsker han ogsaa Ret til Værtshushold. 
Til denne Ansøgning bemærker Herredsfogden, at 
et Færgeri her er unyttigt, og en Bevilling til Værts
hushold vil han endnu mindre anbefale.

Gregers Jensens Andragende har aabenbart gjort 
førstnævnte 92 Mænd nervøse, eftersom de 23. Januar 
1857 sender een til Thisted Amt stilet Skrivelse 
direkte til Generalpostdirektionen af Frygt for at 
Gregers Jensens Ønsker opfyldes. De gør nu opmærk
som paa, at Skjolddal er bedre beliggende for Over
farten end Graugaards Mark i Smerup, for selv om 
Sogneforstanderskaberne har anbefalet Gregers Jen
sens Andragende, synes de aabenbart bedre om Chri
sten Bjørndahl.

Gennem Amtet udbedes Herredsfogdens Udtalelse 
over begge Ansøgninger. Justitsraad Voigt mener 
som tidligere, at der ikke bør gives noget Privilegium, 
da det vil berøve de ved Fjorden boende Baadejere 
den Fortjeneste, de hidtil har haft ved at sejle Folk 
over Fjorden. Da et Færgeprivilegium sædvanligvis 
gælder en Mil paa hver Side af Færgestedet, skal 
enhver, der befinder sig indenfor denne Afstand, 
tvinges til a t begive sig dertil, selv om han maaske 
kunde blive sat over fra et meget nærmere Sted. 
Dette Forhold har ved Jegindø—Tambohus givet 
Anledning til hadefulde Søgsmaal og de deraf fly
dende Ubehageligheder.
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Herredsfogden har haft Lejlighed til a t erfare, 
hvorledes disse Privilegier lægges for Had, naar de 
først er meddelte, og han vil meget fraraade at ud
stede et nyt, dersom det ikke er ganske nødvendigt, 
hvad han altsaa ikke mener er Tilfældet her. Har 
Ansøgeren først faaet Privilegium paa Færgeri, vil 
han ogsaa have Krohold, hvilket maaske turde være 
det, der tilsigtedes, og det finder han langt betænke
ligere, da der paa et saa isoleret Sted ikke kan føres 
ordetligt Tilsyn med, at der ikke idelig i Drukken
skab forekommer den Slags Excesser og Voldsom
heder, der desto værre der paa Egnen er saa hyppige.

Denne skarpe Salut har nok ikke været affyret 
uden Virkning, eftersom man i Amtsraadets Møde 
3. Februar 1857 under Henvisning til Herredsfog
dens Udtalelser fraraader a t imødekomme Ansøgnin
gerne, og følgelig giver Generalpostdirektionen Af
slag til begge.

Christen Bjømdahl giver dog ikke op. 27. Decem
ber 1857 fremkommer der fra hans Haand atter en 
Ansøgning, der indledes med en Redegørelse over 
Forholdene. Paa Grund af den lange Omvej — om
trent 2 Mil — vesten om Skibsted Fjord og den korte 
Vandvej mellem Thyholm og Bodum har der ved 
Skjolddal i Hvidbjerg Sogn og Odgaard i Lyngs Sogn 
i mange Aar været Overfart med Baad, endda i mere 
end 50 Aar. I de senere Aar — især paa Grund af 
Handelspladsen Doverodde, Apotheket i Søndbjerg 
samt Dyrlægen i Hvidbjerg paa Thyholm — er der 
sjælden gaaet et Døgn, uden at Baadfarten blev be
nyttet, ofte endda mange Gange om Dagen, da mange 
Fodgængere paa Rejse mellem Thisted og Oddesund 
benyttede denne meget korte Vej.
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I de sidste Aar har Bjørndahl, der bor tæ t ved 
Fjorden, bestandig beskæftiget sig med Overfart, 
men han frygter for, a t andre nu vil begynde paa 
samme Næringsvej, hvorfor han ikke tør bekoste nyt 
Materiel, før han faar Eneret paa Overfarten. At 
tidligere Forsøg paa a t opnaa det eftertragtede Pri
vilegium endte resultatløst, skyldes efter hans Me
ning, a t »højere Vedkommende« frygtede for, at et 
Privilegium paa Færgefart vilde give Anledning til 
Krohold. Paa manges Opfordring søger han nu igen, 
og han gør udtrykkelig opmærksom paa, a t han al
deles ikke ønsker Bevilling paa Krohold, samt at en 
Bevilling til ham ikke vil være til Hinder for Over
farten ved Odgaard, da Vejlængden dertil er over en 
Mil.

Dette Andragende støttes af Sogneforstanderska- 
berne i Hvidbjerg-Lyngs, Søndbjerg-Odby og Bodum- 
Ydby. Sidstnævnte stiller dog som Betingelse, at 
Overfarten mellem Bodum og Odgaard ikke lægges 
Hindringer i Vejen, samt at der i Privilegiet paalæg
ges Pligt til for billigste Takst a t besørge Overfarten 
mellem Bodum og Skjolddal.

Herredsfogden er denne Gang venligere stemt, idet 
han kort anbefaler Andragendet og føjer et Par Be
mærkninger til om Signalindretninger, han i givet 
Fald ønsker anbragt.

Af Materiel foreslaar Hvidbjerg-Lyngs Sognefor- 
standerskab anskaffet en letroende Jolle samt en 
Storbaad til a t roes af to Mand. Pladsen op til Skjold
dals Mark, som Laust Jensen af Stenhøjgaard har 
indrømmet Christen Bjørndahl til Opførelse af en 
Bygning, er lige saa godt beliggende for Overfarten 
til Bodum som det Sted, Bjørndahl tidligere ejede
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paa Skjolddals Mark, og som er solgt til afdøde Jens 
Larsen, men den bedste Plads, formoder man, ligger 
midt imellem disse to Steder paa Jens Barslevs Mark 
(Matr. Nr. 34 af Hvidbjerg By), og man har for- 
maaet Christen Bjørndahl til a t erhverve sig Ret til 
Opførelse af en Bygning her, og hvis der gives Be
villing, vil Bjørndahl bosætte sig paa Jens Barsle vs 
Mark tæt ved Fjorden lige overfor Landdingsstedet, 
hvorved Færgehuset faar den mest bekvemme Plads.

Efter at Bjørndahl har erklæret sig villig til at 
anbringe et Signal ved Bodum, anbefaler Amtet hans 
Ansøgning, og denne Gang lykkedes det ham at hale 
Bevillingen i Land, idet den udstedes 15. April 1859. 
8. Maj derefter indberetter Bjørndahl til Generalpost- 
direktøren, a t han har indsendt Gebyret for Bevillin-
gen, ligesom der nu er anbragt det ønskede Signal
ved Bodum. Det fornødne Materiel, en Jolle og en
Storbaad, er anskaffet, og 21. Maj 
følgende Takst:

1859 fastsattes

For Storbaaden: Sommer: Vinter:
Naar den benyttes af 1 Person .........
Naar den benyttes af flere Personer,

14 Sk. 16 Sk.

da for h v e r.........................................

For Jollen:

10 Sk. 12 Sk.

Naar den benyttes af 1 Person .........
Naar den benyttes af flere Personer,

10 Sk. 12 Sk.

da for h v e r......................................... 8 Sk. 8 Sk.

Sommertid 1. April til 31. Oktober.

Efter Bjørndahls drabelige Kampe for at opnaa en 
Færgebevilling, virker det paafaldende, at han ret 
hurtigt giver op. Allerede 17. December 1860 ind-
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beretter han, at han nu har afhændet sit Hus til 
Peder Madsen Nørskou, der i 4 Aar har været Færge
karl ved Oddesund, paa Betingelse af, at Bevillingen 
følger med, hvilket ogsaa tillades 15. April 1861.

Peder Nørskou kører allerede træ t 1865. Niels 
Olsen fra Semb, der har købt hans Ejendom, søger 
3. Juli Bevilling paa Færgefarten. Paa Grund af 
Fattigdom beder han om Fritagelse for at svare det 
sædvanlige Gebyr for Bevillingens Udfærdigelse. 
Sogneforstanderskabet og Herredsfogden anbefaler 
med Bemærkning om, a t Færgeriet er af saa ringe 
Omfang, a t det nærmest maa være en Byrde for 
ham, hvorfor man tilstaar ham Bevillingen gratis.

Det byrdefulde Hverv som Færgemand skaffer 
Niels Olsen sig hurtigt af med. 16. April 1868 søges 
Bevillingen overført til Niels Jensen af Flovlev, der 
nu har købt Stedet.

Grunden til, at Niels Olsen saa hurtigt blev ked 
af Færgeriet, skyldes maaske den ret usikre Fremtid, 
Færgeriet gik i Møde. Ingeniørløjtnant L. C. Nyholm 
og Kammerraad Lykke i Thisted fik 30. Juli 1867 
kongelig Bevilling paa at inddæmme Thyholms Vejle 
og Skibsted Fjord, og blev det virkelig til noget, var 
det givetvis Slut med Færgeriet. Ganske vist havde 
Niels Olsen ved et Landvæsenskommissionsmøde i 
Ydby Kro 13. Maj 1867 gjort Paastand om Erstat
ning for det Tab, han maatte komme til a t lide i 
sine Indtægter som Færgemand, dersom Skibsted 
Fjord udtørredes. Nyholm begærede dette Erstat- 
ningsspørgsmaal udsat indtil videre, og Niels Olsen 
frafaldt da Kommissionens Kendelse.

Niels Jensens Ansøgning oversendes til Indenrigs
ministeriet med Henstilling om, at der i Bevillingen
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indføres en Klausul om, at den ikke skal berettige 
Bevillingshaveren til at fordre Erstatning for det 
Næringstab, der maatte blive en Følge af førnævnte 
Inddæmning af Skibsted Fjord.

Indenrigsministeriet finder dog ingen Anledning 
til at indføre en saadan Klausul, der jo ogsaa senere 
viste sig at være overflødig, da Udtørringen jo ikke 
blev til noget. Bevillingen udfærdigedes da ogsaa 
uden denne Passus 10. Juni 1868, men med Bemærk
ning om, at Baadene skal holdes i forsvarlig Stand 
ligesom een i Bodum anbragt Signalindretning, og 
endelig maa der betales en aarlig Afgift paa 2 Rd.

Ogsaa Niels Jensen kørte hurtigt træt, thi 29. April 
1871 udstedes Bevilling paa Færgeriet til Peder Jen
sen i Skjolddal, der havde købt Stedet.

Senere overgaar Færgeriet til Anders Pedersen, 
der endnu i 1890 havde det.

Kilder: Thisted Amts Færgesager, Pakke VI.



Hvad skal manden hedde?
Lidt om tilnavne i Hundborg herred 1650-1800 

Af TORSTEN BALLE

FOR NOGLE AR SIDEN spurgte en gammel kone 
mig om en piges navn. »Frk. Andersen«, sagde 

jeg. Hun gentog spørgsmålet, og jeg gentog svaret, 
for jeg troede, at hun ikke havde hørt det. »Ja, men 
hvad hedder hun?« sagde den gamle helt ulykkelig. 
Så forstod jeg hende. Efternavnet var for hende 
noget upersonligt, et forklarende tillæg til det egent
lige navn, fornavnet, og det slog mig, at hendes op
fattelse var historisk rigtig.

På oldtidens runesten, i sagaer og i sagn nævnes 
folk tit ved fornavnet alene, aldrig alene med et 
efternavn. Lige så lidt, som man kunne sige kong 
Lam, kunne man tale om marsk Hvide, biskop Sune- 
sen eller sekretær Grammaticus. I middelalderens 
folkeviser er det også fornavnet, der dominerer, og 
langt op i tiden var det almindelig skik at kalde 
præster med titelen hr. og fornavn, også i kirke
bøgerne. 1641 stod mester Sveder i Thisted, hr. Oluff 
i Hillerslev og hr. Jens i Sønderhå som faddere i 
Skjoldborg kirke ved en præstesøns dåb.

Længe blev da også kun fornavnet (fornavnene) 
nævnet, når et barn blev døbt. Først efter 1828, da
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en forordning påbød, at alle børn ved dåben skulle 
have et efternavn, blev det anderledes. Fornavnet 
var jo også som regel tilstrækkeligt kendemærke for 
børn, så længe de var små og sjældent kom udenfor 
hjemmets område. Det skete dog, at det ikke slog til. 
De to første drenge i et ægteskab skulle jo helst 
kaldes op efter deres farfader og morfader, og hvis 
disse to havde samme fornavn, kunne det ikke und
gås, at to brødre kom til at hedde ens. Det var især 
navnet Christen, man kunne træffe to gange blandt 
drengene i et hjem. En femtedel af alle mandsperso
ner hed jo sådan, og der var derfor store chancer 
for, at børn af to Christen’er kunne finde hinanden. 
De to små Christen’er, der kunne komme i et sådant 
ægteskab, måtte man i omtale og i tiltale kunne holde 
ude fra  hinanden, og man føjede derfor et eller andet 
kendemærke til deres fornavn. Man kunne kalde dem 
Stuer Kræjsten og Bette Kræjsten, men man kunne 
også give dem de opkaldtes tilnavn med, så de blev 
kaldt Kræn Wollesen og Kræn Ajsen. Af pigenavne 
var det Maren og Anne, der var mest udsat for at få 
Stuer eller Bette heftet til sig, for Maren hed en 
fjerdedel og Anne en femtedel af alt kvindekøn, og 
det var derfor ikke så sjældent, at to bedstemødre 
Maren eller Anne skulle kaldes op i en familie.

Børn med andre fornavne kunne i almindelighed 
klare sig uden tilnavne, til de blev så store, at de kom 
meget ud mellem byens og slægtens børn. Så blev 
det også nødvendigt at give de fleste af dem tilnavne 
for at undgaå forveksling, for der var kun få for
navne i brug. Godt 60 pCt. af drengene hed Chri
sten, Peder, Jens, Niels eller Anders, og lige så stor
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en part af pigerne hed Maren, Anne, Karen eller 
Kirsten.

Hvis et fornavn kun blev båret af to børn i en by, 
kunne man klare sig med Stuer og Bette, som man 
gør endnu i skolerne, men var der flere, der var fæl
les om et fornavn, måtte der noget andet til. Nu 
havde hvert barn en egenskab, som alle kendte, nem
lig den, at det hørte til et bestemt hjem. Det var der
for nærliggende og i regelen også tilstrækkeligt a t 
kendetegne et barn i omtale ved at nævne, hvilken 
familie, det hørte til. En familie i sin helhed kaldtes 
ved faderens navn: »Nielses va henn ve Kræjstens«, 
og derfor kunne børn omtales som »Nielses Jens« og 
»Sørens Maren«. At det var familien og ikke faderen 
alene, man tænkte på, viser udtrykkene vo Niels og 
je Laust, som også blev brugt af børn.

Sådanne navne kunne børn føre med sig over i 
den voksne alder, især hvis de var ugifte og blev 
hjemme. Hvis de stiftede hjem eller flyttede til en 
anden by, blev deres tilknytning til hjemmet svagere, 
og der opstod et nyt navneproblem : Hvad skal man
den hedde?

Hvorledes dette spørgsmål blev løst, kan man se 
af kirkebøgerne. I dem og i retslige dokumenter 
måtte folk nævnes på en sådan måde, at man ikke 
kunne tage fejl af, hvem der var tale om. Det skete 
vel ikke altid. I Sjørrind kirkebog indførtes således 
1704 som døbt »Sergeantens datter Maren«. Det ville 
jo nok volde nogen vanskelighed at få udstedt dåbs
attester efter sådanne indførsler, men så ubestemte 
er de heldigvis meget sjældent. I regelen nævnes ved 
et barns dåb faderen og oftest også moderen både 
med fornavn og et eller flere tilnavne. Når man går
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kirkebøgernes dåbslister igennem, kan man derfor 
se, hvilke tilnavne alle de folk, der havde børn, blev 
kaldt med. I fortegnelserne over de begravede kan 
man desuden finde barnløse folks navne, og man kan 
der træffe enkelte tilnavne, som ikke findes i dåbs
listerne. Sådanne navne er taget med i de neden
stående optællinger. Derimod er de almindeligste 
tilnavne, fadernavne som Pedersen og Nielsdatter, 
ikke taget med, undtagen når de optræder som 
slægtsnavne, som de gør i vor tid. E t fadernavn 
kunne alle jo have, og langt de fleste findes da også 
engang imellem nævnt med deres fadernavn, selv om 
de havde andre tilnavne.

Tilnavnene er optalt sognevis efter de kirkebøger 
fra  før 1800, der er bevaret. For tiden før 1700 er 
der kun kirkebøger fra Tilsted (fra 1649), Skjold
borg og Kallerup (fra 1641), Nørhå (fra 1651), 
Vang og Tvorup (fra 1688). Fra 1700 til 1800 er 
der kirkebøger fra alle sognene i Hundborg herred, 
dog begynder de for Sjørrind og Torsted først 1703 
og for Hundborg og Jannerup først 1715. Skinnerup 
sogn og Thisted landsogn er ikke taget med, da dele 
af de to sogne hørte til Hillerslev herred.

A. Tilnavnemængden.
Af optællingen kan man få et begreb om, hvor

stor en del af befolkningen, der blev kaldt med andre 
tilnavne end fadernavnene. Af de ægtefolk, kirke
bøgerne nævner i dåbslisterne, var det

1650-1700

mænd . . . .  35 % 
kvinder 8 %

1700-1750 1750-1800

48 % 66 %
15 % 21 %

Af disse tal kan man se, at tilnavneprocenten gen
nem de 150 år var stærkt stigende. Det kunde tænkes
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at hænge sammen med en stigende folkemængde. Jo 
flere folk, der var i et sogn, jo større måtte mulig
hederne være for, at flere havde samme navn og der
for måtte have tilnavne. Der skulle da også være 
større tilnavneprocent i de store sogne end i de små. 
Om det er sådan, kan man se ved at beregne tilnavne
procenten for hvert sogn og sammenligne den med 
folkemængden.

Folketal 1801 Tilnavne pct. 1750-1800

Hundborg.........
Sjørrind .........
Skjoldborg ----
Nørhå ............
Vang .............
Tilsted .............
Jannerup .........
Torsted .........
Tvorup ............
Kallerup .........

610 73
515 69
403 63
343 68
292 61
210 54
165 55
150 71
90 54
74 61

For de fem største sogne er tilnavneprocenten i 
gennemsnit 68 %, i de fem mindste sogne 59 %. 
Denne forskel er ikke særlig stor, men tyder allige
vel på, a t en større folkemængde kan være årsag til 
mere udbredt brug af tilnavne. Af de små sogne har 
Torsted ganske vist en meget høj tilnavneprocent, 
men det kan til dels have sin grund i, at sognet kun 
består af en enkelt by, en af de største i herredet. 
De ca. 150 mennesker i sognet boede altså samlet på 
et snævert område. To mænd, der hed Jens Andersen, 
måtte her have tilnavne, medens de, hvis de boede 
i Jannerup sogn, kunne undvære dem, hvis de boede 
i hver sin af sognets to byer. Man kunde jo så sige 
Jens Ajsen i Ja jer up og Jens Ajsen i Snejj strup.

Den stærke stigning i tilnavneprocenten i hele her
redet fra 1650—1700 kan dog ikke alene skyldes en
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forøgelse af folketallet. Fra 1700—1750 var der som 
før nævnt kun 48 % af de optalte familiefædre, der 
havde tilnavne, men 1750—1800 66 %. Af de fem 
store sogne havde Hundborg allerede 1700—1750 en 
tilnavneprocent på 68, men i de andre fire var den i 
Sjørrind nede på 48 %, i Nørhå var den 44, i Vang 38 
og i Skjoldborg endog 36, altså meget mindre end i 
de små sogne 1750—1800. Hvis folkemængden alene 
var bestemmende for tilnavneprocenten, skulle disse 
fire sogne i tiden fra 1700 til 1750 have haft færre 
indbyggere, end de små sogne havde i sidste halvdel 
af århundredet, og deres folkemængde skulle da 
mindst være fordoblet i tiden mellem 1700 og 1800.

Nu ved man ikke, hvor mange folk der var i herre
det omkring 1700, men man kan let efter kirke
bøgerne tælle, hvor mange familier med børn der var 
i hvert sogn i et bestemt tidsrum. Det viser sig da, 
a t i de otte sogne (Hundborg og Jannerup er ikke 
ta lt med, da kirkebøgerne mangler fra 1700 til 1715) 
var der fra  1700 til 1750 597 familier med børn, fra  
1750 til 1800 643 familier, d. v. s. en forøgelse på 
7,7 %. Da der også mangler nogle tilførsler i kirke
bøgerne i Skjoldborg-Kallerup og i Sjørring-Torsted 
før 1710, må forøgelsen endda være noget mindre.

Dette må betyde, a t antallet af voksne, fast bo
satte folk (og det var jo dem, der fik tilnavne) ikke 
er steget nær så meget som tilnavneprocenten. I de 
otte sogne var der 1700—1750 259 familiefædre med 
tilnavne, 1750—1800 var der 415, altså 60 % flere, 
og dette kan altså ikke alene skyldes den stigende 
folkemængde. Der må være andre årsager.

Nu ved man, a t faste slægtsnavne (og de fleste 
tilnavne var slægtsnavne) først kom i brug hos ade-
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len i det 12. og 13. århundrede. Endnu 1526, da en 
forordning påbød, at alle adelige skulle antage faste 
slægtsnavne, havde 40 % af slægterne ikke noget 
sådant navn. Nu måtte de følge kongens bud, og i 
løbet af det næste århundrede begyndte de lærde og 
borgerne også a t antage slægtsnavne. Det blev en 
mode, men denne mode var sikker ikke altid et ud
slag af forfængelighed. Også for andre end adelige 
var slægtsnavnene en praktisk fordel. De var nyttige 
ikke alene for de folk, der bar dem, men også for 
deres medborgere, og det var derfor naturligt, a t man 
efterhånden begyndte a t anvende efternavne som 
slægtsnavne, også når det gjaldt folk, der ikke selv 
havde bestemt, hvad de og deres efterkommere skulle 
kaldes.

Dermed var vejen banet for slægtsnavneskikkens 
udbredelse blandt jævne borgere og i bondestanden. 
På landet var det til a t begynde med især de for
nemste bondefamiliers medlemmer, de der omtales 
som seigneurs eller velfornemme mænd, der nævne
des med slægtsnavne, men senere bredte skikken sig 
til alle samfundslag, og dette er sikkert den vigtig
ste grund til, a t tilnavneprocenten steg så stærkt.

Det er så bare et spørgsmål, om denne stigning, 
der jo er beregnet på grundlag af kirkebøgerne, sva
rer til de virkelige forhold. Det er nemlig muligt, 
a t der gennem hele den tid, der her er tale om, blev 
brugt mange flere tilnavne, men at en del af disse 
navne af en eller anden grund ikke er kommet med 
hverken i kirkebøgerne eller andre steder. Man ved, 
at der lige fra  oldtiden til vore dage har eksisteret 
tilnavne, som kendetegner personer på en rammende, 
men ofte noget nærgående måde, nemlig den slags
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navne, vi nu kalder øgenavne. I oldtiden og langt op 
i middelalderen brugte man uden skrupler sådanne 
navne, selv om konger og stormænd (Svend Tveskæg, 
Erik Lam, Henrik Skadelår, Karl den Skaldede, Mar
grethe Mulepose), men senere blev man mere fint
følende og undgik hensynsfuldt at fæste dem på pa
piret. Man finder dog af og til beviser på, at de 
stadig blev brugt, f. eks. i reformationstidens 
stridskræfter (Poul Vendekåbe) og i litteraturen 
(Poul Finkeljokum og Mads Pandekage i Erasmus 
Montanus) og der er grund til at tro, a t man i de 
jævne befolkningslag endnu i det 17. og 18. århun
drede ligesom i oldtiden brugte den slags navne i 
almindelig omtale, uden at nogen blev forarget, altså 
måske med undtagelse af præster og andre »dannede« 
folk. Det er forståeligt, a t disse pæne mennesker 
ikke fandt det passende a t indføre så grimme navne 
i deres protokoller, men folk, der ikke havde andre 
tilnavne, måtte da indføres alene med fornavn og 
fadernavn. Enkelte gange er et øgenavn slumpet 
med. I Hundborg var 1730 Røde Christen fadder, i 
matrikelen 1664 nævnes i Vester Vandet Niels Do
vendreng og i en matrikelsafskrift fra ca. 1730 i 
Tilsted Peder Andersen Allarm.

Stigningen i tilnavneprocenten betyder måske bare, 
at øgenavnene, efterhånden som folk blev mere »dan
nede«, udskiftedes med andre tilnavne, i hvert fald 
til pænere brug, og disse navne indførte præsterne 
så i kirkebøgerne.

B. Tilnavnestoffet.
De fleste tilnavne var nok oprindeligt personlige 

tilnavne, der var udtryk for en tilknytning mellem



388 Torsten Balle:

en mand og et erhverv (f. eks. Smed), en gård (Ve
stergård), et naturområde (Hede, Klit) el. a., altså 
egentlig kun stillings- og stedsbetegnelser, som må
ske ikke i almindelighed blev opfattet som en del af 
mandens navn. Jens Smed betød da blot smeden Jens, 
Niels Vestergård Niels i Vestergård. (Stednavne 
kunne i talesproget indtil vor tid også undertiden 
sættes foran fornavnet — Østergaard Maren — Klit 
Per — , og de udtrykker da et tilhørsforhold — Ma
ren, som hører til i Østergård, o. s. v.).

Sådanne personlige tilnavne gik imidlertid tit i 
arv fra fædre (undertiden også fra mødre) til børn. 
Man må da kalde dem slægtsnavne; men det er tit 
meget svært at se, om et tilnavn er et slægtsnavn 
eller et personligt tilnavn. Jens Smeds søn Poul Smed 
kan have arvet smedenavnet efter sin fader, men 
han kan også selv have været smed. Og fordi en 
mand hedder Smed, er det ikke engang sikkert, at 
han eller nogen af hans forfædre har smedet mere 
end til husbehov. Han kan være kaldt op efter en 
mosters mand, eller han kan stamme fra Smedgårde 
i Tveds sogn. Der er derfor i det følgende ikke gjort 
forskel på personlige tilnavne og slægtsnavne.

De optalte 1243 kan deles i grupper efter deres 
oprindelige betydning. Langt de fleste, 732 navne 
eller 58,9 %, er

bebyggelsesnavne,
navne på gårde, huse og undertiden byer. Når de 
er anvendt som tilnavne, fortæller de noget om, hvor 
de folk, der bar dem, boede eller stammede fra.

De fleste af dem er gårdnavne og bynavne fra 
herredet og fra Hillerslev og Hassing herreder, og
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mange af dem er så almindelig kendte, at det er 
unødvendigt at omtale dem nærmere. Blandt de min
dre kendte er en del navne på nedlagte gårde og på 
gårde, hvis navn er gået af brug. Nogle af disse 
navne bruges endnu som slægtsnavne, skønt det er 
over to hundrede år siden, de forsvandt som gård
navne, og da der er mange, som gerne vil vide, hvor 
et slægtsnavn stammer fra, bringes der her en for
tegnelse over alle de mindre kendte gårdnavne fra 
de tre  herreder, der er fundet som tilnavne, med an
givelse af, hvilken by de stammer fra. Nogle af dem 
kendes endnu som gårdnavne fra andre byer.

Arklit (Hundborg), Brogård (Sjørrind), Bruns- 
hove (Hundborg), Frøkjær (V. Vandet), Grøngård 
Torsted, Skjoldborg), Gzcrup (Vang), Hald (Sjør
rind, Hundborg), Hellebjerg (Tvorup), Hestholm 
(Hundborg), Horsfald (Hundborg), Hulgård (Tor
sted), Håboel (Nørhå), Inte (Vang), Handbjerg 
(Hundborg), Kappel (Rær), Kjeldgård (Sjørrind), 
Kjærgård (Næstrup), Kløvborg (Tvorup), Kors
borg (Vang), Krog (Hillerslev, Nørhaa), Krogsgård 
(Vang), Kubgård, Kågård (Sjørrind), Langgård 
(Tvorup), Landbo (Hundborg), Løfting (Tilsted), 
Mejlager (Hundborg), Morbjerg (Vorupør), Over
gård (Vang), Piltoft (Skjoldborg), Rokkjær (Tvo
rup), Ryltoft (Hundborg), Rækkeby (Vang), Skzi- 
rup (Vang), Trab (Vang), Tveder (Vang), Ulgård 
(Skjoldborg), TJrbrand (Visby), Vadskjær (V. Van
det), Vig (0. Vandet), Åkjær (Vang), Åshøj (V. 
Vandet). Navne som Morbjerg, Rokkjær o. 1. er 
måske egentlig ikke gårdnavne, idet de kan betyde 
»ved Morbjerg, ved Rokkjær«, men det har mindre 
at sige her, hvor hensigten alene er at stedfæste nav
net.
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Fra de to naboherreder er der kommet 79 navne, 
nemlig 50 fra  Hillerslev herred og 29 fra  Hassing 
herred. Det tyder på at forbindelsen med Hillerslev 
herred har været størst, og det svarer til det forhold, 
a t sproget i Hundborg og Hillerslev herred er om
trent det samme, mens det skiller sig tydeligt fra 
sproget i Hassing herred. At de to nordlige herreder 
i Ty i 1680’erne fik fælles tingsted, har sikkert ikke 
haft meget at betyde i den henseende, snarere er det 
fælles handelsforbindelser, der har spillet en rolle. 
Hillerslev herred var Norgeshandelens centrum, og 
både i Sjørrind, Torsted og Vang spores forbindelsen 
med denne handel. Pengestærke folk fra nord købte 
ofte gårde i disse sogne og besatte dem med slægt
ninge, hvis de ikke selv overtog dem. Desuden lig
ger købstaden Thisted centralt for de to herreders 
beboere. Der mødtes de på torvene og på markeds
pladsen såvel som i købmændenes gæstestuer, og 
mange handeler, fæstemål og bekendtskaber blev 
stiftet.

Indflydelsen fra nord er dominerende i Torsted, 
hvor 12 tilnavne stammer fra Hillerslev herred mod 
kun 2 fra  Hassing herred, i Sjørrind (15 mod 3), 
Vang (3 mod 1) Tvorup (4—0) og Kallerup (2—0). 
I Tilsted er der lige mange navne fra  nord og fra  syd, 
(4— 4), og det samme gælder Hundborg (3—3). I 
Jannerup er der ingen navne fra naboherrederne; i 
Skjoldborg er indflydelsen fra syd størst (7 navne fra 
Hillerslev, 13 fra Hassing herred) og endelig er der 
i Nørhå ingen navne fra  nord, men 3 fra  syd.

Disse tal giver måske også et vist mål for, hvilke 
sogne der havde den rigeste forbindelse med om
verdenen, sandsynligvis gennem handel. I det lille 
Torsted sogn er der mange udenherreds navne, og
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af de større sogne er det Sjørrind og Skjoldborg, 
der har overtaget, skønt Hundborg er det største. 
Når befolkningen i sogne som Hundborg og Vang 
synes at være mere stedbundet, hænger det måske 
sammen med, a t de fleste ejendomme i disse byer 
langt op i det 18. århundrede hørte under herre
gårdene Ulstrup, Råstrup og Faddersbøl.

Fra Mors stammer kun 5 navne: Alsted, som fin
des i Hundborg, Bassihave, Kiellergård og Skallenip, 
der er kommet over Vildsund til Skjoldborg, og Gal
trup, der forekommer i Tilsted og derfra kom til 
Nørhå. De nævnes kun en gang hvert sted.

Fra Refs herred stammer kun 9 navne, der dog 
med undtagelse af navnene Dover, Kobberø og Sod
borg kun forekommer en enkelt gang, ligesom 2 
navne, Aggersborg og Gøttrup, der er kommet fra  
Han herred. Fra dette herred stammer kun et navn 
mere, bynavnet Øsløs, som kom til Vang og endnu 
findes der.

Et par navne har nok forbindelse med stude
handelen, nemlig Påkjær (Harboøre) og Haurvig 
(Holmsland klit), og nogle flere kan også være kom
met herop med studefolk og kræmmere, nemlig Bre
dal (Gudum), Brunsgård (Ferring), Elkjær (S. Fel- 
ding eller Timring), Guldager (ved Varde), Haders
lev, Hyldal (Møborg), Koggersbøl (måske Kogsbøl, 
Emmerlev sogn, Sønderjylland) og Vejrum  (ved 
Struer). En del af disse navne kendes også fra  andre 
steder i Jylland, men det skal nok være fra Vest
jylland, de er indvandret hertil.

Salling er repræsenteret med navnet Hvidbjerg, 
der ganske vist er navn på to byer i Ty og en på 
Mors, men da den mand, der bærer navnet, også kal-
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des Sallingbo, må han vel høre hjemme i Salling.
Nogle navne er det ikke lykkedes at stadfæste 

endnu. Måske er nogle af dem gamle stednavne fra 
Ty, der ligesom Trab, Frøkjær og Vadskjær har 
levet videre som personnavne i århundreder efter, 
at de var glemt som stednavne. Det drejer sig om 
følgende navne: Blybjerg, Grødborg, Kvejborg, 
Molsgård, Notlev, Skatland (måske det samme som 
Skotland, se nedenfor), Tulshøj og Varmbak.

Til bebyggelsesnavnene hører nærmest nogle få 
landsdelsnavne, nemlig Hanherred og Mors, der 
begge findes een gang (Johan Skjoldborg stammer 
fra »hr. Mors«) og et par noget tvivlsomme, Meklen- 
borg og Skotland, der måske er tænkt som vittig
heder. Nær dem står indbyggernavnene : Aggerbo, 
Harbo, Himmelbo (!!), Mor sing, Sallingbo, Vendel
bo og Svenske samt det fremmede Preetzmann, 25 
personer (2 %) bar et af disse tilnavne, hvoraf Har
bo kræver en nærmere forklaring. Navnet betyder 
»fra Harsyssel« (egnen syd for Nissum bredning), 
men det findes i Ty især i Hillerslev herred, hvor en 
gren af adelsslægten Harbou levede i 1600’erne (på 
Nebel). Måske er der en forbindelse fra det adelige 
navn til bondenavnet Harbo. Preetzmann betyder 
sikkert »fra Preetz« ( en by i Holsten). Den første 
bærer af dette navn her på egnen er vistnok kommet 
hertil med Erik Zacharias v. Kahlen til Vesløsgård, 
senere til Todbøl.

En større gruppe navne, som ogsaa står stednav
nene nær, kan man kalde

kulturnavne,
nemlig Led, Veje, Gade, Toft, Dige, Kiil (=  Kile),
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Hus, Mølle, Kirk, Præstegård og Degnebol. Disse 
navne er fundet 65 gange og udgør 5,2 % af navne- 
massen.

Omtrent lige så mange personer (66 eller 5,2 %) 
bar de ubestemte

naturnavne
Bak, Høj, Høje, Klit, Hole ( =  hul), Dal, Dale, Bæk, 
Kjær, Sø, Hav og Hede.

Fra dem er der ikke langt til to navne på verdens
hjørner, Nør og Vester. Hvis der boede to Niels Jen- 
sen’er i en by, kunne man nok tænke sig, at folk 
kunne finde på at kalde den ene Niels Vester og den 
anden Niels Øster, men medens Nør og Vester er 
ret udbredte navne også i naboherrederne, finder 
man ikke en eneste, der hedder Sønder og Øster. De 
findes derimod på Mors, hvor de derfor sikkert hører 
hjemme.

Alle de ovenfor omtalte tilnavne har det til fælles, 
at de fortæller os om deres bæreres hjemsted. De 
udgør tilsammen 72,7 % af tilnavnene. Andre al
mindelige tilnavne (12,6 %) er

erhvervsnavne.
Langt de vigtigste erhverv var landbruget, men 

det har ikke sat sig spor i tilnavnestoffet, velsagtens 
fordi det at dyrke jord, lidt eller meget, var noget, 
praktisk talt alle gav sig af med. Det var det nor
male erhverv, og det normale giver sig ikke udslag 
i tilnavne, kun det, der på en eller anden måde giver 
særpræg. Man kan f. eks. kalde en mand Blinde 
Hans, men ingen ville finde på at kalde nogen Seende 
Hans, heller ikke i modsætning til den første.
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Der er ganske vist nogle få mennesker, der kaldes 
Bonde. De nævnes i Skjoldborg kirkebog fra  1641 
og til 1718, da den sidste af dem døde, over 80 år 
gammel. De står i forbindelse med Bundgård (egent
lig: Bondegård), en gård på 20 td. hartkorn, der 
svarede leding. Man tør vel ikke gå så vidt som at 
kalde den byens gamle høvdingesæde, men man tør 
nok gætte på, at dens beboere oprindelig har haft en 
eller anden vigtig stilling i byen, og at »bonde« den
gang ikke blot betød jordbruger. Laurits Svendsen, 
som døde i Bundgård 1659, 71 år gammel, var en 
af herredets otte sandemænd, udnævnt af kongen på 
livstid, og han kaldes derfor også med tilnavnet 
Sandemand. Dette navn, som også blev båret af en 
anden Skjoldborgbonde, er egentlig heller ikke noget 
erhvervsnavn, men et embedsnavn. Det er omtalt 
her, fordi det naturligt hører sammen med et par 
andre navne, som både kan være embeds- og er
hvervsnavne, nemlig Foged og Skriver. Disse navne 
kan fra  først af være knyttet til folk, der var konge
lige retsfunktionærer ligesom sandemændene : her
redsfogeder, kongelige delefogeder og herredsskri
vere, men også til herregårdenes ride- og ladefogeder 
og til herregårdsskriverne. Begge navne blev slægts
navne, der endnu er i brug på egnen. En enkelt gang 
finder man en Lægdsmand og en Bromand, der også 
var ansat af det offentlige. Bromanden skulle op
kræve en broafgift ved en af de »med stor bekost
ning« (!) byggede landevejsbroer.

Der savnes heller ikke en Vægter, men det er vel 
tvivlsomt, at der har været vægtere i landsbyerne, 
så han stammer vel fra  en by.

I landsbyerne var der derimod ofte ansat skole-
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mestre, også før skoleloven af 1739. E t skolehus om
tales i Skjoldborg kirkebog allerede 1662, og 1658 
døde i Skjoldborg Palli Poulsen, dansk skolemester i 
Skjoldborg sogn, 61 år. Det er derfor ikke underligt, 
at man ogsaa træffer Skolemester som tilnavn. En 
lidt fornemmere person var degnen ; han omtales ofte 
med titelen seigneur og med et »rigtigt« efternavn, 
derimod sjældent med tilnavnet Degn. Det skete 
1689 i Skjoldborg, da »Mikkel Degn« blev gift med 
Mette Støvring. Ved sit andet giftermål 1695 kaldes 
han Mikkel Lauritsen Degn. Det er straks lidt finere, 
og da han døde 1740, er han nået til at blive kaldt 
med et rigtigt efternavn: Mikkel Lauritsen Hund
borg.

Herregårdenes »betj entere« har også båret er
hvervstilnavne, og to af disse er endnu ret alminde
lige som slægtsnavne, nemlig Kusk og Bojer (bud
foged). De findes især i Hundborg og Nørhå, hvor 
herregårdene Ulstrup, Råstrup, Faddersbøl og Nørhå- 
gård lå. Som tilnavn findes også Ladefoged, men det 
blev her aldrig slægtsnavn. E t par slægter (måske 
af samme rod) bærer navnet Skytte, men der er ikke 
fundet nogen forbindelse mellem dem og nogen herre
gård. De hører tværtimod hjemme på krongodset, og 
synes at være noget fornemmere end almindelige 
bondeslægter.

En af dem boede på Nordentoft, en anden i Søn
dergård i Tilsted, hvis beboere gerne var sandemænd.

Til herregårdenes personale hørte derimod nok de 
havekyndige folk, der bar tilnavnet Gartner (en en
kelt gang latiniseret til Hortulanus), Poder og Pode
mester. Noget havebrug må der altså have været i 
Ty den gang.
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Navne på menige militære stillinger er ikke sjældne 
som tilnavne. Man finder: Dragon, Grenader, Mu
sketer, Soldat, Trommeslåer, Tambour og Rytter, de 
to sidste navne også som slægtsnavne. I Hundborg 
og Sjørrind boede sergeanter, men ingen af dem kal
des med tilnavnet Sergeant. Det gør derimod Else 
Skiersant i Skjoldborg (død 1683). Skam få den, 
som tænker ilde derved.

De erhvervsnavne, der nu er omtalt, stammer alle 
fra  faste stillinger. Mere almindelige var dog navne 
fra frie erhverv, især håndværkernavne, og af dem 
var igen Smed det dominerende, idet det findes som 
tilnavn 51 gange. Det hænger ikke alene sammen 
med, at smeden var den mest benyttede håndværker 
i landsbysamfundet — ofte den eneste —, men også 
med, at navnet var udbredt som slægtsnavn. Det var 
også navnet Møller, som var ret almindeligt (fundet 
27 gange), skønt der kun var få møller i de ti sogne. 
Næst efter dem kom Skrædder og underligt nok Bød
ker (begge 13 gange), to navne, der stod i et vist 
modsætningsforhold til hinanden, idet Bødker her i 
herredet of tes er fundet som slægtsnavn (også kvin
der kaldes Bødker), Skrædder derimod, så vidt det 
kan ses, kun som personligt tilnavn. (I Nors i Hil- 
herslev herred var Skrædder tilnavn i en gårdmands
slægt).

Skomager kaldes 8 personer, Maler 6, alle i Skjold
borg (vist slægtsnavn), Tømmermand kun 4. 3 mænd 
bærer tilnavnet Urmager, og mellem dem er endda 
ikke de mest berømte af dette ædle fag, f. eks. hver
ken Jens Villadsen Bundgård (se årbog 1952) eller 
Christen Andersen Hede (se årbog 1954). Her kan 
det igen ses, at når en mand tilhørte de højere sociale 
lag, kaldtes han ikke med sit erhvervsnavn.
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2 gange forekommer navnene Tækker, Væver, 
Feldbereder og Skemand (vel Hornske-mager), og 
endelig er der en del, der kun er fundet som tilnavne 
een eneste gang imellem de 150 års kirkebogstilførs
ler for ti sogne. Det må nærmest være tilfældigt, at 
de i det hele taget er kommet med. Murmester er et 
af dem, og det er ikke saa underligt, som det ved 
første øjekast ser ud til. Næsten alle bygninger på 
landet var dengang bindingsværkshuse, som man 
ikke behøvede en murer til at bygge eller reparere. 
Først da skorstenene kom i brug, fik man brug for 
ham. Det var ellers kun ved kirker og herregårde, en 
landsbymurer kunne få arbejde, og det var sikkert 
mest reparationer, han udførte. Endnu et navn un
drer man sig over at finde mellem de sjældneste, 
nemlig Fisker. Herredet ligger jo mellem fjord og 
hav, og desuden var der alle søerne, hvoraf Årsø 
(Sjørrind sø), Sperrind sø og Nørhå sø var gode 
fiskevande. Men sagen er, at kun ved havsiden blev 
der drevet erhvervsfiskeri. Der var alle beboerne fi
skere, og navnet Fisker var altså ubrugeligt som 
særligt kendetegn for en mand. Resten af de sjældne
ste navne tilhører sjældne erhverv: Stampemøller, 
Badskær, Skjærer, Vandkikker(!), Rørmand, Gryde
mand og Grydekone. Navnet Plovmand (Plougmann), 
der også forekommer en enkelt gang, stammer fra 
Sønderhå, hvor det hører sammen med Plovmands
gården på samme måde som Bonde-navnet i Skjold
borg hører sammen med Bundgård. Det var på den 
tid et slægtsnavn.

Snedkererhvervet er ikke repræsenteret mellem 
tilnavnene, skønt der var snedkere i herredet. Det 
skyldes måske, at snedkere blev betragtet som kunst-
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nere, hvad de faktisk også tit var. Når snedkeren 
Anders Baun i Thisted omtales i Nors kirkebog 1750 
som »snedker, maler, kunne skildre noget, var ur
mager, ------- skaffen til alle wirtskaber, en agtet,
æret og elsket mand —« med tilføjelse i marginen 
»kunstneren Anders Baun«, forstår man, at han ikke 
kunne kaldes slet og ret Anders Snedker.

I det hele taget kan de ovennævnte erhvervsnavne 
ikke give noget fuldstændigt billede af, hvilke er
hverv der blev udøvet, og hvor stor udbredelse de 
havde. Det er jo her kun tilnavne, ikke stillinger, 
der er optalt. Det kunne være interessant til sammen
ligning også at foretage en sammentælling af stillin
gerne, men desværre er det meget sjældent, folks 
stilling er angivet i kirkebøgerne fra 1700’erne. E r 
det et udslag af demokrati?

En stor gruppe, 147 personer eller 11,7 % af dem, 
der havde tilnavne, bar

gamle slægtsnavne,
der ikke mere var udtryk for en personlig tilknyt
ning mellem personerne og det, som navnet egentlig 
betød. E t sådant navn fortalte blot, at en person 
hørte til en bestemt slægt. Mange af disse navne fin
des allerede i 1600’erne spredt over hele Ty, og det 
lader sig sjældent gøre at finde et fælles udspring 
for slægter med samme navn.

Slægten Tonn kan dog føres tilbage til en enkelt 
mand, Torsten Torkildsen i Skovsted, hvis fremmede 
navn tyder på, at han er indvandret. En tradition 
i slægten fortæller da også, at den stammer fra en 
nordmand, og da der nu findes en norsk slægt Tonn, 
er det sandsynligt, at traditionen er rigtig.

Også andre slægter kender fortællinger om deres
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oprindelse. En gammel mand af slægten Guld havde 
hørt, at den stammede fra Frankrig, hvor der skulle 
være et land, der hed Guldland. Navnet er dog gam
melt på egnen. I Thisted viedes 1670 Dorte Tomas- 
datter Guld, og i S j ør rind har Niels Christensen 
Guul 1711 et barn i kirke. F ra denne Niels Christen
sen stammer Guld-slægten i Sjørrind. En tradition 
i slægten Yde fortæller, at også denne slægt er af 
fransk oprindelse. Det siges, at stamfaderen fik nav
net Yde, fordi han var født ude af en zigeuner- 
kvinde. Men også dette navn er gammelt i Ty. 1652, 
21. december begravedes ifølge Thisted kirkebog 
Poul Andersen Yde. 1653 havde Peder Isaachsen Yde 
barn i kirke i Tilsted. 1654 døde Niels Poulsen Yde 
i Bundgård i Skjoldborg, 66 år, og 1661 døde Chri
sten Jensen Yde i Stagstrup.

De mest almindelige af disse slægtsnavne synes 
at være Fink, som er fundet 20 gange i Hundborg, 
Jannerup og Nørhå, Frost (17 gange) i Tilsted, 
Hundborg, Skjoldborg og Sjørrind, Munk (15 gange) 
i Hundborg (Vorupør), Jannerup, Sjørrind, Tvorup 
og Tilsted, Konge (13 gange) i Sjørrind, Vang, 
Hundborg og Nørhå, og Bang (8 Gange), som stam
mer fra  Bangsgård i Sjørrind. Det er sikkert gamle 
tylandske navne, da de er så udbredte. I hvert Fald 
Fink, Frost og Munk findes også i naboherrederne, 
og de er alle i brug endnu.

De øvrige navne, hvoraf intet er fundet mere end 
5 gange, er : Boj, Brandi, Find, Gris (måske af slæg
ten Gris fra Slette), Guldhammer (vist fra Han her
red), Gude, Hom, Hvass (fra  Nors), Juul (måske 
fra  Hansted), Kok, Krabbe, Lærke, Mørk, Myg,
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Odder (vist forkortelse for Oddershede), Prier, Post, 
Rask, Rod, Rynke, Skade, Top, Vinter og Worm.

Af og til finder man også

fadernavne som slægtsnavne.
I Thisted havde man omkring 1700 en velstående 

amtsforvalter, som også var herremand, idet han 
bl. a. ejede Ullerup på Mors. Han bar hele sit liv 
det jævne navn Jens Hansen, skønt fornemmme folk 
på den tid ellers gerne kaldte sig med karakteristiske 
tilnavne, der kunne anvendes som slægtsnavne. Det 
var nemlig tidens skik, at man i de højere borger
lige kredse brugte slægtsnavne, således som adelen 
længe havde gjort det, og enhver, der var kommet 
nogenlunde højt på strå, måtte følge moden.

Jens Hansen gjorde det altså ikke, men hans børn 
fulgte dog så vidt med tiden, at de og siden deres 
slægt brugte Hansen som slægtsnavn.

Også mellem bønderne i Hundborg herred træffer 
man nogle fadernavne som slægtsnavn, nemlig:

Tuesen, Frendsen, Brixen, Eskesen, Mouritsen, 
Bolesen, Henriksen, Balsen (Bertelsen), Knudsen, 
Ovesen og Svendsen.

Det er dog sikkert ikke Hansen-slægtens eksempel, 
der har smittet. Bønderne valgte dengang ikke som 
fornemme folk deres eget tilnavn. De hed det, deres 
bysbørn fandt på at kalde dem. Grunden til, at disse 
sen-navne kunne gå i arv til efterkommerne, er da 
nærmest deres sjældenhed. De fire første er dannet 
af fornavne, som ikke har været i brug som døbe
navne i herredet så langt tilbage, som kirkebøgerne 
går. Bole og Henrik er hver kun fundet som døbe
navn for een dreng i herredet fra 1700—1750, mens
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Mourits, Svend og Ove er fundet to gange. Da der 
i denne tid i herredet er født over 1300 drenge, kan 
man nok kalde disse navne meget sjældne. Navnet 
Mourits en (udtalt Mousten) var så sejglivet, at det 
indtil vore dage blev brugt mundtligt som tilnavn 
for medlemmer af slægten, skønt de officielt hed 
noget andet. Endnu mere livskraftig er Balsenf der 
er opstået af Bertelsen, idet udtalen har udviklet sig 
fra Batelsen gennem Baltsen til Balsen. Både Balt- 
sen og Balsen bruges nemlig endnu, også om folk, 
der officielt hedder f. eks. Jensen. Bertel var ellers 
noget almindeligere som fornavn end Mourits, men 
der var dog ikke mere end 11 af de ca. 1300 drenge, 
der hed sådan. Det er tænkeligt, at det forkortede 
efternavn Balsens iørefaldende form har været med
virkende til, at dette navn »hænger ved« Bertel- 
efterkommere som slægtsnavn.

Knudsen forekommer et par gange som slægts
navn. Det tilsvarende fornavn Knud var også ret 
sjældent. Fra 1700—1750 fik kun 10 i herredet dette 
navn. Flere andre navne var imidlertid sjældnere, 
og man kunne vente også at træffe deres sen-form 
som slægtsnavn. Når man ikke gør det, kan det være 
tilfældigt. Det er endnu almindeligt her i Ty, at folk 
kaldes med et andet efternavn end det, de nævnes 
med i kirkebøger og folkeregistre, og disse uofficielle 
efternavne, »kaldeefternavne« er tit »kaldeslægts- 
navne«, som en slægt på trods af alle navnelove og 
-forordninger har båret i over hundrede år. Mellem 
dem træffer man også sen-navne som f. eks. Jesper
sen, Justesen (Justen), Klemmensen (Klemmesen) 
og Edvardsen (Ævesen).

8
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Disse navne er netop dannet af sjældne fornavne, 
og det kan tænkes, at de også har været i brug som 
kaldeslægtsnavne før 1800. De står blot ikke i kirke
bøgerne, og grunden kan være den, at fadernavne i 
det hele taget som slægtsnavne var — og er — 
meningsløse. Dette synes præsterne at have følt, for 
man ser ofte, at et sådant slægtsnavn på —sen er 
rettet til det rigtige fadernavn, eller at det rigtige 
navn er tilføjet. F. eks. kaldes i Stagstrup kirkebog 
1798 en fader Niels Ellesen, men det tilføjet: »hans 
rette navn er ellers Niels Jensen«. Tit ser man også, 
a t en mand, der i almindelighed er anført med sit 
fademavn, en enkelt gang kaldes med et sen-slægts- 
navn, således f. eks. i Vang, hvor en mand ved sin 
vielse 1803 og siden 5 gange ved barnedåb kaldes 
Jesper Christensen, men 1808 ved en barnedåb Jes
per Henriksen.

Dette kunne tyde på, at man så vidt muligt har 
undgået at indføre disse »forkerte fadernavne« i 
kirkebøgerne, og a t de, der er fundet, er kommet 
med nærmest af vanvare.

Senere blev det anderledes. 1828 blev det bestemt, 
at alle børn skulle have et efternavn, når de blev 
døbt, og dette navn blev i mange tilfælde deres fader
navn, selv om faderen bar et rigtigt efternavn. 1856 
kom der ordre om, at børn ved dåben skulle nævnes 
med deres faders efternavn, og hvis dette nu var et 
fadernavn, blev deres slægtsnavn et uægte fader
navn. Der var mange, der var utilfreds med denne 
afgørelse. Man fandt det meningsløst, at en mand 
skulle hedde Jensen, når hans fader ikke hed Jens, 
og endnu værre var det, at også hans søstre kom til 
at hedde Jensen. Men bestemmelsen blev gennemført, 
og derfor har vi saa mange sen-navne nu.
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På grund af disse bestemmelser, eller rettere paa 
grund af, at de blev gennemført på en uheldig måde, 
kom desværre mange slægter, der havde båret 
smukke gamle slægtsnavne, til a t hedde Christensen 
eller Pedersen. Efter navneforandringsloven 1904 
fik mange af dem igen de gamle navne, som de sta
dig var blevet kaldt med, men endnu er der en del, 
som ikke har benyttet sig af denne adgang til at 
få deres slægts gode gamle navn tilbage. I nogle til
fælde er det gået i glemme, men når folk ved at søge 
oplysninger om deres forfædre bliver bekendt med 
slægtens gamle efternavne, sker det tit, at de ønsker 
a t bære et af dem, for, som det da gerne siges, »det 
er en skam, at de navne skal dø ud«. Og det er det 
netop.



Fra min barndom i Klitmøller
Af MARTIN JENSEN

Mit barndomshjem 1) lå i den nordlige del af 
Klitmøller, aller yderst mod øst, næsten for sig 

selv, et meget gammelt og forfaldent hus, som min 
fader, Jens Christian Jensen2), købte af sin moder, 
Dorthe Christensdatter Møli3), — det var også hen
des barndomshjem. Prisen for huset med besætning 
var ca. 1000 kr., som skulle forrentes og afdrages til 
faders 7 søskende samt til bedstemoder, der skulle bo 
på aftægt i den østre ende af huset. Det var i 1879, 
denne handel fandt sted.

I dette gamle Klitmøllerhus blev jeg født i 1887, 
og jeg husker ret tydeligt, hvorledes huset så ud og 
var indrettet, før det, da jeg var 6 år gammel, blev 
helt forandret. Efter hukommelsen har jeg prøvet at 
tegne en skitse af husets grundplan (se side 407), 
og selv om der naturligvis er mangler ved den, er 
den nok i hovedsagen rigtig. Huset forekommer vel 
nutidsmennesker noget aparte, men sådan var flere 
af de helt gamle huse i Klitmøller indrettet. Som 
andre enlængede huse lå det i retning øst—vest med 
beboelsen mod øst, længst væk fra den barske vesten
vind.

I det gamle hus gik man ind ad yderdøren med



Pra min barndom i Klitmøller. 405

træsko på, og på de slidte, skurede trægulve i gang 
og dagligstue var der strøet sand. Loftshøjden var 
sådan, a t en voksen mand af almindelig højde kunne 
stå ret, i hvert fald mellem bjælkerne. Dørene var 
lave, de havde de almindelige mål i sådanne gamle 
huse, 2 alen 11 tommer, så der var et ret stort stykke 
mur over dørene. Malingen var en egen slags rødt, 
som man endnu undertiden kan se på gamle møbler. 
Bordet og den faste bænk i dagligstuen var også i 
det rødlige. Det var nu mest sovekammeret, vi var i, 
der var der også fast bænk foruden nogle få stole, 
men jeg mindes ikke, om der i det hele taget var 
maling på disse møbler, den var vist slidt af. I sove
kammeret var der to senge, den ene gik med halv
delen ind i »udskåret«. I nordsiden fandtes en lille 
bilæggerovn med træfod. I køkkenet var det meste af 
gulvet 1er, resten brændte sten. Bryggerset havde 
flade havsten til gulv, men her var ikke stor gulv
flade, da bagerovnen tog størstedelen af pladsen, især 
da der også skulle være plads til fladtørv både bagom 
og på den modsatte side af ovnen. Der kom vi børn 
imidlertid sjældent, for der boede »Højser«4), som 
var alle børns skræk, men når vi ikke så den vej, 
men straks tog sigte på bedstemoders kamre, var det 
hele ikke så farligt, dog foretog man sig ikke den 
slags udflugter efter mørkets frembrud.

På den anden side yderdøren og gangen var stor
stuen, uden andet indbo end en dragkiste, et bord og 
et skab. Det var med storstuen som med dagligstuen, 
de havde ingen særlig anvendelse til daglig, kun den 
ene alkove i dagligstuen blev benyttet til sovested 
for et par børn. Moder vævede en del til hjemme
brug, og så havde væven plads enten i dagligstuen
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eller storstuen. Fra storstuen var der dør til laden 
og herfra igen indgang til stalden, der havde 2 båse 
til køer, men ingen til heste. Fra laden var der op
gang til loftet over storstuen, men der måtte vi børn 
ikke så gerne komme, for loftsbrædderne var ikke 
så solide, som ønskeligt var, men det var nu en op
levelse a t komme derop, for der lå mange rare ting, 
bl. a. en del ko-seletøj, — der må jo være brugt køer 
som trækkraft engang i tiden.

Malingen udvendig var mest grøn, men det var 
vist fra en forholdsvis nyere tid. Muren for stuerne 
var gulkalket, det øvrige var næsten uden kulør. Ta
get var af rugstrå, flere steder lagdelt med lyng for 
a t spare på rughalmen. En del af tagspærerne nær
mest skorstenen var sorte, som om der engang i 
tiden havde været lyre.

Bag bryggersdøren havde en tregrenet greb sin 
plads, undtagen en del af sommeren, når fader ar
bejdede i klitten. Så blev den sat på en bakke ret 
nord for huset, og der blev anbragt en stor trøje på 
den, som kunne ses over store strækninger af heden. 
Så vidste fader, a t det var tid a t komme hjem. Vi 
havde nemlig ikke andre ure end faders lommeur, og 
det kunne moder ikke saa godt undvære, det var til 
stor nytte, selv om den lange viser manglede.

Da jeg var 6 år gammel, blev den gamle stald og 
lade nedrevet, og der blev bygget nyt stuehus i ste
det. Samtidig blev de gamle stuer omdannet til stald 
og lade. 14—15 år senere skete der igen en ombyg
ning, men det var nu egentlig en skam med det 
byggeri, for der var måde med, hvor godt det nye 
blev. I 1915 blev mit barndomshjem solgt til en mand 
fra et andet sogn for 3800 kr„ og derefter var det
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jævnligt i handelen. Omkring 1940 blev huset ned
revet, og der blev ikke bygget noget nyt på grunden.

Pasningen af besætningen var mest overladt til 
moder og os børn, vi var 4, og jeg var nr. 3. Der 
var 2 køer og nu og da en kalv samt 18—20 får.

Faders arbejde bestod i begyndelsen i a t grave 
fladtørv og slå lyng i klitten, desuden tog han ar
bejde på gårdene i Vester Vandet. Daglønnen var 
under al kritik, men meget af det blev betalt i natu
ralier, såsom halm og hestearbejde, og det var der 
hårdt brug for, da der jo skulle sås meget, selv om 
avlen var lille. Tre dage om ugen gik min fader til 
Thisted for vor nabo, Niels A. Frost5). Denne kørte 
post, men da der ikke var nok at køre med hver dag, 
lejede han fader til a t gå turen hveranden dag. Posten 
skulle frem daglig, også til Øster og Vester Vandet, 
dog skulle der ikke dengang udbringes post til hvert 
hjem, den skulle aflægges et par steder i hver by, 
navnlig i skolerne. Så skete der en stor forandring, 
idet der fra omkring 1890 skulle være ombæring i 
hver by. Foruden postkøringen fik Niels A. Frost 
ombæringen i Klitmøller, og fader fik ombæringen i 
Vester Vandet for en løn af omkring 200 kr. årlig.

Kort tid efter afløstes Niels A. Frost af sviger
sønnen, den her på egnen meget kendte og evnerige 
Niels Immersen Mortensen0). Niels A. Frosts ejen
dom blev overdraget en anden svigersøn, som havde 
fiskekørsel til Thisted. Han lejede min fader til at 
være fiskekusk, når det var hav ve jr, og postruten i 
Vester Vandet blev da ved disse lejligheder og mange 
andre overladt til min 12-årige broder og mig. Vi gik 
fra Klitmøller ved 16-tiden og var ved brevsamlings
stedet hos Anders Kirk Vilsbøll7) i Vester Vandet en



Fra min barndom i Klitmøller. 409

god time senere. Så kom Niels Immer sen Mortensen 
med post fra Thisted, og den bragte vi så omkring 
til gårdene. Når vi var to om det, kunne vi være fær
dige og hjemme ved 20—21-tiden.

Da min broder var 14 år, kom han hjemme fra, 
og derefter var jeg ene om postruten, når fader 
havde andet arbejde for. Fader blev imidlertid svage
lig med tiden, men jeg kunne også godt klare det 
alene, jeg var jo 12 år og godt bevandret fra 7-års- 
alderen, da jeg begyndte a t følges med fader om
kring i hans distrikt. Fra først af gik det sådan til, 
a t fader gav mig post til et par steder ad gangen, 
og så skulle jeg træffe ham igen på et tredie sted. 
Spændende var det så, om Kr. Svanborgss) frygtede 
gase var a t se, eller om Bjerregaards 3 store jydske 
tyre var optaget af at æde eller stod og så efter mig.

Om sommeren var det ingen sag, for da var der 
så mange ting, der var en glæde for barnets sind og 
øje. Der kunne også hænde mere alvorlige ting, som 
f. eks. når der skulle være sognerådsmøde hos An
ders Kirk, den mangeårige formand og brevsamler i 
Vester Vandet. Disse stoute, sortklædte sogneråds
medlemmer, nogle med høj hat og gul kæp, — de 
kunne stemme ens sind til en ærefrygt, som ingen 
senere har formået a t skabe mage til.

Om vinteren var det jo mørkets gerning, under
tiden med regn og slud, og det var ikke ra rt at være 
gennemvåd i mange timer eller stå og vente på det 
tredie sted, indtil fader kom, selv om det var i præ
stegården, hvor jeg kunne stå ved hushjørnet og 
betragte de 2 oplyste vinduer med malerier på rulle
gardinerne, — der var vist et juletræ på det ene — 
en herlighed, som kun fandtes dette ene sted i di-
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striktet. Så var det en lettelse, når jeg kunne høre 
fader hoste i det fjerne, hvor ked jeg end ellers var 
af, a t han hostede. Og når man var så våd og kold, 
var det særlig ra rt a t komme hjem til moder og få 
skiftet tøj og få noget a t spise. Til trods for, at vi 
var meget fattige, fik vi altid rigelig og god mad, 
men fattigdommen kunne ellers ikke skjules for os 
børn, medens mine forældre bedre kunne skjule den 
udadtil.

Skoleundervisningen i Klitmøller var efter den tids 
forhold god. Jeg har gået i skole hos 11 lærere i min 
skoletid, de var ikke alle lige dygtige, men det skal 
indrømmes, a t når jeg lærte for lidt, var det ingen
lunde lærernes skyld. Vi drenge havde så mange in
teresser, som gik foran, og vi kunne have lært meget 
mere, dersom vi havde sat noget mere ind på det. 
Min broder og enkelte andre afveg dog fra denne 
regel. De var meget flittige, men de havde til gen
gæld i vore øjne en næsten utilgivelig fejl, de duede 
nemlig ikke til a t slås. Der kunne godt læres noget, 
selv om de ydre rammer var primitive.

Vi havde forgang sammen med læreren de første 
år, men det blev efterhånden utåleligt for læreren, 
for der var på dette tidspunkt over 100 børn. Så blev 
der til stor lettelse for læreren bygget en forgang til 
den modsatte ende af skolestuen, og også for os børn 
var lettelsen mærkbar. Nu kunne vi bedre gå lige 
ind i skolestuen med sneklamper ved træskoene og 
glide i midtergangen mellem de 2 rækker bænke helt 
op til lærerens plads. Bænkene var lange, vist med 
plads til 10—11 stykker. I bordpladerne var der med 
kniv skåret dybe bogstaver i en uendelighed. Bord
pladerne blev senere vendt, og det var en stor frem-
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gang. Så blev det strengt forbudt at skære med kniv 
i bordene. De ældste skårne bogstaver var sikkert 
meget gamle.

En lille tid derefter blev der bygget en ny skole
bygning noget sønden for den gamle, og der skulle 
også være en lærer mere, da der var over 100 børn. 
Nu er det hele fornyet igen med en stor, moderne 
skole, som det hører sig til i vor tid, og lærerboliger 
i den bygning, hvori det gamle før lå. Jeg har somme 
tider tænkt på, a t der var et fag, der blev lagt særlig 
vægt på, nemlig geografi. Det var nok, fordi de fleste 
drenge skulle ud a t sejle, når de kom ud af skolen. Det 
var dog ikke således med mig, jeg har aldrig været 
på havet for a t fiske og har ikke sejlet til søs. Heller 
ingen af min nære familie var særlig interesseret i 
havet og det, der foregik dér, undtagen når der stran
dede et skib, eller redningsbåden skulle ud. Så var 
alle Klitmøllerboeme meget optaget i sindet og var 
til stede så vidt gørligt. Vi i den østlige ende af 
byen kom dog næsten altid for sent.

En årligt tilbagevendende begivenhed var for
strandsauktionen, som afholdtes i april måned, hvor 
alt det ilanddrevne gods blev solgt, og der var meget. 
I lang tid derefter kørte landboerne, somme tider i 
små karavaner, efter gods, planker, brædder og vrag 
og meget andet. På selve auktionsdagen strømmede 
folk til fra nær og fjern, alle skulle have noget. En 
del havde også andet ærinde, såsom køb af små kalve, 
og måske kunne de få første bud på små lam, når 
disse hen på sommeren skulle sælges. Vi børn fik lov 
a t gå hen på pladsen, hvor der var opstillet et stort 
telt. Vi måtte ikke gå ind, og vi kunne heller ikke 
være der, da der var fyldt til trængsel, men vi kunne 
da høre, hvor højrøstede de var derinde.
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Et stykke tid efter sådanne auktionsdage kom reg
ningen fra herredskontoret på det, der var købt, og 
der var næsten ikke et hjem i postdistriktet, som 
ikke fik en regning. Jeg tror .ikke, der kom så mange 
breve til Vester Vandet hele året som ved denne lej
lighed, så der var noget a t hjælpe fader med, når 
alle disse breve skulle bringes ud. Når vi drenge — 
mest én ad gangen — hjalp fader med at gå post, 
var det ingenlunde noget enestående. Mangen land
post brugte a t lade børnene og somme tider konen 
gå rundt med posten og så selv tage andet arbejde, 
der var mere vellønnet, en utænkelig fremgangsmåde 
nu til dags. Efter julemærkets fremkomst 1904 til
tog brevene meget i antal. Før den tid fik alminde
lige mennesker mindre post om julen end ellers. Med 
hensyn til aviser var der somme tider 3—4 familier 
fælles om et eksemplar.

I 1905 fik min fader endelig afsked fra posttjene
sten, efter a t han i lange tider ikke havde taget del 
i omdelingen, og der kom så bud til mig, om jeg ville 
fortsætte indtil videre. Jeg fortsatte, og det kom til 
a t vare i 46’/o år. Jeg fik i de første 3 år 450 kr. 
om året i løn, hvorefter det gik op til 550 kr. Tager 
jeg drengeårene med, har jeg på en måde arbejdet 
ved postvæsenet i 58 år, hvorfor jeg da også bedst 
kendes under navnet Martin Post. Når jeg tænker 
tilbage på de mennesker, jeg i alle disse år har bragt 
post til, mindes jeg 2 generationer, som er gået i 
deres grav, og en tredie, som er stærkt på vej.

N O T E R
ved G. Krogh-Jensen

1) Martin Jensens fødehjem là yderst mod øst i den nordlig
ste del af Klitmøller. Ejendommen, der i matr. 1844 havde
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nr. 58 med et hartkorn på 0 — 0 — 3 —%, hører til de 
ældste i Klitmøller og kan følges helt tilbage til matr. 1688, 
hvor den står opført som nr. 12 af Klitmøllers 18 matriku- 
rede huse med et hartkorn på 0 — 0 — 2 —0, som er ufor
andret lige til 1844. I markbogen 1683 og matr. 1688 står 
Kongen opført som ejer, men fra o. 1700 blev stedet over
taget af Nebel for senere at gå over på private hænder. 
Som fæster nævnes 1683 og 1688 Anders Olufsen Drags- 
bech, født o. 1642, død i Klitmøller 1724, søn af Oluf Chri
stensen Dragsbech, der døde o. 1672 og var den første, man 
kender af navnet Dragsbech i Klitmøller. Anders Olufsen 
Dragsbech var skudeejer og skipper, og selv om han på 
ingen måde kom på højde med sin yngre broder, Klitmøl
lers rigeste mand, Poul Olufsen Dragsbech (o. 1647—1721), 
hørte han dog til den bedre stillede del af Klitmøllers be
folkning. Naturligvis véd man ikke, hvilke forandringer 
huset har undergået i årenes løb, men der er dog adskilligt, 
der tyder på, at vi her i hovedtrækkene har et af de meget 
gamle skudeejerhuse for os, og et af de sidste, der kendes. 
Det er med sin usædvanlige længde på ca. 35 m et anseligt 
hus, og hele husets indretning, f. eks. forekomsten af en 
storstue, adskiller det fra de almindelige jordløse huse og 
vidner om, at her har været drevet landbrug og anden 
pladskrævende virksomhed. Næste fæster var Anders Oluf
sen Dragsbechs ugifte datter Helle Andersdatter Drags
bech, født o. 1680, død i Klitmøller 1740. Efter hende næv
nes Lars Jepsen, født o. 1707, død i Klitmøller 1780. Han 
var antagelig kommet fra et andet sogn, men var gift med 
en pige fra Klitmøller. I hartkornsspecifikationen 1778 står 
han endnu som fæster, og det er om ham, kirkebogen be
retter, at han døde meget hastig, »da hand gik ud af sin 
Dør, og da hand faldt om blev indbaaret i Sengen gav kun 
4 Aandedræt«. Hans datter, Bodil Larsdatter, født i Klit
møller 1741, død sst. 1798, blev gift med en søn af Ene
vold Bertelsen i Holler (1707—1745), Jens Enevoldsen Hol
ler, født i Holler 1742, død i Klitmøller 1812, stamfader til 
Hollerslægten i Klitmøller, og denne overtog svigerfaderens 
fæste og blev senere den første selvejer på stedet. Efter 
ham overgik ejendommen til sønnen Peder Jensen Holler, 
født i Klitmøller 1776, omkommet på havet 1817. Han fik 
skøde på ejendommen 1798, og af beregningsprotokollen 
1813 fremgår det, at han ejede det sted i Klitmøller, der 
i matr. 1844 fik nr. 58. Næste ejer var Christen Jensen 
Kløvborg, født i Klitmøller 1793, død sst. 1849, søn af Jens 
Pedersen Broe, kaldet Kløvborg (1745—1823). Han fik 1821 
af Peder Jensen Hollers enke skøde på huset, og det er 
ham, der står som den første i folketællingen 1845 for 
Klitmøller, hvor man netop er begyndt med dette hus. Her 
hedder han imidlertid hverken Broe eller Kløvborg, men 
»Christen J. Møli, 52 Aar, Enkemand, lever af sine Midler
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og sin Jordlod«, — et typisk eksempel på disse undertiden 
ganske uforståelige forskydninger i slægtsnavnene, som 
har været så almindelige i Klitmøller. En datter af denne 
Christen Jensen Kløvborg, kaldet Møli, Dorthea Christens- 
datter Møli (se 3), blev gift med tømmermand Jens Ander
sen, som i 1846 fik skøde på ejendommen, og med deres 
søn Jens Christian Jensen (se 2), der fik skøde i 1880, er vi 
nået frem til landpost Martin Jensens fader.

2) Jens Christian Jensen, født i Klitmøller 1847, død sst. 1918.
3) Dorthea Christensdatter Møli, født i Klitmøller 1824, død 

sst. 1894. 1846 gift med tømmermand Jens Andersen fra 
Vorring i Nors sogn, død i Klitmøller 1875.

4) »Højser« var den over hele Thy kendte politibetjent i Thi
sted Hanivald (med v) Christian Frederik Heuser, født i 
Fredericia 1836, død i Thisted 1903. Han var officer i hæ
ren fra 1856 til 1864, deltog i krigen 1864 og var i besid
delse af flere hæderstegn derfra, som han senere bar på 
sin politiuniform. Efter krigens afslutning blev han grænse- 
gendarm og kom derefter ca. 1880 til Thisted, hvor han 
først var landbetjent, senere eneste politibetjent i selve 
Thisted. Heuser, der havde en imponerende stemme, som 
kunne høres fra den ene ende af byen til den anden, var 
både agtet og frygtet, ikke mindst det sidste, og blev af 
fædre og mødre viden om brugt som skræmmebillede over
for børnene. Han var gift 3 gange og havde 8 børn i disse 
ægteskaber. (Jvfr. oplysninger, som venligst er fremskaf
fet af politibetjent V. Foged, Politigården, Thisted).

5) Niels Andreas Svendsen Frost Brandi, kaldet Frost, født 
i Klitmøller 1812, død sst. 1895. Skipper, senere postkører 
og fragtmand i Klitmøller. Medlem af sogneforstanderska- 
bet, senere sognerådet for Vester og Øster Vandet 1865— 
1870.

6) Niels Immersen Mortensen, født i Klitmøller 1857, død på 
Thisted sygehus 1939. Postkører og fragtmand i Klitmøller. 
Medlem af sognerådet for Vester og Øster Vandet 1886— 
1888, 1894—1900 og sognerådsformand 1909—1917. Medlem 
af amtsrådet 1916—1922.

7) Anders Christensen (Kirk) Vilsbøll, født i Klitmøller 1849, 
død sst. 1918. Købmand og brevsamler i Vester Vandet. 
Medlem af sognerådet for Vester og Øster Vandet 1880— 
1885 og 1895—1906. Var sognerådsformand 1883—1885 og 
1898—1906.

8) Christen Svanborg, født i Nors præstegård 1858, død i Ve
ster Vandet 1943. Gårdejer i den østlige del af Vester Van
det sogn.

Skitsen af Martin Jensen fødehjem side 407 er optegnet 
af arkitekt Thorkil Krogh-Jensen på grundlag af Martin Jen
sens rids og mundtlige oplysninger.
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Fra tiden før Reformationen kendes kun Nav
nene paa 2 Præster i Thisted. — Den 26. Maj 

1367 var »Augho sacerdes de Tystah«, d.v.s. Aage, 
Præst, i Thisted, sammen med en Del andre Mænd i 
Anledning af, a t Ridder Bo Høg og Hustru tilskøder 
Kongen sine Ejendomme i Hassing Herred, saaledes 
Ørum og flere andre Gaarde.

Den 10. Maj 1472 var Jesper Lauritzen Sogne
præst i Thisted ; han nævnes i Anledning af et Sogne
vidne vedrørende Messe- og Gudstjeneste ved de 3 
Sognekirker paa Østholmen (Hjardemaal, Kaastrup 
og Østerild).

Om hvem der har været den første lutherske 
Præst, har der hersket lidt Usikkerhed. I en Forteg
nelse over Præsterne i Kirkens Regnskabsbog 1700— 
1732 begynder Rækken med Herr Rasmus ; men han 
kan ikke være den første. I Wibergs Præstehistorie 
anføres Oluf Libert som Præst, hvilket sikkert skyl
des en Misforstaaelse, da han 1529 var Sognepræst 
til Resen og Skive og 1540 i Viborg. At hans Navn 
er blevet knyttet til Thisted, skyldes sikkert, at han 
overfor Borgmester og Raad optraadte paa kgl. 
Sekretær Korfitz Ulfeldts Vegne i Anledning af, at
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Kirkens Regnskab var blevet tilbageholdt. 1556 
havde han en Proces om Vorninggaard i Nors Sogn, 
som han havde i Forlening, saa hans Navn har 
utvivlsomt nemt kunnet sættes i Forbindelse med 
Thisted.

1. Thomas er den første, der efter Reformationen 
med Sikkerhed vides at være Præst i Thisted. 1546 
boede han i det Gildehus, som Kong Kristian den 
Tredie forærede Byen til Raadhus. Det »laa sønden 
op til Kirkegaarden«, men hvor Præsten saa for 
Fremtiden skulde bo, findes der ved denne Lejlighed 
ikke Anvisning om.

2. Det var altsaa ikke mærkeligt, at den næste 
Præst i Rækken, Rasmus Oluf sen, i sin Indberetning 
1555 beklagede, at han ingen Residens eller Avl 
havde. Han boede nemlig i et lille Hus, som Borgerne 
og Kirken gav ham Tilladelse til at bygge paa Kir
kens Jord. Til Huset hørte kun 1 Td. Bygsæde og in
gen anden Jord. Han oplyser, at »Tiisted bisgaard« 
er den rette Præstegaard, men blev frataget Embedet 
i »Bispernes Tid«. løvrigt havde han en Tiende af 
44 Gaarde og 50 Bol. Korntienden beløb sig til 31/2 
Læst Byg, 1 Pund Rug og l 1/* Læst Havre. Kvæg
tiende udgjorde 15 Lam og Tiendepenge li/j Mark, 
Offerpenge 15 Mark og Husfolk 6 Mark. Samtidig 
fremsætter han Ønske om, at »hånd maatte fange 
thend lüden sogen kaldes Tiielsted til sin underhold
ning«. Præsten i Tilsted var dengang Herr Chresten, 
der klagede sig jammerligt over sit Embede. Hvortil 
han blev forflyttet, vides ikke, og om Rasmus Oluf- 
sen fik sit Ønske opfyldt, er ikke klart; men hans 
Efterfølger havde begge Embeder.

3. Anders Nielsen blev hans Efterfølger. Om ham
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findes ingen Oplysninger udover, at han 1574 af
giver en Indberetning om Rektor ved Latinskolen, 
som Byens Borgere nødig vilde miste.

4. Jørgen Lauritzen Riber, c. 1575—1602, Provst 
over Hundborg Herred 1580. Han var Søn af Laurits 
Nielsen Riber, der var Biskop over Vendelbo Stift 
1554—1557, som blev til Aalborg Stift, mens han var 
Embedets Indehaver. J. L. blev 4/s 1576 i Ribe viet 
til Elisabeth, Datter af Jens Pedersen Grundet. Ende
lig lykkedes det for Præsteembedet at faa en Gaard. 
Ligesom de foregaaende Præster klagede han over, 
a t Embedet ingen Gaard havde, men maatte leje sig 
Hus og Vaaning. I sit Andragende til Kongen gør 
han opmærksom paa, at i Byen laa Bispegaarden, 
der engang tidligere havde været Præstegaard. Lens
manden Godske Brochenhuus var villig til at over
lade Gaarden til Præsteembedet, og i det kgl. Brev, 
dat. 10/3 1579, bevilges og tillades, at Mester Jørgen 
Lauritzen og hans Efterkommere, Sognepræsterne, 
»maa og skulle herefter til evig Tid nyde, bruge og 
beholde forne Bispegaard med sin Bygning og Ejen
dom udi Længden, Bredden, som den nu begreben 
og forefunden er«.

Den Gaard, som var Præstegaard til 1857, er det 
nuværende Kompleks, der ligger langs med Torve
gade mellem Storegade og Lille Torv.

5. Jørgen Andersen Klyne (Klønni) 1602—c. 1613, 
Provst 1610. Om hans Efternavn er der nogen 
Uenighed. Wiberg halder ham Pedersen; men her 
følges Kirkens Regnskabsbog. Gift med Anna Je- 
spersdatter. Han havde tidligere været Præst i Har- 
ridslev, Vennebjerg Herred i Vendsyssel, »men gik 
fra Kaldet dér, fordi Lensmanden paa S. Sejlstrup

u
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satte ham haardt efter«. (Lensmanden var Fru Inge
borg Skeel til Vorgaard).

6. Palle Knudsen, c. 1613, død c. 1616, Søn af 
Præsten Knud Pallesen, Gjøl, g. m. Formandens 
Enke. Han var Rektor ved Latinskolen i Aalborg og 
modtog 11 /n  1613 et Brev fra 8 Thisted-Borgere med 
Anmodning om at komme til Byen »og lade Eder 
høre her udi Kirken af Prædikestolen, om Eders 
Lejlighed sig saa kan begive«. Han blev valgt til 
Præst, og i et Brev, dat. 13/2 1613, takker han for 
Valget og skriver bl. a. : »Jeg skal næst Guds Hjælp 
saa forholde mig mod Eder alle og enhver og den 
ganske Menighed, a t I intet skal have mig i nogen 
Maade med rette a t beskylde, det Gud andet forbyde«.

7. Sveder Paulsen Kitting, 1616—1643, Provst i 
Hundborg Herred. Student fra  Aalborg, studerede 
i Wittenberg 1614—1616. Rektor i Aalborg, g. m. 
Barbare Nielsdatter Rosenberg 1617.

I en Fortegnelse over Rektorerne ved Katedral
skolen i Aalborg hedder det om ham: »Magister 
Svederus Paulsen Kitting fra  Aalborg var i sine 
Ungdomsaar af et noget flygtigt Sind og var i Ud
landet i nogen Tid knyttet til et Jesuitterkollegium, 
men vendte dog senere tilbage til en noget fornuf
tigere Tankegang«. 1637 optog han et Udsagn af 
Eleverne ved Thisted Latinskole om deres Rektor, 
Jakob Pedersens Forsømmelser.

I Thisted Kirke findes et Epitafium over ham og 
hans Hustru, der efter Kittings Død blev gift med 
Ridefoged Peder Madsen til Ørum Slot, hvis Billede 
ogsaa findes paa Epitafiet.

1608 og 1620 blev Thisted hærget af Ildebrande, 
og ved den sidste Brand »blev Præstens Residens
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afbrændt«, og »da ingen Hjælp til Bygning igen 
kunde efter Anmodning bekommes til haffve, er af 
Sognepræsten ibid, (foruden Kirkens) anvendt til 
Præstegaardens Bygning over 300 Daler, som med 
rigtig Regnskab er at bevise«.

8a. Anders Nielsen Heeboe, 1643—1692. Han var 
Søn af Niels Andersen til St. Hebo, Janderup Sogn 
(ved Varde) og Anna Nielsdatter. Student fra  Ribe 
1638, Baccalaur 1640. Aflægger Ed som Rektor ved 
Varde Skole 27/6 1643. Bliver samme Aar Præst til 
Thisted-Tilsted. Magister 1647.

Han skal her nævnes som den første Præst, der 
førte Kirkebog i Thisted; den begynder med Aaret 
1649. løvrigt var han Præst her» udi 49 samfunde 
Aar«, dog med en enkelt kortvarig Afbrydelse. Han 
var ikke nogen helt almindelig Mand, vel et stort 
Stykke af en Kværulant, saa hans Eftermæle er just 
ikke det smukkeste. Han skildres som »stridig, 
trættekjær, egensindig og selvraadig«. Saaledes over
faldt han Præsten i Nørhaa, Chr. Sørensen Hjorts
vang, i dennes eget Hjem; 1656 blev han straffet for 
Slagsmaal. Han undlod endvidere i Kirkebønnen at 
bede for Kongen, og faa Aar efter kom han i Klam
meri med Kapellanen og blev 1674 afsat fra sit 
Embede; men ved en Højesteretsdom tilgav Kongen 
ham og lod ham igen faa Embedet. Alle de Biskopper, 
han havde med at gøre i sin Embedstid, var han 
uartig mod, saa det er ikke noget opbyggeligt Ind
tryk, man faar af hans Livsførelse. — Paa hans Tid 
var »Residensen«s, Præstegaardens, Bygninger en 
Del forfaldne, hvorfor han forsøgte at faa Midlertil 
Istandsættelse. Byen mente, at det ikke vedkom den, 
»undtagen Ralingshusene, hvor jeg haver min Stu-
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dier Kammer«. Det lykkedes ham dog fra  forskellige 
Sider 1663 at faa Midler til Istandsættelse. 1690 
oplyses det, at Præstegaarden er Kirkens; den be- 
staar af et Ralingshus, en liden Heste- og Kostald, 
et Tørvehus, en liden Lade og Urtehave. Foruden 
Præstegaarens Jord bruger Præsten Degnejorden og 
betaler Degnen 4 Tdr. Byg. Kan saa ialt 2 Tdr. Byg, 
4 Tdr. Havre, og en god Del af Jorden skal ligge ud 
til Kvægets Græsning. Præsten maatte iøvrigt leje 
en Lade til sit Tiendekorn, da Borgerne tilbød Tiende 
i Naturalier.

9. Magister Oluf Jensen Bjørn, n’/n  1692— susp. 
1696, afsat 2e/2 1698. Han var født ]/o 1648 i Frede- 
rikshald af Købmand Jens Sørensen Bjørn og Ane 
Olesdatter Dorf. Student 1666, Baccelaur. 1668, i 3 
Aar Decanus paa Valkendorffs Kollegium, cand. 
theol. 1670 med 1. Kar. Hans Demisprædiken blev 
anset for særdeles fortrinlig. — I 1670 blev han 
Konrektor ved Latinskolen i Aalborg; 1671 tog han 
Magistergraden. Han var saaledes en velbegavet og 
kundskabsrig Mand ; men hans Optræden hæmmedes 
af hans stridbare og stejle Sind, og hertil kom, at 
han i Slægtsarv havde faaet et degenereret Nerve
system.

I Aalborg blev han straks uenig med Rektoren, og 
da denne blev afskediget, var Oluf Bjørn i flere Aar 
fungerende Rektor. I 1685 tager han imidlertid sin 
Afsked, og saa hører man ikke noget til ham, før 
han i 1692 bliver Sognepræst til Thisted-Tilsted. 
Her var paa dette Tidspunkt forefaldet nogle Til
fælde af en hysterisk Besættelse, hvilket han til at 
begynde med, da man søgte hans Raad, ansaa for 
betydningsløs og ikke agtede videre paa. Men først
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paa Aaret 1696 kom han til den Overbevisning, at 
der forelaa en virkelig Besættelse af Djævelen, og da 
Epidemien greb om sig, arbejdede han ud fra  den 
lutherske Kirkes Anskuelser om saadanne Besættel
ser. Han er altsaa ikke Ophavsmand til Besættelsen, 
men hans delvis misforstaaede Iver samt en Del 
hermed følgende forskellige uheldige Forhold førte 
til, at han ved Højesteretsdom 1698 fradømtes sit 
Embede, fra  hvilket han i Forvejen var suspenderet, 
og efter en Tid a t have siddet i Fængsel forvistes 
han fra  Kongens Riger og Lande. Under hans Su
spension fungerede Magister Holger Schandorph som 
Sognepræst; han tog iøvrigt ogsaa aktivt Del i Be
sættelsen.

10. M. Sixtus Adamsen Aspach, 1698—1705, 
Provst 1703. Født i København 3/ 12 1672, Søn af 
Chirurgen A. Daniel Adamsen og Cathrine v. Møini- 
chen. 1701 androg Amtmand R. v. Gersdorff om, at 
en tysk Prædiken maatte holdes i Thisted Kirke, 
»ham og hans Hustru til Behag«, saafremt de kunde 
overtale Sognepræsten til at paatage sig denne 
Umage. Om dette skete, er ikke oplyst. 1705 for
flyttet til Fru Kirke i Aalborg.

11. M. Johannes Hansen Damo, 1705—1707. Han 
var Søn af Silkehandler H. Dauw og Alhede Hans
datter Kaalund og født i København. Hustru Agnes 
Cathrine Grøtter. Han skrev adskillige Digte i den 
Tids Stil, og i et saadant henvendte han sig til Kong 
Frederik den Fjerde med Anmodning om at faa Kir- 
ketaarnet repareret og forsynet med Spir. Han ud
gav »Lystmad eller Forældre- og Børne-Confect«. 
Forflyttedes til 0. og V. Hersted paa Sjælland.

1 2 .  Frederik Christian Ulriksen Schnell, 1 7 0 7 —
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1728. Søn af Præsten Ulrik Hansen Schnell, Søn
derup, og Margrethe Christensdatter Wibroe. Han 
havde en svag Stemme og havde Vanskelighed ved 
at tale tydeligt, saa ingen kunde høre hans Prædi
ken, hvorfor han stadig havde Konflikt med Menig
heden og Biskoppen, der uden Held søgte at faa ham 
forflyttet.

For en Forseelse blev han 1715 mulkteret med 
€6 Rdlr. 4 Mk., som henlagdes til Latinskolen. Der 
var flere Gange blevet bygget paa Præstegaarden for 
ret store Beløb, og Stiftsøvrigheden truede med, at 
Beløbet skulde erstattes Kirken, men for denne 
Gang eftergives deres selvraadige Omgang, men 
»Sognepræsten Herr Fr. Schnell og Byfoged Ludvig 
Lem til nogen Afsoning og Kendelse derfor betale 
til Kirken sex Rigsdaler, og at sligt aldrig maa ske«.

13. Peder Nielsen Cortsen, 1728— død 16/2 1761. 
Søn af Købmand N. Sørensen og Anna Pedersdatter 
i Aalborg. Hans Hustru Charlotte Sixtusdatter 
Aspach. Cortsen skænkede 1743 et Hus med Ejen
dom til Thisted Skolevæsen. løvrigt skete der under 
hans Virksomhed ingen særlige Forhold ved Em
bedet.

14. Christian Riise Brodersen Brorsen, 1761— død 
12/3 1765. Søn af Biskop Brorsen, Aalborg. Gift med 
Dorothea Christine Andreasdatter Winding fra Ve
stervig. Ved Brandtaxation 1761 var »Sognepræstens 
Residence, Publique Bygning«, som var teglhængt, 
vurderet til 1110 Rdlr.

15. Johannes Nicolajsen Brorsen, 1765— død ->4/<, 
1772. Søn af Nicolaj Brodersen Brorsen i Bedsted, 
Aabenraa Amt.

Gift 1. med Sophie Christine Fabricius. Gift 2. med
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Frederikke Sophie Frederiksdatter Quist. »Han fik 
et hæderligt Eftermæle«.

16. Johan Georg Pedersen Smith, 1772—1789. Søn 
af Justitsraad P. Lauritsen Smith, Kommitteret i 
Rentekammeret, og Cathrine Berg. — Gift med Ma
rie Sophie Ziervogel.

Han har i Kirkebogen skrevet mange oplysende 
Noter, der giver Bidrag til Byens Historie. Hans 
svækkede Helbred var Aarsag til, at han tog Afsked 
fra  sit Embede 1789. Han døde 13/3 1791 paa Gaar
den Ulstrup. Epitafium i Tilsted Kirke.

17. Christian Ehrenfried Carstensen, 1789— død 
i2/6 1831. Provst 1791, Amtsprovst 1812. Søn af 
Provst Jørgen Carstensen og Anna Chatriine Bohme. 
Gift med Anna Marie Schytte. Han var en dygtig 
Administrator og udfoldede stor Nidkærhed i sine 
Embedsforretninger. Saaledes styrede han paa for
trinlig Maade Kirkens Pengesager under de uheldige 
Pengeaar under Krigen 1807—14 og de følgende 
Aar. Stor Fortjeneste indlagde han sig ogsaa, da 
Skoleordningen 1814 skulde føres ud i Livet. — Som 
en ægte Søn af sin Tid var han Rationalist, og hans 
Dannelse var udpræget klassisk, hvad der dog ikke 
paa nogen Maade hindrede ham i at vise Interesse 
og Deltagelse for de mange Mennesker, hans Em
bedsvirksomhed førte ham i Forbindelse med. Em
bedsbøgerne førte han med stor Nøjagtighed, og de 
var i en fortrinlig Orden. Ikke sjældent finder man i 
Kirkebogen ret udførlige Vedtegninger om Oplys
ninger, der indeholder udmærkede kultur- og perso- 
nalhistoriske Oplysninger, selv i meget knappe No
tater. En Øjenlidelse, der i hans senere Aar for det 
ene Øjes Vedkommende førte til Blindhed, hemmede
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betydeligt hans senere Embedsvirksomhed. Efter 
kun faa Dages Sygeleje døde han 12. Juni 1831.

18. Jakob Samuel Hertel, 1831—1837. Gift med 
Anna Charlotte Elisabeth Pedersen. Thisted Kirke 
modtog paa hans Initiativ adskillige Forskønnelser, 
ligesom Plantningen af den gamle Kirkegaard skyl
des ham. Han har skrevet adskillige historiske Af
handlinger.

19. Marcus Christian Vilhelm Michelsen, 1837— 
død 20/G 1855. Provst 1837. Forældre: Kapellan ved 
Holmens Kirke Hans Chr. Michelsen og Magdalene 
Elisa-Holm. Gift 1. med Frederica Vilhelmine Faber. 
Ægteskabet opløst. Gift 2. med Marie Amalie Han
sen. Under hans Virksomhed blev oprettet en Real
klasse ved Borgerskolen, og Faartoft og Tingstrup 
Byers Skolevæsen blev fraskilt Købstaden. Kirken 
fik indvendig Dekoration. Han indviede 1/6 1841 det 
gamle Børneasyl, var fra  1838 Meddirektør for Sned- 
sted Seminarium, og 1842 tilforordnedes han af Can- 
celliet til Medlem af Thisted Amtsraad. — Planer 
om en ny Præstegaard, da den gamle efterhaanden 
var meget medtaget og laa paa et for Byens Forret
ningsliv noget uheldigt Sted, var under hans Virk
somhed kommet frem. Men en Flytning oplevede han 
ikke ; han døde efter flere Aars Svaghed 1855.

20. Jens Paluclan Møller, 1855—1864. Hustru 
Charlotte Christine Tryde. Planerne om en ny Præ
stegaard fik sin endelige Løsning, og den nuværende 
bærer Aarstallet 1857. Den 17/,, 1856 solgtes ved 
Auktion den gamle Gaard, der med Grund og Have 
var paa 4369 Kv.alen, i 3 Parceller for 18.050 Rdlr.

1857 indviedes en ny Kirkegaard, søndre Kirke
gaard, og samtidig blev den nye Gade, Kirkegaards-
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vej, fra daværende Frederiksgade, nu Asylgade, an
lagt. Pastor Paludan Møller var en betydelige, teolo
gisk Forfatter. F ra Thisted forflyttedes han til 
Sjælland, hvor han døde 1899. P. L. H.

N O T E R :
Erslev Repertorium — Wiberg: Dansk Præstehistorie — 

Thisted Kirkebøger — Kirkens Regnskabsbøger.
Ved denne Lejlighed gøres opmærksom paa, at Stiftets 

første lutherske Biskop, Peder Thomsen, der var Biskop 1537 
—1547, havde sin Bolig i Bispegaarden i Thisted i Tiden 1542 
—1547, hvorefter han sine sidste Aar var Præst i Haverslev- 
Bejstrup.



FISK E R L IV  I TH Y .
To beretninger på Vorupørdialekt. I.

Ved bibliotekar, cand. mag. NIELS ÅGE NIELSEN, Århus.

N edenstående to beretninger om fiskerlivet i 
Thy er fremkommet på helt forskellig måde. 

Den første kortere skildring nedtegnede jeg i august 
1947 i Lyngby (Hvidbjerg v. Â sogn) efter en der
boende fisker Ingvar Andersen, som var født i 1900 
i Vorupør. Kort tid efter gennemgik jeg teksten med 
fisker Svend Andersen, der havde boet i Vorupør 
siden fødslen (1918). Det viste sig herved, at Ingvar 
Andersens sprog var mere påvirket af det sydligere 
mål end først antaget. En Række rettelser blev da 
foreslået af Svend Andersen, og de er oftest gennem
ført her, således at den første beretning er holdt i 
den yngre generations sprog. (I nogle få tilfælde, 
hvor hans ændringer kun syntes at være betinget af, 
a t han var yngre end Ingvar Andersen, er de sam
men med initialerne SA opført bagefter den oprin
delige text).

Optegnelserne var oprindelig i den fintmærkende
Danias lydskrift. Her er de både af hensyn til tryk-
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ningen og læserne omskrevet til en betydeligt simp
lere lydskrift. Hovedpunkterne i denne er flg.: Teg
net . efter en lyd angiver, a t denne er lang: tij.m =  
time, gra.tis =  gratis, wa.r =  værre, ræw.l =  revle, 
kåm. =  komme. Med tegnet ’ menes der, at den fore
gående lyd har stød: land’ =  land, wånd’ =  vand, 
end’ =  ind, he.’l =  hel, strå.’nd =  strand ; kortere er 
selvlyden med stød i: ny’h =  ny, t r i’h =  tre, hvor 
det ved et såkaldt klusilspring fremkomne h kan 
udtales lidt skiftende (i Jens Roligheds lydskrift 
»ch«, Aarbogen 1951, 204—215) ; såkaldt vestjysk 
stød forekommer på kort selvlyd i tilfælde som æ’ter 
=  efter, klå’k =  klokke (dette stød optræder foran 
tidligere pp, tt, kk). Med ö menes den åbne ø-lyd, 
som rigssproget har den f. eks. i sønner (overfor den 
lukkede ø-lyd i synder). De svagt j-agtige n- og 1-lyde 
er skrevet nd og ld : wånd’ =  vand, håld. =  holde.

Den anden længere beretning er i sommeren 1948 
indtalt på grammofonplader af Vorupørs ældste nu
levende fisker, Thomas Nielsen, kaldet Præstgaard, 
f. 1864. Optagelsen lededes af lektor i dialektologi 
ved Københavns universitet, mag. a rt Poul Ander
sen, desuden medvirkede flere andre. Thomas Niel
sen kendte jeg fra  optegnelsen i byen i 1947. Han 
var en del tunghør og vanskelig at udspørge, men 
han skilte sig meget fint fra  de små, afrundede fore
drag under pladeoptagelsen. Pladerne er ikke tidli
gere blevet aflæst, og de vil her blive gengivet i 
samme lydskrift som Ingvar Andersens redegørelse.

I. 1. Åm’ å lænd. når æ haw’ ær gal’. — De æ 
eng.en så.’g po æ haw’ i lø.’s wånd’, åse åm de blæser 
nöj. åp, te æ haw’ bly wer gal’. De æ wa.r, når wi 
komer end’ te æ ræw.l å ska öw’er æ ræw.l, sæ.rli
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nå.’r de ær mæ en ro.’bow’d, få dæn ka.d næm’ fyld. 
mæ wand’. Når wi ska så öw’er æ ræw.l, så ska wi 
ha hænd’ æ ru.’r. Når wi ska så te.’ å håld. end’, 
så ska wi si’h wås gåt fo.r, te wi ka fo.’ æ jaw.n. Dæ 
komer gja.r tr i’h stow.e wånd. hæler brö.’d, så hålder 
wi ås end’ ibå.’g æter dæm, end’ te æ ståk (SA: 
stå’k). Så ska wi jo si’h wås gåt fo.r ijæn, får fo.’r 
wi et æn år’li jaw.n, så ær en ro.’bow’d snå.’r  fyldt 
mæ wånd’, hwes et wi ror gåt te, te dæn føl.er æ 
wånd’ po.’ æ strå.’nd. Hwes æ haw’ blywer så gal’, te 
dær komer tri’h balo.’ner åp, så ær.d umukli å 
lænd. mæ æn ro.’bow’d. Så sænder æ singna.’lmand’ 
buj æter æ ræ.nengsdåmper. Dæn’ le.’ger i Tybo- 
rön. Så i lø.’bed a en tij.m så komer æn, å dæn’ ta.r 
æ fålk åmbo.r. De kå.ster et waj.er nöj., mæn de ka 
wæ.r de ka kåm te.’ å kå.st nöj., når wi lær æ bow’d 
dryw po.’ æ land’ po æj.n ræ.neng. De kan lise gåt 
blyw. mæ æ bond, i wæj’r såm ne.’r  aj. De hår wi 
fa.r pröw.e. Wi blø tån åp jæn’ gång’ a æ ræ.nengs
dåmper. Wi blø tån åp (SA: æ) klå’k wa ni’h åm æ 
fo.rme.de. Da dröw wå bow’d åse i land’ mæ æ bond, 
i wæj’r mø’t  imeld. Ljøngby å Stje.nbjær, å dæn wa 
møj’ haware.’re. Wi måt te.’ å hå.’ en ny’h bow’d. 
Så de ær et he.’l gra.tis å ro.’ æ haw’ fræ o.ben kyst, 
når wi ka et (SA: et ka) kåm. po.’ æ land’ (SA: i 
land’) ijæn.

I. 2. Åm æ wenter når de knyj .ger, å wi ka et 
bru.g æ haw’, så sej,er wi hjæm. å bender gå.’r ; 
å de æ bå.de te hwa.’r å ku.rbasier, å så ka wi fo.’ 
æm po hwa sta.rels i æ ma.sk wi wel ha.’ æm; nu.r 
bend.er æm ti’h tårn., å ajer bend.er æm ølde tårn., 
å dær ær ænkelt, dær bend.er æm töl’ tårn.. Fræ 
föst å.’ da tow wi bå.r ku.rbasier i’h æm; mæn for

fo.rme.de
b%c3%a5.de
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en haF snes o.’r si.n, da å’pdawe wi te wi ku åse 
(SA: åse ku) ta pighwa.’r  i’h æm, å dæ.rfo.r ga wi 
wås te.’ å bend, så.’r  no gå.’r åm æ wenter. En 
gå.’r  te.’ å fång. ku.rbasier i’h, dæn beskryw.es 
såm buws å how.mask å skåd’ å åw.etæ.l å nej.er- 
tæ.l. Æ buws de ær a ni’hgåms; de ær en bestæmt 
sta.rels a twest. Så bro.ger wi en öw.ebond töl’- 
gårns (SA tilføjer: twest). En öw.ebond de æ blåt 
jæn’ mask. Så komer æ how.mask, dæn ær a a’ten- 
gårns, å æ skåd’ de ær de wi skyj.der æn te.’ æ tæ.l 
mæ; de ær åse a’tengårns. Æ åw.etæ.l dæn ær a 
hund.er fæm’ å trædwegårns lij.n, å æ nej.ertæ.l 
dæn’ ær a hund.er tyw.gårns lijn. Po æ åw.etæ.l 
dær æ.’r en flo.’ for hwær å’ten skåd’. En flo.’ ær en 
støk »kurk« po tow’ en hal’ tårn. lång’ å tri’h kwart 
tårn. bre.’; å po æ nej.ertæ.l dæ hå.’ wi en reng’ fo 
hwæ.’r fjow.ten skåd’; æ reng’ dæn’ ær ti’h tårn. i 
tvæ.rmo.’l; de ær en swæ.rels wi kalder norner ti’hx

I. 3. Når wi sæter så.’r  no gå.’r  i’h æ haw’, så 
begynd.er wi föst mæ.’ å sæt en dræ.’g te. Dæn’ bly- 
wer slån te.’ æ gå.’r  mæ en bu.wlij.n po tri’h faw’n 
å så blyw.er dær slån en då.ber te, hæler en flå.gböj. 
mæ en fö.reng (IA: stræng’) po tyw. hæler fæm’ å 
tyw. faw’n. En dræ.’g de ær en støk ja.’r  (nu: jæ.’rn) 
po fæm.ten tårn. lång’ mæ fij.r flæner po.’, å en 
fö.reng de æ re.’b, å en då.ber de æ flo.’ mæ en stå.g 
igjæmel, å en flå.gböj. æ lisedan, hæler åse en kuw.l 
mæ en stå.g po.’ å så en flå.’g po æ åw.eræ.nd. Når 
wi fo så gi.’en fij.r gå.’r, så sæter wi en dræ.’g te 
i jæn mæ tri’h faw.n re.’b te hwæ.’r  sij. a æ dræ.’g, 
å så.’n blywer wi we, te wi hå såt haltres gå.’r. 
Mæn når wi sæter tå.skgå.’r, så sæ’ter wi en dræ.’g 
få hwæ.’r gå.’r, å dæ.r sæter wi en anker te we æ

beskryw.es
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uderæ.nd, få sæ’ter wi blåt en dræ.’g dæ.r, så ka æ 
wæ.r, te æ gå.’r æ dröwen hæn, når wi komer u’hd 
ijæn å si.’er æ’ter æm. — Mæn nå.’r wi gi sild.går 
u’hd de æ po en a.jn må.d, fo di dryw.er lø.’s i æ 
wånd’ ; fo sild’ dæm fång.er wi åw.est i æ wånd’, mæn 
tåsk dæm fång.er wi we æ haw.bond.. Når wi gi 
sild.går, dæm slår wi sam’el hwæ.’ jæn’, te wi hå 
gi’h(i)n  tyw. hæler fæm’ å tyw. gå.’r, a dæ.r hå.’ wi 
en blæ.s hæler koma.w; wi bruwer åse gaj., jæn’ 
po hwæ.’r æ.nd å en pa stø’ker mö’t  po.’. A så dry
w.er æ gå.’r  mæ.’ æ stræm’ æn.ten sønd’er hæle na.’r, 
å dæm le.’ger wi å paser po.’ æ he.l næt. Så snå.’r 
de blywer då.’, så tå.’r  wi æ gå.’r, fo så gor dær 
næm’li et fle.r sild’ i’h æ gå.’r, så snå.’r  de æ då.’; 
mæn dæ.’rimu.d i æ tå.skgå.’r  dæ.r kan wi ta tåsk 
bode åm æ då.’ å åm æ næt. — Flynd.erne.d di stå.’r  
åse we æ bond, lisem ku.rbasigå.’r  å tå.skgå.’r. 
Dæ.r begynder wi åse föst mæ en dræ.’g å så en 
då.ber, å så sæ’ter wi ti’h ne.d i hwæ.’r lenk, å så en 
dræ.’g å en flå.gböj. we æ ujeræ.nd. — Når æ 
ku.rbasigå.’r  ha staj’en en næt, så ska wi u’hd, så 
snå.’r  de æ då.’ å tå.’ æm i’h æ bow’d. Når så dær ær 
mane ku.rbasi, så æ.’ di så u.r, te di æ trilt lisem 
en pöl.s, så mo wi te.’ å ta æm i land’ å re. æm åp, 
end.en wi ka fo æm såt ijæn; mæn ær’ dær et ræ t 
mane ku.rbasi, jæn’ hæler tow’ i hwæ.’r  gå.’r, så 
æ di næm. å re. po æ haw’, fo så ær æ ku.rbasi læt 
fång.e. Så mo wi wæ.r para.’t  mæ æ hæ.’g; når dær 
komer så.’n en ænkelt ku.rbasi, så ka wi et løwt æn 
end’ i æ gå.’r, så ska wi hog. æn mæ æ hæ.’g i æ 
åw.ekant a æ wånd’, å så re.er wi æ gå.’r  liså rask 
såm wi tå.r æm end’, så.’n wi ka gi æm u’hd mæ de 
sa.m ijæn; å de.’ æ de sa.m, når wi sæ’ter æm æter
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pi.ghwa.’r. Ær dær mane pi.ghwa.’r, så tar wi 
åse dæm i land’ å re.er æm åp, end.en wi sæter æm 
u’hd ijæn. Mæn dæ.r ska wi bro.g æ hæ.’g næsten 
æ he.l tih, fo dæ.r komer så tin t en pi.ghwa.’r  dær 
wæj.er öw’er en lij.spund, å så.’n en jæn’ dæn’ ska 
hå.’ æ hæ.’g, så snå.’r  æn æ i’h æ åw.erkant a æ 
wånd’, få dæn’ ka næm’ slå æ gå.’r  i stø’ker. Fo ham 
dær ho.ger æ hwa.’r, æ han we.’ å peld jæn’ å.’ æ 
gå.’r, a dæ kom.er en stu.’er hwa.’r  ne. i æ wånd’, så 
ro.ber ham dær tår æ gå.’r  end’ : »hæ.’g æn ! fo de æ 
en gu.’e jæn’!« — Tå.skgå.’r  de æ de sa.m, dæm 
re.er wi ald.ti po æ haw’ lisem wi tå r æm end’, fo de 
æ møj’ sta.r gå.’r, dæm ka wit ta  i land’ så.’n hwæ.’r 
då.’; a de ær åse de sa.m mæ tåsk; ær.n let fång.e 
så gi’hr wi æn æ hæ.’g ; men ær.n møj fång.e — trilt 
end’ i æ gå.’r  — saa løw.ter vi æn end’. Sild’ di ær 
jo så smo.’, dæm løw.ter wi ald.ti end’ i æ gå.’r.

I. 4. Wi dår.er åse makerel’ we’ å tå.’ æm po en 
kråg1 der slæ.ber ibå.’g æter æ bow’d, a så.’n en då.’r  
dæn æ law.e a blyh, så.’n dæn ka søk en stø’k ne.’ i æ 
wånd’, å dæ.r ær tow’ hælde tr i’h kro.g po hwæ.’r 
då.’r. Te be.’d ka wi gåt tå.’ en støk hwi.’h papi.’hr å 
sæt po.’ æ kråg’ så læ.ng te wi få fång.e jæn’ ma- 
kerel’, så tå .’r  wi dæn’ å ski.rer no smo.’ strem.ler a 
æ bug’ po tow’ tårn. lång’ å en hal’ tåm. bre.’ a sæter 
æm po.’ æ kro.g; hwæ.’r mand’ hå.’r  tr i’h då.’rer, 
å æ.’ dær man.e makerel’, så hå.r en mand’ nåk å gøj.r 
mæ.’ å håld æ makerel’ end’ ; så ka tri’h mand’ ta  åp 
te hund.e sne.s en då.’ — Mæn nå.’r  de komer i’h mæ 
ø.stenwend’, så træker æ makerel’ end’ te æ land’, 
sæ.rli hwis dær ær’ no smo.’ silding.er. Di gor end’ 
te æ stå.’kbrenk, å æ makerel’ ræn.er ibå.’g æ’ter 
æm; så ka wi tå .’æm mæ en sto.rwuj we’ å stå.’
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po æ land’ mæ dæn e.n æ.nd å ro u’hd mæ en pram’ 
mæ æ wuj i en ro.ndkre.’s å kom te.’ æ land’ mæ 
dæn æ.jen æ.nd; fo wi ka jo si’h æ makerel’ di 
spreng.er öw’er æ wånd’. Æ makerel’ di stå.’r å 
æ.der a dæm smo.’ sild’ ; så træker wi æ wuj po.’ æ 
land’, å dæ.r ka wi træ.f å fo hund.e sne.s i jæn’ sæt; 
de æ jo næm.er end å tå.’ æm mæ kråg’.

Fortsattes i  naste årbog.
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Historisk Samfunds Regnskabs
oversigt for 1954—55.

INDTÆGT
1. Kassebeholdning ....................................... Kr. 4.317 83
2. Statstilskud ..............................................  # 700 00
3. Thisted Amtsfond ........................................ „ 300 00
4. Fra 31 Sogneraad ........................................ „ 320 00
5. Gaver .........................................................  „ 205 00
6. Solgte Aarbøger...........................................  „ 172 00
7. Kontingentrestancer ................................  „ 23 00
8. Renteindtægt ...........................................  „ 117 16
9. Refusion ...................................................... „ 88 20

10. Medlemsbidrag (1018 M edl.)....................  „ 4.062 50

Ialt Kr. 10.305 69

UDGIFT
1. Aarbogen, Trykn., Heftn. m. v....................Kr. 3.435 00
2. Honorar f. Bidrag til Aarb.........................  „ 584 92
3. Tilskud til Museet........................................ „ 500 00
4. Møder og Udfl..............................................  „ 58 56
5. Medhjælp ..................................................  „ 190 00
6. Clichéer og Tryksager................................  „ 246 40
7. Dansk histor. Fællesf. m. fl......................  „ 108 00
8. Porto o. a. Udg..............................................  „ 396 80
9. Kassebeholdning ........................................ „ 4.786 01

Ialt Kr. 10.305 69

Thisted, 9. Maj 1955.
J. J. LUSTRUP.

1 0
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M U SEET.

Det svundne Regnskabsaar 1954—55 var særlig be
givenhedsrigt for Museet. Udvidelsen blev fuldført, 
Omordningen af Samlingerne tilendebragt, osv. Og 
hvad der er meget bemærkelsesværdigt i disse Tider : 
Det hele blev gennemført uden Overskridelser af Bud
gettet, der var paa knap 90.000 Kr. Takket være først 
og fremmest Arkitekt Foged samt Museets daglige 
Leder P. L. Hald og hans flinke Medhjælpere. For 
Gennemførelse af hele Projektet i en overordentlig 
heldig Stund, inden Pengevanskelighederne for Alvor 
satte ind, skylder vi megen Tak for al Velvilje og 
Støtte fra Undervisningsministeriet, Nationalmuseet, 
Thisted Amtsraad, Thisted Byraad og vore Penge
institutter.

E t Par Maaneder efter Museets Genaabning fik vi 
den glædelige Meddelelse om en betydelig testamenta
risk Gave fra Skibsbygger H. D. Bendixsen, Kalifor
nien, der ligger begravet her i sin Fødeby paa Thi
sted søndre Kirkegaard.

Endvidere betænkte Sparekassen for Thisted Amt 
os med en smuk Gave paa 5000 Kr. i Anledning af 
Sparekassens 125 Aars Jubilæum sidste Efteraar. 
Ogsaa denne Gave kom os meget belejligt til Styr
kelse af Museets Økonomi, der jo næsten helt og hol-
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dent er baseret paa Tilskud og Gaver, som kan have 
svært nok ved at holde Trit med den stærke Stig
ning i Driftsudgifterne.

Blandt de mange Genstande, der er skænket Mu
seet i Aarets Løb, og som vi er meget taknemlige for, 
skal her særlig nævnes Axel Lochers Skulptur : J. P. 
Jacobsen-Statuen, som ved Carlbergfondets smukke 
Gave og Byraadets Hjælp nylig er bragt hertil fra 
Skagen.

M useets Erhvervelser
1. Septbr. 1954—1- Juni 1955

Oldsagsamlingen er blevet forøget ved et Fund fra 
en Udgravning i Grdejer Peiter Hedegaards Gaards- 
plads Kristianseje i Tilsted; der fandtes et større og 
to mindre Lerkar fra  Jernalderen; samtidig gav 
Hedegaard et Spyd og en Økse af Flint fundet i sin 
Tid paa Refs Hedegaards Mark.

Museets øvrige Oldtidssamling har modtaget Ga
ver fra  Guldsmed Henningsen, Thisted (2 Ravsmyk
ker), Johs. Tinggaard, Smerup (Rester af Lerkar), 
Skomager Larsen, Svankjær (Pilespids), Christen 
Lomborg, New Jersey (forskellige Sager af Flint 
fundne ved Rosvang, Sjørring, 1897), Margrethe 
Frost, 0. Vandet (sleben Flintøkse), Pastor Ussing, 
Fjerritslev (Indsamling af Lerkarrester fra  Aarup- 
gaards Mark), Viggo Jensen, Fredskilde, Nørhaa
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(Lerkar), Knud Jensen, Kj elstrup og Chr. Strand
ridder (forskellige Sager).

Til Husholdningen.
5 Glas (L. Jensen, Thorsted), Aag, Sovseskaal 

(Frk. Jenny Bernt), Hængeskab, Dejgtrug (Fr. Win
ther, Øsløs), Flødeske, Haarkæde og Haardekoration 
(Fru M. Voetmann, Nykøbing M.), Strentetræ, 3 
Løb, Madkasse, Karter, Kande, Stegekniv og -gaffel 
(Familien Smidt, Silstrup), Spækkebrædt, 3 Pølse
ringe, Hakkekniv, Riskurv, Kande (Chr. Svendsen, 
Hørdum), Lysestage med 2 Tællelys (Margrethe og 
Kirstine Frost), Kande (Fru Gravesen Jensby, 
Nors), Lommelærke, Lerflaske (Andreas Pedersen, 
Heltborg), Lysestager, Bæger, Strygejern (Fru Rig
mor Hansen).

Dragtdele o. s. v.
Kjoleholder (Fru H. Sørensen, Aalborg), 1 Par 

Damestøvler, Sygarniture (Fru B. Bjerregaard), 
Haarkæde (Chr. Lomborg, U.S.A.), Kjoleholder og 
Sjalsnaale (Villa Holme, Torp), Perleslag (P. Møl
ler, Rybjerg), Stok (P. Bertelsen Brunsgaard, Vo- 
rupør), 2 Sjaler og 1 Skørt (P. Jensen, Sjørring), 
2 Sæt Kravegarniture (Fru Overgaard, Askov), 
Skøt (Fru A. Jensen).

Mønter og Medaljer
er modtaget fra: Fru Inger Odgaard, Fru Johanne 
Svalgaard, Steffen Hove, O. Christensen, Fjerrits- 
lev, Fru Arnold, Vestervig, Fru Jensen, Gasværks
vej, A. Svalgaard, Vestervig, Kommunebogholder 
Chr. Nielsen, Chr. Lomborg, U.S.A., Skræder Lynge,
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Thorv. Østergaard, Aalborg, Villa Holme, Torp, V. A. 
Larsen, Harry Thomsen, Martin Christensen, Vigsø, 
V. Larsen, J. Kirk Pedersen, Hundborg.

Bøger og Dokumenter
er modtaget fra : Frk. Aaberg, Fru Jacobsen, Vesløs, 
Viggo Bang, Familien Smidt, Silstrup, Fru A. Stens- 
gaard, Hurup, Lærer M. Sørensen, P. Møller, Ry
bjerg, Vilh. Andersen, Vesløs, Isenkræmmer Chr. Sø
rensen, Hans Chr. Jensen, Portør Ejler Pedersen, 
Carl Christensen, Agent A. Kornum. N. og F. Nipp 
har skænket en Bryllupssang, skrevet til Niels Hes- 
seldahl og Anna Margrethe Bleeg d. 10. Oktbr. 1785, 
og Lars Chr. og Chr. P. Mølgaard, Sundby, har skæn
ket en Samling Bøger fra Stine Kudsks Virksomhed.

Billeder, Fotografier.
Fra Frk. Lassen, Flensborg, er modtaget et Maleri 

af en Kvinde fra  Klitmøller og fra  Frk. Edith Jen
sen en Inskriptionstavle. Fotografier: A. Bornerup, 
Læge Toft, Vestervig, Lærer M. Sørensen, Frk. Gar- 
næs-Hansen, Hans Jensen, Familien Smidt, Silstrup, 
Agent A. Kornum, John Lassen, Vestervig, og Fru 
A. M. Jensen og Rebslager P. Jensen.

Forskellige Sager.
Bord med Fajancefliser (Fru Thoudal Andersen, 

Hillerslev), Klysterapparat (Vilh. Jalk, Kbh.), Gang
stol (Chr. Aas Sørensen, Næstrup), Piberenser 
(Thorv. Østergaard, Aalborg), Gevær (M. Dresch- 
ler, Hørsted), Lægn, Roebad, Lyngle, udskaarne 
Rammer m. m. (Chr. Svendsen, Hørdum), 2 brode
rede Stk. til Vadsæk (Frk. V. Werner, Kbh.), Maale-
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stok (H. Sørensen), Skib, Julie Sophie af Thisted, 
Signeter og Stempler, Cigarrør (Isenkr. Chr. Søren
sen), Vugge (M. Poulsen), Spænde (K. Jensen, Kjel- 
strup), 2 Høreapparater (Niels Rask, Thorsted), 
Hestesko, Smørskaal, Stk. til Strygejern m. m. (An
ker Dreyer, Villerslev), Krudthorn, Haarkæde (O. 
Mortensen), Stk. af Bæltespænde (V. Larsen), 2 
Faareklokker, Dukkepotte (Smed Hjøllund, Nørhaa), 
Plade til Urskive (P. Chr. Pedersen), Lyngspade (P. 
Jensen, Sjørring), Tyvelygte, »Alrune«, fundet 1937 
i Martørvslag Syd for Lodbjerg Fyr (Chr. Ander
sen), Ur (Frk. Carrier), Daabskande, Varmedunk, 
Briller, Fad, Hattekasse, Skrin m. mx (Fru A. M. 
Jensen).

Desuden har Museet ved Køb erhvervet: Tesi, 
Sukkertang, Flødekande med Skaal, en Standerlampe 
og en Hængelampe samt et Redskab til Tørvegrav- 
ning.
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N ye Medlemmer

I Thisted: Bankkasserer H. Bundsgaard. Gartner O. Gade. 
Boghdl. Preben Hansen. Arrestbetj. D. Kjærgaard. Lærerinde 
Frk. N. Larsen. Kjeld Starch Lauritzen. Fru Skipper S. Mad
sen. Bagerm. Salomon Nielsen. Lars Nielsen, Østerbakken. 
Cigarhdl. C. W. Olesen. Rutebilejer P. C. Poulsen. Fru Katr. 
Rasmussen, Lysbadeanst. Vulkanisør Børge Simonsen. Fhv. 
Gdr. Chr. Søndergaard, Strandvej. Postkontrahent M. Vester- 
gaard.

Sognefoged Charles Andersen, Snedsted. Købmand Ingv. P. 
Andersen, Hvidbjerg. Gdr. O. Bach, Esdal, Faartoft. Hmd. 
Chr. Bunch, Tingstrup. Trafikeksp. Breinhild, Hørdum. Karl 
Brændgaard, Bedsted. Chr. M. Christensen, Tambohus. Fru 
M. Eriksen, Søvang, Bedsted. Gdr. Chr. Hvelplund, Skovsted. 
Gdr. J. R. Hvelplund, Tingstrup. Lærer Goul Jensen, Ydby. 
Vognm. Alfr. Jensen, Ydby. Lærer M. Jensen, Stenbjerg. Fhv. 
Landpost Martin Jensen, V. Vandet. Gdr. A. E. Kristensen, 
Kallerup. Malerm. M. Brix Kronborg, Hurup, Gdr. Mar. 
Knudsen, Skaarup, Sjørring. C. Svarre Larsen, Ydby St. Reb
slager Nie. Lorentzen, Hassing. Sognefoged Poul Lynge, 
Hjardemaal. Poul Møller, Floulev. Købmand Holger Nielsen, 
Vestervig. Gdr. J. Pedersen, Foldbjerg, Vestervig. Gdr. Chr. 
Pedersen, Lildbjerg, Villerslev. Fyrmester Leer Pedersen, 
Lodbjerg. Gdr. M. Riis, Sindrup, Ydby. Andr. Sørensen, Taa- 
bel, Vestervig. Gdr. Niels Smed, Helligsøgaard. Apoteker Axel 
Schytte, Hvidbjerg. Johs. Thinggaard, Ginnerup. Landmand 
Vangsgaard, Trankj ær.

Vognmand Svenne Christensen, Fjerritslev. Otto Fjordbak, 
Hjortdal. Hotelejer Friis Hansen, Fjerritslev. Skrædermester 
Dyreby Jacobsen, Frøstrup. Fru Lærer Jacobsen, Vesløs. Fru
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Inger Krogsgaard, Frøstrup. Charles Klitgaard, Bjerget. Gdr. 
Karl Larsen, Fasmalie, Hjortdal. Gdr. Th. Madsen, Øslev- 
gaard. Egon Nielsen, Klim. Sognepræst S. Prahl, Fjerritslev. 
Gdr. Chr. Vestergaard, Trustrup.

Fuldmægtig H. Agerholm, København. Kapelm. N. Amtoft, 
Valby. Kørelærer Hj. Bøggild, København. Alb. Gade, V. 
Hvidbjerg, Mors. Grosserer Sv. Aage Hummelshøj, Køben
havn. Rentier P. Hollensen, Torslev. Aase Nis-Hanssen, Kø
benhavn. Bogholder V. Hørsted, Vanløse. A. Kloster Jensen, 
Aarhus. Fru Karen Jensen, København. J. Møller Jensen, 
Farum. Snedker P. Kanstrup, Brønshøj. Bibliotekar N. Aage 
Nielsen, Aarhus. Tømrerm. P. S. Nørgaard, København. Fru 
Martine Nilsson, København. Frk. K. Nørgaard, København. 
Niels Odgaard, Søborg. Bmd. And. Poulsen, Storup, Mors. 
Sognefoged P. Overgaard, Ørding, Mors. Trafikeksp. J. P. 
Sørensen, Hammerum. Repr. M. Tachau, København. Fru 
Købmand Terkildsen, Bagsværd. Bogbinder J. Fr. Weber, Kø
benhavn. Maler Villy Vestergaard, Højbjerg. Axel Bach, Ar
lington, S. Dakota, U.S.A.
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U dflugten

Som sædvanligt var der i Aar arrangeret en Fæl
lesudflugt for Medlemmer af Hist. Samf. og Turist
foreningen. Turen gik denne Gang gennem Nordthys 
skønne Egne og var begunstiget af det mest straa- 
lende Sommervejr.

Der kørtes gennem Tingstrup, forbi Møgelhøj, 
hvor der var Tingsted i ældre Tid, forbi Stedet, hvor 
Klat Mølle har staaet, gennem Vandet Plantage, 
hvor der gjordes Holdt ved Stedet, hvor den gamle 
Herregaard Nystrup har ligget. — I Klitmøller drak 
vi Kaffe og var bagefter nede ved Havet og se, hvor
dan det havde ædt sig ind ved Aaens Udløb.

Derefter gik Turen gennem Vangsaa, som var 
ukendt for de fleste, til Vang, hvor vi samledes i 
Kirken og saa Runestenen, som »Aase satte efter 
Ømunde, sin Mand, Fønulvs Hirdmand«. — I Kir
ken fortalte Lærer Thomsen om Kirken og lidt om 
Vangs Historie. Lærer Thomsen fortalte, at da man 
i Foraaret brød Gulvet op, fandt man det simple 
stenpikkede Gulv, som sikkert stammer fra  Kirkens 
første Tid (12. Aarh.). Alterbilledet er malet af 
Kunstmaler Andersen, Thisted. Det er Meningen, at 
Kirken nu skal restaureres.

Efter Lærer Thomsens Foredrag gav Overbiblio-
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tekar Grønkjær nogle Oplysninger om Vangs mest 
berømte Søn, Naturforskeren Japetus Steenstrup, 
hvis Navn er kendt af Videnskabsmænd i hele Ver
den, og som sikkert var stærkt medvirkende Aarsag 
til, at Carlsbergfondet oprettedes til Støtte for dansk 
Videnskab. Japetus Steenstrup var en nær Ven af 
den gamle Brygger Jacobsen, der var gift med en 
Købmandsdatter fra  Thisted.

Turens sidste Besøg gjaldt Egebaksande, der blev 
forevist af Ejerens Søn, H. C. Toft. Vi var en Rund
tu r gennem de fine Stalde og de mægtige Lader, der 
delvis var fyldt med det indhøstede Rapgræs. Hr. 
Toft fortalte meget interessant om Kaptajn Jagd, 
Udtørringen og Gaardens senere Historie.

Hjemturen gik over Hundborg. Alle var enige om, 
at det havde været en særdeles vellykket og interes
sant Tur. N. G.
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Biblioteket fot Thisted by og amt.
Fortegnelse over de i  årets lob anskaffede m i krofilm kopier.

(Se iovrigt årbog 1954, side 270).

Folketællingen 1787: Alle sogne i Hundborg herred.
Folketællingen 1801 : Alle sogne i Hillerslev herred, samt 

Thisted købstad.
Folketællingen 1834: Thisted købstad.
Folketællingen 1845: Thisted købstad.
Hartkornsspecifikation 1778 for Vestervig klosters gods. 

(Rigsarkivet).
To afskrifter af matrikelen 1688. Den ene med ejer- og 

brugernavne fra ca. 1700 med tilføjelser ca. 1720. Den anden 
med navne fra ca. 1740—50. De omfatter Dueholm, Ørum og 
Vestervig amter (d. v. s. det nuværende Thisted amt), men 
kopien dækker kun Ørum og Vestervig amter (hele Ty). Ori
ginalerne findes i amtsstuearkivet (Landsarkivet).

Hartkornsekstrakt ca. 1839 for Hillerslev og Hundborg her
reder, omfattende alle landejendomme, med navne på de ejere 
og brugere og angivelse af ejendommenes gamle hartkorn 
efter matrikuleringen 1688 og det nye hartkorn, der blev gæl
dende fra 1844, samt med de nu gældende matrikelnumre. 
Ejer- og brugernavnene viser, at ekstrakten må være skrevet 
omkring 1820, men senere, ca. 1839, er den ført à jour. Nogle 
af de først skrevne navne er overstreget og andre navne til
føjet, og udstykninger, der er foretaget i den mellemliggende 
tid, er indført. Originalen findes i Matrikelsarkivet.

Næste årbog vil bringe en anvisning på, hvorledes man 
ved hjælp af disse kilder kan føre en landejendoms historie 
tilbage til ca. 1700.



Navneliste.

Aasendrup, Chr. Jensen 175 
Alstrup, Christen, 25 flg. 
Amby, Jens Pedersen 20. 
Andersen, M. S. 100 — Niels

7 — Niels 25 flg. — Peder 
Sgnpr. 133 — Peder 235 — 
Pauline 229 — Søren 229 
— Søren 318 flg. — Chr. 
328.

Andresen, Thøger, Sgnfgd. 
92.

Appel, Cornelius 108. 
Arnum, Laust 98.
Aspach, Sixtus, Pr. 8 flg. —

32 flg. — 421.
Augho, sacerdes Pr. 415.

Badskær, Mads Lauritsen 64. 
Bagge, Anders Madsen 215

— Mads 134.
Bagger, Pr. 348.
Bak, Alma 251.
Bang, Hans Pr. 63.
Bayer, Valentin Hrfgd. 
Bech, Læge 366 — 368 —

Laurids Nielsen 160.
Bendixsen, Peder 202.
Berg, C. 104.
Berns, Albert 111 — Elisa

beth 112, 118 — Gabriel 
118.

Berregaard, Enevold 57.
Bihi, Anders 27.
Bildt, Kirsten 169 — Knud

134.
Berkenbusch, Amtm. 7.

Bircherod, Biskop 116 — 179. 
Bisgaard, Poul Andersen 174. 
Bjørn, Oluf, Pr. 8 — 420. 
Bjørndal, Chr. Chr. 372 flg. 
Blach, Chr. Michelsen 216

— Chr. Chr. 216.
Blander, Chr. Madsen 4. 
Blædel, Nicolaj. Pr. 225 —

259.
Bolt, Søren 117.
Bondrup, Maren Svendsdat

ter 165.
Brandi, Chr. Chr. 215 — Pe- 

I der 215 — Paul 215.
' Brask, Pr. 107. 
j Brix, Christian Mogensen 670

flg. — Chr. Christensen 
' 169.

Broe, Anders Nielsen 264 — 
Peder Jensen 213 — Anders 
Jensen 213 — Chr. Peder
sen 216.

Brodersen, Biskop 232 — 313. 
Brorson, Chr. Riise Pr. 422. 
Brorson, Johannes Nicolay-

sen, Pr. 422.
Brun, Anne Nielsdtr. 146. 
Bruun, J. U. Sgnpr. 9. 
Bunck, A. 50.
Bundgaard, J. V. 221 flg. — 

Søren 222 — Villads J. 221.

Carstensen, Chr. Ehrenfried 
Pr. 423.

1 Christensensdatter, Ane 244 
flg. — Dorthe 91.

♦) Mindre betydningsfulde Navne er ikke medtagne. For
kortelser vil være lette at tyde.
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Christensen, Mads 23 flg. 
Christiansen, Niels 16. 
Claudi, Hrfgd. 351.
Colding, Maren 172.
Cortsen, Peder Nielsen, Pr.

422.

Dauw, Johannes Hansen, Pr. 
421.

Dan, Jens Th. 136. 
Dragsbech, Chr. A. 214 —

Chr. Chr. 214 — Christen 
Olufsen 214 — Oluf, P. 313.

— Poul Olesen 202 
— Poul Olufsen 213 flg.

Dyesel, Erland Hansen, Pr. 
149.

Elisabeth 118.

Faaborg, Fr. Chr. Pr. 258 
flg.

Faye, Amtmand 42.
Fejlberg, Chr. Læge 368. 
Fenger, Læge 342.
Fibiger, P. N. Pr. 298.
Foss, Harald 190.
Frandsen, H. P. Pr. 292. 
Freberg, Jens 150.
Frederik d. 3. — 112 flg. —

— d. 4. 32.
Friis, Anders 148.
Frost, Anders M 215 flg. —

Chr. Chr. 215 — N. A. 408. 
Fuglsang, P. A. 216.

Gerber, Salomon 153.
Gerner, Andreas 177 flg.

Børn 183 flg. — Henrik
Thomsen 179.

Gersdorff, Rudolph v. 32. 
Gregersen, N. K. 328. 
Goldschmidt, M. A. 83. 
Gottschalck, Læge, 353 flg.

368.
Gravesen, Thomas 181. 
Gregersen, Anton 50 — 23. 
Greb, Mads Sgnfgd. 20. 
Griffenfeld 118.

Griis, Slægten 135 flg. 
Grunnet, Pr. 257 — 259. 
Gudichsen, Konstrup 302 flg. 
Gundelach, Hrfgd. 42. 
Gyldenstjerne, Anna Helvig

158 — Mogens Nielsen 83.

Hansen, Knud, Grmd. 109 — 
— Povl, Pr. 245.

Harding, A, Provst 63. 
Hatzfeldt, Herman von 150.

I Hauch, Amtmand 309.
I Heebo, Anders Nielsen, Pr.

419.
I Heede, Anders Chr. 203 flg. 

— Peder Chr. 206 — Chr.
1 Madsen 303 flg.

Hertel, Jakob Samuel Pr. 424. 
Hegelund, Jens Nielsen, Pr.

25.
Helverskov, Chr. H. 8. 
Hendrichsdatter, Anna

Sophia 304.
i Henriksen, B. C. Pr. 296. 

Hjerrild, Sofie 159 — Niels
! Ibsen 156 flg. — Henrik 

159.
Holst, Christen Poulsen 4 — 

Villads P. 4.
Humble, Magister, 312 flg. 

— Ide Rudbechsdatter 160.
Hunderup, Provst 95.
Hvid, Andreas 302. 
Hvidbjerg, Maren Pedersdtr.

181.
I Høg, Jørgen 80 — Mogens 
! 27.

Høyer, L. Dommer 7 — 302.

Ingemann, Lucie Marie 237 
j flg.

Irgens, Joachim 119, 301.
I Iversen, Peder, Pr. 61.

i Jakobsen, Chr. P. Lærer 94, 
101 — P. 88.

i Jensby, Jens 50.
Jensdatter, Anne 205 — Val.

i borg 243 flg.



III

Jensen, Albert 159 — Gregers 
374 — Jens Chr. 404 — 
Knud 249 — Mikkel 248 — 
Niels 167 — Peder Mads 
63.

Jepsdatter, Anne 169.
Jepsen, Chr. 23 — Christen 

25 — Thomas 248.
Jergaard, Peder 169. 
Jespersen, Niels P. 98.

Kaas, Hartvig 80. 
Kierkegaard, Biskop 258. 
Kitting, Sveder Poulsen Pr. 

418.
Kjelgaard, Mogens 174 flg. 

— Peder Brix 175 flg.
Kjeldsen, Hans 85 flg. 
Kjærulf, Anders 163 — An

ders Sørensen 149 — Helene 
22 flg.

Klausen, Pr. 297. 
Klingenberg, Paul 32, 111 flg. 

120.
Kloppenborg, H. D. 108. 
Klyne, Jørgen Andersen, Pr. 

417.
Knudsen, Lars 90 flg. — 

Palle. Pr. 418.
Kobbersmed, Jens 23.
Kold, Kresten 258 — Peder 

Andersen 214.
Krabbe, Niels 202.
Kraft, Jens, Major 63.

Børn.
Krag, Mikkel Christensen 137, 
Kristensen, Evald Tang 84 

— Enevold 96 — Karen | 
Marie 105.

Krogh, Chr. Christensen 216 
— Maren Henriksdatter 
151 _  Peder Chr. 216. I

Krogstrup, Otto Pr. 231 flg. '

Larsdatter, Amalie 251. 1
Larsen, Anders 162. |
Larsen, Chr. Hrfgd. 159 — ( 

Jens 244, 246 flg. — Julius 
Pr. 255, 259 — Søren 245.

Langballe, Mikkel 63.
Lange, Chr. 153.
Langgaard, Anders, Pr. 231 

flg.
Laursen, Christen 248 —

Michal 4.
Lavritsen, J. Østergaard 107 

— Jesper Pr. 415 — Mik
kel, Degn 395.

Larsen, J. Murer, 103.
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