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»Bombardementet
af Vestervig Kirke«.

Af Læge E. TOFT, Vestervig.

»TA  ER GAAR SAGN om Borgtapeter«.
Der er fortalt og fortælles endnu mange Sagn

om svundne Tider.
Sagn anses nu af den historiske Videnskab som 

noget, der ingen historisk Betydning har. Der kan 
dog, forekommer det mig, være en vis Kærne af 
Sandhed i disse Sagn, og det er der ogsaa i Sagnet 
om Englændernes Bombardement af Vestervig Klo
sterkirke i Krigene med England i Begyndelsen af 
det nittende Aarhundrede. Jeg hørte om dette Sagn., 
da jeg som ung Læge havde nedsat mig i Vestervig.

Aarsagen til, at jeg nu er kommen til at beskæf
tige mig med dette Bombardement, er følgende:

Jeg fik i Sommeren 1955 et elskværdigt Brev om 
denne Sag. Brevskriverens Fætter havde som Dreng 
— for ca. 50 Aar siden — sammen med sin Familie 
faaet forevist og forklaret Kirken her, og han husker 
endnu meget tydeligt nogle runde Huller, Ar efter 
Kanonkugler, i Kirkens Mur, og der blev samtidig
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fortalt Selskabet, at det var Mærker efter engelske 
Kanonkugler, og a t disse Kugler den Gang anvend
tes som Lodder i Kirkens Ur.

Ved et Besøg i Kirken Sommeren 1955 kunde han 
ikke faa Erindringen fra Drengeaarene bekræftet, da 
de arrede Sten skulde være flyttede til Kirkegaards- 
porten.

Og nu vilde han gerne have rigtig Besked! Han 
fik en foreløbig Forklaring, og hermed følger saa en 
nærmere Udredning af Sagen. Dette Forsøg paa Ud
redning kan maaske ogsaa have Interesse for andre, 
der ogsaa har hørt om dette Bombardement. For ca. 
50 Aar siden taltes der ret meget herom her paa Eg
nen. Jeg erindrer tydeligt, a t jeg fik det fortalt og 
a t der vistes mig »et Hul efter en Kanonkugle« paa 
den vestlige Gavl af Kirkens nordre Sideskib.

Meddelelsen om Kanonkuglernes Anvendelse som 
Lodder i Taamuret og om Flytningen af de nævnte 
Sten, hører jeg nu for første Gang.

Ved Henvendelse til flere ældre Mennesker her i 
Sognet erfarede jeg, a t dette ogsaa var noget ganske 
ukendt for dem, men jeg fik samtidig at vide, at der 
for ca. 60—70 Aar siden laa nogle enkelte Kanon
kugler under Bænkene i det daværende Vaabenhus. 
Dette var indrettet i Nordsiden — i Kirkens nordre 
Sideskib — med Indgang fra Nordportalen og lig
gende til højre, naar man betraadte Kirken. Det var 
engelske Kanonkugler fra Bombardementet. For ny
lig har jeg hørt, at disse Kugler senere henlaa oppe 
i Kirketaarnet i det Rum, hvor Urværket er anbragt.

Jeg har selv set en Kanonkugle, som henlaa i en 
»Kaalgaard« i Taabel. Den var fundet paa Gaardens 
Marker.
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I Agger Kirke findes endnu 1 eller 2 Kanonkugler 
fra samme Bombardement.

De tidligere i Artiklen omtalte »Huller efter Ka
nonkuglerne« ses stadig paa samme Sted — Vest
gavlen af nordre Sideskib. Man finder her oppe paa 
Muren 2 Kvaderstene med de nævnte »Ar efter Ka
nonkugler«.

Den meget brøstfældige Mur i den gamle roman
ske Kirkes Vestgavl blev ved den gotiske Ombygning 
og Taarnets Opførelse i det 15. Aarhundrede flyttet 
et Stykke mod Vest, hvorved Kirkeskibet forkorte
des, men Gavlen blev genopført af de gamle Kvadre. 
Kvaderstenene med »Kanonhullerne« har derfor sik
kert siddet et Steds i Vestgavlen lige fra  Kirkens 
Bygning omkring Aar 1150.

Paa den ene Sten ser man en ret stor, noget ujævn 
Fordybning; paa den anden Sten en ganske lille, ret 
flad, fint indhugget, lidt skaalformet Fordybning. 
Disse Fordybninger er ikke Mærker efter Kanon
kugler. Stenen med den store Fordybning er — me
ner jeg — en typisk Kværnsten, Portstolpesten eller 
Morter fra  Oldtiden. Stenens Overflade er planhug
get af Stenhuggeren, men »Slidhullet« er urørt.

Tænk, om denne Kværnsten er fundet paa selve 
Vestervig Bjærg, maaske stammende fra det Gude
hov, som sikkert tidligere har ligget her før Træ
eller Tufstenskirken, som ca. 1150 erstattedes af den 
romanske Granitkirke.

Kvaderstenen med den lille Fordybning synes der
imod ganske afgjort at være frembragt af Menneske
hænder — saa fint den er indhugget.

Er det et Stenhugger-Mærke ? Efter Reformatio
nen skal Stenhuggerne engang imellem have brugt
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de gamle, hedenske Symboler som Mærker. Har han 
tænkt paa »en skaalformet Fordybning« (Frugtbar- 
hedsymbol) eller paa en Kværnsten?

Eller er det et »Stenhuggerfelt«? Hvis der paa en 
Stens Overflade har været et eller andet — en Ujævn
hed, en Uregelmæssighed eller lignende —, som Sten
huggeren ikke syntes om, skjulte han ofte en slig 
Uregelmæssighed med et lille Kunstværk. Er det der
for, der findes denne lille skaalformede Fordybning 
paa den ene Kvadersten? (Se »Danmark før og nu« 
af Johannes Brøndsted — Nordjylland pag. 150).

Hvad selve Beskydningen angaar, tillader jeg mig 
a t henvise til en udførlig Beretning i vor historiske 
Aarbog for Thisted Amt pag. 152, Aargang 1925, af 
Sognepræst Henrik Laursen, Vestervig, betitlet »Fra 
Agger for hundrede Aar siden«. Heraf fremgaar, at

9/s 1811 kom 2 engelske Brigger sejlende sydfra, 
styrende indefter. De havde udsendt 2 Barkasser, 
som roede foran Briggerne ind mod Land. Kystmili- 
cens Vogter saa dem og samlede 16 à 20 Mand Kyst
vogtere med skarpladte Geværer. Da Mandskabet i 
Barkasserne saa dette, vendte de igen til Briggerne. 
Senere kom en Jolle under Parlementair-Flag, og 
begge Briggerne viste dansk Flag. Jollen kom tæt til 
Land, og man talte sammen. Capitainen forlangte, at 
han vilde have 6 Mand ombord til sig af de bedste, 
hvilke skulde medbringe nogle Fisk, som Captainen 
vilde betale. Dette nægtedes, og Briggen gav sig saa 
til at beskyde Agger, gaaende tæt til Revlerne. »Efter 
at være kommen noget sønden for Agger Kirke, 
vendte han over, drev langs nør paa og imidlertid 
gav det glatte Lag«. Canonaden varede fra Kl. 1—3 
Eftm.
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»Kystmilicen viste ved denne Affaire et uforsagt 
Mod og ventede med Iver Lejlighed til a t have hæv
net sig, ifald Fjenden vilde have udsat Barkasser.

Seiersbøl, den 10. Maii 1811.
Paa Overbefalingsmandens S. T. Hr. General 
Auditeur Lindahls Vegne i hans Fraværelse

Pretzmann.«

Skaden ved Bombardementet af Agger og Aalum 
blev ved Taksationsforretning ialt opgjort til 22 Rd. 
32 Sk., hvilket Beløb saa d. 18. Juli tilstilledes Sogne
præst Bendix til Fordeling blandt de skadelidte.

Intet Menneskeliv gik tabt.
Afstanden fra Agger til Vestervig Kirketaarn — 

et gammelt Sømærke — er ca. 4—5 km i Luftlinie. 
Datidens Kanoner — selv 18—20 Punds — kunde 
ikke række saa langt, men Skudretningen var givet 
fra Havet ind mod Land, og i Baggrunden laa Vester
vig Kirke. Kuglerne naaede vistnok kun til Taabel.

Den Gang laa Kystlinien ved Agger i Følge velvil
lig Oplysning fra Ingeniørkontoret i Agger ca. 5—700 
m længere mod Vest. Efter Traps »Danmark«, 4. 
Udgave pag. 418, har Kystlinien i det 19. Aarh. flyt
tet sig ca. 2 km mod Øst.

Kærnen i Sagnet er altsaa : Englænderne har været 
ved Agger, beskudt Agger By — i Retning mod Ve
stervig Kirke. Der er fundet engelske Kanonkugler. 
Enkelte af disse har været opbevarede i Kirken (Ur
lodderne!). I Kirkens Vestgavl findes omtalte Gra
nitkvadre med Fordybninger — »Mærket af en Træf
fer«. Der var altsaa »noget« om et Bombardement, 
blot ikke af Vestervig Klosterkirke.
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Tøjhusmuseet i København meddeler mig elskvær
digste at »efter samtlige Skydetabeller for den dan
ske Flaade var størst Skudvidde for en 18 Punds Ka
non 3100 Skridt eller ca. 2000 Meter. En 24 Punds 
Kanon rakte 150 Meter længere«.

Jeg bringer hermed Ingeniørkontoret i Agger samt 
Tøjhusmuseet i København min bedste Tak for be
redvillig og god Hjælp.



Fra Han Herrederne.
Af C. KLITGAARD

HVOR I vore DAGE Han Herredernes Hovedstad 
og den største Bydannelse mellem Nørresund

by og Tisted Købstæder, Fjerritslev, breder sig Aar 
for Aar, laa for ca. 125 Aar siden kun nogle spredte 
Gaarde og Huse henhørende til Kollerup Sogn1). Da 
Byen ikke synes nævnt før 1587, da Erik Bille til 
Søholm paa Sjælland skænkede en lille Gaard her 
til Odense Kloster2), er det maaske tvivlsomt, om 
Fjerritslev (Fjerreslev) er et ægte Levnavn, da disse 
hører til en af de ældste Stednavnegrupper og sæd
vanligvis har større Landomraade end vor By. En 
Gaard i Fjerritslev af Htk. ca. l 1/^ Td. laa til Kolle
rup Kirke og blev 1721 af Kronen solgt til Frederik 
Rantzau til Bratskov; men iøvrigt laa de fleste 
Ejendomme her under den nærliggende Hovedgaard, 
Aagaard, Slægten Gyldenstjernes gamle Sæde.

Den Grund, paa hvilken Hovedparten af F jerrits
lev er anlagt, hørte til den store Gaard Vestergaard, 
som 1716 tilhørte Axel Rosenkrantz til Spøttrup, død 
1724, og med hans Datter Birgitte Katrine R. kom 
den ved hendes Ægteskab 1733 til Mathias de Las
son til Rødsiet m. m., f. 1705, d. 6. Juni 1756, efter 
at hans Hustru var død den foregaaende 16. Maj. 

Paa den Tid var Vestergaard bortfæstet til en Ole
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Jensen, f. 1700, d. 1769, gift med Margrete Chri
st ensdatter, f. 1694, d. 1772, og antagelig har han 
foranlediget, at hans Søn, Jens Olesen, der endnu 
ikke var myndig, købte Gaarden af de Lasson, som 
maaske har været svagelig. I hvert Fald udstedte 
de Lasson 14. April 1756 nedennævnte Skøde, som 
blev tinglyst ved Han Herreders Ting 1. Maj s. A.

»Jeg Mathias Lasson til Bjørnsholm, Rødsiet etc., gør vit
terligt at have solgt, skødet og afhændet til Jens Olesøn i 
Vestergaard i Fjerritslev, ligesom jeg og herved i Overværelse 
af hans Fader Ole Jensøn og med hans Villie og Samtykke 
som Kurator til bemeldte Jens Olesøn sælger, skøder... den 
Gaard beliggende .. . ,  Vestergaard kaldet, som fornævnte hans 
Fader Ole Jensøn i Fæste haver, Hartkorn ny Matrikel3) 11 
Tdr. 2 Skp., svarer aarlig Landgildepenge 20 Rdl., saavel som 
2de Gadehuse i samme By, nemlig Claus Lydertsen, Hartkorn 
3 Fdg. 1 Alb., giver aarligt Huspenge 2 Rdl., Maren Joens- 
datter, Hartkorn 1 Fdk., 1 Alb., giver aarligt Huspenge 
1 Rdl., tilsammen Hartkorn 11 Tdr. 3 Skp. 0 Fdk. 2 Alb., 
hvilken Gaard og Huse med paastaaende Bygning samt Til
liggende Ejendom og Herlighed, være sig Jagt og Fiskeri, 
Ager og Eng, Fiskevand1) og Fægang, Tørvegrøft og Lyng
slet, Heder, Kær og Mose, vaadt og tørt, Endel og Fællig, 
inden og uden Markskel, som nu dertil ligger og med rette 
bør ligge . . . ,  bemeldte Jens Olesøn og hans Arvinger herefter 
skal have nyde og bruge . . .

Datum 14. April 1756. Bjømsholm. Lasson.«3).

Køberen Jens Olesen, f. 1735, d. 1785, blev 1761 
gift med Katrine Markusdatter fra Vust, f. 1736, 
d. 1809. Fra dem kom Vestergaard til Jens Olesens 
Broder Christen Olesen Vestergaard, f. 1740, d. 1807, 
gift med Karen Christensdtr., og fra dem til deres 
Søn Peder Christensen Vestergaard, f. 1773, d. 1850, 
gift 1807 med Else Christensdtr. Kronborg, f. 1781, 
d. 1856.
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Indtil Amtmand Gerhard Faye i Tisted i Aarene 
omkring 1830 fik anlagt Chausséen mellem Tisted 
og V. Han Herreds Østgrænse ved Aarup Bro over 
Slette Aa, laa F jer ritslev uden for de større Færd- 
selsaarer, der havde et Knudepunkt i Husby i Ket- 
trup Sogn, hvor dels den i Fortiden saa vigtige Vej
forbindelse mellem Aggersund i Syd, Hannæs og Thy 
i Vest over Bygholm Vejle, samt Kettrupegnen og 
Stranden ved Slette mødtes for derfra at fortsætte 
ad Stranden til Fureby (Løkken), og hvorfra dels 
en nordligere Forbindelse med Thy gik over Brøn- 
dum og Udklit nord om Hanvejlen, medens endelig 
en Vej fra Husby kringlede sig østpaa over Skræm, 
Fruer Bro, Tophpj og Han Herredernes Tingsted 
paa Skræm Hede og derfra videre mod Øst ad Aaby- 
bro og Nørresundby til6).

Da Tingstedet 1688 flyttedes fra Skræm Hede, 
blev Landsbyen Br findum i Kollerup Sogn7) et Sted 
af lokal Betydning, idet Herredsskriverne for begge 
Herreder boede her i en lang Aarrække, vist fra 
1688 til ca. 1780, da Tingstedet atter blev flyttet og 
henlagt til Fjerritslev, hvor Tinghuset stod paa 
vestre Side af Aggersundvejen lidt Nord for det 
nuværende Apotek og Sparekasse. Her blev det dog 
ikke længer end til ca. 1835, da der byggedes Ting- og 
Arresthus og Herredsfogedbolig i Skerpinggaard i 
Kettrup Sogn, hvor der ogsaa ved samme Tid kom 
Distriktslæge, Apotek, Sagførere, Sparekasse m. m. ; 
men 1910 flyttedes Tingstedet tilbage til Fjerritslev 
og dermed tillige efterhaanden de øvrige Virksom
heder, thi nu havde Fjerritslev faaet Jernbaneforbin
delse, 1897 til Aalborg og 1904 til Thisted, foruden 
den 12 Mile (ca. 90 km) lange Vejforbindelse i Øst
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og Vest, hvis Midtpunkt, 6 Milsstenen, stod omtrent 
ud for Fjerritslev Mølle.

Efter Christen Olesens Død 1807 kom Vestergaard 
til hans Søn, Peder Christensen Vestergaard, f. 1773, 
d. 1850. Han blev 1807 gift med Else Christensdatter 
Kronborg fra  V. Kjeldgaard i Kettrup S., f. 1781, 
d. 1856, Datter af Selvejer Christen Christensen 
Kronborg (1738—1793) og Anne Marie Mogensdat- 
ter Brix (1744—18298).

Peder Vestergaard og Hustru havde 8 Børn, af 
hvilke her kun skal nævnes de 5, der havde Afkom; 
de andre døde unge.

1. Christen Olsen Vestergaard, f. 1808, d. 1883, E jer 
af Klimgaarden i Klim, handlede meget med Land
brugsprodukter og Ejendomme, ejede flere Gaarde 
i Klim, Malle Hedegaard i Himmerland, Kajholm i 
Rubjerg Sogn med flere, og han anlagde et Brænde
vinsbrænderi lidt Vest for Fjerritslev, nær Grænsen 
mellem Kollerup og Klim Sogn, hvor Navnet »Bræn
der igaar den« endnu minder om det. Han var kort 
sagt en meget virksom og formuende Mand, der nød 
stor Anseelse. Blev gift 1833 med Anna Nielsdatter 
Tværgaard, f. 1796, d. 1888, der var blevet Enke 
efter Christen Djernis, f. 1784, d. 1833, E jer af 
Klimgaarden, og som var Datter af Niels Christensen 
Tværgaard i Bejstrup og Mette Kronborg af V. 
Kjeldgaard.

Af deres 9 Børn skal her nævnes: a) Christen 
Djernis Olsen (1835—1907), Ejer af Klimgaarden, 
b) Peder Vestergaard Olsen (1837—1 9 ..) , overtog 
og fortsatte det af Faderen anlagte Brændevins
brænderi (se ovenfor), og sammen med enkelte andre 
ejede han ogsaa Tisted Brændevinsbrænderi, men
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1883 maatte han standse sin Virksomhed, og da 
Slægten ansaa det for en Skam, at han blev erklæret 
konkurs, overtog hans Fader, der kort efter døde, og 
hans Farbroder, Jens Brix Vestergaard i Fjerritslev, 
Boet, som gav dem et Tab paa ca. 200.000 Kr., hvad 
der næsten føltes som et Jordskælv i Fjerritslev- 
egnen, og Jens Brix Vestergaard maatte søge og fik 
ogsaa økonomisk Hjælp hos sin Fætter, Christen 
Kronborg paa Nørre Skovsgaard i 0. Svenstrup 
Sogn, der var en rig Mand. 1884 blev Peder Vester
gaard Olsen Kreaturkommissionær i København, 
hvor han døde, og hvor han og to Sønner drev stor 
Hestehandel, c) Nicoline Djernis (1832—1910), gift 
1858 med Frederik Christian Struntze (1833—1908), 
først Farver i Klim, derefter i Fjerritslev dg 1896 
Bankkasserer i Brønderslev.

2. Anne Marie Vestergaard (1813—1879), gift 
1841 med Christen Mortensen (1781—1862), Ejer af 
Hjortdal Hedegaard.

3. Christian Brix Vestergaard (1817—1902), Ejer 
af Tinglavgaard i Gøttrup S., senere af Falhedegaard 
ved Løgstør, Medlem af Tisted Amtsraad og i en Del 
Aar Medlem af Landstinget, valgt i Skive. Gift 1846 
med Gertrud Ane Kjelgaard (1821—89), Datter af 
Mogens Brix Kronborg (antog Navnet Kjelgaard) 
(1776—1838), Ejer af Slettegaard, og Maren Jensen 
Aasendrup. Kjelgaard var 1801 Skipper hos sin 
Slægtning Mogens Brix Steffensen i Blokhus og for
andrede derfor sit Navn til Kjelgaard; var 1809 
Skudeejer ved Slettestrand og derefter Skudehand
ler i Løkken indtil 1821, da han overtog Slettegaard, 
efter a t der 1820 var faldet Højesteretsdom angaa- 
ende Ejendommen efter den tidligere Ejer Christian
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Mogensen Brix, d. 1807, og Hustru Elisabet Møller, 
d. 1813.

Endnu efter over 100 Aars Forløb herskede der 
Uvilje mellem de da stridende Parter Familierne 
Kronborg og Kjelgaard, hvilken jeg beflittede mig 
paa at jævne.

4. Jens Brix Vestergaard (1820—1893), Ejer af 
Vestergaard efter Faderen. Der er foran omtalt hans 
Tab ved Brændevinsbrænderierne; men vi skal her 
anføre, a t i hans Tid hørte der en Vindmølle til Ve
stergaard, hvilken laa ved Tisted-Chauséen paa 
Bakken Vest for Fjerritslev By. Vestergaard var og 
er landbrugsmæssigt set en meget skarpsandet Ejen
dom, men Jens Vestergaard forøgede dens Tillig
gende med ca. 17 ha Agermark købt fra Hovedgaar- 
den Aagaard9), og derved blev Vestergaard i Stand 
til at have sit store Hestehold. Da Vejen Tisted— 
Nørresundby blev anlagt, blev der i Fjerritslev og 
Blokhus 1844 oprettet Befordringsstationer paa Ru
ten Fjerritslev — Slettestrand — langs Stranden til 
Blokhus og derfra videre over Løkken til Hjørring, 
og i Fjerritslev og Blokhus skiftedes Forspand. Fra 
Tisted til Slettestrand var det, saa vidt jeg véd, Ku
ske og Heste fra Vestergaard, der besørgede Kørslen, 
og mellem Blokhus og Hjørring var det en Brevsam
ler H. C. Østergaard, der havde Kørslen i Entre
prise, medens min Farfar var Opsynsmand ved Be
fordringsstationen. Ogsaa paa Ruten Tisted—Nørre
sundby var der Postdiligencebefordring, og denne 
havde Jens Brix Vestergaard i Entreprise for saa 
vidt angik Strækningen 0. Svenstrup Kro—Tisted, 
og der skiftedes Heste i 0. Svenstrup, Fjerritslev og 
Skovsted. Ruten var ialt ca. 90 km lang og gik over
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Bjerget Nord om Han Vejlen; de store Diligencer 
var tunge, og der skulde holdes en Fart af % Mil 
i Timen, saa selv om Posthestene var store, stærke 
Klepperter, sled det stærkt paa dem i daarligt Føre 
eller Storm. Saa vidt jeg husker, havde Jens Brix 
Vestergaard 12 Postheste, hvoraf et Par var opstal- 
det i Skovsted til Udskiftning. Endvidere havde han 
Postkørselen Fjerritslev—Aggersund, der blev opret
tet 1860. Jens Vestergaard, der var en agtet og af
holdt Mand, var Landvæsenskommissær og i mange 
Aar Medlem af Tisted Amtsraad m. m. Hans barn
løse Hjem paa Vestergaard var overordentligt gæst
frit. 1851 blev han gift med Mariane Bonderup (1827 
—1898), Datter af den velhavende Skudehandler i 
Tranum Strandgaard Lars Nielsen Bonderup10) og 
Anne Kirstine Rasmusdatter. Efter Jens Vester- 
gaards Død havde Mariane Bonderup først Amts- 
raadsmedlem Mogens Brix Kronborg (1842—1927) 
og hans Hustru Mariane Nørgaard (Kronborg) fra 
V. Kjeldgaard til at bestyre Bedriften paa Vester
gaard for sig, og i de sidste Aar havde hun sin af
døde Mands Søstersøn, Peder Brix Kjelgaard fra 
Slettegaard og hans Hustru som Bestyrerfolk, og 
nævnte Kjelgaard blev hendes Efterfølger som Ejer 
af Vestergaard efter afholdt Auktion, ved hvilken 
Gaarden med inden- og udendørs Besætning kostede 
76.000 Kr. Jeg deltog i Mariane Bonderups Begra
velse ; der var 52 Vogne i Ligtoget og ca. 300 Menne
sker til Bords efter Jordfæstelsen.

5. Karen Brix Vestergaard (1825—1908), gift 
1849 med Peder Brix Kjelgaard (1819—1906), Ejer 
af Slettegaard.

*
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Foran er nævnt, at Peder Christensen Vestergaard, 
d. 1850, var gift med Else Kronborg fra V. Kjeld- 
gaard. Hendes Broder Christen Kronborg (1783— 
1853) var først gift (1812) med Degnedatteren fra 
Kollerup Elisabeth Birgitte Nørgaard (1787—1829) 
og derefter (1832) med Margrete Katrine Rasmus- 
datter (1809—1873). Han ejede fra 1811 til sin Død 
V. Kjeldgaard, som hans Fader 1784 havde købt for 
400 Rdl. kurant, og som 1832 blev ansat i Skifte til 
1800 Rigsbankdaler Sølv.

Blandt Christen Kronborgs Børn af første Ægte
skab træffer vi bl. a. Christen Christensen Kronborg, 
f. 1813, se nedenfor; Jacob Nørgaard (Kronborg), f. 
1815, d. 1893, Ejer af en Landhandel i Brovst 1842— 
1852, derefter Ejer af Aggersborggaard og 1870 
ogsaa af Vesløsgaard. Mange Efterkommere. I andet 
Ægteskab havde Christen Kronborg 4 Sønner og 1 
Datter, af hvilke skal nævnes: Lars Kronborg (1838 
—1911), Ejer af Aarupgaard i Kollerup S., og Mo
gens Brix Kronborg (1842—1927), Ejer af V. Kjeld
gaard, Medlem af Thisted Amtsraad.

Som man vil se, indtog Familierne Kjelgaard, 
Kronborg og Vestergaard en fremragende Position 
indenfor Landbostanden i Vester Han Herred om
kring Aar 1900.

*

Ovennævnte Chr. Kronborg, f. 1813, d. 1893, blev 
1837 gift 1° med Skudehandler i Tranum Lars Bon- 
derups Enke Margrete Katrine Rasmvsdatter, f. 
1796, d. 1837, og fortsatte Skudehandelen her indtil 
1869, da han købte Nørre Skovsgaard i 0. Svenstrup 
S. og døde som en meget rig Mand efter 1868 at
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være blevet gift 2° med Karen Christensdatter, f. 
1833, med hvem han havde Sønnen Mogens Brix 
Kronborg (1870—1901), der arvede N. Skovsgaard 
og døde ugift, samt Datteren Elisabeth Kronborg 
(1872—1954), der 1896 blev gift med Niels Thorvald 
Christian Isager (1873—1 9 ..) , der efterhaanden 
ejede Nørre Skovsgaard, Fuglsig ved Hjørring og 
sidst Kokkedal i 0. Han Herred m. fl.

I det foregaaende er gentagne Gange omtalt Skudehande
len fra Tranum Strandgaard. Omtrent 1760 byggede Gods
forvalter ved Bratskov Poul Pedersen Møller et Hus ved Tra
num Strand, som gennem mange Aar blev kaldt »Møllers 
Hus«, men senere »Strandgaarden«, og herfra drev han Skude
handel paa Norge. Han synes ikke selv at have haft Fartøj, 
og antagelig fragtede han en da i Tranum hjemmehørende 
Skude, som ejedes af Brødrene Erik og Just Mikkelsen, der 
1761 pantsatte deres Skude »Haabet« for 700 Rdl. til Oberst 
Grabow til Bratskov, men indfriede Laanet 1763 og pantsatte 
i Stedet Skuden »De fire Brødre« til samme og for samme 
Beløb11). 1770 solgte Oberstinde Grabow % af Skuden »De 
tre Brødre« samt Halvdelen af Pakhuset ved Tranum Strand 
til Erik Mikkelsen. Hun havde købt det 1766, og 1772 solgte 
Erik Mikkelsen Halvdelen af Pakhuset til Fru Speitzer til 
Aggersborggaard. Imidlertid havde Erik Mikkelsen det Uheld, 
at hans Skude forliste to Gange, hvorved han bragtes i Ar
mod 12 ), og han blev saa 1775 Strandfoged i Thorupstrand, 
hvor han døde 17771:i). Den efterfølgende Tranumskipper var 
Søren Nielsen, kaldet »Søren Forpagter«, der sejlede fra Tra
num paa Norge 1775, og som maaske havde Strandgaarden i 
Forpagtning.

Godsforvalter Poid Møller købte 1777 Herregaarden Skovs
gaard i Skellerup Sogn ved Hobro, hvor han døde 178511). 
Han var gift med Johanne Færs, og da de ingen Børn havde, 
overtog hans Broder Palle Møller Skudehandelen fra Tranum 
Strandgaard, men flyttede senere til Løgstør som Købmand, 
og Forretningen i Tranum fortsattes saa af disse Brødres 
Søstersøn Lauritz Andersen Bach (Møller) (1743—96) fra
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Serup ved Silkeborg. Han blev 1781 gift med Euphemia Jacobi 
Hansen (1752—1831), Præstedatter fra Hals, og de havde 9 
Børn, af hvilke her kun skal nævnes Sønnen Jørgen Møller. 
Lauritz Møllers Enke fik 1796 sin afdøde Mands Broder 
Bertel Møller (ca. 1751—1827) som Bestyrer og ægtede ham. 
Han var 1788 Ridefoged til Kokkedal og købte 1793 Hoved- 
gaarden Lundergaard i Jetsmark Sogn med Tiender og 365 
Tdr. Htk. for 44.000 Rdl. kurant, men solgte den atter 1797, 
da han flyttede til Tranum Strandgaard15).

I September 1807 begyndte jo den langvarige Krig med 
England, og Natten mellem 5. og 6. December forliste et stort 
engelsk Koffardiskib »William« af London, ført af Kaptajn 
Ralf Robson, paa Rejse til Reval med en kostbar Ladning 
Stykgods, navnlig Manufakturvarer som Silke og Atlask, 
Shawler, Musselin og andet, men ogsaa Galanterivarer og 
meget andet. Skibet, der antagelig er løbet paa Stenrevene 
»Bragene« ud for Bulbjerg, skiltes straks ad, og en Del af 
Besætningen inddrev som Lig sammen med Vragstykkerne 
og Ladningen paa Stranden fra Tranum til Blokhus og Pirups- 
hvarre. Strandfogederne fik nu travlt med at bringe det ind
drevne i Hus, men ogsaa mange andre helt inde fra Landet 
samt naturligvis Klitboerne fik meget travlt med at »malke 
den blaa Ko«, og det endda ret aabenlyst, saa der i over 100 
Aar efter gik eventyrlige Fortællinger om da »Sirtsskibet« 
strandede, og i mange Aar berejste Jødekræmmere Egnen 
for at opkøbe de mere værdifulde Ting, blandt andet Knip
linger, som Klitboerne havde pyntet Mælkehylder i Stuerne 
med. Peder Brix Kjelgaard i Slettegaard (1819—1906) for
talte mig engang, at hans Svigerfader Peder Christensen Ve- 
stergaard i Fjerritslev10) hentede sig et Læs af det iland
drevne Gods paa Stranden, og Bertel Møller i Tranum Strand
gaard fyldte sin Skude, som om Vinteren var sat tom op paa 
Stranden, med Varer fra Strandingen. Efter Auktionen, der 
holdtes i Tranum i 5 Dage i Januar 1808, og hvor der endda 
ikke blev udsolgt, kunde Bertel Møller jo saa afhænde det, han 
havde i Skuden sammen med det, han købte ved Auktionerne, 
uden at det vakte Øvrighedens Mistanke. For øvrigt skal 
Auktionskataloget fra Tranum være bortkommet, hvorimod 
det fra Hvetbo Herred findes i Landsarkivet i Viborg, og 
omregnet i Nutidsmønt indbragte Auktionerne over 370.000 
Kroner17).
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Under Krigen 1807—14, da engelske Krigsskibe patrolle- 
rede i Skagerrak, blev den danske Skudebandel paa Norge jo 
ret indskrænket, idet Englænderne opbragte mange af Sku
derne, saaledes 1809 Mogens Brix Kjelgaards Brig »Christian 
og Elisabet« fra Siettestrand, der førtes af Poul Andersen 
Bisgaard fra Øsløs, som senere blev Kaperfører fra Løkken 
og Skudehandler i Lønstrup. Briggen, der var ladet med 
Landbrugsprodukter, førtes til Gøteborg og blev her solgt. 
Den blev senere hjemmehørende i Arendal.

Fra Freden 1814 til en ny Toldtraktet med Norge kom i 
Stand 1826, var Skudehandelen standset, og dette i Forbin
delse med Statsbankerotten 1813 ødelagde vel nok Bertel Møl
lers Økonomi, men hans Brodersøn Jørgen Møller (1793— 
1883), der 1826 havde købt Nørre Skovsgaard, og som maa- 
ske med sin Hustru Oline Hviid fra Jægerum i Brovst Sogn 
havde faaet Midler, fik en Akkord i Stand med Bertels Kredi
torer.

1834—36 var som foran nævt Lars Nielsen Bonderup Skude
handler i Tranum Strandgaard, hvor han efterfulgtes af 
Christen Kronborg, der 1869 købte Nørre Skovsgaard18). 1862 
traadte jo Næringsloven i Kraft, og saa vel i Brovst som i 
Aggersborg blev oprettet store Købmandsforretninger, som 
slog Grundlaget for Handelen i den afsidesliggende Tranum 
Strandgaard bort, og efter 1836 hørte der vist ikke Skuder 
hjemme her. De følgende Personer var almindelige Købmænd, 
nemlig Thomas Christian Hoffmann (1799—1854), der 1842 
fallerede i Løkken som Vendsyssels største Skudehandler10) 
og derefter flyttede til Tranum Strand, hvor hans Søn Peter 
Christian Hoffmann (1824— ), der 1858 gik fallit som
Skudehandler i Løkken, sammen med sin Søsters Ægtefælle 
Hans Svarrer (f. 1850) ogsaa en Tid o. 1870 drev Handel, 
og den sidste Købmand her var Strandfoged Kjeld Pedersen 
fra Nibe, der havde været Handelsbetjent i Løkken, og som 
o. 1875 drev en ganske lille Købmandsforretning ved Tranum 
Strand.

*

Da den nye Vej mellem Tisted og Nørresundby 
1840 var anlagt, tabte Ruten fra  Herredsskellet ved
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Aarup Bro over Brøndum og Udklit, nord om Han 
Vejlen til Thy, sin trafikale Betydning, og den privi
legerede Kro blev derfor flyttet til Fjerritslev, hvor 
der som foran omtalt ogsaa 1844 oprettedes en Be- 
f  ordringsstation paa Ruten Tisted, Fjerritslev, langs 
Stranden til Løkken og Hjørring, og samtidig op
rettedes en saakaldt »mindre« Postekspedition i F jer
ritslev, hvilken betjentes af Kroejeren Jens Henrik 
Poulsen-0) . Efter at denne Postekspedition 1850 var 
blevet udvidet til en regnskabsførende Ekspedition, 
solgte Poulsen o. 1865 Kroen til en Laursen(?), og 
byggede et Posthus omtrent overfor Kroen, hvilket 
var i Brug, til Posthuset ved Jernbanestationen byg
gedes 1897. Tingstedet blev ogsaa flyttet fra Brøn
dum, og 1781 nævnes »Tinghuset« i Fjerritslev, men 
herfra flyttedes det o. 1835 til et nybygget Ting- og 
Arresthus samt Herredsfogedbolig i Skerpinggaard 
i Kettrup Sogn, hvor det forblev til 1910, da det 
paany flyttedes til Fjerritslev.

Man har vel først i 1830’erne ikke kunnet se den 
Udvikling, der vilde ske i Fjerritslev, naar den nye 
Vej Tisted—Nørresundby kom, og i Kettrup var der 
i 1820’erne kommet en Art Kulturcentrum, idet der 
her 1824 var kommet Distriktslæge og Apotek, og nu 
kom der Tingsted med Herredsfoged og Kontorperso
nale, to Sagførere og 1858 Sparekasse.

Imidlertid voksede Fjerritslev Aar for Aar, og en 
næsten amerikansk Udvikling kom, da Jernbanen 
Aalborg—Fjerritslev 1897 afløste tidligere Tids Dili- 
gence-Postkørsel og Fragtkørsel til og fra Agger
sund, hvortil der først i 1860’erne kom Dampskibs
fa rt og opstod flere betydelige Forretninger. Fjer- 
ritslevs Opkomst befordredes jo ogsaa yderligere ved 
Aabningen af Tistedbanen 1904.
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Allerede 1893 fik Byen et lille Sygehus og 1922 et 
Amtssygehus, Kommuneskole kom her 1887, Apote
ket i Kettrup flyttedes hertil 1898, og samtidigt fik 
Distriktslægen Bolig her, ligesom F jer rit slev Bank 
oprettedes. 1900 oprettedes en Realskole med den se
nere Sognepræst i Ringkøbing Fledelius som Besty
rer, 1904 flyttedes Sparekassen fra Kettrup til Fjer- 
ritslev, 1907 fik Byen Kirke og Kirkegaard, 1908 
Andelsmejeri, 1913 Elektricitetsværk, 1922 Vand
værk og 1931 Andelssvineslagteri. Jævnsides med 
Oprettelsen af disse Virksomheder er der naturligvis 
fremstaaet en Række Handels- og Haandværker- 
bedrifter ligesom ogsaa industrielle Virksomheder m. 
v., og da den overvejende Del af Byen er anlagt paa 
Gaarden Vestergaards Omraade, er denne Gaard, der 
1916 af Peder Brix Kjelgaard solgtes uden Besæt
ning til et Konsortium for 70.000 Kr., nu næsten helt 
udstykket, og Fjerritslev har 1955 ca. 2000 Indbyg
gere.

Endnu skal anføres, at da Jernbanen til Nørre
sundby anlagdes og Stationsbygningen 1897 opfør
tes, søgte nogle Næringsdrivende ved Aggersund- 
vejen at forhindre, at der blev lagt en Gade fra Jern
banestationen til Fjerritslev—Tisted Chausséen, alt- 
saa parallelt med Aggersundvejen. I dette Øjemed 
købte de en Grund lige overfor Stationen og opførte 
her en stor Kørestald, der kunde karakteriseres med 
de Ord, Forfatteren M. Goldschmidt 1865 bruger om 
Skagens nye Kirke: »Et Forsøg i Æstetik der Häs- 
liches«. Men Gaden kom alligevel, kun et lille Stykke 
længere mod Vest.
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Noter:
1) I Matriklen 1688 anføres 20 Gaarde og 14 Huse med Jord 

under Fjerritslev Ejerlav.
2) Hofmans Fund. VI 289. 29. Juli 1726 fik Klostret kgl. Til

ladelse til at sælge denne Gaard, der var sandføget og 
kun havde Htk. 2—0—2—2. (Kronens Skøder).

3) Det er Matriklen af 1688.
4) Selv om det er den sædvanlige Opremsning i Skøder, skal 

man dog bemærke, at der har været en Sø Øst for Fjer
ritslev Kro og lidt Syd for Chausséen til Aalborg.

5) Prisen paa Gaarden er ikke angivet.
°) Se Kortet S. 133 i min »Vendsysselske Veje« og Teksten 

S. 107 ff.
7) Callundan i Brøndumgaard fik 15. Novbr. 1793 Bevilling 

til Krohold. Der var da ingen privilegeret Kro mellem 
Aabybro Kro og Tisted, skrives der, men der var i hvert 
Fald uprivilegerede (Smugkroer). Callundan er antagelig 
den Ole Tideman C., der døde som Møller i Nibe 1807.

8) C. Klitgaard: »Slægtens Saga«, S. 12 ff., Aalborg 1898.
9) Her byggede Peder Brix Kjelgaard en Gaard »Over- 

gaardz 1916, da han havde solgt Vestergaard. Han døde 
1934.

10) Lars Bonderup fik 1834 Bevilling til at drive Skudehandel 
ved Tranum Strand og drev en Del Forretning paa Norge 
og England. Død o. 1837.

11 ) Han Herredernes Skøde- og Panteprotokol.
12) »Jydske Efterretninger« 28/1775.
™) a. St. 37/1777.
14 ) Skifte i Dronningborg Amts ekstraord. Boer 1785—88. 
ir>) Optegnelser hos Dr. med. Jørgen Møller, Kbh. 1934, og

Hauch-Fausbøll : »Slægtsbog« S. 6.71.
1G) Se foran.
17 ) Se »Vendsysselske Aarbøger« 1935, d. 96 ff.
18) Se foran.
10) »Vendsysselske Aarbøger« 1949, S. 179.
20) Hans Søn Frederik Ivendorff Poulsen fik 1879 Post

mesterembedet mod at overtage Pensionsforpligtelsen til 
sin Moder, og han var Postmester i Fjerritslev i over 40 
Aar og mindes af mange som en Original, en »Bulder
basse« a la Postmesteren i Ingemanns »Landsbybørnene«, 
men inderst inde en brav og god Mand, der vel gøede, 
men ikke bed.



TILSTED VANDMØLLE.
Af H. STØVRING-NIELSEN

BÆKKEN, der løber gennem Tilsted, har i særlig 
grad formået at give byen et hyggeligt og idyl

lisk præg. I ældre tid fyldtes dens leje af en betyde
lig større vandstrøm. Fra sit udspring under Næ
strup bakker ledtes den mod nordøst og fik tilførsler 
fra Fils enge og de to store mosedrag, Aarkær og 
Bredkær. Gennem selve landsbyen indrammedes bæk
ken af den udyrkede grønning, der kaldtes gaden. 
Gamle folk kan endnu bruge udtrykket »æ gaaed«. 
Her lå i lange rækker byens gårde og »gadehuse«.

I flere hundrede år drev bækken Tilsted og Drags
bæk møller. Nordligst i byen, hvor den løber ind i 
den brede Tilsted-Fjorddal, danner den et knæ, hvor
efter løbet går stik mod øst ud i fjorden. Ved knæet 
lå Tilsted Vandmølle. To lokalitetsnavne, Møldam og 
Støvdal, fortæller om dens virksomhed, og svære 
egeplanker lige under jordsmonnet øst for Tilsted 
Møllegaard afmærker endnu dens plads. Det var en 
underfaldsmølle med een kværn, hvis sten var om
kring 2^2 alen i diameter.

Det er umuligt at tidsfæste møllens oprindelse, der 
kan ligge mellem Valdemar Atterdag og Christian 
den Anden*). Vi finder den første gang nævnt i en

*) Møllen kan være langt ældre end her antydet; se i øv- 
rigt årbog 1939, side 163 ff.
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Ved træet nedenfor laden til venstre er der endnu 
egepæle i bækken. Her lå Tilsted vandmølle. Fla
den foran er mølledammens bund, længere tilbage 

ses fjorddalen og i baggrunden Torp.

præsteindberetning fra  1568 i Aalborg bispearkiv. 
Heri fortælles, at adelsmanden Erik Lykke ejer 2 
gårde, en mølle og 3 gadehuse i Tilsted (samt en 
gård i Silstrup).

Erik Lykke var søn af Ejler Lykke og Karen 
Krabbe til herregården Torp i Ræer, af hvem han 
arvede Vejerslevgaard på Mors med bøndergods. Han 
opholdt sig meget ved hoffet og fik af kongen over
draget forskellige hverv. 1557 blev han sendt til Ka
lundborg for at passe på den fangne konge, Christian 
den Anden. 1559 holdt Kong Frederik den Anden på 
Københavns Slot bryllup for Erik Lykke og jomfru 
Kirstine Nielsdatter Rotfeldt, med hvem han fik
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halvdelen af herregården Bratskov i Brovst med en 
del bøndergods. Ud over dette ved man kun lidt om 
Erik Lykke, og hans dødsår kendes ikke. Måske er 
det gået ham, som det ved den tid gik flere af Lyk- 
kerne, at han har brugt mere, end han havde råd 
til, stiftet gæld og forødt sit gods. 1599 omtales i 
Tilsted »en liden vandmøl, som er adelens«, men eje
ren nævnes ikke. Mølleren hedder Poul Poulsen. I 
1603 afløses han af Oluf Andersen. Der er ingen 
avling, men for malingen er møllen skyldsat til 12 
td. Hartkorn.

Erik Lykkes gods i Tilsted overgik omkring 1600 
til kronen og blev lagt under Sejlstrup Slot i Vend
syssel, der var et kongeligt len, og i slottets jorde- 
bøger kan godset, der altid opføres samlet, identifi
ceres. Det lå nordligst i Tilsted by omkring møllen. 
Den ene af gårdene var Østergaard, der da havde 
13 td. hartkorn. Den anden gård, der kun var halv 
så stor, blev senere lagt sammen med Tilstedgaard. 
I den boede der en Mand, der hed Bertel Nielsen. 
Han gik i armod og flyttede 1650 ind i det ene af 
de tre gadehuse. Dette hus med en lille toft, kaldet 
Bertels toft, blev senere lagt til møllen. De andre to 
gadehuse er nuværende matrikel nr. 23 og 24.

Træværket i møllen var stadig udsat for vandets 
ødelæggende virkning. Af lensregnskaberne frem
går, at man cirka hvert tiende år har måttet forny 
store dele af tømmeret, der mest var egetræ. Efter 
hver reparation måtte mølleren fremskaffe 4 vel
agtede bønders skriftlige udsagn om, at reparatio
nen var nødvendig, og at den havde fundet sted. Når 
dette dokument sammen med kvitteringer for det 
indkøbte materiale blev afleveret til lensmanden på 
Sejlstrup, fik mølleren sit udlæg refunderet.
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1609 bevidnede 4 gårdfæstere, Jens Christensen i 
Tilsted præstegård, Mads Nielsen, Chr. Michelsen og 
Peder Pedersen i Lyngbjerggaard, at mølleren havde 
ladet akselen forny. En kræmmer i Tisted leverede 
tømmeret :
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»Anno 1609 solde jeg Volle Andersen i Thelsted 
Mølle En Jegi Bielck for 6 mark Danske. Chresten 
Jensen. Egen Haandt.«

1611 bevidnes, a t der er bekostet en ny »uder Møli 
Hyffuel.«

»Anno 1611 solde jeg Volle Andersen y Tillstedt 
møli 2 thølter dieler*) for 15 mark Danske. Oluff 
Staphensen, Egenn Handt.«

1622 blev inderhjulet fornyet. Christen Tømmer
mand i Sperind udførte arbejdet på 3 dage, og Mads 
Mikkelsen i Tinggaard i Sjørrind, der var delefoged 
i Thy og Mors for lensmanden på Sejlstrup, var med 
til at udtage tømmeret.

Af den elendighed, der var en følge af vor del
tagelse i 30 års krigen 1625—29 med nederlag, be
sættelse og udplyndring, fik Thyland som bekendt sin 
rigelige del. I lenenes mandtal over fæstebønder no
teredes i de følgende år vedtegningen »forarmet« 
efter en hidtil ukendt målestok. I Tilsted sogn var 
i 1630 10 gårdmænd og 4 husmænd så forarmede, 
at de ikke kunde svare landgilde. Samme år betegnes 
møllen som »øde og forfalden; kan ikke give i aar 
uden den halve del af skylden«.

1632 blev møllestenene fornyet: »Kiendes Jeg Pe- 
derNielssøn Gryss (Gris), Borger og Raadmand i Ti- 
sted, a tt eftersom aff mig kiøbtt ehr en paar Mølle 
stien thill Tielsted Vandmølle, til Seilstrup liggendis, 
som Olluff Anderssøn i forbemeldte mølle paa sin 
gunstige och kiere lensmand Velb. Reinholdt Heiders- 
dorff, lensmand thil Seilstrup hans wegne mig aff 
kiøbtt haffuer thil møllens fornødenhed och for 
samme paar stien haffuer meg giffuet 16 slette dal-

*) fra tysk, fjæl, egentlig samme ord som tilje.
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1er. Det thil Vidnisbyrd haffuer Jeg min Signett her 
neden Under Thrøgtt. Datum Tisted den 12 aprilis 
Anno 1632.«

1634 opgav Oluf Andersen fæstet og flyttede ind 
i det gadehus, som lå nærmest møllen, og som den 
nye fæster, Christen Christensen, overlod ham. Her 
døde 1662 en kvinde ved navn Else Olesdatter Møller, 
vel nok den gamle møllers datter.

Christen Christensen overtog møllen i en slet til
stand, og det skyldes nok hans initiativ, at der i 
1635 blev afholdt 2 synsforretninger med påfølgende 
tingsvidner. Mandagen den 13. april vidnede 4 gård- 
mænd fra Tilsted på Hundborg herreds ting, at de 
dagen før havde synet Tilsted mølle og fundet den 
»nedbrøsten«. En del af tømmeret var aldeles øde og 
fordærvet. Straks efter indkøbtes i Tisted hos Chri
sten Jensen og Lars Christensen Kræmmer: 8 stk. 
12-alen træer, 2 stk. 10-alen, 11 stk. 7-alen, 2 stk. 
6-alen, 8 stk. savdieller, 3 egeplanker og y? kasse (50 
stk.) loftsøm*). Det hele kostede godt og vel 5 rigs
daler. Anders Nielsen Tømmermand i Tisted kvitte
rede 12. oktober for arbejdslønnen — 3 mark.

Men så var det galt med mølledammen. Mandag 
den 14. december vidnede igen 4 mænd på herreds
tinget, a t de tirsdagen før havde synet møllen »og 
saa der mølledammen at være udbrøsten paa den 
Øster side fra den sønder ende og nør ad 15 alen 
lang, og jorden at være fraløben af vandet til 15 alen 
norder, og der fra fornævnte sted og nør ad til bin
dingen ved møllehuset er demningen moxen hen 
slet.«**)

*) gammel betegnelse for søm, der brugtes til bygnings
arbejde.

**) dæmningen var næsten helt ud jævnet.
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1643 måtte lensmanden på Sejlstrup, Sten Bille, 
punge ud til endnu større reparationer på møllen. 
Indkøbene, som delefogden Mads Mikkelsen i Ting- 
gaard var med til at foretage, omfattede 3 tylt diel
ler, 14 egetræer, 2 egebjælker, 4 egeplanker og 2 ege- 
fjæl, svenske søm og lister, hvilket tilsammen beløb 
sig til 9 rigsdaler 8 skilling.

Leverandørerne, fra hvem der foreligger kvitterin
ger, var købmændene Niels Ibsen, Christen Pedersen 
Vibbestoft, Niels Nielsen og Morten Jensen, alle af 
Tisted, samt Thøger Poulsen i Nordentoft mølle. Ar
bejdet udførtes denne gang af Jep Knudsen i Drags
bæk mølle for en betaling af halvsjette sletdaler. Af 
følgende passus i lensregnskabet får man indtryk af 
dets omfang: »først det uderst og Inder hiull aff Ny 
med all sin behøer, 2 Egge plancher udi møllen ind
lagt, 8 Egge peelle under Møllerinden og huset slagen 
og dreffuen, Gaufflen og Rinden forf ærdiget og gjort 
af Ny efter bevises indhold.«

Christian I Vs seneste regeringsår var en ulykkelig 
tid for land og folk. De uheldige krige og den lige så 
uheldige økonomiske politik ramte bønderne hårdt og 
bragte mange af dem til tiggerstaven. Lensregnska
berne fra disse år bugner af bilag med klager fra 
bønder, der ikke kan svare landgilde og skat. Mange 
forlod ejendommene og lod dem ligge udyr kede hen. 
Et år var 14 gårdmænd i Tilsted sogn så forarmede, 
at de intet kunne yde. En sådan tilstand måtte selv
følgelig også mølleren mærke. I årene omkring 1645 
svarede Christen Christensen kun fjerdedelen af sin 
landgilde, og i 1650 opgav han fæstet og flyttede ind 
i et af gadehusene.

For at skaffe penge, især til krigsførelsen, havde
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kongen lånt penge, hvor de var at få, og derved skaf
fet riget en betydelig gæld. Til dækning af denne 
»rigens gæld« udlagde man nu store dele af kronens 
gods. 1651 udlagdes således en del af Sejlstrup slots 
bøndergods. Derved deltes Erik Lykkes gods i Til
sted. Østergaard blev sammen med delefogedgården 
Tinggaard i Sjørind udlagt til en mand i Kiel, den 
anden gård og gadehusene til en kaptajn Strutz, og 
Tilsted Mølle til en mand i Skaane, der hed Christen 
Lund.

Den gamle vandmølles kværn sang nu sin svane
sang i den stille dal. Peder Andersen Møller, der 1650 
havde overtaget fæstet, fik skylden nedsat til 6 td. 
hartkorn. Christen Lund i Skaane har sikkert ikke 
ofret møllen mange tanker endsige penge til vedlige
holdelse, hvilket nok kan undskyldes, da han sikkert 
ikke har fået en øres indtægt af den.

1680 er møllen tildømt kongen for resterende skat
ter. Den kaldes da »et øde møllested med noget ringe 
ejendom«, ansat til 1 td. hartkorn og bortfæstet til 
Jens Simonsen Bøjfoged (budfoged, ansat som hjæl
per for sognefogden til a t »boje« (tilsige) bymæn- 
dene til møde eller arbejde. Bestillingen ophævedes 
ved lov af 4. marts 1857).

1683 blev møllen sammen med en stor del bønder
gods i Thy udlagt som ryttergods til underhold for 
oberst Stiircks regiment.

I modelbogen fra 1686 hedder det: »Tilsted mølle 
befindes nu at ligge øde, og saafremt den i fremtiden 
skulle opbygges, som er imod forhaabning, at det 
sker eller kan ske, da a t svare af sin maling 2 td. 
1 skp.«

Jens Simonsen er den første, der driver landbrug 
på stedet. I 1684 har han en hest, en ko, 4 får, et
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svin og et par bistader. Han var i 3 år fritaget for 
afgift imod at opføre bygningerne, der bestod af: 
Raling 5 fag, lade og stald 7 fag. Jens Bøjfoged døde 
1700, og hans søn, Simon Jensen, overtog fæstet.

1716 bortsolgtes ryttergodset i Thy ved auktion. 
Møllen blev solgt til Mikkel Thomsen, borger og ind- 
vaaner i Tisted, for 82 rdl. Ved hans død et par år 
senere arvede hans moder stedet, som hun 1721 skæn
kede til Tisted kirke. Hendes gavebrev gengives her 
efter originalen, der opbevares i Tisted præstearkiv 
(landsarkivet, Viborg) :

»Kiendes jeg underskrevne Anne Michels Datter, 
Salig Jacob Lauritzen Thindstrups Efterladte i Thi
sted, og hermed for alle vitterlig giør, at som den 
Almægtige grundgode Gud fra min Barndom og hid
indtil f  aderligen haver givet mig min beskikkede Deel, 
det jeg og vil haabe til min Udgang af Verden naadig 
a t nyde; Saa haver jeg, der i min høye Alderdom er 
uden Mand og Livs-Arvinger, billigt været betænkt 
paa, ligesom i H jertet saa og i Giemingen, a t be- 
kiende saadan Guds usigelige Barmhjertighed, og 
derfor af fri Villie og med velberaad Hue, givet og 
foræret til Thisted-Kirke, ligesom jeg og hermed gi
ver og forærer, een mig tilhørende Boelig, beliggende 
udi Tilsted Sogn og Bye, som staar indført i nye Ma- 
tricul for 7 Skpr. 1 Fkr. 2 Alb. Hartkorn, og nu be
boes af Simon Jensen, tilligemed et Gade-Huus der
til, han og i Brug haver, som ey i Matriculen for 
noget er taxeret, hvilken Boelig og Huus mig arve- 
ligen er berettiget, efter min Salig Søn Michel Tho- 
mesen, som det paa holdende Auction over Kongl. 
Majestæts Rytter-Gods kiøbte, efter Høyst-bemeldte 
Kongl. Majestæts givne Skiøde af 12te Oktobr. 1716,



32 H. Støvring-Nielsen:

Til ydermere Bekræftelse haver jeg dette egen
hændig underskrevet og mit Zignette hostrykt, samt 
venlig ombedet min kiære Laugværge her paa Stedet, 
Sr. Henrich Frandsen, samt Høyt-ærede Thomas An
dersen og Niels Madsen Pouelsen, med mig til Vitter
lighed at underskrive og forseigle. Thisted, den 24 
May 1721. A. M. D.«

Gavebrevet er i sin helhed trykt 1759 i Hofmans 
Fundationer, Tome IV, side 411, hvor der på grund 
af en fejllæsning står Thisted sogn i stedet for Til
sted sogn.

Anne Michelsdatter døde 1722 efter at have været 
gift 2 gange. Hun havde været jordemoder og ved 
den håndtering bragt 500 børn til verden.

Simon Jensen døde 1727, og hans enke giftede sig 
samme år med Anders Andersen fra Sperind, der 
overtog fæstet. Han døde 1772 og efterfulgtes af Jens 
Poulsen fra Hassing, som var gift 3 gange, og som 
sammen med en voksen søn døde i året 1800 af den 
pest, der da bortrev en tiendedel af sognets beboere. 
Enken giftede sig med den efterfølgende fæster, Jes
per Mikkelsen Dahl fra Heltborg, der er oldefader til 
den nuværende ejer af Tilsted Møllegaard, som lig
ger der, hvor den gamle vandmølle lå.

I medhold af lov af 24. april 1860 om afhændelse 
af nogle kirkers og offentlige stifteisers gods gav 
Tisted Kirke i 1867 skøde til fæsteren på mølle
ejendommen, der i den nye matrikel af 1844 var sat 
til 1 Td. 5 skp. 2 fdk. 2y ,̂ alb. hartkorn, for 1282 rdl. 
mod en årlig ydelse af 3 td. byg til kirken.
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I amtets contributionsregnskab for 1758 blev ejen
dommens mølleskyld, 2 td. 1 skp. hartkorn, slettet, 
og følgende note tilføjedes: »Dette mølleskylds hart
korn er rettelig udeladt af 1758 års jordebogsregn
skab, siden derpå er bevilget at oprejse en vejrmølle 
og deraf svare alle kgl. skatter efter kgl. allem, resol. 
dat. 9. novbr. 1757 og com. coll, ordre, dat. 19. dito.«

Tilsted vejrmølle blev først bygget i 1879, og ind
til da fik folk fra Tilsted deres korn malet i Klatmølle 
i Torsted, hvortil en nu nedlagt vej var udlagt.

H. Støvring-N ielsen.
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Præsteindberetninger 1568, 1599 og 1657.
Sejlstrup Slots lensregnskaber og jordebøger.
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Matrikler og andre hartkornslister.
Ryttergodsjordebøger i rigsarkivet.
Jordebøger på udlagt gods i Jylland 1648—52.
Markbogen 1683.
Modelbogen 1686.
Kronens skøder.
Tisted præstearkiv i landsarkivet.
Kirkebøger.
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H JO R TD A L K IR K E
1580— 1638 

Af C. KLITGAARD

Min Tak til Direktionen for Carlsberg fondet 
for Støtte til mine nordjydske Arkivstudier.

I VESTER HANHERREDS nordøstlige Spids ud mod 
Havet ligger det af Sandflugt stærkt hærgede 

Hjortdal eller Hjortels Sogn, og nogenlunde midt i 
Sognet ligger den gamle lille Hovedgaard Slettegaard 
samt Sognets Kirke.

Sandsynligvis er Sognet blevet delvis ødelagt af
Sandflugt allerede i første Halvdel af 1500’erne, thi 
i det saakaldte Klemmebrev af 9. Maj 1555 bestem
tes det, at Hjortdal Kirke skulde nedbrydes, og Be
boerne fra  Hjortdal og Hedegaard skulde søge Kolle
rup Kirke, medens Folkene fra Sognets østlige Del 
— Svenstrup og Torup — skulde søge Lerup Kirke. 
Men Beboerne i Hjortdal Sogn vilde ikke af med 
deres Kirke, og det gik da her som adskillige Steder, 
at Kongen 1558 gav Tilladelse til, at Sognedelingerne 
bortfaldt, og de dødsdømte Kirker fik Lov at blive 
staaende. Henimod Aar 1600 synes det a t være blevet 
særlig slemt med Sandflugt i denne Egn ; af Præste- 
indberetninger 1625 ser vi, at otte Gaarde i Hingel-



Hjortdal Kirke. 35

bjerg i Kollerup Sogn var aldeles øde saa nær som 
Jord til 1 Td. Byg og '/■> Td. Havre, hvilken var op
brudt af Heden; Byen Andrup, der bestod af fem 
Gaarde, var ligeledes »slet aldeles øde«, og der kunde 
kun saaes i/? Td. Havre til den, og Byen Borup, der 
bestod af tre store Selvej ergaarde, var saa øde, at 
der hverken var Huse eller Folk paa Stederne, hvad 
ogsaa var Tilfældet med den store Gaard Faarekole. 
Disse Steder laa lige vest for Hjortdal Sogn, til hvil
ket deres Jorder stødte, og i dette Sogn var Sand
flugten sikker ligesaa ødelæggende, thi 1625 skriver 
Sognepræsten Jørgen Knudsen Rib er1), at han har 
det ringeste og vageste Kald i hele Stiftet, for en hel 
By (o: Hjortdal) er af Sand slet øde foruden (o: saa 
nær som) et ringe Værsted (o: Husmandsbrug). Præ- 
stegaarden var helt ødelagt paa Ager og Eng og 
Tørveskær, saa der var kun Jord tilbage til 6 Tdr. 
Korns Udsæd, og det led daglig af Sandflugt. Af 
Præstegaardens Bygninger var kun tilbage et lille 
Stykke Hus vurderet til 4 Sldr., i hvilket der boede 
en fattig Mand, som tidligere havde givet en aarlig 
Afgift af 3 Tdr. Byg og 1 Skaalpund2) Smør, men 
det kunde han ikke mere yde, thi Sandet overløb 
hans Mark, saa han undertiden kun avlede lidt og 
undertiden slet intet. Kongen havde benaadet Præ
sten med Hjortdalsgaards Jord uden Afgift; den 
havde tidligere svaret en Afgift af 1 Lispund Smør3), 
men i 30 Aar havde den ligget øde som Følge af 
Sandflugt. Da Sognefolkene var ganske forarmet af 
samme Aarsag, kunde de ikke yde deres Tiende til 
Kongen, Kirken eller Præsten lige saa lidt som deres 
Fæsteafgifter til Jordegodsets Ejere, og den sølle 
Præst maatte nøjes med, hvad han kunde faa.
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Under saadanne Forhold forstaar man, at Sogne
præsten Hr. Christen Olufsen ved Aar 1600 forlod 
Kaldet og rejste til Norge, og det stod ledigt i to Aar, 
men han vendte dog maaske tilbage til Hjortdal, thi 
hans Enke ægtede den følgende Præst Hr. Jens Jen
sen, som i hvert Fald var her 1610, da han under
skrev Hyldingen af Hertug Christian. Da Præste- 
gaarden i Hjortdal var ødelagt, fæstede Hr. Jens 
Kirkens Gaard Hedegaard i samme Sogn, og her 
boede ogsaa de følgende Præster som Fæstere. Hjort
dal Sogn blev 1823 annekteret til Kollerup, og dets 
Kirke og Kirkegods var forlængst af Kronen solgt til 
Private4). Var Boligforholdene ringe for Hjortdal 
Præst ved Aar 1600, var de vist endnu ringere for 
Sognedegnen, han boede i en Jordhytte.

Disse begrædelige Forhold maa haves i Erindring, 
naar vi nu gaar over til at omtale Hjortdal Kirke 
noget nærmere paa Grundlag af dens Regnskabsbog 
1583—1639, der findes i Landsarkivet i Viborg.

Hjortdal Kirke bestaar af Kor og Skib samt Taarn 
mod Vest og Vaabenhus mod Nord. Kor og Skib, der 
har Bjælkelofter, er fra romansk Tid (Rundbuestil, 
o. 1150) af Granitkvadre med Skraakantsokkel ; 
Taarnet, der tidligere har været noget højere, men 
antages at være nedbrudt i 1800’erne (paa dets Syd
side staar 1878) og nu kun er lidt højere end Skibet, 
er fra Middelalderen, og Vaabenhuset af raa Granit 
og Mursten er forholdsvis nyt, men har afløst et 
ældre. I Korets og Skibets Mure ses flere Monoliter 
(Overliggere) fra flyttede Vinduer, idet Murene er 
blevet omsat5.

Altertavlen blev 1593 »fornyet« med Bekostning 
2 Dir. 6 Sk., men den nuværende, der er i Barokstil,
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er 1702 skænket af Niels Jensen Manstrup til Slette- 
gaard, død 1702, og Hustru Else Pallesdatter Griis<>), 
og Prædikestolen har hendes Fader Palle Griis til 
Slette, der havde Kirkens Korntiende i Fæste, ladet 
Kirken bekoste 1592 for 14 Dir. 3 Mk. 3 Sk. 2 Alb. 
Den er et godt Snedkerarbejde i Ungrenæssancestil 
med ejendommelige træsnitagtige Relieffer, og 1598 
bekostedes der en »Himmel« (Hængeskærm) over 
den. Paa Prædikestolen staar med Versaler: Thene 
Predicke Stol lod velbørdig Mand Pali Griis giøre, 
for Mennisken skal Guds Ord af then høre. 1592, 
C. I. S. M. V. S.

Alterstageme. 1638 gav Sognepræsten Jørgen 
Knudsen Riber 2 Stager af Tin til Kirken, men de 
nuværende store Messingstager er antagelig købt 
o. 1708 og har tilhørt det da opløste Skomagerlav 
i Aalborg. Paa den ene staar : »Dette er menige Sko- 
magerlaugsbrødre dieris Lyse Stager her i Aalborg, 
d. 17de September 1671« og derunder Billedet af en 
højhælet Sko. Paa den anden er Billedet af et Hjerte, 
i hvilket Bogstaverne BS og CTS samt paa Hjertets 
Sider 16—71 og derunder en Sko7).

Døbefonten er af Granit og vist af samme Alder 
som Kirken (romansk Stil) og har en Rundbuefrise 
om Kummen ; Daabsfadet er af presset Messing med 
Maria Bebudelse i Bunden. Paa dets Rand er ind
ridset I. H. S. (Jesumogram) 1695 MD (vist fejl
skrevet for SMD), og det er givet af salig Albert 
Jensens Enke Sidsel Mickelsdatter boende i Ind- 
strup8).

Kirkeklokken er fra  Tiden henimod Aar 1450—75 
og lavet af samme nordjydske Støber, P. L. P., som 
har støbt Klokken til Kollerup Kirke. Indtil 1634
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hang Hjortdal Klokke i Taarnet, men blev da op
hængt i en Klokkestol (»Klovns«) øst for Kirken, til 
hvilket købtes Ege- og Fyrretræ i Blokhus for 30 
Sidir. To Vogne bragte det iland fra Skuden til »Blok
huset«, og 12 Vogne kørte det derfra til Hjortdal, 
hvor Kirken betalte 2 Sidir. for at faa Klokken hej
set op i Stolen. Senere — antagelig i 1890’erne — er 
Klokken atter blevet ophængt i Taarnet.

Kalk og Disk. 1586 havde Kirken en Sølvkalk og 
en Tindisk, men 1597 købtes for 2 Mark en Tinkalk, 
da Sølvkalken var blevet stjaalet, og først 1601 fik 
Kirken Raad til at købe en ny Sølvkalk, hvilken Ud
gift er indregnet i en Del andre og derfor ikke kan 
angives. Kalken blev omlavet og forgyldt indvendig 
1703 og blev senere forhøjet, men 1944 lod National
museet Forhøjelsen fjerne, saa Kalken fik sin op
rindelige Form. Paa en af Fodens Tunger staar A 
i en Oval, og paa Fodens Underside staar : »DENNE 
KALCK HØRER HIORTELS KIRKE TIL«. Den 
nuværende Disk er af Sølv og bærer yderst ved Over
kanten en Cirkel udfyldt af cirkelformede Riller 
og derover et Kors. Paa Undersidens Kant staar: 
»HIORTELS KIERKES KALCK og DISCK WEIER 
32 LOD 2 QT.9).

Under Korgulvet har der været Gravkammer for 
den adelige Slægt Griis fra  Slettegaard, men det er 
tilkastet o. 1870. 1595 anskaffede Kirken en Fattig
blok for en Udgift af 2 Mark, saa den har jo nok 
været ret tarvelig. I Kirken er en Gravsten fra ro
mansk Tid, og endvidere en gammel jernbeslaaet 
Dør.

*
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Renteskriver Peder Hansen, der havde haft Regn
skabsprovstiet for Mors og Hanherred i Forlening af 
Kongen, døde 1583, og Forleningen overgik da 13. 
Okt. s. A. til Rentemester Niels Jørgensen Grubbe til 
Bendslev (Sorø Amt) uden Afgift. Han skulde for
høre Kirkeregnskaberne og lod derfor 1585 forfær
dige en Regnskabsbog for Hjortdal Kirke, og denne 
Kirkens »Stol« (Statusbog), som Kirken betalte med 
3 Mark, underskrev han 24. Dec. 1586, efter at Regn
skaberne for 1581—85 var indført i den og under
skrevet af hans Fuldmægtig Niels Mikkelsen. Kirke
værgen, velbyrdige Palle Friis til Slettegaard, var 
ikke hjemme, da Fuldmægtigen kom til Hjortdal, og 
hans Folk havde ikke Regnskabet, saa Revisionen 
maatte opsættes til 16. April 1586.

Af Regnskabet for 1581 ses, at Kirketienden var 
6 Tdr. Rug, 10 Tdr. Byg og 4 Tdr. Havre, regnet for 
18 Tdr. Hartkorn; af Kirkens Fæstegods gav Chr. 
Baardsen i Hedegaard 3 Tdr. Byg10), Chr. Jensen i 
Svenstrup 2 Tdr. Byg, og af et Stykke »Stufjord« 
(en fraskaaret Stump eller Rest) i Andrup i Kolle
rup Sogn, som Morten Pedersen havde i Brug, yde
des til Kirken i Hjortdal 8 Skp. Rug. Kirkens Part 
af Kvægtienden var 1581 kun 2 Lam, der kostede 8 
Skill. Stykket, Penge for ulige Tal Kvæg 6 Skill. 
Beholdningen fra  1580 var 35 Rdl. 4 Skill. 1 Alb., 
saa ialt blev Indtægten 1581 godt 60 Dir.

Hvad Kirkens faste Udgifter angaar, bestod de af :
Udgift til Vin og Brød 2 Tdr. Byg.
Voks til Alterlys 1 Td. Byg.
Regnskabsprovsten 5 Tdr. Byg, iberegnet 1 Pund 

Smør.
Herredsprovsten 1 Td. Byg samt 2 Provstelam til 

U/2 Mark11). '
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Regnskabsskriveren 1/2. Td. Byg.
Ialt faste Udgifter 91/2 Ddl. ±1/2 Mk.
Hertil kom saa Udgifter til Kirkens Vedligehol-

delse, der ikke medførte Udgift i 1581. Af Regnska
bet for 1585 ses, at der var købt 700 Mursten for 4 ^  
Dir. ; de laa ubrugt i Kirken. I Vognleje for at hente 
dem i — ? — var betalt 4 Mk. 4 Sk. og for at lade en 
Karl bære dem ind i Kirken 10 Sk.; for 3 Læster 
( =  36 Tdr.) Lim (b: Kalk), som laa ubrugt i Kir
ken — 3 Dir., Fragt af Limen fra Vive til Aggersund
— 6 Mk.; Vognleje af den fra  Aggersund til Kir
ken — 41/2 Mk. ; en Kalkslager selv anden i 8 Dage 
til Kost og Løn for Limen at støbe i Kalk — 11 Mk. ; 
Vognleje for at køre Sand og Vand til Kalkslagerne
— iy 2 Mk.

1586.
Priserne var dette Aar: 1 Td. Rug 6 Mk., 1 Td. 

Byg 1 Daler (vist Sldlr. à 4 Mk.) og 1 Td. Havre 
11/2 Mk.

Givet til 3 Murermestre, som opmurede Kirkens 
østre Gavl, der var faldet ned, og ligeledes Taarnet 
samt bygget et nyt Vaabenhus —  I6V2 Dlr. 1 Mk. 
1 Læst Lim med Vognleje og andre Omkostninger 2 
Ddr. 1 Mk. Kalken blev ligesom Kirkens Beholdning 
af 3 Læster og de foran nævnte 700 Mursten brugt 
til Byggeriet paa Taarn og Vaabenhus. Til Kalksla
ger, 4 Arbejdsskovle (Pligtskovle), Vognleje og et 
Læs Vidier hentet i Ulveskoven i Aaby Sogn blev ud
givet Dir. 4 Sk., og 4 Spande og 2 Trug, som brug
tes til at bære Kalk og Sten i og blev ituslaaet, ko
stede 1/2 Dir. 4 Sk. For 2 Kabeltov, 12 og 6 Favne 
lange, som blev brugt til at hejse Kalk, Sten og Vand
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med op til Murerladet, og som blev forslidt, udgaves
2 Dir. For Ege- og Fyrretømmer til det nye Vaaben- 
hus og en Kirkegaardsport samt for 2 Stenter ved 
Kirkegaarden betaltes 71/? Dir. Mk., for 4 Tylter 
Dør samt til Kirkegaardsporten og Stentedøre og til 
Savdeller (b: Fjæl) til Vaabenhusets Tag og til dets 
Tækket over Porten og Stenterne udgaves 8 Dir.; 
Tømreren fik 6 Dir. og en Karl, som hjalp ham i 3 
Dage, fik Dir. 4 Sk. For Staal til Dørbeslag, Klin
ker og Søm m. v. betaltes 1 Dlr. 1 Mk.; 4 Kulmis
ser12) kostede Dir., Smedeløn 1 Dir.; en Karl, der 
hjalp ham i 2 Dage — 3 Mk. ; en Tønde Skibstjære, 
der blev kogt i Beg til at tjære Vaabenhuset, Porten 
og Stenterne med, kostede 3 Dir. ; betalt til 2 Karle 
for at tjære — Dir.; Leje af en Kedel til at koge 
Tjæren i — 1 Mk.; til 4 Karle i 2 Dage for at op
lægge det nedfaldne Kirkegaardsdige — l 1/^ Dir. ; for
3 Fjæl (Savdeller) til Bænke i Vaabenhus — l 1/? 
Mk. ; en Karl, der lavede dem — 1 Mk. ; Vognleje for 
at køre Sand og Sten til Vaabenhusgulvet — li/> Mk. 
og en Brolægger for at lægge Gulvet dér — l*/> Mk.

Kirkens samlede Udgifter var 1586: 86 Dlr. 1 Mk. 
og 10 Tdr. Byg, tilsammen beregnet til 96 GI. Dir. 
1 Mk. Kirkens Løsøre bestod af en Sølvkalk og en 
Tindisk, to gamle Messehagler, en Gradual (Messe
bog), en Haandbog, en Salmebog og Kirkeordinansen 
(o: Lov om kirkelige Forhold).

Palle Griis til Slette afgik 1586 som Kirkeværge, 
og i Stedet udmeldtes Sognepræsten Hr. Christen 
Oluf sen og Christen Baardsen i Hedegaard. Regn
skabsaflæggelsen overværedes af Hr. Chr. Olufsen, 
Præsten Chr. Pedersen i Lerupgaard, som vist var 
Herredsprovst, og Foged paa Bratskov Chr. Kjeld-
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sen, der antagelig repræsenterede Regnskabsprov
sten.

Da Rentemester Niels Grubbe døde 1587, blev 
Rentemester Holger Gagge til Frøslev i Stevns Her
red 30. Okt. 1587 forlenet med Regnskabsprovstiet 
over Mors og Hanherred, ligeledes uden Afgift, og 
foran nævnte Niels Mikkelsen mødte ogsaa 1597 som 
Fuldmægtig for ham.

Af Regnskabet for nævnte Aar (1587) ses, at Kir
ken købte 3 Egestolper ved Stranden til Stolper til 
Kirkens søndre Dørkarm. Endvidere købtes 7 Favne 
Reb til en Klokkestreng —  14 Sk., og der lagdes Gulv 
ved Taarnet. Provstekornet udskibedes ved Agger
sund. Regnskabsaflæggelsen overværedes bl. a. af 
Præsten (Herredsprovsten?) Chr. Pedersen i Lerup- 
gaard, Aalborghus Ridefoged over Hanherred Mor
ten Block i Aarup (i Kollerup S.) og Morten Peder
sen i Andrup.

1588 kostede 1 Td. Rug 5 Mk., 1 Td. Byg 4 Mk., 
1 Td. Havre li/2 Mk.

1589. Regnskabsaflæggelsen overværedes af Palle 
Griis til Slette, der var Fæster af Kirketienden13), 
Hr. Chr. Oluf sen, der var Kirkeværge, og Søren Pe
dersen.

1590. Der beskæftigedes 6 Murermestre med at 
mure Taamets Nordside og »sømme« (o: udspække) 
Vaabenhuset. De arbejdede 18 Dage og kostede 17 
Dir. 1 ^  Mk. Endvidere hjalp 4 »Plitzkarle« (Ar
bejdskarle) til i 8 Dage — 4 ^  Dir. 1 ^  Mk. ; 2 Karle 
bar 01 og Mad til Kirken i 8 Dage for 4i/2 Mk. Ris 
til »Kauler« til at opbinde Ladet med — 12 Sk. (Vel 
Revlingeris, der snoedes til Baand om Murerladet). 
4 Alen Lærred til Æ rm er paa Messesærken — 18 Sk.
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Til 6 Plitzfolk (Arbejdsfolk), som ryddede Grus og 
Sten fra  Kirken — 41/) Mk. Købt en Bibel til Kirken 
— 5i/2 Dir.

1591 lavedes et Skab til Kirken, det fik 2 Laase 
og kostede ialt 2 Rdl. 2 Sk. Endvidere lavedes to 
Stykker Panel i Kirken, hvilket tog Snedkeren 9 
Dage, og der lavedes en Brudestol, som det tog 5 ^  
Dag at forfærdige. Kirkegaardsporten og Diget 
isstandsattes, og Stenene i Korgulvet omlagdes, og 
endelig købtes der for 10 Mk. 16 Alen Lærred til en 
ny Messesærk.

1592 lagdes Tagsten paa Taarnets nordre Side og 
sattes Jernstænger samt Glas i Vinduerne.

1593 istandsattes Altertavlen, og der lavedes en ny 
Prædikestol.

1594 gik en Karl til Mariager for at købe 24 Tdr. 
Kalk til Kirken ; herfor fik han 6 Sk. Kalken sejledes 
til Aggersund, hvorfra den kørtes til Kirken med en 
Bekostning af 2 Dir. Søndre Side af Kirken nedbrø
des og opmuredes igen i 10 Dage. Laurids Mortensen 
i Torup blev Værge i Stedet for Hr. Christen Olufsen.

1595. To Karle kastede i 1 Dag Sand fra Kirke- 
gaardsdiget. Der købes 2 Skippund14) Bly til Kirken, 
med Vognleje og Omkostninger — 16 Dir.

1596. Der bygges en Pille til Nordvestsiden af 
Taarnet, som var nedfaldet — 5 Dlr. 1 Mk. Der kø
bes 857 Skaalpund Bly til at lægge paa Nordsiden af 
Kirken — 31 Dlr. IV2 Mk. Blymesterens Arbejde i 
8 Dage — 2i/§ Dlr. I 4/» Mk. Til Støbningen skaffes 
Sand, Ister og Brænde og smedes Blysøm.

1597. Blymesteren arbejdede selvanden i 4 Dage 
med at omstøbe og oplægge noget Bly paa Sydsiden 
af Kirken ; der laves et nyt Kirkevindue, og Kirke-
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stolene samt Kirkedøren istandsattes. Eske Oluf sen 
bliver Kirkeværge, vist i Stedet for Chr. Baardsen 
i Hedegaard. Der købes en Alterkalk af Tin — 2 Mk.

1598. Der købtes en ny Messesærk, antagelig var 
den tidligere (fra 1591) blevet stjaalet ligesom Alter
kalken af Sølv, og der anskaffes en »Himmel« over 
Prædikestolen, til hvilken der købtes 45 Fjæl, som 
hentedes ved Aggersund, Udgift 8i/2 Dir. 8 Skill., 
samt 8 Skill, til 4 Karle, der holdt den oppe, medens 
den blev ophængt i Kirkens Loft.

1599 købtes 6 Egesparrer ved Aggersund til en ny 
Kirkegaardsport og de to Stenter, og der rettes et 
Vindue i Taarnet.

1600. Taamets sydøstre Hjørne var delvis nedfal
det og opmures igen.

1601 købes en ny Alterkalk af Sølv i Stedet for den 
stjaalne.

1602 lægges Loft i Vaabenhuset.
1603. »Tindingerne« paa Taamets Sydside opmu

res, og der køres 120 Læs Kampesten til Kirken, an
tagelig til Kirkegaardsdiget. Kirkens Jord paa An
drup Mark i Kollerup S. har i 4 Aar ligget øde af 
Sandflugt, og Afgiften deraf, der allerede var halve
ret til 4 Skp. Rug, afskrives i Regnskabet. Mads Jen
sen i Torup blev Kirkeværge i St. for Laurids Mor
tensen.

1605 købtes en Mag. Thomesis (Hans Thomesen) 
Salmebog^).

1606 kørtes 32 Læs Kampesten til Kirken (jfr. 
1603).

1609. Taarnet opmures indvendigt fra Loftet til 
det øverste, og der mures nye Kamme. Kirkemurene 
udspækkes og Kirken kalkes indvendig.
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1610 lægges 2 store Egebjælker i Taarnet under 
Klokkeværket. Laurids Nielsen Rod og Just Vollesen 
i Torup blev Værger.

1612 lægges nyt Loft over Korgulvet (Bjælkeloft).
1616 laves ny Port og nye Stenter i Kirkegaards- 

diget, der lægges Stenbro i Porten og Sten paa vestre 
Side af Diget.

1617 var Vaabenhuset meget brøstfældigt og 
istandsattes med 400 Tagsten, 150 Mursten og 9 Ege
sparrer. Der købes en Luthers Postil.

1618. Niels Griis (i V. Thorup?) gav 2 Vokslys til 
Kirken, da hans Fader (Palle Griis til Slette) blev 
begravet (begravet i Nørre Kongerslev Kirke).

1619. Christen Pedersen og Jens Rod i Svenstrup 
var Værger og afløstes af Peder Mortensen og Peder 
Pedersen i Svenstrup. Poul Pedersen i Torup fæstede 
Kirketienden efter salig Palle Griis.

1621. Mads Jensen og Jost Jørgensen i Torup blev 
Værger.

1625—27 var velbyrdige Vogn Krag i Nørgaard i 
Torup (gift med Palle Griis’ Datter Anne) Værge.

1627 blev Christen Pedersen i Svenstrup og Poul 
Pedersen i Torup Værge.

1629 afløstes de af Jens Christensen i Svenstrup 
og Niels Nielsen i Torup. Der nævnes en Kirketje
ner1 6) Christen Jensen Rod, som for sin Armods 
Skyld afkortedes 6 Skp. Byg i sin Landgilde.

1630 — efter »Kejserkrigen«s Ophør — var Kir
ken »ganske bygfældig«, og næsten alle Sognefolkene 
»slet forarmet, som sandfærdigen berettes og med 
Godtfolks Kundskab bevises«. Alt Blyet paa Korets 
Nordside og en Del af Kirkens Langskib omstøbtes 
og oplagdes paany af Christoffer Blymester11) fra
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Vrensted selvanden med en Bekostning af 16 Dir. 
Vognleje fra  Aalborg — 2 Dir. ; Brænde til at støbe 
Blyet ved — 2 Dir. ; et 9 Alens Spær oplagt i Kirkens 
Østende, Vogn med Blytækkeren frem og tilbage til 
Vrensted — 3 Dir. ; betalt for Indbæring i Kirken af 
det gamle Bly, som noget før Marts blæste af Koret 
11/2 Mk. ; 6 Egetræer til et Led for Kirkegaarden 1% 
Dir. ; Vognleje for at hente dem ved Nordstranden 
1 Mk.

1631. Velb. Pros Knudsen (Leve) til Nørholm i 
Bratsberg Amt i Norge, Kongens Agent i Stockholm, 
fik 16. Marts 1630 Forleningsbrev paa Regnskabs
provstiet i Mors og Hanherred efter Holger Gagges 
Død, og 1631—1633 forhøres Regnskabet af hans 
Fuldmægtig Clemen Svenningsen.

1632 købtes 14 Tdr. Kalk i Attrup (Udskibnings
sted i Torslev S.), og en Murermester hentes paa 
Øland til Reparation af Kirkeskibets Sydside.

1633 var Klokkeværket fordærvet. Provstikornet 
afleveres til Chr. Gregersen ved Aggersund.

1634 beviser Sognepræsten Jørgen Knudsen Riber 
med Tingsvidne, a t en Del af hans Jord — vel til 
Hedegaard — er fordærvet af Sandflugt. Der laves 
et Klokkehus, se Side 38.

1635 fæstede Chr. Pedersen i Torup og Niels Niel
sen i Torup paa menige Sognefolks Vegne Kirkekorn- 
tienden af Lensmanden paa Aalborghus Gunde Lange 
for Afgift 16 Rdl. Kirkeværgerne havde oppebaaret 
30 Skill., som var givet for Begravelsen paa Kirke- 
gaarden af et Lig, som blev fundet paa Stranden.

1636. Laurs Thomsen i Svenstrup og Peder Mik
kelsen i Svenstrup blev Værger. Der laves ny Kirke- 
gaardsport og 2 nye Stenter med Laager og Over-
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dække, og Tømmer hertil hentedes ved Stranden, ialt 
en Udgift af henved 25 Daler. Pros Knudsen Leve 
døde 1636 og efterfulgtes som Regnskabsprovst af 
kgl. Sekretær Melchior Oldeland til Ugerslev i Odense 
Amt, hvis Fuldmægtig Jesper Espersen 0  under
skrev Kirkens Regnskab.

1637 købtes ved Aggersund 1000 Mursten til Taar- 
nets Reparation.

1638 foretoges Murarbejde paa søndre, østre og 
vestre Side af Taamet af Jørgen Pedersen fra Aal
borg i 36 Dage, og Vaabenhuset istandsattes ogsaa. 
Til Hjælp for Kirken ved dette store Arbejde gav 
Sognepræsten Jørgen Knudsen Riber i Hjortdal Præ- 
stegaard18) 1 Td. Rug, og endvidere gav han 2 Alter
stager af Tin.

*

Til Slut skal anføres, at 26. Jan. 1722 skødede Kro
nen Hjortdal Kirke med Tiende 18 Tdr. Hk. og 
Kirkegods 1 Gaard i Svenstrup By, Matr. Nr. 11, 
Bondeskyld Hk. 2—0—3—2, samt 2 Agre paa An
drup Mark, Hk. 0—1—0—2, ialt Hk. 20—2—0—1, 
for 303 Rdl. 87 Sk. til Niels Jensen i Nørtorup. Kro
nen forbeholdt sig Kaldretten og Kirkens Beholdning, 
og Køberen skulde ikke svare til Kirkens Gæld19).

Noter:
U D. H. Wulff: Statistiske Bidrag til Vendelbo Stifts Hi

storie S. 177. Jørgen Riber (død 1650) var gift 1° med 
en Datter af Hjortdalpræsten Hr. Jens Jensen og 2° med 
Præstedatteren Karen Pedersdatter fra Lerup.

2) % kg.
:l) 8 kg.
4) 1775 og 1784 boede en Gregers Aam p  i Hedegaard og
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tituleres Sr. Han regnedes altsaa for »fornem« og var 
maaske Sagfører.

5) For flere Oplysninger om Kirken takkes Lærer H. Bonde 
Eriksen, Hjortdal. Endvidere henvises til det nye Værk 
»Danmarks Kirker«, 12. Bd.

°) Den har nu et Christusbillede, vist fra 1840’erne, malet 
af Fru Lucie Ingemann, f. Mandix, og uden kunstnerisk 
Værdi.

7) Lavspokalen er havnet i Museet i Hjørring.
8) Alb. Jensen blev 1682 gift med Ejeren af Slette Niels 

Ibsen Hjerrilds Enke Sidsel Zimmermann, Præstedatter 
fra Dronninglund. Han døde som Forpagter af Lunder- 
gaard i Jetsmark 1694, og 1695 flyttede Enken til Skor- 
stensgaard i Ingstrup (Hvetbo S.). Hun levede 1708 paa 
Aagaard i V. Hanherred.

w) 32 Lod =  1 Pund =  500 gr, 1 Lod =  3 Kvint.
10) Hedegaard svarede ogsaa 3 Tdr. Byg til Kollerup Kirke, 

men 1588 bevilgde Øvrigheden, at ogsaa denne Afgift 
fremtidig skulde ydes til Hjortdal Kirke.

11 ) Det maa vel have været bedre Lam end de to, der solgtes 
for 1 Mk.

12) Trækul, som jo da brugtes, forhandledes i Kurve af be
stemt Maal kaldet »Misse«.

13) Ikke Ejer, som der staar i »Danmarks Kirker«.
11 ) 1 Skp. =  20 Lispund =  320 Pund. 2 Skp. altsaa =  640 

Pund.
ir>) H. Thomisen (1532—73), Præst ved Frue Kirke i Kbh. 

og Salmedigter, udgav 1569 »Den danske Salmebog«, som 
efter kgl. Befaling skulde anskaffes af alle Kirker.

1G) Fæster af noget kirkeligt Jordegods.
17) Han arbejdede overalt i Vendsyssel og Hanherred.
18) Denne synes altsaa at være genopbygget efter Sandflug

tens Ødelæggelse og Præsten at have taget Bolig dér i 
Stedet for i Fæstegaarden Hedegaard.

10) Kronens Skøder.



Fra Kettrup Sogn 1890.
Af THOMAS LINDSTRØM

Sognets beliggenhed midt i Hanherred har vel 
været medvirkende til, a t Tinghus og Herreds

fogedbolig blev bygget her paa et Højdepunkt ved 
en Korsvej. Herredsfogedboligen hedder »Skerping- 
gaard« og har ca. 50 Tdr. Land. Gaarden kaldes i 
daglig Tale »Skerping«. Dette Ord var for os, der 
var Børn dengang, ensbetydende med den højeste 
Retfærdighed og fortjent Straf for alle Fejltrin, saa 
naar vi gik forbi »Skerping«, var det især den skumle 
Arrestbygning, der tiltrak sig vor Opmærksomhed. 
Ved denne Bygning var nemlig alle Arrestceller op
ført som Tilbygning mod Husets Nordside. Dette 
mørke Halvtag blev forhen kaldt »Hullet«. Senere 
blev det til »Jerriks Nørkammer«. En finere benæv
nelse, der stammede fra et Tidsrum, da en gammel 
Arrestforvarer regerede her. Hans Fornavn var Erik, 
men dette pæne Navn blev i vor Dialekt til Jerrik.

Herredsfuldmægtigen boede i »Sigaard«, hvis Jord 
var sur og vandlidende, og Gaardens Avlsbrug gav 
ofte Minus i Stedet for Plus til Fuldmægtigens Løn. 
— I Nabogaarden »Elmelund« boede Sagfører Svend
sen, der bedre forstod Landbrug, og tilmed var klog

4
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paa Penges Værdi, saa efterhaanden blev Stykke 
efter Stykke af Sigaards Jord tillagt Elmelund. Sag
fører Svendsen var en Tid Sogneraadsformand og var 
med til a t stifte Hanherreds Sparekasse. Paa den Tid 
var Kettrup ogsaa i anden Henseende et Centrum for 
Hanherred, da Distriktslægen Dr. Schierup boede 
først i Elmelund, senere i Kettrup.

Ved Vejen fra Skerping til Korsholm ligger Apo- 
tekergaarden, hvor der ogsaa var Købmandshandel. 
Apotekeren var en Mand uden Handelstalent og taalte 
ikke Modsigelser fra Kundernes Side, ligesom alle 
Ordrer skulde afgives tydeligt og fejlfrit straks ved 
Ankomsten, hvorefter hver enkelt Kunde fik opgivet 
sin ofte lange Ventetid. Til Apotekerens Landbrug 
holdtes en Forvalter, der dog sjældent udmærkede 
sig ved udpræget Dygtighed til a t drive en alminde
lig Bondegaard.

Ved Aggersundvejen (Husby Mark) havde Brød
rene Reinhart og Anton Thim begyndt en lille Køb
mandshandel, der imidlertid gik i Stykker, da den 
kapitalstærke Apoteker blev dem for haard en Kon
kurrent. Senere blev Reinhart Thim antaget som 
Tingsvidne paa Herredskontoret og købte et lille Hus 
Øst for Kettrup Skole. Anton Thim flyttede til Jers
lev i Vendsyssel. Ogsaa Husby nød Æren af Nabo
skab med Skerping, idet en Sagfører Nyegaard havde 
bosat sig her i en Gaard, der senere solgtes til Just 
Jensen.

Fra 1875 til 1900 varede Herredsfoged Kjeldsens 
Regeringstid paa Skerpinggaard. Han var en dygtig 
Landmand, der lod udføre store Grundforbedrings
arbejder. Marken merglet og de lave Kær jorder af- 
vandet blev Resultatet af hans utrættelige Foretag-
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somhed. Paa den laveste Jord brugte han mærkeligt 
nok aabne Grøfter i Stedet for Dræning, men det var 
muligvis for stadig a t have Arbejde til sine Karle, 
at der blev gravet saa mange Grøfter i Kæret. Kjeld
sen havde stor Tiltro til det manuelle Arbejdes Be
tydning. Selv var han paa Færde i Mark og Stald 
baade tidlig og sent. Træplantning havde ogsaa Kjeld- 
sens Interesse. Ved Gaarden blev anlagt en smuk 
Have og en lille Park med mange sjældne Træer og 
Buske.

Da Jernbanen fra Aalborg til Fjerritslev kom i 
1897 og Thistedbanen i 1904, var Kettrup Sogns 
Storhedstid forbi. Fremtidig var det Fjerritslev, der 
blev Hanherreds Centrum paa mange Omraader. Di
striktslæge, Apotek, Sagfører og Herredskontor blev 
alle flyttet til Fjerritslev. Selv Egnens eget Blad, 
Fjerritslev Avis, holdt Flyttedag. — Avisen var fra 
dens Start i 1899 af Udgiveren Mogens Nørgaard, 
Aggersborggaard, redigeret derfra. Da Nørgaard i 
1903 forpagtede Skerpinggaard og samtidig byggede 
Skerpinghus, nærmede Aviskontoret sig ogsaa Han
herreds Hovedstad. Mogens Nørgaards lille nye Avis 
blev i Begyndelsen modtaget med stor Opmærksom
hed overalt paa Egnen. De første Kvartaler var Bla
det gratis uddelt i ca. 1000 Eksemplarer. Senere blev 
Abonnementsprisen 35 Øre Kvartalet. I 1913 be
gyndte Avisen a t udkomme 2 Gange ugentlig. Sam
tidig blev Abonnementet forhøjet fra 40 til 50 Øre. 
Indtil 1937 udkom Avisen 2 Gange ugentlig, og Abon
nementet var steget jævnt indtil 2 Kr. Kvartalet. 
Fra Oktober 1937 blev Fjerritslev Avis udvidet til 
Dagblad med ca. 3000 Abonnenter. Dermed blev 
Fjerritslev den mindste By i Danmark, der havde
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eget Dagblad. Som nævnt var det en Landmand, der 
var Bladets Stifter og Redaktør indtil sin Død i 1911. 
Hans Enke og yngste Søn Martin Nørgaard fortsatte 
indtil April 1918, da Avisens Bygninger og Trykke
riet blev solgt til Redaktionssekretær M. Jalk, Thi
sted, og Lærer Jens Damsgaard, Klim. Efter Red
aktør Jalks Død i 1934 og Lærer Damsgaards Død 
i 1936, overtog deres Sønner, Leo Jalk og Ejnar 
Damsgaard Redaktionen. Siden 1942 har sidstnævnte 
staaet som Udgiver og Redaktør af Bladet.

Naar disse historiske Data af Fjerritslev Avis’ 
første Aartier nævnes her, er det fordi Bladets første 
Redaktør i en Aarrække boede i Kettrup Sogn. Der
med gives ogsaa Lejlighed til en velment Anerken
delse af de hidtidige Ledere af Hanherreds Avis for 
den saglige upolitiske Linje, som de alle har fulgt 
paa en udmærket Maade, saa enhver Anskuelse for
domsfrit er kommet til Orde, samtidig med a t Bla
dets kulturelle Standard er højnet efter Tidens Krav. 
Den jævne, støtte Fremgang, Fjerritslev Avis har 
haft fra  første Færd, er Bevis paa, a t de frie Blade 
og det frie Ord har haft og endnu har Tilslutning 
fra Hanherreds Befolkning.

Kettrup Sogns største Gaard, Aagaard, ejes i 1890 
af Søstrene Roulund. I Gaardens Vandmølle var der 
paa den Tid intet Mølleri længere, men den var om
dannet til en Stampemølle, der sang paa sit sidste 
Vers, da Vadmelstøj ikke længere var saa alminde
ligt som forhen. Gaardens Teglværk var forlængst 
nedlagt, og disse Bygninger brugtes til Polakkerne, 
der arbejdede i Roemarken. — Fra Provisorietiden 
stod »Gendarmhuset«, hvorfra to Gendarmer i lyse- 
blaa Uniformer og med Myndighed som Politi fore-
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tog Rideture over hele Hanherred indtil 1894. Paa 
Gaardens Jorder fandtes flere Mergelgrave, hvor der 
var hentet Kalkmergel til hele Marken, hvoraf en Del 
var stærkt overmerglet. Dette var især kendeligt paa 
Markerne ude ved Husby Hede, hvor Aagaards Faare- 
flok i mange Aar blev »drevet i Fold« Middag og 
Aften, for at Kalkens uheldige Virkning i Jorden 
skulde forsvinde, hvad dog ikke lykkedes ved denne 
Foranstaltning.

I Aaret 1876 var de første Udstykninger fra Gaar
den foretaget. En halv Snes smaa Huse var bygget 
paa Heden, som senere blev kaldt »Skoven«, skønt 
alle Beboerne i disse Fæstehuse ufortrødent med 
Studespand langsomt foretog Opdyrkning af Heden 
i Stedet for Beplantning. — Som en midlertidig Bed
ring i Fæsternes økonomiske Forhold før i Tiden kan 
nævnes, a t i Aaret 1852 blev Størstedelen af Aa
gaards daværende ca. 150 Fæstehuse, hver paa 1—3 
Skp. Hartkorn, solgt til Fæsterne for 250—425 Rigs
daler, hvilket efter en »Nyheds-Beretning« i en Thi- 
sted-Avis »skulle være % af Værdien, naar de havde 
været fæsteledige. For et Hus, hvorved godt kan 
holdes en Ko, har Prisen været 300 Rdl.«.

Faa Aar tidligere, i 1848, var Aagaard købt af 
Carl Emil Roulund for 110.000 Rigsdaler. Muligvis 
har denne nye Ejer af Hovedgaarden været nødsaget 
til a t bortsælge disse mange Fæstehuse billigt til Fæ
sterne. Roulund var ellers en dygtig Mand, der var 
anset og vellidt, da han ofte tog Smaafolks Parti. 
Han blev Medlem af Sogneraad og Amtsraad. Maaske 
har Roulund — ligesom tidligere Bondevennen Grev 
Reventlow — villet give sine Fæstere Lejlighed til 
at prøve, om en Forbedring af Jordens Dyrkning og
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Udbytte blev Resultatet af »Selveje« i Stedet for Fæ
ste. Dette Spørgsmaal kan det ogsaa i Nutidens 
gældbetyngede Landbrug være svært at besvare. Paa 
Aagaards Jorder var der af C. E. Roulund anlagt 
store Skovplantninger. I Parken med Lindealleen syd 
for Gaarden staar fra den Tid en Mindesten, hvis 
Inskription fortæller, at Roulunds Plantningsarbejde 
er begyndt her i 1859.

I Aarene før 1876, da Roulund begyndte at plan
lægge en større Udstykning fra Gaarden, holdtes føl
gende Besætning: Til Markarbejdet 24 Heste, samt 2 
Køreheste og 2 Rideheste. Kvægbesætningen bestod 
af 200 Køer foruden Ungkvæg. Kreaturerne stod ikke 
i Tøjr, men gik i Løsdrift under stadigt Tilsyn af 
Malkerøgterne. Der var 10 Piger eller Koner til Malk
ningen foruden Røgterne. — Til Gaarden hørte et 
Mejeri, som blev drevet af en Forpagter, der havde 
hele Folkeholdet i Kost, saa Herskabet var fri for 
dette Arbejde.

Dette Billede af Aagaards Landbrug er altsaa fra 
Tiden, før de gode Markjorder Vest for Aggersund- 
vejen indtil Kettrup By blev solgt til forskellige Na
boer. Senere solgtes ca. 60 Tdr. Land, beliggende ved 
Østsiden af den nævnte nye Landevej, til Ejeren af 
Fjerritslev Vestergaard. Udover disse store Tillægs
parceller blev der ikke foretaget Udstykning af vi
dere Betydning i Roulunds Tid. I hans Slægts Eje 
forblev Gaarden indtil 1913.

E t historisk Minde har Kettrup Sogn i den be
rømte Husby Hule, hvor man har rejst et Mindes
mærke for det afgørende Slag i Bondeoprøret Aar 
1441. I Mindestenen er indhugget Billede af Konge
hæren, der nedkæmpede Bønderne. Af denne Stens
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Billeder maa vi Bønder af i Dag vel udlede de Tan
ker, a t forrige Tiders Opstand trods Nederlag, dog 
har betegnet et lille Skridt frem mod den endelige 
Bondefrigørelse.

Foruden Aagaard kan der af andre gamle Gaarde 
i Kettrup Sogn nævnes: Øster Kjeldgaard, Vester 
Kjeldgaard, Dronningholm, Øslevgaard og Øster 
Drøstrup. Sognets Kirkeby er Kettrup, hvor ogsaa 
de bedste Gaarde findes: Østergaard, Søndergaard, 
Kærgaard, Vestergaard, Kettrupgaard og Præste- 
gaarden. I Trustrup nævnes: Nørgaard, Studsgaard 
og Damgaard og i Husby: Storvang, Skadhave, Søn- 
derhave og Husbygaard.

I Øslev By var der en Del jordløse Huse, der efter- 
haanden forsvandt, naar Beboernes Kaar blev for 
trange. En Daglejers Indtægter var ringe i disse Ti
der. Betalingen for Tærskning med Plejl om Vinte
ren var en Mark (33 Øre) for en Tønde Rug og 25 
Øre pr. Tønde Vaarsæd. Her var Slid nødvendigt, og 
dog blev Lønnen ofte kun til det tørre Brød. Den 
gamle Talemaade: »Han slider som en Tøndetær
sker« var berettiget. Men Smaafolk maatte klare sig 
selv paa denne Maade saa længe som muligt. Der 
boede kun faa Haandværkere i Kettrup Sogn 1890, 
men enkelte kan nævnes : Murer Hermansen, der 
boede ved Aggersundvejen, var bekendt for sit Spe
ciale: Reparation af Kirketaarne. Poul Thomsen i 
Husby var Tømrer og Snedker. Af Smede var der to, 
Møller Agerholm, Øslev Hede, og Rasmus Korsholm. 
Herreskræddere var Peder Toft i Husby og Gregers 
i Aagaard Skov. Omvandrende Sypiger var Jakobine 
Høg og Kjesten Olesen fra »Skoven«. Peder Sigaard 
i Trustrup og Niels Hansen i Husby var Tækkemænd.
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Den Tids mest betydende Arbejde var i Sognets Møl
ler, hvor Folk kom med Kornet til Brød, der skulde 
bages i Hjemmet, ligesaa Maltbyg til Ølbrygning, og 
til Grød fik man Byggryn pillet hos Møllerne. Da 
Betalingen for hans Arbejde var »Told« af alt Kor
net, blev han ofte en velstaaende Mand, der kunde 
tillade sig lidt ekstra Flothed. I Husby Mølle blev der 
ofte holdt »Liegstouw« paa den Tid. Senere blev der 
i Korsholm opført en »Aktiemølle« som Protest mod 
»Tolden«, men dette nymodens Foretagende gik kun 
i faa Aar.

En stor Begivenhed i Sognet var det i 1903, da 
Ejeren af Kettrupgaard, Niels Winther, gennemførte 
en Opgave, som mange rystede paa Hovedet ad. For 
a t give Plads til nye og længere Staldbygninger inde 
i Gaardspladsen lod han sin store Kørelade sætte paa 
Ruller og kørte den 30 Alen tilbage. Laden var 66 
Alen lang og 20 Alen bred og bygget i 1867 af svært 
Skibstømmer. Den blev flyttet hel og holdent med 
Taget paa, og Storken oppe i Reden flyttede med. 
Det hele gik fint til stor Undren for de mange van
tro, der stod rundt om og saa til. Saadant Mester
værk var udført flere Gange af den unge, dygtige 
Tømrer Jørgen Jørgensen, men Flytning af saa stor 
en Lade var vel nok en Sjældenhed. — Allerede i 
1825 er Stuehuset til Niels Larsens Gaard paa Husby 
Mark flyttet ud fra Byen, dog menes det a t være 
taget stykkevis og ikke i et samlet Hele. Dette Stue
hus staar endnu og afgiver en hyggelig Beboelse. 
Her findes ogsaa et meget gammelt Bornholmer-Ur 
i Dagligstuen.

Kettrup Sogns Beboere var ikke tidligt med i de 
folkelige Bevægelser. Heller ikke Andelsbevægelsen
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fik Tilslutning af Betydning, udover den Kreds af 
Landboere, der i 1895 kom med i Andelsmejeriet 
»Korsholm«. Dermed opnaaede Kettrup-Gøttrup Kom
mune den Fordel a t faa eget fælles Mejeri, saa Be
boerne blev fri for den lange Transport af Mælken 
til »Dalhøj« Andelsmejeri eller til et lille privat 
Mejeri i Fjerritslev. En Del af Egnens større Gaarde 
havde omkr. 1880 bygget et »Fællesmejeriet Han 
Herred« paa en Mark tilh. Fjerritslev Vestergaard, 
dér, hvor Husby Møllevej støder til Aggersundvejen. 
Da Bønderne ikke kunde blive delagtige i dette »Fæl
lesmejeri«, kom det i daglig Tale til a t hedde »Herre- 
gaardsmejeriet« eller »Kortsens Mejeri« til Ære for 
en lidt egenmægtig Formand. — Omkring Aar 1900, 
da flere af disse større Gaarde havde sluttet sig til 
Omegnens Andelsmejerier, maatte dette Foretagende 
standse sin Virksomhed. Der var trods, alle Indven
dinger mod dette lille Mejeri dog ved Starten vist et 
Initiativ, en selvstændig Handling, der paa dette Om- 
raade sikkert var nødvendig, og som fortjener vor 
Anerkendelse i Nutiden.

Hvad almindeligt Markarbejde angaar, var der om
kring 1890 ingen særlig Reformiver a t spore. Det var 
først lidt senere, a t Herredsfoged Kjeldsen, Sagfører 
Svendsen og Sagfører Nyegaard, Husby, begyndte 
som Foregangsmænd paa Roedyrkningens Omraade. 
Det var først Arter af Turnips, der blev prøvet hos 
de nævnte Mænd. Andre Landmænd uden ekstra For
tjeneste ved andet Erhverv har vel været bange for 
Tab ved mislykket Avl af denne sjældne Rodfrugt, 
er dengang blev saaet paa Kamme. Udtyndingen fore
gik ved Lugning, men ikke før »Sletkaalen« (Ager- 
kaalen) var i fuld Blomst, for at man med Sikkerhed
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kunde skelne dette Ukrudt fra Turnipsplanterne. Hos 
Sagfører Nyegaard dyrkedes der ogsaa en Del Gule
rødder, der dengang kaldtes »Murødder« paa Han
herreds Dialekt. De var mest til Spisebrug og var let 
sælgelige, da denne Avl ogsaa var en Sjældenhed i 
Marken. Der gik flere Aar, før man blev fortrolig 
med Dyrkning af Kaalrabi og Runkelroer. Dette skyl
des maaske ikke alene en indgroet Uvilje mod alt 
nyt, men ogsaa en alt for knapt tilmaalt Gødning. 
Der fandtes ingen Ajlebeholdere, og Møddingens Pas
ning og Pleje var noget mangelfuld.

Som andre Steder i Landet var det ogsaa i Kettrup 
Sogn de større Gaardes Ejere, der gik foran, naar 
nye Opgaver meldte sig. Saaledes gik det ogsaa med 
Brug af Kunstgødning. Paa Aagaard var ifølge gamle 
Beretninger allerede før Aaret 1842 af en Forpagter 
brugt Gødskning med Ben, som han lod knuse med 
Haandkraft. — »En Mand kunde knuse en Skæppe 
Ben om Dagen, og der brugtes 8 Tønder til en Tønde 
Land«. — Om Resultaterne af dette store Kvantum 
»Kunstgødning« foreligger der ingen Oplysninger, 
saa det har sikkert ikke gjort ret store Virkninger. 
Omkring 1890 blev der ved Gaarden Dronningholm 
opført en lille Bygning, hvor der skulde laves Ben
gødning. Dette Foretagende holdtes i Gang nogle 
Aar, men Resultaterne kom vist heller ikke her til 
at svare til Forventningerne. Brugen af Kunstgød
ning fik ellers hurtigt et overvældende Opsving.

Da der foran er søgt kun undtagelsesvis at navn
give de Landmænd, der havde offentlige Hverv at 
varetage foruden den hjemlige Bedrift, skal med 
samme Skønsomhed til Slut nævnes to smaa mor
somme Træk fra Dagliglivet.
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En Gaardmand i Kettrup, der en Tid var valgt til 
Formandsstillingen i Sogneraadet, var langt ud over 
Sognets Grænser bekendt for sin Opfindsomhed, naar 
der var Lejlighed til at lave Løjer og sætte Lystig
hed i Gang baade hjemme og ude i hans Bekendt
skabskreds.

Ved et Sogneraadsmøde havde han ubemærket ind
ført et af sine mærkelige Paahit — som en Overens
komst — i Forhandlingsprotokollen, der i god Orden 
blev underskrevet af det samlede Sogneraad uden at 
Spøgen blev opdaget. Senere viste det sig, at Sogne
raadet havde givet skriftlig Tilsagn om at foretage 
Udkørsel og Spredning af Formandens Mødding baade 
Foraar og Efteraar.

En anden Gang, da samme Mand og hans Kone 
var paa Besøg i Korsholm, vilde Manden paa Hjem
turen om Aftenen bevidne sin Opmærksomhed mod 
Konen ved at opbevare hendes Strikketøj i sin rum
melige Frakkelomme. Ved et »hændeligt Uheld« kom 
Strikketøjet imidlertid straks til at glide ud i en 
Tjørnehæk, mens Garnnøglet ubemærket af Konen 
trillede rundt i Frakkelommen, saa der kun var en 
lille Stump Garn tilbage, da de naaede hjem til Gaar
den. Hvad Konen fik travlt med næste Dags Morgen, 
kan enhver nok tænke sig til.

Der kunde nævnes mange flere Historier, som 
viser, a t den lange Arbejdstid dog langtfra tog Hu
møret fra Folk. Der kunde ikke dengang søges Un
derholdning i Byerne, saa Hjemegnens Humorister 
havde en taknemlig Opgave med at fremskaffe en 
opløftende Stemning og en lys Tone over det daglige 
Arbejde.



FISK ERLIV  I THY.
To beretninger på Vorupørdialekt. II.

Ved bibliotekar, cand. mag. NIELS ÂGE NIELSEN, Århus. 
(Fortsat).

I. 5. Kro.gfeskeri’. Dær ær foskæl’i slaws kro.g; 
dæm wi bro.ger te musleng.er, de ær smo.’kråg, de 
ær norner ti’h ; dæm wi bro.ger te wur’m å dæm wi 
bro.ger te sild’ å makeræl’ de ær norner å’t. Smo.’kråg 
dæ.r ær tåw’ a.l imæl. hwæ.’r  kråg’ ; a dæm wi be.der 
mæ wur’m, dæ.r ær tr i’h a fij.r a.l imæl. hwæ.’r 
kråg’; a dæm wi be.der mæ sild’ å makeræl’ dæ.r 
ær sæs a.l imæl. hwæ.’r kråg5. — Nå.’r  wi be.der mæ 
musleng.er, så fo.’r  wi æ musleng.er i sæ’kewis, a 
de ær en swæ.’r a.rbe for æ kwend.fålk; di ta  tåw’ 
tu.’send musleng.er åp hwæ.’r  då.’ å sæter æm po.’ 
æ kro.g; de kald.es å be.d; di hå.’r fij.r hund.er kro.g 
po hwæ.’r  trog’. En trog’ de ær en bræt po å’t  a tyw. 
tom. lång’ å a’ten tom. bre.’. — Nå.’r  di be.der æ 
kro.g, så sej’er di po en stow’l we æ bow’r mæ æ 
be.trog po djæ knæ.’ mæ dæn i.en æ.nd å åp po æ 
bow’r mæ dæn a.jn æ.nd. I æ åw.eræ.nd a æ trog’, 
dæ.r ær en hu.el (SA: how.l), dæ.r sæter di æ klåw. 
i’h. Æ klåw. de ær en pend’ dær ær sawe en kløwt 
ne.’r i’h, å dæ.r sej’er hund.er kro.g i så.’nt en klåw..

kald.es
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Å så begynd.er di å be.d å sæ’ter en musleng po 
hwæ.’r  kråg’. Så reng.er di æ lij.n fo hwæ.’r  kråg’ 
å leg’er de fræ nej .en å.’ po æ be.dtrog. Æ kro.g 
dæm leg’er di i (SA tilf. : æ) rå.’nd, så.’nt di ka rænd. 
u’kd a se se.’l, fo nå.’r  di komer po.’ æ haw å be
gynd.er å gi kro.g, så ska æ jo go.’ mæ fuld’ kraft 
te di ær fær. mæ.’ å gi æ kro.g u’kd. — A gi smo.’- 
kråg dær ær bjet mæ musleng.er dæ.r hå.’r  di fij.r 
hund.er po hwæ.’r  trog’. — Nå.’r  wi be.der kro.g mæ 
wur’m, så hå.’r  wit uden tåw’ hund.er po æ trog’ 
(Sa: så hå.’r wit uden tr i’h sæt o æ trog’ — en sæt 
dæn’ ær’ dær tres kro.g i’h mæ hala.jen faw’n imeld. 
hwæ.’r  krog’.) å di blywer jo åse bjet i rå.’nd, så.’nt 
di ka rænd. u’kd a dæm se.’l. — Dæm wur’m wi 
be.der mæ dæm fo.’r  wi ænten fræ Æsbjær hæler 
Fa.nø.’ hæler fræ Håw’ Ha.ls; dæm fo.’r  wi i smo.’ 
ka.ser; dær ær et u.den tri’h hund.er, ær di møj’ 
stu.e, så ær’ dær eng’engång tr i’h hund.er, å di 
kå.ster ni.h kro.ner. — Dæ.rimu.d dæm stu.e kro.g 
dæm be.der di et hærhjæ.m, dæm be.der di po æ haw’ 
lisåm di gir æm u’kd (Sa: sæter æm u’kd te ); fo 
di ær et i klåw.er, di sej’er i nu stremler flo.’ dær 
ær slån po.’ æ be.dtrog; så tå.’r  di æm dæ.r å sæter 
æ be.’d po.’ liså rask såm di kyw.ler æm u’kd.

I. 6. Nå.’r  æ wen.ter begynd.er å wi ka et fe.sk 
læng.er, fu.r æ fröst blywer fo ho.’r, så ær wit 
ar.beslø.’s fo de, så hå.’r  wi mane dås ar.be mæ.’ å 
bø.d i wår gå.’rer. En æl.eng dæn’ ær næm’ å bø.d, 
fo de ær bå.r jæn’ mask, å en treleng dæn’ ær åse 
næm’ å bø.d, de ær tåw’ ma.sk, mæn så ær dær jo 
åse hwål.er en kow’ ka go igjemel, di ær jo slæt et 
så næm’ å bø.d, mæn de ka jo la sæ gø.r, når de 
ær fålk dær ær wand’ te.’ æd ; wi hå.’r  jo en bø.dno.’l
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mæ twest i’h, dæn’ ska wi jo ha i sweng’ så. Nå.’r 
de ær en møj’ stu.’er hu.el (Sa: how.l), så hå.’r wi 
jo en skjæl, de ær en pend’ såm pa.ser te æ ma.sk 
i sta.rels, a dæn’ bend.er wi øw’er så.’nt de ka blyw. 
te nöj.; fo wi hå.’r mane gå.’rer wi ska ha böt. Wi 
hår tå.skgå.’rer wi ska ha böt. A de ær et så sjæld.en 
wi folij.ser jæn’ hæler tåw’, så ska wi ha law.ed en 
par nyjh, å wi hår ku.rbasigå.’rer wi ska ha böt, 
a di ær såm ræg’l møj’ ralte, fo dæm begynd.er wi 
mæ sist i februa.’r hæler föst i mars, når æ ku.rbasi 
di komer te föst i apri’hl. A nå.’r  wi så komer te 
maj’då.’, begynd.er wi mæ dæm sa.m gå.’rer å ta 
pig.hwa.’r  i’h, bode maj’ å jun’i må.ned, så de ær en 
ho.’r  åm.neng (SA: åm.gång) fo så.’nt en klej’n 
buws, da dæn æ blåt a ni’hgårns twest.

Herefter følger Thomas Nielsens redegørelse. (Se 
forrige årbog s. 427).

(Da denne beretning, som er aflæst efter grammofonpla
der, har et langt stærkere mundtligt præg end det foregående 
og derfor på sine steder er vanskeligere at læse, er der til
føjet en oversættelse).

II. 1. Indledning. Ja, så ska wi ha løwt æ pram’ 
ne.’r. Når wi wel no uw’hd å dår.e, så ska wi ha 
æ pram’ læt ne.’r, å så har wi gjar.n en par dræng. —, 
når æ no ær uw.d, så ær dær en par dræng. mæ, di 
wel jo dår.e makeræl’, æ ska row’. Ja, så se.er di 
hwæ.’r mæ en dår’e. Når så æ makeræl’ dænd’ be.er 
epo.’, så ka i trow’, så har di traw’lt mæ å fo dænd 
hij.be end’ —. De ær jo så åm såm.er, mæn hæld.es 
så no åm —, hældes æ feskeri.’ såm sagt åm såm.er, 
de ær røspæter å hom’er å så dår.e makeræl’, de ær 
e.’genli såmerfeskeri.’, da hæ.r te di foskjæl’i tij.

h%c3%a6ld.es
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så.’n; de ka jo nöj. wær en de.’l foskjæl’ig; mæn så 
åm æ’tero.’r, så begynd.er di jo som ræg’el mæd 
driw.gå.’rer, mæd å ta  seld’. Å når så wi komer let 
læng.er hæn epo æ’tero.’r, så begynd.er wi å fesker 
kwåld.er mæ smo.’ kro.g, å så tåsk, å dænd’ slags 
teng’. De go.’r jo så som ræg’el —, så åm æ wenter,
— så ær dær nu.e som dær bro.ger di —, dær fesker 
æter hælefesker å tåsk mæ di hæ.r sto.r bo.d, dær —, 
di tar uw’hd mæd. — De biir di så we mæd, te di 
så komer te —, he.’l hæn te får.o.’r, så begynd.er 
di —, de ær så foskjæl’i, dær ær jo så mane slag 
feskeri.’; dæ.r er te pij.ghwa.’r, å dæ.r ær tåsk, å 
dæ.r ær kuld.er; så begynd.er di åse så så småt mæ 
wuj å fesker røspæter å så.’nt.

II. 2. Sildefiskeri. Når wi stjær.ter no wår selde- 
gårer så stræ’ker wi æm så.’n — en klæj’n snow’r, 
å dænd’ ska jo så —, æ buws de ska så bendes te de, 
så.’n t —, et wær får stram’, de ska wæ.r så.’n be- 
stæmt, a t dænd ær fesket døgtig; får de ka jo —, 
dænd ka jo steles så.’nt an’, te ænd ka eng.en seid’ 
ta, å dænd ka åse sætes så.’nt an’, te ænd ær gu.’e 
te å ta  seid’, mæn de we.’ wi, de kind’er wi jo, — 
de kind’er wi jo fra ba.’rns be.’n å.’. Når så wi hår 
fot dænd’ snod tel we dænd jen. sij., dær bender så
— now. kåj.ste.’n kald.er wi æm, wi bender po.’ fu.er 
at dær skal —, at de ska go ne.’r, alså, får dænd’ 
ska jo hælst stå.’ i dænd’ stel.eng, så.’n æ seid’ dænd’ 
komer å åp å le.g, så ska dænd’ go i sna.ren. Når så 
wi ær fær.e we dænd’ sij., så hår wi non ty'kere 
tow, hælder re.’b, de ska så te dænd aj.en sij., så 
blir de strænt, å så, dænd aj.en kant å æ buws de 
biir så båj.en te dænd’; mæn fu.er at de ka flyj.d, 
så hår wi nöj., wi kalder flo.’, dær ær tæle tel, som
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dær bliwer båj.en epo dænd’; å dænd’ flyj.der så; 
å så sæ’ter wi dæm; di ær jo så.’n tyw., fij.r å tyw. 
faw.n lång’ hwæ.’r ;  å så bender wi dæm sam’el, å 
så mane — åp te tyw.e — hår wi såm.ti i jen’ ræ’k. 
Når så wi ær uw.d å ska sæ’t dæm, så row’r jen’ 
hælder tow’ mand’, å så sæter di de, å så ær’ dær 
tow’ mand’; di stå.’r  hwæ.’r mæ en tæ.l wi kalder 
æm ; dæm kalder wi tæler, dær ær —, te de ær gjo 
fåst —. Jen’ stå.’r  så å fir dænd jen. uw’hd, å dænd 
aj.en stå.’r  å fir dænd aj.en uw’hd, å så go.’r  di 
så.’n, te æ he.l læ.ng dænd’ ær såt. Så bender wi en 
støk re.’b epo.’ dæ.r, de ær ald.ti we læ.’ æ.nd fu.er 
at —, så sæter wi æ bø.’r  fåst, å så, så tå .’r  æ ström’, 
dænd’ tå.’r  så hwa wæj’ no dænd’ go.’r, å wi for 
så låw te å føle mæd, end’te a t wi træker æm åp.
Å di biir så tån åp po dænd’ må.d, wi tå.’r  æ m -------,
å så.’nt de he.le, — så.’nt —, di se.’er å tå.’r  så.’nt
tag får tag, å så tå r æm end’ ------- ; ja, no ær dær
jo så, hwes de ær mæ moto.’rbo.’d, så, ja  så kå wi 
jo næm’ rænd te.’ æ lændengsplas, å ær æd mæd di 
smo.’, så, så ska wi row’, te wi komer te æ lændengs
plas, så ska wi te.’ æ; når så wi komer dæ.r, så — ; 
dæ.r ær wi jo så ald.e mand’ i ar.bed, wi tar jo så 
fat å ska jo så te.’ å ta æ seld’ å.’ æ gå.’rer, å de ska 
jo go.’ foseg’ti, får hæld.es så for wi jo de hæ.r fij.n 
buws i stø’ker å så —, å de ska jo så gjörs i stand’ 
ijæn, å de wel wi jo hælst, de ska go så let i stø’ker 
som muw’li, fu.er at de kand —. Så.’n gor de tel 
mæ å fe sk  seid’.

II. 3. Kuller og torsk. Fårhæn da war’ æd jo 
så.’n, da bje’t wi al.dri wår kro.g, far wi lij.g ku bli 
fær.e, te wi sku te.’ æ haw’; å da bje’t  wi jo mæd 
seld’ å sal.te swin.løw.ere å bland, de sam’el å så —,
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de war så de, wi bro’t da dæng’gang. Nu i ti’hden 
da bru.ger di jo u.delokene muslenger, som dær 
o.vnes å så sætes epo.’. Å di hæ.r smo/ kro.g, som wi 
tå.’r æ kwåld.ere po.’, di ær jo fæm.ten —, æ tjaw.s 
dænd ær fæm.ten tåm.er hælder fæm.ten en hal’, å 
dæ.r ær så en krog’ a norner tijh, dær ær gjo fast 
po.’ mæ dænd jen. æ.nd å æ tjaw.s, å dænd ær så 
po.’ æ lij.n mæ dænd aj.en mæ en mæld.emrom’ a 
så.’nt —, ja —, dær ær wal en me.’ter, mæ en me.’ters 
mæld.emrom’, å så hå.’r wi, hwæ.’r læng. dænd’ ær 
hund.er —, dænd’ ær haltres faw.n, å dæ.r ka wi så 
ha så.’nt en hund.er kro.g; så kald’er wi så.’n 
hund.er —, så ka wi ha fæm’ hund.er po hwæ.’r bræt, 
hælder be.dtrog kalder wi æm åse, å så, når de ær 
så fær.e(?), de ska leg. så bestæmt, at sæ.’l åm å di 
mo go.’ mæ en moto.’rbo.’d, åm ænd håld’er så fæm’ 
å træd.we hæste kraft, de løber så uw’hd mæ dænd’ 
fa.’r t; mæn som ræg’el så hå.’r di så mane krog., te 
di kand —, de ka ta åm’entrænt en tij.m ; mæn fu.er 
å fe.nd dæm, hwes di no di sku go i stø’ker, så ær 
dær en dræ.’g hælder en tel.fø.rer, som di åse kaldes, 
de ær da no dænd same slag, dæ.’r bliwer bojen en 
lij.n fast i dænd’, å dæ.r bliwer kro.g bojen fast te 
de; mæn dænd’ lijn, dænd’ ær så lang’, te —, åp 
te en før.tyw. faw.n, å så på åw.erænd. a dænd’ dæ.r 
ær en boj., dær bliwer gjor fast, å di stå.’r så i dænd’ 
ræ’k he.le wæj’en, får hwis, hwis di sku rökes i 
stø’ker, så we.’d di, så ska di te dænd næst å læt 
åp dæ.r fu.er å —,får hæld.s så fårli.s di dæm jo, hwes 
eng.en teng’ dær war å fend.. Å så går æ te po dænd’ 
må.de, å så biir di we, end’ te som sagt di får tå.’n 
æ he.l læng’de. De ær som.tij. no mæ di stu.e bo.d, 
di hå.’r en læng’de po —, ja., di hår en fæm’ tuwsend
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faw.n, så lang’ en lij.n leger di uw’hd. De ka åse 
gât træ.f sæ, at di po dænd’ lij.n ka ta sæ.rli kwåld.er 
å åse tåsk, mæn te di ka ta  æm en så.’n fra. je t tuw- 
send å åp te fij.r tuwsend pund’, de ær jo så møj’ 
fårskjæl’i, mæn som ræg*el ka di ta  de. — Æ tåsk, 
— æ kwåld.er dænd’ biir løwt end’ ; mæn komer dær 
en tåsk, så hå.’r  wi jen’ hæ.’g, jen’ mæ skawt epo.’ å 
en krom’ jær.npig’, så bliwer dænd’ hogen i.’ æ tåsk 
å så — ; får hæld.es så fald dænd’ jo uw’hd, får dænd 
ku jo et håld. —, æ tjaw.s ku et håld. å ta — å løwt 
dænd åp i.’; mæn så hå.’r  wi en hæ.’g å så —. Så 
kund æ jo åse træ.f, at nå.’r  de ær uw.d, at de di 
stå.’r  å tå.’r, så ka di plusli bliw wå.’r, så kom.er 
dær en wæl.di sto.’r  hælefesk åp å wel ta  jen’ a di 
hæ.r fesk dær se.er po æ kro.g. No ær æ jo så åm’ 
å gø.r å wær fosegti.

II. 4. Torsk, helleflynder, makrel. Mæn så fu.er 
å få fa t epo de hæ.r hælefesker, så har di åp- 
daw.e —, så tå.’r  di en lij.n epo en par faw.n, så 
mæ en stu.’er krog’ po.’, å sæter en fesk epo.’ dæ.r, 
å dænd’ wel æ hælefesk så go hæn å ta, mæn å go 
så næ.’r  åp tel, te åw.erfla.d, som no di hæ.r smo.’ 
tjaw.ser di ær, de ær dænd et mæd po.’. Mæn når 
dænd ær så så.’n en stø’k hæn. fræ æ bo.’d, så tå.’r —, 
så gyj.r æn de, mæn så ka de gåt træ.f, at nå.’r  dænd 
får fat i de, så wel dænd’ plusli ne.’d te æ bo.nd, 
å så ska di gi lend’, får æld.es så röker dænd æ i 
stø’ker. Mæn dær ær blen tå.’n mane på dænd’ må.d, å 
de ær di stu.er hælefesker, åp te hunder pund’ å dæ.r 
åmkreng’. — Når så wi ær fær.e mæ dænd’, mæ de 
feskeri.’, å hæld.es wi kom.er te så.’nt tile får.o.’r, så 
begynd.er di reg’ti mæ æ tåsk- å hælefeskfeskeri.’ po 
stu.er kro.g, wi kald.er æ. Dæ.r ær —, æ tjaw.ser på
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dæm, di ær så.’nt en træd.we, fæm’ å træd.we tåm.er, 
å di ær så.’nt swæ.rer, ty’kere, fu.er at di ka håld. 
tåsk, å dæ.r be.der så u.delokene mæ seid’, di fo.’r  
ænten fra Ska.’gen hælder Frederekshaw’n hæl
der —, å så ka di jo sæ’t  så.’nt åp te — ; hwæ.’r sæt 
a dæm, di ær hund.er —, ja, di ær hund.er faw.n, 
å dæ.r ær så tow’ me.’ter imæld. hwær’ krog’, så.’n 
en aw.stand’ a så.’n en faw’n hælder da, wi mæ.ler 
jo no så.’nt — ; mæn de biir så næsten tow’ me.’ter; 
å dæ.r ær så haltresendstyw. —, ja, wi hå.’r  tow’ 
faw’n, så ær dæ.r haltresendstyw. kro.g po hwæ.’r  
læng’de. Mæn nær di hår seld’, å de ær wæj.le te.’ æd, 
te di kand, så sæ’ter di åp te fi.’sendstyw. sæt i jen* 
lij.n. De ær så lisedan, di hå.’r  så en dræ.’g dær ne. 
we å så en lij.n dær mæ en boj. po åw.erænd., dær 
leger å flyj.der, får de ær som ræg’el så ær de po 
stje.nbond’, å så ær æd tit  di.e kro.g å de, de ta r 
fat dærne.. Å (de?) ka så åse træ.f, hwes æ lij.n de 
så komer åp po kant a en ste.’n i æ bo.nd, så ka æ 
træ.f, a t de skjær öw’er, mæn så hå.’r  di dænd næst 
boj. å go tel så, fu.er å fo samelt åp. Så.’nt går de 
te mæ dænd’ slags feskeri.’. — Når så dænd’ ær 
øw.er å wi komer te får.o.’r  —, fårhæn da brot wi 
aldtij makerælgå.’rer, mæn de ær di he.’l gon fræ.’ 
no. No ær æ fe.sk æter makeræl’, de ær æn.ten å dår.e 
ælder åse, at di tå.’r ænd mæ wuj å landdragwuj. De 
ka jo —, når æ stij.mer di så komer he.’l end’ i æ 
haw.stå’k, så ka de træ.f, at di ka ta  hund.er —, 
åp te tow’ hund.er sne.s mæ jen’ dræt; mæn de ka 
åse træ.f, at stij.m dænd’ stå.’r, å i de di kom.er å 
wel sæ’t æ wuj, så smuter dænd’ te.’ æ sij., å så fo.’r 
di eng.en å.’ æm. De ær jo en fesk, dænd ær så wild’, 
får de ær jo en råw.fesk, så dænd’ ska nåk pröw. å
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bjær. får æ lyw’, aid. de stå.’nd dænd kand; mæn 
de ær jo som.tij dænd bliwer nar.ed.

II. 5. Makrel, hummer. Nær så wi ær fær.e mæd 
æ får.orsfeskeri.’, ja, så ska wi jo te æ makeræl- 
feskeri.’; mæn da makerælgå.’rer di ær så gåt som 
gon a brog’, i hwæ.r fald’ hæ.r we dænd hæ.’r lan- 
dengsplas, så., så dår.er di, aldså bro.ger moto.’rbo.d 
te de; å dæ.r steger (?) di en dår.espij.r uw’hd te 
hwæ.’r sij., ja, de ær som.tij. di har tow’ te hwæ.’r 
sij., å dæ.r ær så tr i’h dår’er po hwæ.’r a dæm, å dæ.r 
ær foskjæl’i tøng’de po di hæ.r blylåd.er, dær ska 
håld. æ ne.e; å di go.’r lij.g åw.en åwer henaj.en. 
De bly wer så åmtrænt som en leld.e seld.stij.m, å 
dænd’ ka makeræl’en si’.. — De ska ald.tij wær når 
æ wand’ dænd’ ær blank, hæld.es så, så ka wi et dår.e 
makeræP. Mæn når di så kom.er å de æ lysen, — de 
fo.restel.er så en he.’l ræ’k smo.’ seid’, dær ær åw.en 
åw’er henaj.en, å så natu.’rliwij’s så kom.er æ make
ræP, så be.er dænd’ po.’; mæn, om forla.’dels, dænd 
bliwer jo hæng.end epo æ krog’; de war jo no et 
æ me.neng fræ dænd’ si sij., mæn dænd for jo låw 
te å så føle mæd. Dæ.’r ka jo dår.es en mase make
ræP po dænd’ må.d. Æ har wæt mæ te.’, wi har en 
då.’ hat hund.er å tyw. sne.s fang.ed epo dænd’ må.d. 
Mæn hæld.es som no mæ smo.’ pram. mæ tow’ 
mand’ —, dænd jen. hand row’r å dænd aj.en hand 
hå.’r så tow’ dår’er, så ær æ jo de å fo sko.’r æ be.’d ; 
dænd’ skjæ.rer wi så å æ sij. å æ makeræP; å dænd’ 
ska wæ.r po læng’de så.’n mæ en smoseld’; så lij.g 
steker wi æ krog’ i dænd jen. æ.nd, å så i de så dænd’ 
træ ’kes i æ wånd’, så go.’r dænd’ lisåm de war en 
seid’; dænd’ bewe.ger sæ så.’nt lisåm en flag får 
æ wend’, hælder så.’nt. Å så nar.er wi ænd epo dænd’
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må.d, å fe.sker po dænd’ må.d; dæ.’r  ka jo åse som.- 
tij. dær ka tå.’s et så fo.’ makeræl’ så.’nt. — Å så, 
når de —, når dænd’ ær så öw.er — hæld.er så.’n 
nöj, så ær dær jo en de.’l fe.sker, dær har hom’ertæj.- 
ner, som dær sæ’tes så po æ stjenbo.nd. De ær så.’n 
no aw.lang. kaser, som dær — ; di ær law.ed i trem.er, 
å så ær dær law.ed så.’nt en end.gång’ i hwæ.’r  æ.nd, 
å dænd’ ær law.ed så.’nt te lij.g —, lij.g æ hom’er 
dænd’ ka kraw.l igjæm.el; ja, æ kraber di kraw.ler 
jo sælfø.’li åse igjæm.el; mæn dæm wel vi jo no hælst 
und.go.’, mæn di gor ilij.gwal end’ —, fo så tå.’r di 
æ madeng, å te tij.d så wel di mø.d æ hom’er, dænd’ 
mo et kom end’, får æ kraber di wel gjær.n ha be- 
håld. ænd, mæn komer æ hom’er föst end’, så ær æ 
kraber et så teböj’ele te.’ æ, får æ hom’er di wel 
na’p æ kraber, så. —, mæn de ær jo som.tij. di wel 
end’ ilij.gwal, å så åse som.tij. di slå.ser dær end.; 
får de ka wi si.’ ; de ær som.tij. di be.er æ klø.’er a 
henaj.en, så de gor et ald.ti fre.li te. — Â di stå.’r 
så —, som ræg’el så bliwer di sit tel tow’ gång., både 
må.r å aw.ten, å dæ.r ær så nöj re.’b epo dæm, så.’nt 
fu.er —, de ka jo håld. te.’ å læt dæm åp å si’h, åm 
dær ær gon no hom’erer ij dæm.

II. 6. Bådens udsætning. Ja, se fårhæn da war’ 
æd jo ald.tij. —, da sku wi jo løw.t bode di smo.’ 
å di stu.e bo.d ne.’r, å så war’ æ jo som.tij war æ 
haw’ nöj urol’e, nå ja, så sku wi jo si’h å hå.’ æ 
jaw.n, ald.så wi kalder æd »hå.’ æ jaw.n« får —, æ 
sø.’er di go.’r  jo et ald.tij.d, dær ka wæ.r så.’n let 
mæld.emrom’ imæld.em, å så nå.’r så.’n de sto.’ mjest 
jaw’n, så — så sku wi uw’hd får et å fo æ bo.’d 
fuld’ å wånd’, i de wi kam uw’hd. No komer di jo 
næmer te.’ æd no, sin wi fek de elæktresk spel’,
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så ær de jo ba.r di spænder æ epo.’ å så —. Di ær’ 
jo så höj. som ræg’el, te di ka no öw’er æ wånd’, ja 
de ka jo åse træf, at dær ka en sø.’ kom. å slå end’ 
öw’er æm; mæn dæ.r ær jo dæk i dæm, så de ær 
jo et så fa.rli — å så. — ; de hå.’r så ba.r æ mand
skab hand — di gor epo.’ æ bo.’d, å dæ.r ær æ så 
spænd epo.’; å så go.’r dænd’ ganske jæw’n uw’hd, 
te dænd ær så —, komer så lånt uw’hd, te di kand —, 
di ka fo slon lås å så fo wænd æ stæw’n te; får di 
bliwer håldt bå.glæns uw’hd, di ær jo træke får.læns 
åp så å som så.’n, å så komer di jo bag.læns uw’hd 
ijæn, å så ska di så langt uw’hd, te di ka fo gjor 
åmkreng’ å fo æ stæw’n wænd uw’hd, å de ka jo 
som.tij. wæ.r dröj’ nåk, te de ær så.’n en wod’ be- 
stel’eng, mæn æ mandskab —, ja, wel di i stöw.l, 
så ka di træk i.’ (æm?), å wel di et, ja, så ka di jo 
ba.r go åp po æ dæk å æ bo.d å så — ; di har eng.en 
ulæj’lihe.’d mæ.’ å —, de ær ham som pa.ser de elæk- 
tresk spel’, hand —, de sir hand æ’ter, de hå.’r hand 
å pas, mæn dær æ.’ jo jen’ ulæm.p we.’ æd, de ær 
som ræg’el, hwar dær ær no, som hæ.r we æ landeng, 
dær ær jo fij.r å tyw. moto.’rbo.d, å de ka jo ta 
en —, ja, de ær som.tij. de ær we.’ å ka ta  en hal 
times tij’h fo hwæ.’r  å kom uw’hd, de bliwer jo tæm.li 
lånt. — No ær dær jo så bløw’en tow’ spel hæ.r, tow’ 
elæktresk spel, som di ka træk uw’hd så tow’ ste.er, 
å så go.’r æd jo så.’n dåb’elt så hurti som hæld.es, 
å så. — ; de hæ.r we wår lænd.engsplas hæ.r 
dænd’ —, dæ.r ær så.’nt lisåm en uw.dlø.’b, som æ 
haw’ dænd’ ær me.r role und som hæld.es, å dæ.r- 
imued hwar di skal uw’hd, hwar dær ær ræw.ler, 
bode fø.st å aj.en ræw.l, så —, de ær jo et så gåt, 
når di ska te.’ å ta imod di stu.er brådsø.’er fu.er å
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kom uw’hd, mæn dæ.r ær eng.en åm’wæj, di komer 
jo te.’ æd alij.gwal å ska ta som de falder sæ, å de 
ka som.tij wær dröj’ nåk. Mæn ino hår æ jo go.’n; 
i de at di ær gon uw’hd, da ær dær jo eng.en, dær 
har fårulø’ked we.’ æd; mæn de ær når di komer å 
ska i land’, å så skal mæ öw’er de hæ.’r far.lige 
ræw.ler.

II. 7. Garn og kroge. Nå, ja, wi ska jo åse ha röt 
æ gå.’rer, får bliwer æ hø.rel(?) fårstør’ed så gor 
æ seid’ igjæm’el, å wi for eng.en seld’ ; å så ska dæ.r 
jo law.es di fij.rkante ma.sker, å de ska wi hælst 
ha law.ed dæm så bestæmt som muw’hli ; — å dænd’ 
tij* som no når de ær ø. wæj.le, hælder åm wenter, 
når wi kand et fe.sk, så ska de jo si.es tel; æ gå.’rer 
ska bø.des, å di ska gjörs i stand’, å æ kro.g di skal 
åse si.’es tel, mane tjaw.ser ær röt å.’; æ ho.’ di 
be.er jo som.tij nu.e a dæm, å nu.e gor i stø’ker, å 
di ska så sætes epo.’, te di ær i dænd sam. stand’ 
ijæn, nå.’r di ska te.’ å bro.g æm (afsides replik: 
ja, æ da.me hon se.er å grind.er a j’ mæ!), å de 
bro.ger wi så de t i j ’ tel, får sælgjo.’r ær jo wælgjo.’r, 
som di sæjer, å når wi ka sjæ.’l gjör æd i stand’, så 
skal wi et betå.l fu.er å fo fræm.ed te.’ æd. Mæn 
dæ.r ka jo wær nöj. fårtjæn’est får en gamel mand’, 
dær ka sæ’t sæ å slå.’ no tjaw.ser; de ær di jo —, 
dæm dær fe.sker, de ær di ki.’h å.’ ; mæn så wel hand 
gja.r slå.’ no tjaw.ser å tjæn. en be’te krom. we.’ æd, 
å fårslå.’ æ tij’h mæd. Å de ka hand åse gåt gjö.r, 
sæ.’l åm hand ær öw’er fi.’sendstyw. o.’r, så ka hand 
gåt slå tjaw.ser, åm åse —, lij.g møj’ æn.ten di ska 
wæ.r fæm.ten tårn., hæld. di ska wæ.r fæm’ å 
træd.we, hand ska nåk fo æm law.ed, så.’n te di —, 
såm de pa.ser. Han har sæ.’l wært aktiw’ fe.sker fra.



72 Niels Âge Nielsen:

hand war fæmten sæj.sten o.’r te hand war öw’er 
tres, så hand kind’er aid. æ finæser, så de ska hand 
nåk hjælp tel mæd. — Når så æ kro.g di ær fær.e, 
å aid. teng’ ær kla.’r, så ær æ jo ba.r æ fe.sker —, 
di wen.ter så po.’, no skal æ ba.r gi hawwæjr, får 
no — ær’ æd no no tåsk å no hælefesker, så skal æ 
reskab de ska wær i å r’den; dænd ska jo hælst ta  
dæm, dær komer po.’ æ kro.g. De ær no et ald.tij., 
dær gor jo så’n nu.e tabt, mæn de ær wi jo wan’t tel. 
— Å så. — dæ.r ka jo wær traw ’lt i de ti j’, dær ka 
fe.skes, å sam. ti j’ bode kåld’ å wod’; mæn så 
ær dær jo åse fle.r fri.’h daw. får en fe.sker; hand 
ko go.’ å rø.g hans pij.ber, mæn hand ska wær para.’t 
nårensend’ læj.lihe.’d dænd ær’ dær, å wæj.le å haw’ 
ær så.’nt hand ka bro.g æd, så så ska hand uw’hd, 
sæ.’l åm de fryj.ser åse adskel’ige gra.der, åm åse 
de har trofen te tij.der æ klæj’er di har wæt frø.’sen 
epo ham, ald.så da uw.dwæn’di ; mæn de fend.er hand 
sæ i.’, de ær hand jo wan’t  te fra bar’ns be.’n, å som 
så.’n, de ær ham ganske natu.’rli.

II. 1. Indledning. Ja, så skal vi have løftet prammen ned. 
Når vi vil nu ud at dorge, så skal vi have prammen lettet 
ned, og så har vi gerne et par drenge —, når jeg nu er ude, 
så er der et par drenge med, de vil jo dorge makrel, jeg skal 
ro. Ja, så sidder de hver med en dorg. Når så makrellen den 
bider på, så kan I tro, så har de travlt med at få den hevet 
ind —. Det er jo så om sommeren, men ellers så nu om —, 
ellers fiskeriet som sagt om sommeren, det er rødspætter og 
hummer og så at dorge makrel, det er egentligt sommer
fiskeri, da her til de forskellige tider sådan; det kan jo noget 
være en del forskelligt; men så om efteråret, så begynder de 
jo som regel med drivgarn, med at tage sild. Og når vi så 
kommer lidt længere hen på efteråret, så begynder vi at fiske 
kuller med små kroge, og så torsk og den slags ting. Det 
går jo så som regel —, så om vinteren —, så er der nogen,
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som bruger de —, der fisker efter hellefisk og torsk med de 
her store både, der —, de tager ud med. — Det bliver de så 
ved med, til de så kommer til —, helt hen til foråret, så be
gynder de —, det er så forskelligt, der er jo saa mange slags 
fiskeri; der er af pighvar, og der er torsk og der er kuller; 
så begynder de også så småt med vod og fisker rødspætter 
og sådan.

II. 2. Sildefiskeri. Når vi stjærter nu vore sildegarn, så 
strækker vi dem sådan — en klejn snor, og den skal jo så —, 
busen den skal så bindes til det, sådan —, ikke være for 
stram, det skal være sådan bestemt, at den er fisket dygtigt; 
for det kan jo —, den kan jo stilles sådan an, at den kan 
ingen sild tage, og den kan også sættes sådan an, at den er 
god til at tage sild, men det ved vi, det kender vi jo, — det 
kender vi jo fra barns ben af. Når så vi har fået den snoet 
til ved den ene side, der binder vi så —, nogle koddesten, 
kalder vi dem, vi binder på, for at der skal, at det skal gå 
ned, altså, for den skal jo helst stå i den stilling, sådan at 
silden den kommer op at lege, så skal den gå i snaren. Når 
så vi er færdige ved den side, så har vi nogle tykkere tov, 
eller reb, det skal så til den anden side, så bliver det stræntet, 
og så, den anden kant af busen, det bliver så bundet til den; 
men for at det kan flyde, så har vi noget, vi kalder flåd, der 
er snittet til, som bliver bundet på den; og den flyder så; og 
så sætter vi dem; de er jo sådan 20—24 favne lang hver; og 
saa binder vi dem sammen, og så mange — op til 20 — har 
vi sommetider i én række. Når så vi er ude og skal sætte dem, 
så ror én eller to mand, og så sætter de, og så er der to mand ; 
de står hver med en telle, som vi kalder dem; dem kalder vi 
teller, der er —, at det er gjort fast —. En står så og firer 
den ene ud, og den anden står og firer den anden ud, og så 
går vi sådan, til hele længen den er sat. Så binder vi et 
stykke reb på der, det er altid ved den læ ende, for at —, 
så sætter vi børen fast, og så, så tager strømmen, den tager 
så hvad vej nu den går, og vi får så lov til at følge med, 
indtil vi trækker dem op. Og de bliver så taget op på den
måde, vi tager dem ------- , og sådan det hele, — sådan —,
de sidder så og tager sådan tag for tag, og så tager vi dem 
in d -------; ja, nu er der jo så, hvis det er med motorbåd, så,
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ja så kan vi jo nemt rende til landningspladsen, og er det 
med de små, så skal vi ro, til vi kommer til landingspladsen, 
så skal vi til det; når så vi kommer dér, så — ; der er vi jo 
så alle mand i arbejde, vi tager jo så fat og skal jo så til at 
tage sildene af garnene, og det skal jo gå forsigtigt, for ellers 
så får vi jo den her fine bus i stykker og så —, og det skal 
jo så gøres i stand igen, og det vil vi jo helst, det skal gå 
så lidt i stykker som muligt, for at det kan —. Sådan går 
det til med at fiske sild.

II. 3. Kuller og torsk. Forhen da var det jo sådan, da be
dede vi aldrig vore kroge, før vi lige kunne blive færdige, 
til vi skulle til havet; og da bedede vi jo med sild og saltede 
svinelevere og blandede det sammen og så —, det var så det, 
vi brugte da dengang. Nu i tiden da bruger de jo udelukkende 
muslinger, som åbnes og så sættes på. Og de her små kroge, 
som vi tager kullerne på, de er jo 15 —, tjavsen den er 
15 tommer eller 15%, og der er så en krog af nr. 10, der er 
gjort fast på med den ene ende af tjavsen, og den er så på 
linen med den anden med et mellemrum af sådan —, ja —, 
der er vel en meter, med en meters mellemrum, og så har vi, 
hver længe den er 100 —, den er 50 favne, og der kan vi så 
have sådan en 100 kroge; så kalder vi sådan 100 —, så kan 
vi have 500 på hvert bræt, eller bedetrug kalder vi dem også, 
og så, når det er så færdigt(?), det skal ligge så bestemt, at 
selv om også de må gå med en motorbåd, om den holder så 
35 hestes kraft, det løber så ud med den fart; men som regel 
så har de så mange kroge, at de kan —, det kan tage om
trent en time; men for at finde dem, hvis de nu skulle gå 
i stykker, så er der et dræg eller en tilfører, som de også 
kaldes, det er nu da den samme slags, dér bliver bundet en 
line fast i den, og dér bliver kroge bundet fast til det; men 
den line, den er så lang, at —, op til en 40 favne, og så på 
overenden af den dér er en bøje, der bliver gjort fast, og de 
står så i den række hele vejen, for hvis de skulle rykkes i 
stykker, så véd de, så skal de til den næste og lette op der 
for at —, for ellers så forliser de dem jo, hvis der ingenting 
var at finde. Og så går det til på den måde, og så bliver de 
ved, indtil som sagt de får taget hele længden. Det er somme
tider nu med de store både, at de har en længde på —, ja,
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de har en 5000 favne, så lang en line lægger de ud. Det kan 
også godt træffe sig, at de på den line kan tage særlig kuller 
og også torsk, men at de kan tage sig en sådan fra 1000 og 
op til 4000 pund, det er jo så meget forskelligt, men som regel 
kan de tage det. — Torsken — kulleren den bliver løftet ind; 
men kommer der en torsk, så har vi en hæg, en med skaft 
på og en krum jernpig, så bliver den hugget i torsken og 
så —; for ellers så faldt den jo ud, for den kunne ikke 
holde —, tjavsen kunne ikke holde at tage — at løfte den op 
i; men så har vi en hæg og så — . Så kunne det jo også træffe, 
at når det er ude, at idet de står og tager, så kan de pludselig 
blive var, så kommer der en vældig stor hellefisk op og vil 
tage en af de her fisk, der sidder på krogene. Nu er det jo 
så om at gøre at være forsigtig.

II. 4. Torsk, helleflynder, makrel. Men så for at få fat på 
de her hellefisk, så har de opdaget —, så tager de en line på 
et par favne, så med en stor krog på, og sætter en fisk på 
dér, og den vil hellefisken så gå hen at tage, men at gå så 
nær op til, til overfladen, som nu de her små tjavser de er, 
det er den ikke med på. Men når den er så sådan et stykke 
henne fra båden, så tager —, så gør den det, men så kan det 
godt træffe, at når den får fat i det, så vil den pludselig ned 
til bunden, og så skal de give lind, for ellers så rykker den 
det i stykker. Men der er blevet taget mange på den måde, 
og det er de store hellefisk, op til 100 pund og deromkring. 
Når så vi er færdige med den, med det fiskeri, og ellers vi 
kommer til sådan tidligt forår, så begynder de rigtigt med 
torske- og hellefiskfiskeriet på store kroge, som vi kalder det. 
Dér er —, tjavserne på dem, de er sådan en 30—35 tommer, 
og de er sådan sværere, tykkere, for at de kan holde torsk, og 
dér beder de så udelukkende med sild, de får enten fra Ska
gen eller Frederikshavn eller —, og så kan de jo sætte sådan 
op til —; hvert sæt af dem de er 100 —, ja, de er 100 favne, 
og der er så to meter imellem hver krog, sådan en afstand 
af sådan en favn eller da, vi måler jo nu sådan — ; men det 
bliver så næsten to meter; og dér er så 50 —, ja, vi har to 
favne, så er der 50 kroge på hver længde. Men når de har 
sild, og det er vejr til det, at de kan, så sætter de op til 80 
sæt i én line. Det er så ligesådan, de har så et dræg dernede
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ved og så en line der med en bøje på overenden, der ligger 
og flyder, for det er som regel så er det på stenbund, og så 
er det tit, at deres kroge og det, det tager fat dernede. Og 
det kan så også træffe, hvis linen den så kommer op på kan
ten af en sten i bunden, så kan det træffe, at det skærer over, 
men så har de den næste bøje at gå til så, for at få det sam
let op. Sådan går det til med den slags fiskeri. — Når så det 
er ovre, og vi kommer til foråret —, forhen da brugte vi altid 
makrelgarn, men det er de helt gået fra nu. Nu er fiskeriet 
efter makrel, det er enten at dorge eller også, at de tager 
den med vod og landdragvod. Det kan jo —, når stimerne de 
så kommer helt ind i havstokken, så kan det træffe, at de 
kan tage 100 —, op til 200 snese med ét dræt; men det kan 
også træffe, at stimen den står, og idet de kommer og vil 
sætte voddet, så smutter den til siden, og så får de ingen af 
dem. Det er jo en fisk, den er så vild, for det er jo en rov
fisk, så den skal nok prøve at bjærge livet, så længe den kan; 
men det er jo sommetider den bliver narret.

II. 5. Makrel, hummer. Når så vi er færdige med forårs
fiskeriet, ja, så skal vi jo til makrelfiskeriet, men da makrel
garnene de er så godt som gået af brug i hvert fald her ved 
den her landingsplads, så — så dorger de, altså bruger mo
torbåd til det, og der stikker de et dorgespir ud til hver side, 
ja det er somme tider, de har to til hver side, og der er så 
tre dorge på hver af dem, og der er forskellig tyngde på de 
her blylodder, der skal holde det nede, og de går lige oven 
over hinanden, — det bliver sådan omtrent som en lille silde
stime, og den kan makrellen se. Det skal altid være, når van
det er blankt, ellers så — så kan vi ikke dorge makrel. Men 
når de så kommer, og det er lys —, det forestiller så en hel 
række små sild, der er oven over hinanden, og så naturligvis, 
så kommer makrellen, så bider den på; men, om forladelse, 
den bliver hængende på krogen, det var jo nu ikke meningen 
fra dens side, men den får jo lov til at følge med. Der kan 
jo dorges en masse makrel på den måde. Jeg har været med 
til, vi har en dag haft 120 snese fangede på den måde. Men 
ellers som nu med små pramme med to mand —, den ene 
han ror, og den anden han har så to dorge — så er det jo det 
at få skåret agnen; den skærer vi så af siden af makrellen;
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og den skal være på længde sådan med en småsild; så lige 
stikker vi krogen i den ene ende, og så idet så den trækkes 
i vandet, så går den ligesom den var en sild; den bevæger 
sig sådan ligesom et flag for vinden, eller sådan. Og så nar
rer vi den på den måde og fisker på den måde; dér kan jo 
også somme tider, der kan tages ikke så få makrel sådan. — 
Og så, når den (makrelfiskeriet) så er ovre —, eller sådan 
noget, så er der jo en del fiskere, der har hummertejner, som 
sættes så på stenbunden. Det er sådan nogle aflange kasser, 
som der — ; de er lavet i tremmer, og så er der lavet sådan 
en indgang i hver ende, og den er lavet sådan, at lige —, 
lige hummeren den kan kravle igennem; ja, krabberne de 
kravler jo selvfølgelig også igennem; men dem vil vi jo nu 
helst undgå, men de går alligevel ind —, for så tager de mad
dingen, og til tider så vil de møde hummeren, den maa ikke 
komme ind, for de vil gerne beholde den, men kommer hum
meren først ind, så er krabberne ikke så tilbøjelige til det, 
for hummerne de vil nappe krabberne, så —, men det er jo 
sommetider de vil ind alligevel, og så også sommetider de 
slås derinde; for det kan vi se; det er sommetider de bider 
kløerne af hinanden, så det går ikke altid fredeligt til. — Og 
de står så —, som regel bliver de set til to gange, både mor
gen og aften, og der er så noget reb på dem, sådan for —, 
det kan jo holde til at lette dem op og se, om der er gået 
nogle hummere i den.

II. 6. Bådens udsætning. Ja, se forhen da var det jo al
tid —, da skulle vi jo løfte både de små og de store både ned, 
og så var det jo sommetider var havet noget uroligt, nå ja, 
så skulle vi jo se at have jævnen (bølgedalen), altså vi kalder 
det »have jævnen« for —, søerne de går jo ikke altid, der kan 
være sådan lidt mellemrum imellem, og så når det står mest 
jævnt, så — så skulle vi ud for ikke at få båden fuld af 
vand, idet vi kom ud. Nu kommer de jo nemmere til det, nu 
siden vi fik det elektriske spil, så er det jo bare de spænder 
det på, og så —. De er jo så høje som regel, at de kan nå 
over vandet, ja det kan jo også træffe, at der kan komme en 
sø og slå ind over dem; men der er jo dæk i dem, så det er 
jo ikke så farligt — og så — ; det har saa bare mandskabet — 
de går på båden, og dér er det så spændt på; og så går den



Sandskuden »Jomfru Marie« 
af Klitmøller
Af G. KROGH-JENSEN

1782, den . . . Julij forulykket Anders Pedersen 
Kroghs Skudde med 4re Mand nemlig Anders Peder
sen Krogh, Anders Christensen Krogh, Peder Peder
sen Krogh og Christen Odde.

Denne korte beretning om et skibsforlis kan man 
læse i kirkebogen for Vester Vandet sogn1) for året 
1782, og det er en dødsattest både for en af sand
skuderne ved Klitmøller og for de fire mænd, der 
gik ned med den.

Da Klitmøller, som jo ligger i Vester Vandet sogn, 
fra  gammel tid var hovedsædet for den berømte 
skudefart på Norge, skulle man tro, at sådanne be
retninger om forlis jævnligt forekom i kirkebogen 
for dette sogn, men det er ikke tilfældet. Der gik i 
virkeligheden forbavsende få skuder ned, og de få, 
der forulykkede, fortæller kirkebogen intet om. Der 
nævnes adskillige, som er omkommet, navnlig ved 
fiskeri fra  åben båd, men beretningen om Anders Pe
dersen Kroghs skude er faktisk den eneste beretning 
om et totalt skudeforlis, der findes i kirkebogen for
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Vester Vandet lige fra dens begyndelse i 1691 og 
frem til 1782.

Ganske få år før Anders Pedersen Kroghs skude 
forliste, forulykkede en anden skude fra Klitmøller. 
Det skete omkring år 1775, men om dette forlis vides 
meget lidt, og kirkebogen nævner det overhovedet 
ikke. Forklaringen må være den, at man i dette til
fælde intet har vidst om skudens skæbne udover 
dette, at den ikke vendte tilbage og ikke gav livstegn 
fra  sig. Med hensyn til Anders Pedersen Kroghs 
skude må man have fået et sikkert bevis for, at sku
den var forulykket, og dermed et pålideligt grund
lag for indførelsen i kirkebogen, der kun på ét punkt 
viser usikkerhed, nemlig med hensyn til tidspunktet.

Af hvilken beskaffenhed dette sikre bevis var, får 
man oplysning om i skiftet2) efter skipperen Anders 
Pedersen Krogh, også kaldet Anders Pedersen Søe, 
påbegyndt 31. juli 1782 og afsluttet 22. januar 1783. 
Dette skifte indeholder nogle ganske få men vigtige 
oplysninger om, hvad der var hændt. Man får at 
vide, at skuden forulykkede, ikke i juli måned, som 
kirkebogen oplyser, men allerede 3. juni 1782, og 
derpå 4. juni kom »drivende i Land som et Vrag 
med Bunden i Vejret ved Madsbøll Strand«. Også 
skudens navn nævnes her. Mange af skuderne ved 
Klitmøller havde katolske helgennavne, men denne 
bar det ganske særlig fornemme navn »Jomfru Ma
rie«. Om årsagen til forliset fortæller skiftet des
værre intet.

Ulykken har altså fundet sted i Vigsø bugt, hvor 
kysten vest for Lildstrand den dag i dag kaldes Mads
bøl strand, et afsides og meget øde sted. Dette fa r
vand har altid været frygtet på grund af de sten-

0
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revler, kaldet Bragerne, der her strækker sig langs 
kysten, og som ligger så højt, a t selv en båd under
tiden kan have svært ved at komme uskadt over dem. 
Mange sejlskibe skal i tidernes løb være gået ned her. 
Måske er »Jomfru Marie« blevet overfaldet af hårdt 
vejr og slået ud af kurs, måske har skuden søgt læ 
under land. Herom vides intet, men da skuden, som 
der står i skiftet, drev i land med bunden i vejret, 
er den muligvis ikke grundstødt, men snarere kuld
sejlet. Meget tyder på, at ulykken er sket ret nær 
ved kysten, idet vraget jo drev i land i løbet af kun 
et døgn, og der var så meget tilbage af skuden, at 
man med sikkerhed har kunnet identificere den. Vra
get og resten af lasten blev da heller ikke behandlet 
som almindeligt herreløst vraggods, men blev 27. juni 
1782 solgt ved auktion3) til fordel for ejernes arvin
ger. Der indkom godt 146 rdl., deraf 129 rdl. for 
bjerget trælast.

Skudens besætning har selvsagt ikke kunnet be
rette noget om tidspunktet for forliset, idet de jo om
kom alle mand. Når skiftet alligevel oplyser den nøj
agtige dato, 3. juni 1782, viser dette, at der må have 
været vidner til forliset. Måske er det blevet observe
ret fra land, uden at det har været muligt at komme 
det nødstedte skib til hjælp. Herom vides imidlertid 
intet.

Sikkert er det, at alle fire mænd på »Jomfru Ma
rie« omkom ved forliset, men man lægger mærke til, 
at kirkebogen for Vester Vandet ikke nævner noget 
om deres begravelse. De er ikke blevet begravet i 
hjemsognet, og da der heller ikke er fundet noget 
om dem i kirkebøgerne fra sognene nærmest ulykkes
stedet, tyder alt på, at havet har beholdt dem, og
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de kan af havstrømmen være ført langt bort. Måske 
er de senere drevet i land et eller andet sted på ky
sten og er blevet begravet på en fremmed kirkegård 
som ukendte »havlig«. Kirkebøgerne fra kystsognene 
beretter om mange af den slags begravelser.

Kirkebøgerne er imidlertid langt fra den vigtigste 
kilde, når man vil efterforske skudernes historie. 
Man må have fat i skatteregnskaberne, og her er der 
først og fremmest tale om de årlige specifikationer4) 
over den skudeskat, ejerne skulle svare til staten. I 
specifikationen for 1782 står »Jomfru Marie« opført 
som nr. 8 af de 9 skuder ved Klitmøller strand. Sku
dernes navne forekommer ikke, men for hver skude 
er skipperen nævnt. »Jomfru Marie« kaldes Anders 
Kroghs skude, og den opgives at være på 61/2 læster. 
En skibslæst (kommercelæst) var dengang fastsat til 
150 kubikfod svarende til en normalvægt på 2600 kg. 
Den mindste af de 9 skuder var på 6 læster, den 
største på 8 læster, så forskellen var ikke stor. Denne 
skudestørrelse havde skipperne i Klitmøller fra  gam
mel tid holdt fast ved som den mest hensigtsmæssige 
for Norgesfarten fra dette sted.

At skattevæsenet har fået underretning om »Jom
fru Marie«s forlis, viser en tilføjelse i specifikatio
nen for 1782. Udfor Anders Kroghs skude står kort 
og godt: »Forliste ved sin Hiemkomst fra 2. Reise«. 
I 1783 nævnes skuden ikke, men et bilag til skatte
regnskabet for dette år oplyser følgende: »Skipper 
Anders Pedersen Kroghs Enke i Klitmøller har søgt 
om at fritages for at betale Skudeskat for afvigte 
Aar af Skuden Jomfru Marie kaldet, drægtig 61/? 
læst, paa Grund af, at denne Skude forulykkede med 
Folk og Ladning. Denne Ansøgning er i Betragtning
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af Omstændighederne bevilget«. Dette er skattevæse
nets sidste ord om »Jomfru Marie«.

Sandskuderne, der om vinteren lå trukket op i 
klitterne, begyndte deres fart på Norge i forårs
månederne og fortsatte til hen på efteråret. 4—5 ture 
i løbet af en sommer synes at have været det al
mindelige, og det var som bekendt hovedsagelig land
brugsvarer, der blev fragtet til Norge, og tømmer, 
der blev hentet hjem til Thy. Anders Pedersen Krogh 
var altså 3. juni på hjemvejen fra sin 2. rejse i dette 
år. Der står ikke i specifikationen, at han kom fra 
Norge, men det har ganske givet været tilfældet. På 
udrejsen havde han blandt andet medført korn varer 
til en værdi af 150 rdl., som hans svigerfader ifølge 
det omtalte skifte havde forstrakt ham med, og han 
havde tømmerlast med tilbage. Det var således et 
lille kapitel af den rigtige gamle skudefarts historie, 
der fandt sin afslutning med »Jomfru Marie«s for
lis i 1782, men allerede året efter var der, som skatte
regnskaberne viser, kommet en ny skude til Klit
møller i stedet for den forliste, og Norgesfarten fort
satte med uformindsket styrke i det gamle spor.

I de hjem, der blev berørt af denne ulykke, satte 
tabet af de fire mænd derimod dybe og varige spor. 
De omkomne var alle udgået af gamle Klitmøller
slægter, de var kendt af alle på stedet, og nu var de 
pludselig sporløst forsvundet, ramt af en skæbne, der 
hang som en bestandig trusel over mange af dem, der 
fik lov at leve videre. Hele Klitmøller har sørget over 
dem.

»Jomfru Marie«s fører, skipperen Anders Pedersen 
Krogh, var en ganske ung mand, kun 22 år gammel. 
Han blev født i Klitmøller 2. juli 1759 som søn af
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Peder Christensen Krogh (1720—o. 1775) og hustru 
Dorethe Andersdatter Søe (1735—1803). Faderen 
var også skudeejer og var i mange år en kendt og 
anset skipper i Klitmøller. Også han må være om
kommet på havet, men de nærmere omstændigheder 
ved hans død kendes ikke. Noget tyder på, at han er 
forulykket med den før omtalte skude fra Klitmøller, 
der forliste omkring 1775 eller måske allerede 1774. 
Hans død er ikke nævnt i kirkebogen, men i marts 
1776 fik hans enke bevilling til at skifte med sam- 
frænder5), og på det tidspunkt regnede man ham 
altså i hvert fald for død. Der er intet bilag bevaret 
til bevillingen, og hverken i selve bevillingen eller i 
skiftet af 9. september 1776 omtales de nærmere om
stændigheder ved skipperens død. Han efterlod sig 3 
sønner, og af dem var Anders Pedersen Krogh den 
ældste. Der var derfor ikke noget mærkeligt i, at han 
så tidligt kom til at føre familiens skude. Skatte
regnskaberne viser forøvrigt, at han var skipper for 
»Jomfru Marie« allerede fra 1776, og han står der
efter nævnt som skipper for samme skude hvert år 
lige til 1782. Fra barnsben har han ligesom så mange 
andre skudeej er sønner været med i skudefarten, og 
allerede som 17-årig har han været så helbefaren, 
at han har kunnet overtage skipperens ansvarsfulde 
post. Mange gange har han i disse 6 år ført »Jomfru 
Marie« på farten til Norge og tilbage igen, og ingen 
behøver at tro, a t der er nogen forbindelse mellem 
hans unge alder og skudens forlis i 1782. Alt tyder 
på, at han har været en både dygtig og erfaren skip
per. Hans skude var imidlertid, som det vil fremgå 
af det følgende, temmelig gammel og har måske ikke 
været helt let at manøvrere, og det er ikke usand-
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synligt, at man skal søge forlisets egentlige årsag i 
en eller anden af dens skavanker.

På grund af faderens død måtte Anders Pedersen 
Krogh altså i en meget ung alder stå på egne ben, 
og han blev også meget tidligt gift. 1777 blev han, 
kun 18 år gammel, i Vester Vandet kirke viet til Kir
sten Christensdatter Brandi (1757—1825), en datter 
af den højt ansete og velstående skudeejer i Klit
møller, Christen Christensen Brandi (1722—1803). 
Der var 3 børn i dette unge ægteskab, Inger (1778— 
1779), Peder (1780—1841) og Dorthe, der blev født 
i efteråret 1782, knap et halvt år efter faderens død. 
For dette hjem måtte budskabet om »Jomfru Marie«s 
forlis selvsagt komme som et knusende slag, og til 
sorgen over den mistede ægtefælle og børnenes fader, 
føjede sig for enken smerten over den økonomiske 
ruin, der blev en følge af forliset. Anders Pedersen 
Krogh var ingen fattig mand, han ejede i/^part af 
den forulykkede skude og desuden det hus, han boede 
i, men tabene var så store, at skiftet efter ham allige
vel viser et underskud på godt 41 rdl. »Altsaa kan 
intet blive til Skifte og Deling mellem Enken og de 
umyndige Børn«, som det hedder i skiftet. Enken 
havde imidlertid en velhavende fader og kom ikke 
på fattigvæsenet. Hun giftede sig igen 1783 med 
Oluf Poulsen Dragsbech af Klitmøller (1757—1843) 
og blev i dette ægteskab moder til 7 børn. Sønnen 
Peder Andersen Krogh, der ved faderens død endnu 
ikke var fyldt 2 år, kom i huset hos sin morfar Chri
sten Christensen Brandi. Han blev dennes plejesøn 
og fik hos ham en god opdragelse. Det er værd at 
lægge mærke til, at også han valgte at blive skipper 
til trods for, at både hans fader og farfader havde
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sat livet til ved dette farefulde erhverv. Også han 
begyndte allerede i 18-årsalderen at sejle som skip
per og fik betroet morfaderens skude, og fra han var 
25 år, førte han sit eget fartøj. Han blev en anset 
og velstående mand, der beklædte en række tillids
poster i Klitmøller. Med Peder Andersen Krogh døde 
en af de sidste store skudeejere og skudehandlere i 
Klitmøller, det sidste led af en ældgammel skipper- 
og skudeejerslægt der på stedet. Han og hans hustru 
ligger begravet under den store, smukke gravsten, der 
endnu ses ved nordsiden af Vester Vandet kirke, det 
eneste af de gamle Klitmøllergravsteder, der er be
varet på denne kirkegård.

Anders Christensen Krogh, der i kirkebogen næv
nes som nr. 2 af de omkomne, havde samme efter
navn som skipperen, men tilhørte en helt anden gren 
af Krogh-slægten i Klitmøller. Han blev født i Klit
møller 3. marts 1752 som søn af Christen Andersen 
Krogh (o. 1715—1787) og hustru Maren Andersdat- 
ter Broe (1723—1761), og han blev 1776 i Vester 
Vandet kirke gift med den tidligere nævnte Dore- 
the Andersdatter Søe, enke efter Peder Christensen 
Krogh, der omkom o. 1775. Han var dengang 24 og 
hun 41 år. Anders Christensen Krogh, der med andre 
ord var skipperen Anders Pedersen Kroghs sted
fader, efterlod sig ingen børn, og der er ikke fundet 
skifte efter ham. Man ved i det hele taget ikke meget 
om ham, men han var jo ved sin død også kun en 
ung mand.

Den tredie af de omkomne, Peder Pedersen Krogh, 
var en broder til skipperen Anders Pedersen Krogh. 
Han blev født i Klitmøller 20. juni 1766 og blev altså 
kun 15 år gammel. I skiftet6) efter ham, der først
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afsluttedes 26. august 1783, oplyses det, a t han »døde 
paa Sand-Skuden Jomfru Marie kaldet, som forliste 
afvigte Aar«. Han ejede ligesom broderen tip a rt af 
skuden, men trods tabet af denne skudepart efterlod 
han sig dog godt 267 rdl. i rede penge. Det var ar
vede midler, som nu tilfaldt hans efterlevende sø
skende og den omkomne broders børn. Peder Peder
sen Krogh har ikke været passager på »Jomfru Ma
rie«. Han hørte til besætningen, der normalt bestod 
af fire mand. Med sine 15 år var han allerede aktivt 
med i skudefarten.

De tre mand af besætningen, to brødre på hen
holdsvis 22 og 15 år, og deres kun 30 år gamle sted
fader, tilhørte altså den familie, der ejede hovedpar
ten af skuden. Den fjerde mand, Christen Odde, eller 
som hans fulde navn var, Christen Andersen Odde, 
var en mand på 51 år og kunne altså for alderens 
skyld være fader til de tre andre. Han var hyret 
matros, og derfor nævner præsten ham til sidst. 
Christen Andersen Odde var udgået af den gamle 
Odde-slægt i Klitmøller, der oprindelig boede på den 
såkaldte Sandodde ved Vester Vandet sø lige syd for 
Klitmøller å. Slægten har sit navn fra dette sted, som 
ikke kendes mere under denne betegnelse. Odde-slæg
ten var ingen skudeejerslægt, de fleste var husmænd 
og fæstere, men adskillige af dem var søfarende og 
arbejdede for skudeejerne. Således også Christen An
dersen Odde, der blev født i Klitmøller 11. juni 1731 
som søn af Anders Andersen Odde (o. 1689—1737) 
og hustru Maren Christensdatter Odde (1695—1774). 
Han havde været gift to gange og havde fem børn 
i andet ægteskab i alderen 4 til 16 år. Han var fæster 
af et hus beliggende ved Klitmøller å lidt øst for åle-
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kisten og levde i små kår. Hustruen Johanne Peders- 
datter Jegind (1735—1803) blev således ved »Jomfru 
Marie«s forlis enke med fem uforsørgede børn. Hun 
måtte søge understøttelse, og i fattigvæsens-proto- 
kollen7) for 1783 hedder det, at hun »sidder med 5 
umyndige Børn i sletteste Omstændigheder«.

Sandskuden »Jomfru Marie«s forlis 3. juni 1782 
kan naturligvis ikke betegnes som et skibsforlis af 
større format, men alligevel var det en af de største 
ulykker, der ramte skudefarten fra Klitmøller i det 
18. århundrede. Fire mand omkom, en moder mistede 
to sønner, tre hustruer blev enker, og syv børn blev 
faderløse. Desuden mistede Klitmøller en af sine 
gamle, veltjente sandskuder. E t totalt forlis med alle 
dets sørgelige og smertelige følger.

*
Sandskuder kaldtes disse skuder, fordi besætnin

gen »setter lige med dem paa Sandet«, som det hed
der i et gammelt dokument8). De var bygget til for
målet og kunne tåle denne medfart i modsætning til 
skuder, der var bestemt til at gå fra havn til havn. 
Kun i meget få tilfælde ejedes sandskudeme af en 
enkelt mand, 3 eller 4 ejere var det sædvanlige, og 
besætningen bestod almindeligvis af 4 mand, som det 
var tilfældet med »Jomfru Marie«. Nu er her beret
tet om denne skudes undergang, men hvad ved man 
ellers om den ? Hvor langt kan man følge den tilbage 
i tiden? Hvem har ejet den i tidernes løb? Hvordan 
har den set ud?

Som allerede nævnt oplyser skatteregnskaberne, at 
Anders Pedersen Krogh var skipper for »Jomfru Ma
rie« i årene 1776—1782. Før ham er hans fader, Peder
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Christensen Krogh, opført som skipper for samme 
skude i årene 1756—1775. Fader og søn har altså 
tilsammen ført »Jomfru Marie« i 26 år. Peder Chri
stensen Krogh blev født i Klitmøller 2. februar 1720 
og var søn af Christen Michelsen Blach (o. 1677— 
1755) og hustru Maren Christensdatter Dragsbech 
(o. 1689—1762). Han var opkaldt efter sin farmoder, 
der var af Krogh-slægten. Det føromtalte samfrænde- 
skifte af 1776 efter Peder Christensen Kroghs uopkla
rede død viser, at han ejede % part af sandskuden 
»Jomfru Marie«, som her vurderes til 600 rdl. Hans 
tre sønner arvede hver impart. Hvem der ejede den 
sidste ^ p a rt, vides ikke. Disse skudeparter blev ofte 
købt eller solgt underhånden, uden at det blev an
meldt til myndighederne, og det er derfor i mange 
tilfælde umuligt at følge dem på deres vandringer. 
Peder Christensen Krogh, der var selvejer, var en 
dygtig og anset skipper, og som skiftet efter ham 
viser, døde han som en efter den tids forhold meget 
velstående mand.

Fra 1756 og fremefter nævner specifikationerne 
over skudeskatten kun skipperen for hver skude, men 
før 1756 var det helt anderledes. En kgl. resolution 
af 19. december 1705 bestemte, at sandskuderne af 
»hver Læst Skiberoms Drægtighed« skulle svare 10% 
mark dansk, og fra 1705—1755 nævnes alle skude- 
partejerne i specifikationerne. Disse årlige fortegnel
ser over skudeejerne er naturligvis værdifulde, men 
de skal dog benyttes med en vis forsigtighed, blandt 
andet ser man gang på gang, at afdøde skudeejere 
optræder i dem længe efter deres død. Ejerskifter 
blev som før nævnt ofte ikke anmeldt, men når bare 
skattevæsenet fik, hvad der tilkom det, har det åben-
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bart set stort på, om skatteyderne var levende eller 
døde.

I årene 1729—1755 er »Jomfru Marie« i disse spe
cifikationer opført uforandret år efter år med føl
gende ejere:

Christen Michelsen Krogh og Christen Blach % part. 
Peder Kløvborg % part.
Ander Mortensen % part.

De to første, Christen Michelsen Krogh og Chri
sten Blach, der hver ejede 1/6 part af skuden, var 
brødre, hvad man ikke kan se af deres efternavne. 
De var sønner af Michel Christensen Blach i Klit
møller, kaldet unge Michel Blach (o. 1648—1727) og 
hustru Inger Christensdatter Krogh (o. 1651—1729). 
Christen Michelsen Krogh, der var den yngste af de 
to brødre med samme fornavn, havde fået moderens 
slægtsnavn. Han blev født o. 1690 og døde i Klit
møller 1742. I specifikationerne optræder han altså 
endnu 13 år efter sin død. Når han står nævnt først, 
skyldes det sikkert, a t han har været skipper for 
»Jomfru Marie«. Det var han allerede i 1727.

For 1741, altså før Christen Michelsen Kroghs 
død, findes der en særlig specifikation9) over sand
skuderne ved Klitmøller, i hvilken der gives en del 
oplysninger om hver enkelt skude, blandt andet om 
ombygninger o. lign., og ved denne lejlighed har man 
øjensynligt for en gangs skyld søgt at føre ejerlisten 
à jour. Af denne ej erliste fremgår det, at Christen 
Michelsen Krogh i 1741 ejede 1/3 part af skuden og 
ikke 1/g part, som der står i de sædvanlige specifika
tioner lige til 1755. Han har altså på et eller andet 
tidspunkt erhvervet endnu part, og det fremgår,
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at han har fået den fra Anders Mortensen Frost, 
som her kun står opført med Vg part mod tidligere 
V3 part. Broderen Christen Blach er som sædvanlig 
opført med 1/G part. Dette stemmer med, a t der i 
skiftet10) efter Christen Michelsen Krogh 1742 står, 
at han ejede y$ part af en sandskude ved Klitmøller 
strand, og om denne skude får man den interessante 
oplysning, at den »er noget gammel og saa god som 
uduelig, indtil den bliver fortømret«. Skudens navn 
nævnes ikke i dette skifte, men det kan kun være 
»Jomfru Marie«, eftersom Christen Michelsen Krogh 
kun havde part i denne ene skude. »Jomfru Marie« 
har altså på dette tidspunkt ikke blot været »noget 
gammel«, men åbenbart også temmelig forsømt og 
medtaget uden dog ligefrem at være kassabel. Den 
vurderes i skiftet da også kun til 240 rdl. Den må 
imidlertid være blevet bragt i orden igen, for den 
var jo dog med i skudefarten på Norge i ikke mindre 
end 40 år efter denne svaghedsperiode.

Den ældre broder, hvis fulde navn altså var Chri
sten Michelsen Blach, blev født o. 1677 og døde i 
Klitmøller 1755. Han var fæster under Ulstrup gods, 
og i skiftet11) efter ham af 1756 får man bekræftet, 
at han ejede !/6 part »af en Sand Skude Jomfr. Ma
rie kaldet med tilbehørig Seyl Redskab«. Ved denne 
lejlighed blev skuden vurderet til 360 rdl. Han ejede 
desuden Vipart af skuden »Set. Thobias« og %part 
af skuden »Set. Jacob«. Han havde tre sønner, og af 
dem kom Peder Christensen Krogh, der ikke var den 
ældste, altså til a t føre »Jomfru Marie«, og den Ve 
part af skuden, han begyndte med, fik han efter
hånden forøget, således at han, som allerede vist, ved 
sin død var ejer af % part. Han ejede en tid også
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!,4part af skuden »Set. Jacob«12), men samlede sig 
altså senere om »Jomfru Marie«.

Peder Kløvborg, der nævnes efter de to brødre som 
ejer af Vs part, er identisk med Peder Nielsen Skinde- 
rup den yngre i Klitmøller (o. 1685—1740). Han 
boede i det sted i Klitmøller, der kaldtes Kløvborg, og 
blev kaldt Peder Kløvborg. Også han figurerer, som 
man ser, i skatteregnskaberne længe efter sin død. 
I 1755 havde denne skudepart allerede skiftet ejer 
flere gange. Først blev den overtaget af svigersøn
nen, Christen Christensen Møller i Kløvborg (1704— 
1743), som nævnes i specifikationen af 1741, og der
efter af Peder Andersen Fuglsang i Fuglsanggaard i 
Vester Vandet (o. 1704—1761)12). Anders Mortensen, 
som nævnes med den sidste Impart, var identisk med 
Anders Mortensen Frost i Klitmøller (o. 1690—1758).

*

Foreløbig er det lykkedes a t følge sandskuden 
»Jomfru Marie« fra forliset i 1782 tilbage til året 
1729, altsaa gennem 53 år, og det har vist sig, at 
den i alle disse år har været særlig knyttet til en og 
samme slægt gennem tre generationer. Man kan 
imidlertid komme endnu et stykke længere tilbage.

I årene 1705—1728 står »Jomfru Marie« i speci
fikationerne opført med følgende ejere:

Michel Blach V3 part.
Peder Kløvborg V3 part.
Hans Olufsen i Thisted V3 part.

Af disse er Peder Kløvborg den samme Peder Niel
sen Skinderup, som lige er omtalt. Han står dog kun 
opført med denne skudepart fra 1716, og han har
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overtaget den efter Morten Christensen Kløvborg (o. 
1659—1712), hvis enke han ægtede 1712. Morten 
Kløvborg står opført som ejer af denne 1/3 part fra 
1705—1715. Hans Olufsen var en Thistedborger, der 
bare havde sat penge i skudefarten, men ellers ikke 
havde noget med Klitmøller at gøre. Han står opført 
hvert år med y$ part fra 1705 til 1728, hvorefter han 
afløstes af Anders Mortensen Frost. Hovedpersonen 
er imidlertid den mand, som nævnes først, Michel 
Blach, identisk med den Michel Christensen Blach, 
der allerede er omtalt som fader til Christen Michel
sen Krogh og Christen Michelsen Blach, de to brødre, 
der fra 1729 overtog hans % part med !/G part hver.

Michel Christensen Blach døde i Klitmøller 1727, 
omtrent 79 år gammel. Han var fæster under Fad
der sbøl gods og var i sine yngre dage en jævnt vel
stående mand, men som skiftet13) efter ham og hans 
hustru viser, gik det tilbage for ham i hans sidste 
år. Sin skudepart beholdt han dog til det sidste. I 
skiftet er opført »V3 part i een Schude med al sin Til
behør«. Skudens navn nævnes ikke, men da der kun 
er tale om den samme skude, må det være »Jomfru 
Marie«. Den blev her vurderet til 300 rdl.

*

Dermed er oplysningerne, hvor sparsomme de end 
kan være, ført tilbage til året 1705, så skuden har 
altså ved forliset i 1782 i hvert fald været 77 år 
gammel. Når man kan sige dette med sikkerhed, 
skyldes det først og fremmest disse specifikationer 
over skudeskatten, i hvilke man kan følge samtlige 
skuder ved Klitmøller fra år til år. Man kan her se, 
når en skude går fra ved forlis eller salg, og når
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en ny skude kommer til. En god hjælp ved identifice
ringen af skuderne er også angivelserne af deres 
drægtighed, d. v. s. det antal læster, hvoraf de skulle 
svare skudeskat. Dette drægtighedstal er i hvert 
skatteregnskab anført for samtlige skuder og var for 
kontrollens skyld brændt ind i hver enkelt af dem. 
Tallet var konstant, indtil en ommåling af skuden 
fandt sted.

»Jomfru Marie« er fra 1705 til 1717 i specifika
tionerne opført med 7 læsters drægtighed. Så får 
man at vide, at skuden i 1717 blev ombygget og for
mindsket. Derefter blev den ommålt og nedsat fra 7 
til 4i/> læster. Adskillige af skuderne blev i årenes 
løb ombygget, men en så kraftig formindskelse var 
noget helt usædvanligt. Hvorfor det skete, får man 
naturligvis ikke a t vide, men en operation af denne 
art leder uvilkårligt tanken hen på, at skuden alle
rede dengang kan have været ret gammel, og hvad 
den ved ombygningen har tabt i størrelse, har den 
formodentlig vundet i styrke. I sin nye skikkelse var 
»Jomfru Marie« den næstmindste af skuderne ved 
Klitmøller, og den svarede nu skat af 41/? læster 
indtil 1727.

Engang imellem lod myndighederne alle skuderne 
efter måle, noget skudeejerne var meget lidt glade 
for, idet de jo ikke var i tvivl om hensigten. Afgiften 
pr. læst var den samme gennem hele det 18. århun
drede, IO1/? mark pr. læst, men ved ommålingerne 
kunne mærkeligt nok skudernes drægtighed og der
med skudeskatten sættes i vejret.

I 1727 fandt en sådan ommåling14) sted. Resul
tatet blev forbavsende mildt. I listen over de om
målte skuder står »Jomfru Marie« opført som skip-
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per Christen Michelsen Kroghs skude, og man ser, 
at den blev sat op fra 41/2 til 5 læster, hvoraf den 
betalte skat i de følgende 29 år.

I 1756 kom den næste ommåling9), og denne gang 
fulgte man åbenbart nye principper og gik betyde
ligt skrappere til værks. Selve ommålingen fandt sted 
allerede i 1752 og blev foretaget af kontrollør I. I. 
Kirketerp. Resultatet blev imødeset med meget bange 
anelser, og allerede i december 1752 indsendte skude
ejerne ved Klitmøller en skrivelse til myndighederne, 
hvori de tryglede om mildhed og nåde til »ydermeere 
forskaansel for ny Byrde«. Kirketerp »hafver været 
her paa Stranden og eftermaalet vorres Sandskuder«, 
og skudeejerne ved meget godt, at de »dets Aarsage 
ej kand vendte andet end om deres Drægtigheder der 
efter skulle fastsættes, det da vilde blifve forhøyt 
og os til stor Præjudice«. Klagen motiveredes i den 
velkendte let jamrende tone med de mange vanske
ligheder og tab, skudeejerne havde at kæmpe med. 
Den var underskrevet af skipperne på ni skuder, 
hjemmehørende i Klitmøller, og Peder Christensen 
Krogh var blandt underskriverne.

Resultatet af Kirketerps eftermåling forelå i en 
skrivelse af 4. januar 1753, og hans forslag til for
højelse af skudernes drægtighed viste, at skudeejerne 
virkelig havde grund til at være bekymrede. Måske 
har deres klage hjulpet, — en kendsgerning er det 
i hvert fald, at en højere instans, »General-Skibs- 
maaler« Meyer, i sin indstilling af 7. februar 1753 
til Rentekammeret mildnede Kirketerps forslag ret 
væsentligt. »Jomfru Marie« kaldes i Kirketerps skri
velse Peder Kroghs skude. Det oplyses, a t den tilforn 
var drægtig 5 læster, men den foreslås nu sat til 8
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læster, hvilket var mere, end den svarede skat af 
før formindskelsen i 1717. Den endelige afgørelse 
af sagen forelå først i Rentekammerets skrivelse af 
13. november 1756, og efter denne skrivelse kom 
Peder Kroghs skude til at svare skat, ikke af 8, men 
6V2 læster mod før 5, og dette var så uforandret lige 
til forliset i 1782. Alle skuderne ved Klitmøller fik 
ved denne lejlighed en forhøjelse, og selv om den 
ikke var så stor, som Kirketerp havde foreslået, kom 
skuderne ved Klitmøller dog nu til at svare skat af 
ialt 86 læster mod før 71.

Kirketerps skrivelse af 4. januar 1753 er imidler
tid overordentlig interessant, idet vi her har de nøj
agtige mål på alle sandskuderne ved Klitmøller. 
»Jomfru Marie«, der også her kaldes Peder Kroghs 
skude, viser følgende mål:

44 fod lang
Dyb midt 4 fod 3 tommer 
Dyb for 4 fod 5 tommer 
Dyb bag 5 fod 2 tommer

Bred midt 13 fod 6 tommer 
Bred for 12 fod 7 tommer 
Bred bag 12 fod 3 tommer

Dette svarer så nogenlunde til målene på de øvrige 
skuder, hvoraf den længste målte 45 fod og 3 tom
mer og den mindste 39 fod, dog viser »Jomfru Ma
rie« en noget mindre dybde i forhold til længden end 
de andre skuder. Sammenholder man disse mål på 
»Jomfru Marie« med det billede af en sandskude, der 
findes på urskiven på det ur, skudeejerne i Klitmøl
ler skænkede Vester Vandet kirke år 1754 (se side 
98), vil man ikke alene kunne danne sig en forestil
ling om, hvordan skuden har set ud, men man vil sik
kert ligefrem kunne rekonstruere den. Her er en op
gave for det danske søfartsmusæum.



98 G. Krogh-Jensen:

Øverst på urskiven af det ur, som skudeejerne i Klitmøller 
år 1754 skænkede Vester Vandet kirke, findes dette smukt 
malede billede af en skude, der utvivlsomt har haft en af 
sandskuderne som model. — Sådan omtrent må sandskuden 

»Jomfru Marie« have set ud.
*

Før 1705 har man ikke disse værdifulde årlige spe
cifikationer a t holde sig til, men i Thisted toldregn
skaber15), af hvilke der er bevaret en del brudstyk
ker, finder man nogle forløbere for dem, dog kun for 
et par år. I disse specifikationer på de »Skiberom, 
som hiemmehører udi Thisted Told District« findes 
både 1703 og 1704 Michel Christensen Blach opført 
som skipper for en skude på 7 læster, hørende til i 
Klitmøller, og der kan ikke være tvivl om, at det 
drejer sig om »Jomfru Marie«. Også de andre skuder, 
som man kender fra specifikationen fra 1705, op
træder her med de velkendte skippernavne.

Så er der en række år, for hvilke der ingen speci
fikationer er fundet, men for 16881G) dukker der igen
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én op. Også heri finder man Michel Christensen Blach 
opført med en skude, drægtig 7 læster. Hans skude 
nævnes side om side med en række andre fra Klit
møller, ialt ni, hvoraf flere kan følges i de senere 
specifikationer. Michel Christensen Blach nævnes for
øvrigt adskillige steder i Thisted toldregnskaber, så
ledes f. eks. 1686, hvor det hedder: For Michel Chri
stensen Blach af Klitmøller ickun tilført hans Skude, 
dregtig 7 lester, Lastpenge 3 Mark 4 Skilling og 
burde a t hafue verit 3 Mark 8 Skilling. Og i 1688 
hedder det: Michel Christensen Blach til Bergen 
med en Deel Kornvahre. I 1782, altså næsten 100 
år senere, sejlede hans sønnesøns søn, Anders Peder
sen Krogh, også til Norge med en del korn varer, og 
måske var det med den samme skude. Noget af
gørende bevis kan ikke føres, men sandsynligheden 
taler for, a t det var det.

Og så er der endda noget, som tyder på, a t denne 
sandskude kan have været endnu ældre. I Thisted 
toldregnskaber nævnes nemlig 1668: Skipper Chri
sten Christensen Blach af Klittmøller ank. fra Norge 
med Tømmerlast m. m., og 1671: Christen Blach, 
7 lester. Er denne Schude udi Udg. ført af Schipper 
Christen Mortensen Klouffborg. Denne Christen 
Blach (o. 1610—o. 1690) var, så vidt man ved, fader 
til Michel Christensen Blach, og Christen Mortensen 
Klouffborg er identisk med Christen Mortensen Kløv
borg (o. 1625—o. 1690), fader til den Morten Chri
stensen Kløvborg, som i det foregående er nævnt som 
ejer af Và part af »Jomfru Marie« fra 1705 til 1715. 
Det er således de samme slægter, der optræder med 
denne skude, og skuden var på 7 læster ligesom »Jom
fru Marie«. Var det »Jomfru Marie«? Man må igen
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sige, at sandsynligheden taler for det, men fra tiden 
før 1700 er oplysningerne om skudefarten så få og 
spredte, at man gør bedst i at lade dette spørgsmål 
stå åbent. Længere tilbage kan »Jomfru Marie«s livs
historie i hvert fald ikke føres.

Hvor »Jomfru Marie« er bygget, vides heller ikke. 
Sandsynligvis i Norge. I et bilag til den før nævnte 
specifikation af 1688 hedder det, at der ikke i Klit
møller findes »nogle Skibromme i Bygning, saasom 
de i Norge eller paa andre Steder skal bygges for
medelst Mangel for Tømmer her paa Stedden«. Thy 
var dengang et land uden skove.

*

Den mosaik, der fremkommer, når man samler de 
mange små stykker, man kan finde rundt omkring 
i kirkebøger, skatteregnskaber, skifteprotokoller og 
andre mærkelige steder om »Jomfru Marie«, danner 
naturligvis kun et blegt og ufuldkomment billede af 
skudens historie. Man savner de farverige partier, 
som ville kunne hentes fra skudens mange rejser 
over havet, snart i roligt og smukt vejr, snart i 
blæst og kulde, fra handelen i skiftende tider med 
bønderne fra Thy, som solgte deres landbrugsproduk
ter til skudehandleren, og fra forholdet til Nordmæn- 
dene i Sørlandets havne, som købte disse varer og 
solgte tømmer i stedet for. Måske har skuden tilmed 
trods sit fromme navn fra tid til anden haft lidt med 
smuglerier at gøre, for det påstås jo, at skipperne 
fra nordstranden var ganske flinke også til den slags. 
Men sådanne oplevelser, der kunne have givet bille
det mere kulør og liv, kan kun i sjældne tilfælde hen
tes frem af arkiverne, de må i det store og hele over
lades til fantasien.
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Men et billede danner der sig dog trods alt, og i 
dette billede træder i alt fald én bestemt linie meget 
tydeligt og klart frem. Den går som en kraftig rød 
tråd gennem det hele og kan kaldes slægtens linie. 
Sandskuden tilhørte først og fremmest en bestemt 
slægt, der besatte skipperposten, og den gik i arv 
fra fader til søn, her i fire, antagelig fem generatio
ner. Men ikke alene skuden gik i arv, det gjorde 
også den dybe indlevelse i skudefarten lige fra kun
sten at føre en skude i alt slags vejr til evnen til 
at klare skudehandelen i alle dens faser. Skipperen 
skulle jo nemlig ikke blot føre sit skib, han måtte 
også kunne forestå køb og salg af de varer, det frag
tede, et mangesidet og krævende hverv. De øvrige 
skudepartejere var almindeligvis bipersoner, som fik 
deres udbytte i forhold til den skudepart, de ejede. 
Og som »Jomfru Marie« gennem de mange år var 
fast knyttet til en bestemt slægt, Blach-Krogh-slæg- 
ten, således var også de andre skuder gennem kor
tere eller længere åremål knyttet til bestemte slæg
ter.

Hvor og hvornår »Jomfru Marie«s livsbane endte, 
vides med bestemthed, men dens begyndelse kendes 
ikke. Mosaikbilledet siger, at skuden ved forliset i 
hvert fald var ca. 80 år gammel, men sandsynlig
heden taler for, at den var omkring 100 år eller 
måske endda lidt ældre. Andre af skuderne ved Klit
møller har også været meget gamle, men blev vel i 
tide taget ud af farten og erstattet med nye. De sid
ste af de rigtige gamle sandskuder synes at være for
svundet i tiden omkring år 1800 og med dem også 
benævnelsen sandskude. Forskellige nye skibstyper 
kom til og dermed nye navne. I Hausgaards dagbog
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og vejrjournal17), der omfatter tiden fra 1828 til 
1840, tales der ikke om sandskuder, her er det ud
tryk som: Brig, jagt, galease og slup, man møder. 
Med disse nye skuder nåede man videre omkring, 
man sejlede både på engelske og tyske havne og 
trængte endog undertiden så langt frem som til 
Memel og Riga. Men Norgesfarten var dog stadig 
det væsentlige. I sandskuden »Jomfru Marie«s tid 
var der i det store og hele kun tale om sejlads på 
Norge, og skudehandelen synes ikke at have for
andret sig ret meget i alle de mange år.

Efter år 1800 kom der på grund af krigene først 
nogle onde og drøje år, hvor skudefarten led svære 
tab, men også havde stolte oplevelser. Derefter blom
strede den op endnu engang og fik en ny glans
periode. Men så blev Aggertangen gennembrudt, og 
o. 1850 var skudefartens store eventyr for bestandig 
forbi.

Sandskuden »Jomfru Marie« oplevede ikke denne 
sidste fase, men på hæderfuld måde tjente den skude
farten på Norge gennem så mange år, at den og dens 
mandskab, og ikke mindst de fire mænd, der for
liste med den i 1782, fortjener at blive mindet.

Kildeangivelser: 1) Kirkebogen for Vester Vandet sogn er 
her og i det følgende benyttet som kilde ved angivelse af fød
sel, vielse og død. 2) Skifteprotokol for Dueholm, Ørum og Ve
stervig Amter, 1773—1786, fol. 207. 3) Auktionsprotokol for 
Hillerslev-Hundborg Herreder, 1778—1796, fol. 563. 4) Speci
fikationerne over skudeskatten foreligger for årene 1705—1773 
som bilag til de årlige kontributionsregnskaber for Dueholm, 
Ørum og Vestervig Amter, fra 1774 som bilag til de årlige 
konsumtions-, familie- og folkeskatsregnskaber. R) Jyske re
gistre 1776, nr. 90 (Danske Kancelli). Skifteprotokol for Due
holm, Ørum og Vestervig Amter, 1773—1786, fol. 70. °) Skifte
protokol for Dueholm, Ørum og Vestervig Amter, 1773—1786,
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fol. 324 b. 7) Fattigvæsensprotokol for Vester og Øster Vandet 
1757—1804. 8) Rentekammerets resolutionsprotokol, 1684— 
1693, 8598, Sch. 5,95. 9) Diverse dokumenter ang. told og kon
sumtion m. m. i Aalborg og Viborg stifter. R. K. 10) Skifte
protokol for Faddersbøl gods, Hundborg Herred, 1718—1790, 
fol. 141b. 11 ) Skifteprotokol for Ulstrup gods, Hundborg Her
red, 1720—1787, fol. 188 b. 12) Mindetavlen i Vester Vandet 
kirke ved uret, skænket 1754 af skudeejerne i Klitmøller. Se 
Historisk Aarbog for Thisted Amt, 1954, s. 216. På denne 
mindetavle er »Jomfru Marie« nævnt med Peder Christensen 
Krogh som skipper og Peder Andersen Fuglsang, Anders Mor
tensen Frost og Christen Christensen Krogh som redere. 13 ) 
Skifteprotokol for Faddersbøl gods, Hundborg Herred, 1718— 
1790, fol. 33. 14) Bilag til kontributionsregnskaberne 1727. 15) 
Thisteds regnskaber for told- og konsumtion m. v. B 1. An
tegnelser, ekstrakter m. v. 1661—1706. 1B) Indberetning fra 
tolderen i Thisted ang. skibsfart og handel. Rtk. Diverse sa
ger told- og konsumtionsvæsenet vedk. E, (1670)—1759. 17) 
Dagbog og vejrjournal, 1828—1840, ført af Christen Peder
sen Hausgaard i Klitmøller. Manuskript i Thisted musæum.



Den ulovlige brændevins
brænding.

Af H. A. RIIS-OLESEN

FØRST fra midten af 1600-tallet er brændevinen 
kommet mere almindeligt i brug som nydelses

middel over hele landet, hvad næppe er uden forbin
delse med de forskellige fremmede troppers statione
ring her i landet under Chr. IV’s og Fr. I l l’s krige. 
De polske og tyske soldater var vant til brændevins
drikning i deres hjemland, og havde de svenske sol
dater engang fået smag for brændevinen i de lande, 
krigen havde ført dem til, var de næppe sindede til 
at give afkald paa den under felttoget i Danmark. 
Hvor de fjendtlige krigsfolk kom hen, er da et be
gær efter brændevin opstået, som har affødt større 
produktion og meddelt sig til egnens befolkning. 
Borgmester Hans Nielsen, Varde, fortæller, at de 
svenske tropper under krigen 1643—45 brugte en 
kande brændevin om dagen foruden en god tønde øl. 
Derved bliver brændingen efterhånden almindelig i 
hele Danmark.

Kristian d. IV udsender i 1638 en skrivelse til bi
skopperne, hvori det hedder: at præsterne afholder
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sig fra drukkenskab og formaner enhver til ædrue
lighed, og at præsterne ingen brændevin fremstiller 
i deres huse. Endnu i Chr. V’s danske lov findes et 
forbud for præsterne mod at være kromand eller 
drive ølsalg. I 1689 forbydes al ikke privilegeret 
brænding på landet (»herefter ej nogen destillér pan
der eller brændevinshatte på landsbyerne af bønder, 
eller de som bønder gårde, boliger eller huse besidde, 
må bruges«). Kun de på alfar vej beliggende kroer 
beholdt brændingsret for at kunne sørge for de vej
farendes fornødenheder. Hver kro måtte i årlig af
gift svare 10 rd. Senere, da kroernes antal steg 
stærkt, forhøjedes skatten efterhånden til 100 rd. 
pr. tønde. Derved dalede kroernes antal stærkt og 
hjemmebrændingen tiltog. Regeringen skærpede gang 
på gang bestemmelserne, og de udkomne forordnin
ger i 1773, 76 og 86 må ses i lys heraf. Desuden også 
tidens anskuelser om det gavnlige for landmændene 
i at knytte en forædlingsvirksomhed til jorddyrk
ningen har øvet sin indflydelse herpå. I et kort åre
mål (1768—1773) prøvede man at bortforpagte bræn
dingsretten på landet, øjensynligt ud fra den betragt
ning, at kunne brændingen ikke undgås på landet, 
var det bedst at lade den foregå i dagens lys under 
lovlige former, så statskassen får, hvad den behøver, 
og således at befolkningen vænnes til at respektere 
lov og ret. Men heller ikke dette kunne hjælpe stort, 
hvorpå man ophævede disse bestemmelser og skær
pede de tidligere, således at de tidligere privilegerede 
(præster, degne og herremænd) nu heller ikke måtte 
brænde til eget forbrug. De skulle afhænde deres red
skaber på amtstuen og modtage godtgørelse, 24 skil
ling pr. pund. Tilbage var da kun de privilegerede



106 H. A. Riis-Olesen:

kroer på landet. Man greb strengt ind for misbrugets 
afskaffelse og gav høje bøder. Det er vanskeligt at 
forestille sig nu, hvor store mængder der fremstille
des ulovligt, men man mener, a t mellem V2 og 1/3 af 
den brændevin, der konsumeredes i Jylland, blev 
fremstillet privat.

Ved forordningen af 2. maj 1786, der var langt 
mere human end de tidligere, standsedes brændingen 
på øerne, medens det stadig var vanskeligt i Jylland. 
Dog hører det mere og mere op, eftersom der blev 
rørt mindre og mindre ved det og ved den kends
gerning, at brændevinen blev billig a t købe. Men 
gennem retssagerne i Sydthy, som jeg på de næste 
sider skal gennemgå i hastige træk, fremgår det, 
hvor stor en kamp der har været angående dette 
spørgsmål, tvunget frem af forholdene.

At der i 1824 endnu er ulovlige brændinger, frem
går af en kommissionserklæring, som omtaler smug
brænding i stor stil i Jylland og på Fyn, fordi rug
prisen var for lav i forhold til de priser, brændevinen 
kostede. Men sagen blev henlagt. De jydske stænder
forsamlinger nedsatte i 1836 et udvalg, som udtalte, 
a t brændingen florerede i Jylland — ja, var mere 
udbredt end før. Der ansattes spioner blandt told
personalet eller blandt kobbersmedene i byerne, men 
så kom forordningen af 23. februar 1843, og sammen 
med tidernes forandring medvirkede den til, at bræn
dingen langsomt aftog for til sidst a t ophøre.

Der har gennem tiderne været skarpe bestemmel
ser angående privatpersoners brændevinsbrænding, 
men det har været uhyre vanskeligt at få dem over
holdt. Staten var jo interesseret i, at alt salg af 
brændevin gik igennem de såkaldte consumptions-
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kontorer i byerne, hvorfra der flød store summer til 
den slunkne statskasse og selvfølgelig også forhin
drede misbrugen af det kostbare korn.

De første bestemmelser, jeg har kunne finde an
gående ulovligt brændevinsbrænderi, er i Chr. V’s 
danske lov af 1683, senere forordningen af 4. juni 
1689, 13. marts 1700, 27. marts 1719. Sidstnævnte 
forordning udvidedes ved en rundskrivelse her i am
tet ved amtmand C. C. Schinkel af 27. maj 1733, 
hvori det hedder:

Om endskønt hans Kongl. Mayst. udi sin allem, 
udgivne lov og fordordninger strickte har befalet og 
forbudet al ulovlig og unyttig krohold og brænde
vinsbrænden på landet, og de, som derimod fandtes 
a t handle, skulle lide vedbørlig straf, så må jeg dog 
ugerne fornemme, at der er de personer, som brænde 
brændevin og dermed som andre stærke drikke 
vahrer holder kro på landet, købstæderne og de til
ladte og privilegerede kroer til skade. Heriblandt ser 
jeg af beretning — hvad der lyder fast utroligt — 
at der skal findes nogle degne, som frem for andre 
er mere lastværdige, hvilket ikke er sømmeligt, så
som bonden af sådan brændevins brænden og kro
hold foranlediges til fylderi og sit arbejdes forsøm
melse om de søgnedage og til sabbatens overtræ
delse på de hellige dage og endelig derover geråder 
mange i største ruin og armod — altså bliver 
herved for alle og enhver i almindelighed og for de 
degne, som det kan vedkomme i særdeleshed, aller
underdanigst at erindre Hans Mayst. lovs 6. Bogs 3. 
cap., 8. og 9. art. og forordningerne siden da.

Amtmand Schinkel befaler degnene at oplæse for
anstående de følgende søndage efter gudstjenesten.
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Man finder ikke retsprotokollen i Hassing-Refs 
herred tilført sager af denne art før i 1751. Herreds
fogeden, Andreas Høyer, finder sig da beføjet til at 
tiltale Anders Jensøn og Lars Christensøn i Ugelef 
samt Niels Krabbe og Peter Povelsøn i Odbye, fordi 
de natten imellem 24. og 25. jan. sidst skal have 
været forsamlet til benævnte Anders Jensøns i Uge
lef og til drik og spil andre steder i byen, ey allene 
bemeldte ganske nat mellem søndag og mandag, men 
endog hele mandagen igennem, Gud til fortørnelse, 
næsten til forargelse og kongens lov modbrydelig.

Den 11. marts skulle de møde for retten, men ingen 
af dem var mødt, således at de derved kendte sig 
skyldige. Dommen lød på 2 lod sølv pro persona og 
til bestridelse af omkostningerne 3 rdl. 2 mk. — Her
redsfogeden finder sig beføjet til på sit embeds vegne 
og i anledning af den store drukkenskab, som går 
i svang på Thyeholm, at lade oplyse og føre tings
vidne om hvo, som i bemeldte sogne brænder brænde
vin og sådant i deres huse, fall holder og gør udsalg 
deraf. Det blev en lang og indviklet sag med mange 
retsmøder. 22 mænd blev dømt for forseelser indtil 
26 rigsdaler. (Dog blev ikke alle overbevist og dømt).

For at finde frem til de skyldige brugte man også 
kneb eller list. Thisted consumptions forpagters fuld
mægtig, Christian Stenild, bliver stævnet for Has
sing-Refs herreders ting, idet en del proprietærer 
beskylder ham for at sende stikkere ud på landet for 
under list at tilvende sig en del oplysninger angående 
brændevinsbrænderiet. De to mænd, som skulle være 
udsendte fra Thisted, hed Truels Kjærgaard og Chri
stian Nielsen Hinge. Fra retssagen skal jeg nævne 
et par uddrag: Disse mænd skal for nogle uger siden
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(retsmødet 5. juni 1753) have faret rundt i adskil
lige sogne her i Thy ligesom omløbere til at besøge 
enfoldige bønderfolk med mange slags påfund, fore
givende nogle steder, at de efterlyste en person, som 
skulle være rømt fra Nibe med penge, andre steder, 
at de rejser i et andet ærinde, og overalt, hvor de 
kom, overtryglede folk for brændevin at lade hente 
til dem, hvor det ikke nærværende kunne haves, dels 
foregivende, at de var meget trængende dertil for 
mathed efter rejsen, dels at en af dem var svag og 
endelig paatrængende folk penge derfor.

Ved senere retsmøder fremkom forskellige menne
sker med beretninger om de to mænds snuhed.

Chr. Pedersen Kjær, der tjener i Gudenis (Gud
næs) Mølle, havde hørt, at de havde foregivet at høre 
hjemme i Nibe og søgte efter en karl, der var bort- 
rømt. I dag for 7 uger siden (28. juni) kom de til 
møllen, hvor de først begærede brændevin for een 
skilling. Møllerkonen leverede dem brændevin i et 
glas, derefter fik de øl i et stenkrus; imidlertid be
gærede de også noget at spise, og møllerkonen satte 
for dem ost, smør, brød og fårepølse, så meget som 
tvende personer kunne fortære, ligesom de også lev
nede deraf. Da de havde spist og drukket, lagde de 
5 skilling på bordet som betaling, men møllerkonen 
tog kun 2 af de 5 og gav de andre tilbage; men de 
sagde, a t hun skulle tage dem alle, thi de havde fået 
nok for dem. Der blev et ordspil mellem dem, indtil 
møllerkonen bekvemmede sig til at tage een skilling 
mere.

Prokurator Brun, Viborg, som førte sagen, ud
spurgte Chr. Kjær, om ikke de 3 skilling ville være 
passende for maden, de fik, hvortil han svarede be-
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kræftende. Senere afhørtes flere vidner. E t af de 
ejendommeligste er Peder Erichsen, der tjente hos 
Peder Mogensøn i Skyum : Da de to kom ind, hentede 
han et fyrfad og ville give dem ild til deres pibe, 
og i det samme spurgte de ham, som de ikke kendte, 
om han nu ville følges med dem, og Truels Kjær- 
gaard sagde, at han skulle, hvorpå han med sagte 
stemme, såsom han var hæs, sagde nej. Truels K. 
sagde: Råb ikke så højt, der er ingen døve her i 
stuen; men jeg skal tale med din husbond om det. 
Da blev drengen bange og løb til sin madfader, som 
rådede ham til at skjule sig i byen, men han løb til 
fjordsiden, hvor han forblev en times tid.

De to »stikkere« var også hos Niels Madsen Bru
sen i Villerslev og Jens Møller i Hørdum, hvor de 
havde fremført omtrent samme ærinde som i Gud
næs. De havde forlangt brændevin, og da de havde 
lidt i tiden — eftersom de havde folk i arbejde — 
alt indkøbt på lovlig vis, blev de enige om at give 
dem for 1 skilling, men bemærkede, at de ikke hå
bede at komme i ulykke for det, hvorpå de svarede, 
at de ikke var ude for at gøre folk fortræd; derpå 
fik de det forlangte. Således fulgte flere afhøringer 
af egnens folk, hvor de to havde været »gæster«, 
men desværre kan det ikke af retsprotokollen af
læses, hvorledes sagen sluttede, men det giver et 
godt billede af, hvorledes man fra  de privilegerede 
brændevinsbrænderes side var ude efter at finde 
frem til »privatbrænderne«.

Samme år 1753 — får ejeren af Tandrup, Povel 
v. Klingenberg, »ret til at holde kro eller værtshus 
på den ham tilhørende gård, Simonsgård kaldet, i 
Ydby sogn, og de rejsende så vel som andre med
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logement samt spise og drikke vahre til nødtørftig
hed og for en billig betaling sammesteds betjene, 
så og der ved stedet lade brøgge øl og brænde 
brændevin til kroens fornødenhed, imod deraf i ste
det for consumption årlig 4 rigsdaler til Vores Cassa 
at svare«.

I retsprotokollen findes også et lille tidsbillede fra 
Hvidbjerg kirke i 1759:

Under en sag mod en del beboere på Thyholm an
gående ulovlig brændevinsbrænding og -salg op
lystes: Landsoldaten Anders Jepsen af Torp førte 
brændevin med sig til exerserpladsen ved Hvidbjerg 
kirke og solgte til soldaterne. 3. påskedag lagde sol
daterne på exerserpladsen penge sammen til brænde
vin, som sognefogeden hendede hos Peder Larsens 
kone i Hvidbjerggaard, og det blev udskænket og 
drukket i kirken neden for brixdøren imellem sto
lene, efter at prædiken og sang var til ende i kirken. 
3. søndag efter påske blev sammesteds fra hentet 
brændevin for 2 mark 8 sk. (1 pot brv. =  12 sk.), 
hvoraf en del blev drukket i våbenhuset, da sangen 
før prædiken var begyndt, og på pulpituret under 
prædiken. Underofficereren var med og skænkede 
det ud til dem.

Derpå går der lang tid, i hvilken man ikke gen
nem retsprotokollen kan aflæse nogle sager angående 
brændevinsbrændingen, men omkring 1777 tager sa
gerne til i fart. Dette år holdes retsmøder bl. a. 10. 
juli, hvor adskillige dømtes for ulovlig brænding og 
salg. Man citerer forordningen af 26. april 1776, der 
er en skærpelse af alle tidligere forordninger. De, 
der havde brændt, fik en klækkelig bøde på 30 rigs
daler, og havde de solgt, fik de yderligere en bøde
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på 20 rdl., foruden at de skulle betale sagens omkost
ninger. Til belysning af bødens størrelse kan anføres, 
at en ko vurderedes til 20 rdl. og en hest til 30 rdl.

Det vil føre for vidt at nævne de mange navne 
fra de forskellige sogne — det har jo været alminde
lig skik og brug dengang at have brændevin stående, 
ikke mindst til de, der hjalp med arbejdet, og til 
gæster, »for at de ikke skulle gå fastende bort«. 
Den 10. juli af hørtes folk fra Gær up, Skyum, Har
ring, Villerslev, Visby og Tøttrup, som var anmeldt 
af fru kammerrådinde Aars til Øland, hr. Fugl til 
Irup, birkedommer Herbst, Tøttrup, m. fl. Fuldmæg
tig Bohr, Øland, gjorde påstand på, at de 15, som 
havde brændt og solgt, skulle dømmes »at have deres 
redskaber forbrudt til deres husbonde og bøde hver 
50 rdl., og de, som kun har solgt, hver 20 rdl. De 
blev dømt efter påstanden. Det samme gjorde birke
dommer Herbst og Laur. Koch (Irup) gældende. 
Nogle af de tiltalte nægtede og slap derved fri.

Den 14. juli: Ekstraord. gæsteret efter begæring 
af comm.råd Sommer, Todbøl, og fru Gerner, Thi
sted. Flere fæstebønder fra Snedsted sogn blev an
klaget og dømt.

16. juli samme efter begæring af Schiønning til 
Rostrup m. fl. Beboere i Gammelby, Ullerup, Kiæ- 
strup, Ginnerup, Heltborg, Refs, Tvolm, Boddum, 
Visby, Flarup, Holmgårde, Ydby, Villerslev og Gy- 
rup. Madame Schibsted, Schibstedgaard, mente, at 
gården var en gammel sædegård, som endnu har pri
vilegier samt årlig svarer consumption og mener sig 
frifundet, men bøden faldt alligevel (100 rigsd.).

17. juli indstævnes flere fæstebønder og andre — 
bl. a. Gudich Svenningen af Nørhedegård (30 rigsd.)
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samt adskillige fra Hurup, Grurup, Dover, Hørdum, 
S vank j ær, Hvidbjerg og Tølbøll.

24. juli: Beboerne i Sønderhå, Hørsted og Hassing 
samt Koldby.

Samme dag stævnede Laur. Breinholt fra Hindsels 
en del af sine fæstebønder for ulovlig brændevins
brænding, det er folk fra Styvel, Hvidbjerg, Smerup, 
Lyngs, Odby, Doverodde, Barslev og flere. Endog 
degnen Trap blev dømt (100 rigsd.) samt præsten 
Oluf Aschanius, Boddum, der fremførte, at han havde 
ikke kunnet tage den seneste forordning »udi en så 
strickte forståelse, at de, som svarer deres consump
tions- og folkeskat og aldrig har begået noget util
børligt med br.,br. og -salg, skulle være forment til 
deres egen husfornødenhed at brænde det fornødne«. 
Retten fandt imidlertid, at det var en »forbrydelse« 
og dømte Aschanius til a t betale 100 rigsd.

Endvidere stævnede Ørsnes til Helligkildgaard en 
del af sine bønder i Refs, Dover, Barslev, Egebjerg, 
Hellerø, Helligkilde og Jestrup. Nogle indrømmede 
forseelsen og andre nægtede.

Den 26. juli stævnedes bl. a. sognepræst Thura, 
Hvidbjerg, Thy holm, og fra denne foreligger der et 
skriftligt indlæg, hvoraf jeg skal citere:

Jeg begreb aldrig, a t den forordn, om ulovlig br.-br. 
og ulovligt krohold anrørte mig eller nogen af min 
stand, som altid imod konsumptions svarelse af vor 
itzige allem, konge og hans højpriselige forfædre har 
haft tilladelse til at brænde til egen husbehov, og for 
den første skilling har jeg endnu aldrig solgt. I følge 
af, at jeg ikke kendte forordningen bedre, nægter jeg 
ikke, at jeg nogle gange har brugt denne mig i mine 
tanker forundet frihed — uden opbud af vidners

8
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overbevisning. Men da jeg hørte, at forordn, skulle 
anderledes fortolkes, ophørte jeg aldeles med bræn
dingen, idet jeg solgte baade min sal. broders og mit 
eget br.-redskab bestaaende af log, hat og piber til 
kobbersmeden i Holstebro, som jeg med attest kan 
bevise.

Noget lignende forelå fra sognepræst Niels Wilse, 
Søndbjerg (begge var indstævnet af Herman Jensen 
i Helleris, der sikkert havde pligt hertil!). Niels 
Wilse har slået kobbertøjet i stykker og ladet gøre 
»en del behøvende kobbertøj udi huset«. Det samme 
indlæg forelå fra sognedegn Knud Hoppe, Søndbjerg- 
Odby, men alle tre blev dømt til a t betale hver 100 
rigsdaler.

Sognepræst Overgaard, Sønderhaa, udleverede også 
et skriftligt indlæg, der på væsentlige punkter lig
ner de foregående. Dog nævner pastor Overgård for
ordningen af 1757, som gav præster, degne og pro
prietærer tilladelse til brænding, og han havde nok 
»hørt sige«, at proprietærerne — efter ordre fra 
amtmanden — skal være befalet ikke at brænde, men 
at en lignende befaling skulle være udgået fra bi
skoppen, havde han ikke set noget til. Præsten til
føjer: a t siden seneste forordn, udkom, har han købt 
mange snese potter brændevin fra købstæderne, som 
jeg ikke kan undvære, dels til haandværksfolk ved 
min daværende snart øde præstegaards opbyggelse 
og dels til det faste mandskab på gården, men imod 
min vilje er der blevet brændt brændevin med mit 
redskab. — Bøde: 100 rigsdaler.

Degnen Poul Resen, Sønderhå, sognepræsterne hr. 
Pobel, Hvidbjerg v. Aa, og hr. Winding, Hassing, blev 
også dømt på samme vis.
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31. juli dømtes flere bønder samt sognepræst Las
sen, Bedsted, samt madame Høyer af Koustrup.

At man gik hårdt frem, og at det var en alles kamp 
mod alle, ses deraf, a t så snart en mand var angivet, 
fandt han frem til andre, som også havde brændt, 
o. s. v. Selve herredsfogeden, Høyer, som gentagne 
gange havde behandlet disse sager, blev den 2. au
gust 1777 anklaget og dømt til at betale 100 rigs
daler samt aflevere sit »tøj« til angiveren, prokura
tor Møller, Todbøl. Gudich Svenningsen anmelder den 
4. aug. s. år Eggert Nandrup, Koustrup, for ulovlig 
brænding. Ved retsmødet oplystes det, at der var 
brændt 2, højest 3 gange siden sidste forordning »af 
noget agterst havre, som ikke synderlig var til nogen 
anden nytte, og grunden har været, at Nandrup ikke 
vidste rettere, end at sligt var tilladt i forordn, af 
1. febr. 1757 ; og sidste forordn, af 26. april 1776 for
byder ikke hovedgårdene denne frihed. Dernæst som 
Koustrup hovedgård i disse hårde penges tider er for 
en 2 år siden ble ven ufri, og ejeren skal drive den 
ved sine mange holdende tjenestefolk, som påstår 
tilligemed håndværksfolk ved gårdens og kirkens be
tydelige reparationer og ved anlagte kalkbrænderi, 
de første, at de i strengeste arbejdstid vil have 
brændevin og kan ikke undvære den, og de sidste, 
at det er for dem som en rettighed, at de skal have 
den — ja, skal man have nogen villig arbejde af 
bønderne, påæsker de brændevin som sædvanlig, og 
det er grunden til, at der er brændt paa Koustrup. 
Dom: Velædle hr. Eggert Nandrup bør at betale til 
angiveren og sagsøgeren 100 rigsd. og til prosessens 
omkostning 1 rigsd. — alt at efterkomme inden 3 
dage.
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Her fremkommer det interessante, at angiveren 
får belønning for sin opdagelse og sin anmeldelse — 
altså var det hele et helt stikkersystem, og derfor 
ser man mange fremmede navne som angivere i rets
protokollerne fra den tid. Det hedder nemlig i for
ordningen (2. sept. 1773 — skærpet 26. april 1776) 
stk. 7 : »Bøder og konfiskation af brændevinsredska
ber ville vi til opmuntring for enhver, som sådanne 
overtrædelser kan opdage og samme angive, forunde 
dem alene«.

Vestervig havde sit eget birk, og etatsråd Moldrup 
følte derfor pligt til at faa renset ud, hvad der var 
af brænderedskaber.

Mandag den 28. juli 1777 blev der afholdt en 
ekstraordinær gæsteret i tingstuen på Nørbo — efter 
forlangende af Moldrup og med birkedommer Lau
rits Høyer i dommersædet. Fuldmægtig Kortbech 
producerede rettens stævnemål af 19. juli betræf
fende stamhuset Westervig Closters bønder, som 
imod anordningen endnu har og bruger deres br.- 
redskaber uagtet de mange gjorte advarsler, påmin
delser og inkvisitioner på godset.

Inden sagen går sin gang, fremkommer en Peder 
Bertelsen, Thisted, sikkert prokurator for byfogeden 
og ønsker oplyst, hvornår disse bønder er stævnet, 
idet han også havde stævnet nogle af dem. Der er 
nemlig i fordningen af 1773 den mærkelige bestem
melse (stk. 8), at byf ogederne i købstæderne også 
må stævne overtrædere på landet — på samme måde 
som jordegodsejerne må det overfor de samme bøn
der, så her kunne der blive sammenstød. Fuldmægtig 
Kortbech gør nu gældende, at han efter befaling fra 
etatsråd Moldrup har foretaget undersøgelser hos
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bønderne, og de konfiskerede kobberkedler med til
behør er afleveret til en kobberhandler i Holstebro 
den 10. juli 1776, hvilket kvitteringen viser, men på- 
staar nu, at Peder Bertelsen ved sin tvivl har skadet 
sagen og søgt at ville tilsnige sig bøderne. Retten 
fandt da, sagen skulle gå sin gang. Derefter blev 
de forskellige fremkaldt, og nogle benægtede, mens 
andre indrømmede. De sidste dømtes til en bøde på 
30 rigsdaler (nogle 50 rigsdaler).

Intriger kunne også forekomme i slige sager. Da 
nu etatsråd Moldrup havde anklaget sine bønder, an
lægger forpagter Anders Stiegård fra  Ørum sag mod 
etatsråden for utilladeligt brændevinsbrænderi. På 
Moldrups vegne erklærede Anders Kortbech sig skyl
dig i de forbrydelser, som stævningen indeholder, 
men måtte dog melde følgende: Som ejer og besidder 
af Westervig Closters stamhus har etatsråd Moldrup 
endnu hans adelige og frie herregårdsprivilegier og 
som følge deraf ikke mener at kunne komme ind 
under forordningen, idet han svarer årlig sonsump- 
tion samt folke- og familieskat. Tillige havde Mol
drup fabrik ved sin gård af pottemageri og tegl
brænderi, og »desårsag haver største føje til at påstå 
sig berettiget til brænding for sine holdende fabri
kanter og folk«. Dommeren dømte i denne sag, at 
loven ikke fritog adelige eller sædegårdsejere, hvor
for Moldrup skulle udrede 100 rigsd. inden 3 dage.

Efter 1777 tager sagerne af — dog fremkommer 
enkelte, som dømmes anden gang, og disse dømmes 
på herredstinget. I 1786 får man nys om, at der 
fandtes redskaber til brænding hos en Jens Larsen i 
Vesterby, og her fandt man under skjul i laden en 
god og brugbar svaletønde med kobberpiber, som
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hans kone i mandens fravær vedkendte sig at være 
deres. Til trods herfor var manden ikke at formå til 
at betale de forbrudte bøder og omkostninger. Han 
hævder med megen patos, at den pågældende tønde 
ikke tilhører ham, men at et skarnsmenneske må 
have lagt den der, og han tilføjer, at portene står 
åbne dag og nat, så en uvederheftig person let kunne 
tilsnige sig adgang. Han føjer til, at han slet ikke 
kan udrede de mange penge, da orkanen den 4. sept, 
aldeles har ødelagt hans huse, hans kreaturer druk
nede i Limfjorden og hans korn på marken blev af
slået.

Men retten var ham ikke nådig — den henholdt 
sig til kendsgerningerne, at der var fundet en svale
tønde på hans ejendom, og den havde hans kone ind
rømmet tilhørte dem, og Jens Larsen dømtes til at 
betale 30 rigsd. 4- 3 rigsd. i omkostninger inden 15 
dage, ellers måtte han gøre fæstningsarbejde i 1 må
ned.

Så sent som i 1788 finder vi en række domme, og 
en del af personerne var allerede dømt en gang før, 
og man havde skærpet dommene derhen, at de skulle 
udføre fæstningsarbejde, hvis pengene ikke forelå 
inden for få dage, så det er ganske klart, at adskil
lige har måttet give op med hensyn til at udrede den 
store sum. Dog var der den udvej, at herremanden 
eller husbonden kunne midlertidig klare sagerne, og 
den udvej blev benyttet flere steder.

Tilbage til Hassing-Refs herreders tingbog. I 1778 
var der flere sager angående ulovlige brændinger. 
Men man opdager, at prokuratoren i Thisted, Peter 
Bertelsen, ofte stiller ved retsmøderne for at hævde 
sin ret til bøderne, og når han er kommet for sent
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med sine stævninger, benytter han enhver lejlighed 
til a t kværulere over fremgangsmåden eller andre 
ting. Een gang påstod han, at han var kommet først 
med sin angivelse og fremførte som vidner to min
dreårige børn ! ! ! De blev dog kasseret som vidner af 
retten. løvrigt fremkommer der i sagen nogle vendin
ger, der viser, hvor skarpt man kunne tørne sammen, 
og hvor nederdrægtig denne Bertelsen kunne være — 
jeg citerer:

Retten, som måtte fornemme, a t hr. Bertelsen 
endnu vedbliver hans forhen under denne sag mod 
den kompetente dommer, hr. herredsfoged Høyer 
gjorte usandfærdige og ubevislige beskyldning (at 
han skulle have forbigået Bertelsens sag og indrøm
met den anden forret!) fandt fornøden een gang for 
alle at påminde hr. B. fremdeles a t entholde sig fra 
sådant — ! Retten finder hans opførsel og væremåde 
uanstændig. Det viser sig også, a t B. må trække det 
korteste strå og må trække sig tilbage med et neder
lag.

Samme hr. Bertelsen var åbenbart en meget nid
kær herre — derom vidner følgende episode:

Den 14. jan. 1779 stævnedes følgende til tinget: 
Peter Bertelsen, kobbersmeden Frans Pott, Jens Lind
holm, tolder Kirketerps søn, Jens, Chr. Jensen m. fl. 
af Thisted. Disse personer var tirsdag d. 10. decbr. 
1778 trængt ind til en bonde i Refs, Jens Pedersen 
Snæver, hvoraf nogle ved ankomsten skulle have kræ
vet brændevin, og »da Jens Snæver denned på sådan 
deres begæring havde skænket dem af en tejle, som 
han til egen mund portion fra tilladelig sted havde 
forskaffet sig, skal han være kommet i erfaring, at 
de havde ikke alene bøsse med sig, men at der tillige
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kom en af medfølgerne ind i stuen med en stor økse 
i hånden. Herover blev Jens Snæver bestyrtet og 
hans kone og børn helt altereret, så de med skrigen 
og råben for ud. Peter Bertelsen fik Jens Snæver ind 
i et kammer, hvor han truede ham fra hus og hjem 
samt lade ham indsætte i Bremerholm, der skulle 
have forårsaget, a t han som enfoldig bonde lod sig 
tvinge til at give dem i penge 10 rigsd. samt at 
underskrive et bevis, hvorefter han til den i lov og 
ret ugjalde person Peter Bertelsen i Thisted endnu 
skulle betale 40 rigsd., skønt han ikke på nogen må
der var dem skyldig. Ja, dermed ikke nok, men før
end de vigede af huset, skal P. Bertelsen og en søn 
af tolderen i Thisted have medtaget et tørklæde og 
en nathue. Derfor har Jens Snæver ville føre denne 
sag for a t få sine penge og ejendele igen.

Det viser sig, at landsdommer Steensen, Thisted, 
også har været med på inkvisitionen, og denne ind
leverer et indlæg i retten, hvori han stærkt kritise
rer den måde, han er indstævnet, og håber, a t enhver 
retsindig vil tilstå, at stævningen er uanstændig og 
fornærmelig, og jeg véd ikke af at have gjort ting, 
som skylder nogen forklaring. Jeg var til stede ved 
omtalte lejlighed som rettens middel (som den af 
P. B. medbragte), idet P. B. havde forlangt medfølge 
på denne brændevinsinqvisition.

Justitsråd Steensen forklarer, at da de var ankom
men til Jens Snæver, ville denne ikke lukke op i 
det i stuen værende kammer, førend han var kom
men til stede. Hvem det er, der skulle have aftvun
get Jens Snæver både penge og penges bevis samt 
forøvet de øvrige slette poster — er aldeles ikke min 
sag, da jeg hverken så eller hørte noget til sligt,
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såsom både Jens Snæver og P. Bertelsen noget efter 
gik bort fra mig og var i lang tid inde i et andet 
værelse og havde døren tillukket. Justitsråden kriti
serer stærkt ordene i stævningen: »at han tillige 
skulle have gjort medfølge«, og mener, indkaldelsen 
er lovstridig o. s. v.

Hertil erklærede hr. Møller på Sommers vegne, at 
stævnemålet ikke kunne være anderledes affattet, og 
vidnernes udsagn ville vise, om stævnemålet var be
rettiget eller ikke. løvrigt fandt retten, at alt var i 
orden, hvorfor man begyndte afhøring af vidnerne.

Vidnerne svarede på forskellige spørgsmål, hvoraf 
det fremgik, a t Thistedfolkene havde fordret brænde
vin, hvilket de også fik, men det var ikke blevet 
undersøgt, om Jens Snæver brændte det selv. De 
havde set mændene med bøsse og økse og opstandel
sen ved disse ting. Bertelsen og hans medfølge havde 
taget ham afsides og sagt til ham, at for den tobak 
og de varer, de så hos ham, kunne de tage ham til 
Thisted i jern, og Jens Kirketerp (som fortalte, at 
han var til stede på tolderens og kontrolørens vegne) 
føjede til, at han for de varers skyld kunne komme 
på Bremerholm, og forskrækket over dette indgik 
han på at betale dem 50 rigsdaler, men da han kun 
havde 10 rigsdaler i penge, afleverede han et bevis 
på de resterende 40 rigsdaler. De fandt hos Jens Snæ
ver et stykke af en rulle tobak, 4 eller 5 cardus to
bakker, men de tog det ikke med sig.

Peder Bertelsen fandt stævnemødet inkvisitorisk 
affattet, og at det ikke burde gælde for nogen ret. 
Han reserverede sig al lovlig ret og tiltale. Han til
spurgte nu vidnerne om forskellige ting (han lister 
udenom de prekære spørgsmål!). Om han havde
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brugt hårde ukvemsord? Vidnerne henholdt sig til 
tidligere forklaring. Om ikke Jens Snæver havde 
nægtet at åbne et kammer, hvorfor han lod hente 
en økse. Vidnerne svarede, at de var kommet senere, 
og da stod Jens Lindholm (en af Thistedfolkene) i 
stuen med en økse i hånden, og da var justitsråd 
Steensen med P. Bertelsen og Jens Kirketerp inde i 
kammeret. Om Jens Snæver havde lidt overlast? 
Svar: De henholdt sig til deres tidligere forklaring.

Efter vidneafhøringen præsenterede Jens Snæver 
de forskellige beviser for købet af brændevin og to
bak, en missive fra købmand Chr. Larsen Nyboe, 
Holstebro, dateret den 1. decbr. 1778, og en passer
seddel fra  Løgstør Consumptionskontor den 7. nov. 
1778. Alt fandtes at være i orden, hvorfor sagen mod 
Jens Snæver måtte falde.

I 1781 er det galt igen, og det er godsbesidderne, 
der stadig finder frem til overtræderne af loven. Hr. 
Kierulff til Nørhågård får dømt 2 af sine bønder 
for brænding, hvilket de har været fælles om, samt 
solgt brændevin, så det blev 50 rigsd. til hver, for
uden at de »inden tvende solemærker skulle aflevere 
deres „tøj”«. Hr. cancelliråd Lillelund til Øland be
gærer 9 dømt, hvoraf et par frifandtes. I 1782 er 
der gæsteret i tinggården i Grurup, idet consump- 
tionsforvalter Deinbøll, Thisted, ved inkvisition har 
stævnet Ole Pedersen, Tølbøl, for ulovlig brænding. 
Ole Pedersen påstod, at det betjentene fandt, var 
svineæde, og han var helt uskyldig. Prokuratør Møl
ler, Todbøl, mødte på den uskyldig saggivne O. P.s 
vegne og erklærede, at dersom han var så fri for 
alle synder, som han er i den forstævnte forbrydelse, 
kunne han dø med god samvittighed, hvad tid og
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time det skulle være. Vidnerne, som blev fremkaldt, 
påstod også, at affaldet var svineæde og ikke brænde- 
vinsspøl. Dommen lød på frifindelse.

I 1787 dømtes 3 bønder fra Helligsø for ulovligt 
salg. De prøvede først at liste udenom ved at fore
give, at det var skænket som for gæster uden be
taling, men da karlen havde set dem modtage penge, 
måtte de gå til bekendelse og hver bøde med 20 rigs
daler. I 1788 er der mange ekstraretter i anledning 
af brændevinsbrændingen : Harring, Stagstrup, Sned- 
sted, Elsted, Skyum, Villerslev, Koldby (hørende 
under Øland!), Aarup, Sønderhå, Gjærup, Gjersbøl, 
Visby og Elsted (under Ulstrup og Todbøl), Gudnæs, 
Villerslev og flere steder (hørende under Irup), des
uden en række selvejere, som havde solgt. Lands
dommer Lautrup, Helligkildegård, contra en del af 
bønderne, 6 i Helligkilde, 1 i Egebjerg, 3 i Hellerød, 
3 i Odby, 3 i Uglev, 4 af Bjørndal, 20 i Floulev, 4 i 
Barslev, 7 i Lyngs sogn + nogle spredte, ialt 56. 
Alle blev dømt til at betale 20 rigsdaler og i mangel 
heraf: fæstningsarbejde i 4 uger. Forvalter Hjarde- 
mål, Westervig Closter, fremførte 20 personer fra 
Lodbjerg, Ørum og Bedsted. Fogeden ved Todbøl, 
Niels Boddum, anmeldte 24 personer fra  hans di
strikt, ligesom Anders Grishauge i Vestergård, Visby, 
kom med 32 navne. Alle blev dømt til at betale — 
nogle 50 rigsd., andre klarede det med 20.

Hvor hårdt man gik frem, fremgår af, at man et 
sted fandt en brændevinshat på loftet, og selv om 
ejeren forklarede, at den var fyldt med huller og 
derfor ubrugelig til brænding, blev han dømt til at 
betale 30 rigsdaler, fordi han ikke havde afleveret 
den.
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De fremtagne eksempler fra  Hassing-Refs herre
ders tingbog (indtil 1800) viser med al tydelighed, 
hvor nødig befolkningen ville lade sig diktere et så
dant forbud og har prøvet på at omgå det på for
skellig vis, men således er det overalt i Danmark. 
Som tidligere omtalt, lykkedes det efterhånden myn
dighederne — efter lang og hårdnakket kamp — at 
få hjemmebrændingen til a t ophøre — dog først om
kring 1850.

Litteratur : Sv. Røgind: Brændevin, øl og vin i de nord. lan
des lovgivning. L. V. Scheel: Brændevinsbrændingen i Dan
mark. Landøkonomisk tidende, VI. bd., s. 123 ff. De forskel
lige love og forordninger ang. brænding. Hassing-Refs her
reds tingbøger 1635—1800. Westervig birks tingbog 1760— 
1800.



Læger contra Folkekirurger
Af P. ELLE JENSEN

SAALÆNGE der er blevet givet Læger en speciel 
Uddannelse, før de er begyndt at praktisere, har 

der utvivlsomt ogsaa bestaaet et stærkt Modsæt
ningsforhold mellem dem og alle de »kloge« Mænd 
og Koner, som uden at have faaet nogen egentlig 
faglig Undervisning gav sig ud for at kunne be
handle forskellige Sygdomme og desaarsag fik mange 
Patienter. Den Tillid, de nød, skyldtes i gammel Tid 
meget ofte Almuens Tro paa, at de i deres Forbund 
med overnaturlige Magter ved Signen og Læsen var 
i Stand til at jage det onde ud af Legemet, men kunde 
ogsaa være betinget af, a t det undertiden uden An
vendelse af Formularer og Trylleremser lykkedes 
nogle med Held at benytte gamle Husraad, som enten 
var ukendte for eller glemte af Datidens Læger. En 
Del af dem kunde paa den Maade nok opnaa en vis 
Erfaring, ikke mindst med Hensyn til Behandling 
af ydre Læsioner, og deres eventuelt heldige Kure bi
drog naturligvis i en lægefattig Tid til at skaffe dem 
yderligere Søgning. Men at der var mange af dem, 
der ved Siden af paatog sig Opgaver, som de ikke 
magtede, er lige saa vist, og Følgen blev, at man,
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efterhaanden som Oplysningen steg, og Lægernes 
Uddannelse blev bedre og bedre, ikke blot fra de sid
stes, men nu ogsaa fra Autoriteternes Side saa med 
stigende Uvilje paa enhver Form for Sygebehand- 
ling, der udøves for Betaling af praktiserende Læg- 
mænd.

Dette Synspunkt lovfæstedes herhjemme ved en 
kgl. Forordning 1794 om Kvaksalveri, der forbød 
deres Virksomhed i Almindelighed — idet der dog 
holdtes en lille Dør aaben for den, som havde »er
hvervet sig en særlig Duelighed i en enkelt Retning« ; 
han kunde nemlig med Anbefaling af Fysikus og 
Amtmand eventuelt faa Kancelliets Tilladelse til at 
praktisere i sit Speciale indenfor det Lægedistrikts 
Grænser, hvortil han hørte, under Opsyn af den paa
gældende Distriktslæge.

Forordningen bragte dog ikke Kvaksalveriet til 
Ophør — der skulde endnu gaa mange Aar, inden 
det trængtes i Baggrunden — og Lægerne maatte i 
lange Tider føre en forbitret Kamp imod det. I det 
følgende skal et Par Episoder af denne fremdrages, 
men det vil af dem ogsaa ses, at Lægerne i deres 
Iver for at ramme de skyldige nok kunde komme til 
at fejle mod en af dem, der maaske kun i mindre 
Grad fortjente det.

*
Den 17. Maj 1838 tilstillede Bataillonskirurg Nico- 

laisen i Ydby1) sin Foresatte, Fysikus over Thisted 
og Viborg Amter Lind i Viborg2), følgende Skri
velse, der er saa karakteristisk, at den vistnok for
tjener at gengives i sin Helhed3) :

»De vilde undskylde, at jeg ulejliger Dem med 
disse Linier, som den stænderdeputerede Hr. Bor-



Læger contra Folkekirurger. 127

berg4) har lovet at medtage. — Efter syv lange og 
syv brede har jeg endelig faaet Bugt med Konen 
i Serup5), men ingen Revanche, uden hun mistede 
sin Bestalling til at kvaksalverere længere. Hun blev 
ikke engang idømt en Mulkt, som er det bedste Mid
del til at gøre slige Folk kede af Haandværket. 
Maatte jeg raade, skulde en saadan hjemmegjort 
Doktor første Gang bøde 100, en anden Gang 200 
Rbd. og tredie Gang i Tugt- og Rasphuset, ikke paa 
eet, men paa tre Aar, thi de er uforbederlige. Har 
de først Tilladelse til at helbrede for udvendig Skade, 
kan de ikke bare dem for at kurere for indvortes. 
Der paa har jeg et Eksempel med Konen paa Thy- 
holm. — Siden hende er her paa Egnen tvende nye 
Profeter, en som i daglig Tale benævnes eenøjet Hen
rik i Hurup, hans egentlige Navn er nok Henrik Jo- 
kumsen6), og en Kone her i Ydby Sogn, som i Al
mindelighed kaldes Else Kusk eller Doktorkonen i 
Ydby. Vejen til hende gaar forbi mit Hus, og stundom 
standser de og spørger de om Vej. Jeg faar da gerne 
deres Navne at vide, hvor de er fra, samt hvad de 
fejler, hvilket jeg alt optegner. Den første er den 
værste, thi han kurerer for alle Ting, indvortes og 
udvortes Sygdomme, ja saagar ved Maaneskin og 
paa visse bestemte Dage, som formodentlig hos ham 
maa anses for kritiske. At klage over nogle af dem 
til Justitsraad Fischer eller Amtmand Faye7) nytter 
mig ikke, da jeg ved, at Herredsfogden har brugt 
saavel den Else Kusk som Konen paa Thyholm, og 
hvad Revanche kan saa en stakkels Synder som jeg 
faa, naar Øvrigheden i Stedet for at give et godt 
Eksempel tværtimod giver Forargelse. Jeg bliver ej 
engang konfronteret med dem, uagtet jeg flere
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Gange har forlangt det. Nu beder jeg Dem, Hr. Ju- 
stitsraad, at være mig behjælpelig med at kvæle dem 
begge. Jeg beder Dem derfor at melde begge Kan
didater for Konferensraad Faye, saa bliver der vel 
engang i Tiden noget af det, men for alting beder 
jeg Dem at gøre Paastand paa, a t jeg selv maa være 
til Stede og overvære Vidneforhøret, thi at bede Dem 
om at forfatte et Udkast for at kunne hæmme det 
overhaandtagende Kvaksalveri, som kunde læses op 
i Stænderforsamlingen af Hr. Borberg, er vel for 
meget forlangt, skønt det er ærgerligt at tænke paa, 
at jeg som Kandidat fra 1821 skal staa tilbage for 
andre(!!) Grønskollinger og ikke engang kan faa 
Revanche, naar en [nogle Ord ulæselige]. Vidner har 
jeg for begge to.«

Nicolaisen var imidlertid ikke den eneste Læge 
paa Egnen, der klagede ; det samme gjorde hans Kol
lega i Vestervig, Rafn8), der, sagtens efter Aftale 
med ham, besværede sig til Herredsfogden baade 
over Else Kusk, der især gav sig af med Behandling 
af Benbrud, Forvridninger og andre udvortes Ska
der, og over Jokum Henrik, der desuden ikke gik af 
Vejen for indvortes Sygdomme, som derved forvær
redes, samtidig med at lettroende Bønder derved af 
ham ulovligt franarredes deres Penge.

Nicolaisens Skrivelse til Fysikus frugtede saa vidt, 
a t Lind henvendte sig til Amtmand Faye med An
modning om en Undersøgelse af de paagældende Per
soners Forhold, og Følgen blev, at denne den 2. Juni 
beordrede Herredsfoged Fischer til a t optage For
hør i Sagen ved Retten i Vestervig. Disse begyndte 
først den 28. November og omfattede saavel de sig
tede som deres Klienter. Af disse forklarede Anders
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Dalsgaard, Refs, at hans Kone havde beskadiget 
Laarleddet og for det faaet noget Smørelse fra Niels 
Kusk i Nors, som ogsaa satte Bruddet i Lave, dog 
uden at det i Længden hjalp, lige saa lidt som den 
Behandling, hun havde faaet hos de to Læger. 
Han erklærede under Eds Tilbud, at de hverken 
havde søgt eller givet Penge til Jokum Henrik eller 
Else Kusk; nu var for Resten hans Kone bedre, tak
ket være Nicolaisens Raad. Men ved et senere For
hør ændrede han Forklaring og indrømmede, at de 
alligevel havde været hos Else Kusk, der havde givet 
Konen en Smørelse af Terpentin, Ægolie og gammelt 
Fedt; til Gengæld fik hun af Anders Dalsgaard Mad
varer, Kartofler og Penge. Naar han ikke havde for
talt det første Gang, var det, fordi han ikke vilde 
bringe hende i Vanskeligheder. Han indrømmede og
saa, at han flere Gange havde været hos hende i 
anden Anledning.

Heller ikke Niels Smed i Ydby vilde ligestraks ud 
med Sandheden. Han nægtede saaledes først at have 
haft noget med Jokum Henrik at gøre, men tilstod, 
at han havde søgt Else for en stor Hævelse paa Ar
men, der stammede fra en Aareladning, og hun havde 
raadet ham til at anvende Grødomslag mod den samt 
givet ham en Salve til Paasmøring. Han havde ingen 
Betaling givet hende.

Jens Ulnits i Skaarup forklarede, at hans Datter 
først havde konsulteret Rafn for en Hævelse i Bry
stet, som han behandlede med Igler og Omslag, men 
da hun frygtede, han vilde skære i den, søgte hun 
forskellige andre, bl. a. Jokum Henrik, der dog ikke 
turde tage Affære af Frygt for Doktoren. Der gik 
af sig selv Hul paa Bylden, hvoraf der kom to Spøl-
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kummer Materie, og nu var det bedre med hende, 
efter at hun paa Ringkøbing Apotek havde købt nogle 
Urter, kogt dem og lagt dem paa Saaret. Raadet var 
vel nok Jokum Henriks, men denne havde ingen 
Penge faaet.

Og endelig tilstod Jens Kjærgaard, Oksenbøl, at 
hans Datter, der var blevet stukket i Haanden af en 
Torn og derefter fik stærke Smerter og Hævelse i 
den (Blodforgiftning?), af Jokum Henrik var blevet 
behandlet med Smørelse og Plastre. Det havde hjul
pet, og han fik Specie i Honorar.

Den 7. December blev de to sigtede afhørt. Jokum 
Henrik fik forelagt en Pakke med sine egne Medici
ner. Der var i den en tom Flaske og fire med nogle 
Slanter i, desuden var der nogle Hofmannsdraaber 
samt Rav-, Æg- og Enebærolie til udvortes Brug, som 
var købt forskellige Steder og af Lægerne erklæredes 
for at være uskadelige. Jens Ulnits’ Datter havde 
han givet Enebær til a t røge under Brystet. Niels 
Smed havde han baade behandlet for en Hævelse i 
Benet med Kamferolie eller Brændevin og siden 
givet ham Rigabalsam for Stedet paa Armen. Be
taling derfor havde han ikke faaet, men engang ved 
Lejlighed laante han en Hest af sin Patient. Jens 
Kjærgaards Forklaring vedstod han.

Heller ikke Else Kusk kunde nægte a t have prak
tiseret, og hun indrømmede at have faaet 1 Mark af 
Niels Smed, som hun havde raadet til a t bruge lun
kent Grødomslag og siden smøre sig med Talg og lidt 
Balsam9).

Efter a t have modtaget Afskrift af disse Afhørin
ger beordrede Amtet den 22. December en Ekstraret 
nedsat til Paadømmelse af de to Naturlægers For-
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hold. Anklageren, Prokurator Sørensen, Winthers
mølle, krævede dem her straffet efter Kvaksalveri- 
loven 1794, fordi de ved deres Kure satte Folks Hel
bred i Fare, mens Forsvareren, Prokurator Thordsen, 
Gundtoft, vilde have dem frikendt, fordi de kun be
nyttede sig af uskadelige Husraad, som enhver re
spektabel Bondefamilie kendte. Var Patienterne ikke 
blevet helbredt, havde de dog faaet Lindring for 
deres Smerter, og hvad Betaling angik, havde der 
blot været Tale om Vederlag for leverede Medica- 
menter, ofte ydet i Form af Gentjeneste eller Lev
nedsmidler10).

Dommen faldt den 21. Februar 1839. Den lød paa, 
at omend ingen af de to tiltalte havde voldt Skade 
ved deres — tildels mod Betaling foreskrevne — 
Kure, der ofte bestod i Husraad, var de dog uberet
tiget til a t yde Lægehjælp, hvorfor de ifølge Kvak- 
salveriloven ikendtes hver en Bøde paa 20 Rbd., des
uden Sagens Omkostninger samt Diæter efter Øvrig
hedens Bestemmelse, saaledes a t Jokum Henrik be
talte % og Else Kusk y$ deraf11).

Samtidig med, a t denne Sag fandt sin Afslutning, 
var der imidlertid en anden af samme Art under 
Udvikling, fremført med stor Energi af Læge, fra 
1839 Distriktslæge, Nyrop i Nykøbing12). Da han 
indledte sin Aktion samme Aar som sine Kolleger i 
Thy, kunde det se ud, som om de havde indgaaet en 
Slags Sammensværgelse med det Formaal at komme 
de mest kendte Naturlæger paa Egnen til Livs — 
hvorunder jo nok ikke blot Hensynet til Videnska
bens Ære og til Patienterne har været det ene af
gørende, men ogsaa Konkurrencen har spillet en vis 
Rolle.
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Det Offer, han havde udset sig, var Gaardmand 
Niels Kusk i Nors (1796—1849)13), der havde et be
tydeligt Klientel fra Mors, og som derfor kunde siges 
at fiske i Nyrops Farvande. Hans Fader, Peder Chri
stensen, havde 1795 faaet Ret til at kurere for Arm- 
og Benbrud, sætte i Led og aarelade under Distrikts
kirurgens (Distriktslægens) Overopsyn, og Sønnen 
havde lært sin »Kunst« af ham, men først i 1834 (den 
4. April) søgte han — for at undgaa Processer for 
Kvaksalveri — om Privilegium til at praktisere. Di
striktslæge Wittendorf14) anbefalede; han erklæ
rede, at han ansaa Niels Kusk for en dygtig Mand, 
ligesom han mente, at han kunde aflaste ham (Wit
tendorf) noget i hans Arbejde; desuden vilde man 
ikke kunne afholde Bønderne fra a t søge ham allige
vel. Amtmand Faye var ligeledes stemt for at give 
ham Tilladelsen til at behandle udvendig Skade, da 
Lægerne ikke kunde overkomme alting i det store 
Distrikt, og Patienterne havde det godt hos ham i 
hans Hjem, hvor han tidt beholdt dem en Tid og 
førte et omhyggeligt Tilsyn med dem. Amtssyge
huset kunde kun modtage ganske faa. Sundhedskol
legiet anbefalede ogsaa, om end noget forbeholdent 
(naar ingen anden Læge straks kunde faas), hvor
efter Kancelliet den 31. Maj udstedte Bevilling for 
Niels Kusk til paa Distriktslægens Ansvar at be
handle Arm- og Benbrud samt Forvridning. Derimod 
forbødes det ham under Trusel om Privilegiets For
tabelse at foretage andre Kure og at aarelade.

Niels Kusk havde som sagt blandt sine Patienter 
mange fra Mors, og det var det, der opirrede Læge 
Nyrop imod ham, saa han i et (udateret) Brev 1838 
klagede til Fysikus over, at han, »den bekendte Kvak-
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salver«, sikkert mod sit Privilegium havde behandlet 
en Søn af Gaardmand Jacob Møller i 0. Assels, der 
var kommet til ham for et betydeligt Skudsaar i den 
ene Haand, og derefter beholdt ham i Pleje15). Af
æsket en Erklæring herom gennem Amtet, svarede 
Distriktslæge Wittendorf efter Forhandling med 
Niels Kusk imidlertid, at denne kun havde gjort sin 
Pligt. »Det omtalte Individ« var kommet til ham fra 
sit Hjem, ledsaget af en Mand, der bad ham forbinde 
Saaret, hvilket skete, da Niels Kusk ansaa det for 
uforsvarligt at lade være, eftersom det unge Menne
ske havde gaaet en 4—5 Mil uden a t have været ved 
Læge, men det var kun efter stærk Opfordring, han 
var gaaet ind paa at beholde ham hos sig. Witten
dorf vidste saa ikke, om han muligvis kunde til
komme en Bøde, fordi han havde taget sig af en 
saaret, der ikke vilde bruge sin egen Læge (12. De
cember 1838).

Amtmand Faye syntes, at den, der maatte kurere 
Saar — hvad han ligesom Fysikus mente, Niels Kusk 
var berettiget til — ikke kunde være indskrænket 
heri ved Maaden, hvorpaa de var fremkommet (Skud, 
Hug, Uheld), kun havde han at afholde sig fra syfili
tiske og andre ondartede Saar, som ikke kunde hel
bredes uden ved Medikamenter til indvortes Brug10).

Efter denne Afvisning maatte Nyrop lade Sagen 
falde — i alt Fald foreløbig —, da han, som han 
skrev til Fysikus, blot opfattede Wittendorfs Hen
visning til en Bøde som en Spydighed. Men han ud
bad sig — utvivlsomt med en eventuel Genoptagelse 
af Sagen for Øje — en nærmere Besked om, hvor 
vidt Niels Kusks Privilegium gik, saa man vidste, 
naar man skulde klage og naar ikke (5. Jan. 1839).
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Det varede ikke længe, inden Nyrop viste, at gemt 
ikke var glemt, thi da han i 1839 var blevet Distrikts
læge, henvendte han sig direkte til Sundhedskolle
giet i København med Klage over Niels Kusk (den 
25. Oktober 1839), og derfra fik han en Maaned se
nere det Svar, at han i sin Egenskab af Embedslæge 
havde Pligt til at forlange en Undersøgelse og den 
skyldiges Afstraffelse hos Øvrigheden. Afstivet ved 
dette Paabud henvendte Nyrop sig nu atter til Amtet 
med fornyet Klage over Niels Kusk, ikke blot for Be
handlingen af Jacob Møllers Søn, men ogsaa fordi 
han havde taget en Dreng fra 0. Jølby med Benedder 
i Hoften i Kur, ligesom han ankede over, at han 
praktiserede uden for det ham anviste Lægedistrikts 
Grænser.

Amtet var denne Gang efter Sundhedskollegiet 
Skrivelse nødt til a t fremme Sagen, og der blev saa 
i den Anledning beordret Forhør optaget til dens Op
lysning saavel i Thisted som i Nykøbing. Det første 
Sted mødte (den 9. Januar 1840) Niels Kusk, der for
klarede, at den omtalte Dreng havde en Hoftefor
vridning, og a t han havde givet ham noget Smørelse, 
men uden at love nogen snarlig Helbredelse, han 
havde kun sagt, at Drengen muligvis kunde komme 
sig. Om Jacob Møllers Søn udtalte han sig i Overens
stemmelse med Wittendorfs Erklæring. At han gav 
sig af med selv at fabrikere Medicin, og a t han, som 
Apoteker Begtrup i Nykøbing paastod, havde købt 
Salve hos ham, benægtede han ; han havde faaet den 
i Thisted17)

De Afhøringer, som i de første Foraarsmaaneder 
blev foretaget i Nykøbing, gik særlig ud paa at faa 
klarlagt Niels Kusks Forhold til Morsingboerne. An-
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gaaende Drengen fra 0. Jølby forklarede hans Fader, 
at Niels Kusk havde henvist ham til a t søge en eksa
mineret Læge, hvis hans Kur ikke hjalp, mens Ny
rop hævdede, a t der ikke havde været Tale om nogen 
Forvridning, derimod om en Betændelse i Hofteled
det, og a t Drengen, da han blev kaldt til ham, var 
saa daarlig, at han ikke kunde røre sig; siden var 
han bleven bedre efter a t være blevet behandlet med 
Aareladning, Igler og Medicin.

Ligeledes afhørtes nogle Mænd fra Øen, som efter 
Apoteker Begtrups Angivelse havde faaet Medicin 
fra Niels Kusk: To havde saaledes søgt ham for 
deres Sønner, hvoraf den ene, der led af stærke Smer
ter i Skulderen, var blevet hjulpet ved en Oliesmø
relse, mens den anden, som havde et daarligt Knæ, 
ikke blev bedre ved den Salve, han fik til det, og 
derfor var blevet tilraadet a t gaa til en Læge. En 
saadan Henvisning havde Niels Kusk derimod ikke 
givet den Mand, der kom til ham efter ved Læsning 
af en Vogn at have beskadiget sin Skulder; han fik 
kun »noget i en Flaske«, der skulde skaffe ham Lin
dring for Smerterne, men det hjalp ikke.

Paa Grundlag af disse Forhør udfærdigede der
efter Amtet den 1. Juli 1840 Anklageskrift mod Niels 
Kusk, der sigtet for Kvaksalveri indstævnedes til at 
møde paa Thisted Raadhus den 7. Juli for den til 
Sagens Opklaring nedsatte Ekstraret.

Under Henvisning til det foreliggende Materiale 
forlangte her Aktor, Prokurator Rodtvidt, Niels Kusk 
straffet og frataget sin Ret til at praktisere, fordi 
han baade havde taget mod Patienter udenfor sit Di
strikt, og ved sin Behandling af Betændelse og Skud- 
saar overskredet sin Beføjelse; hans Kure viste sig
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i det hele taget at slaa fejl. Desuden havde han solgt 
Medicin til de syge.

Mod dette indvendte Forsvareren, Prokurator Sø
rensen, at Niels Kusk ikke havde praktiseret paa 
Mors, men at de syge var kommet derfra til Nors, 
og at han ikke havde behandlet nogen for indvortes 
Sygdomme ; det kunde hverken bevises, at han havde 
drevet Kvaksalveri eller selv lavet Medicin, men han 
maatte have Lov til at købe Ingredienser, hvor han 
vilde. Han havde i det hele taget kun gjort sin Pligt, 
og som en Modvægt mod Beskyldningen for fejl
slagne Kure kunde han henvise til en Erklæring fra 
Anders Christensen, Faarup paa Mors, der blev frem
lagt i Retten, og som gik ud paa, at denne Mand 
først i 5 Uger var blevet behandlet for en brækket 
Arm af Læge Nyrop uden Resultat, men at Niels 
Kusk, hos hvem han saa var i Pleje lige saa længe, 
derimod havde kureret ham, »hvorfor jeg takker 
ham som min store Velgører«.

Dommen faldt den 20. Juli og lød paa, at da Hofte
sygdommen let kunde forveksles med en Forvridning, 
og Skudsaaret stod i Forbindelse med Benknusning, 
var Niels Kusk berettiget til a t behandle de paagæl
dende ; de andre Klager over hans Kure var ikke til
strækkelig oplyst. Ej heller var det bevist, at han selv 
havde tilvirket Medicin, og han havde Ret til i sit 
Hjem at modtage Patienter, hvor de saa kom fra. 
Altsaa maatte han være at frikende for den mod ham 
rejste Kvaksalverisigtelse, dog saaledes at han be
talte Sagens Omkostninger, fordi han selv ved ufor
sigtig Optræden havde givet Anledning til dens 
Fremkomst19).

Nyrop blev, som man kan tænke, meget fortryde-
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lig over denne Afgørelse, han havde ventet et ganske 
andet Udfald. Han var da heller ikke til Sinds at 
slaa sig til Ro med den, og da han havde faaet Efter
retning om Dommen, meddelte han Amtet, at han 
»paa Embeds Vegne« og i Henhold til Sundhedskolle
giets Skrivelse begærede Appel til Overretten — 
hvad imidlertid ikke hjalp, idet denne den 12. Oktbr. 
kom til samme Resultat som Underretten, hvis Ken
delse den i eet og alt stadfæstede20).

Heller ikke den vilde imidlertid Nyrop anerkende, 
og hans næste Skridt var derfor at anmode Amtet 
om at indanke Sagen for Højesteret (den 31. Oktbr.), 
men derpaa fik han Afslag, hvad enten det nu var, 
fordi den syntes Faye for ubetydelig, eller Lægen 
forekom ham alt for embedsivrig21).

Denne Afvisning var en ny og stor Skuffelse for 
Nyrop. Hvordan han saa paa Forholdene, fremgaar 
tydeligt af den Indberetning for 1840, som han paa 
Embeds Vegne indsendte til Fysikus om Sundheds
tilstanden paa Mors, thi deri kommer han ogsaa ind 
paa Kvaksalveriet. Det er, hedder det her, kendt 
baade for andre Læger og for ham selv, at naar de 
har anlagt den første Bandage om et brækket Lem, 
maa de finde sig i, at Patienten bliver ført bort og 
overgivet til en Kvaksalver, som saa altid erklærer, 
at Benet er sat galt sammen og derfor skal brækkes 
igen, samt at det ikke kan læges uden Smørelse osv., 
osv. Og hvem kunde man takke for disse Ærgrelser 
andre end Wittendorf i Thisted, som med en højst 
ufornuftig Erklæring havde bidraget til, at Niels 
Kusk fik sit Privilegium i 1834. At Fysikus selv tog 
Nyrops Beklagelser temmelig overlegent, ses af de 
Bemærkninger, han under Indsendelsen af sin Aars-
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beretning til Sundhedskollegiet gør om ham: Han 
vedbliver at beklage sig over Niels Kusk og anser det 
for et »synderligt Held«, a t han har haft 3 Patienter 
med Benbrud i Kur fra først til sidst, eftersom de 
ellers plejer at begive sig til Thy22).

Men Enden var ikke endnu. Thi Nyrop, der forme
lig havde faaet Niels Kusk paa Hjernen, var efter- 
haanden blevet saa opirret ved al den Modgang, hans 
Aktion mødte, at han glemte al Besindelse, og i den 
Tilstand sendte han (den 9. Jan. 1841) en harm
dirrende Skrivelse til Sundhedskollegiet, som han an
modede om at referere Sagen for Kancelliet og der
igennem udvirke en Afgørelse ved Højesteret.

Denne Skrivelse findes ikke, men af Sundhedskol
legiets Svar (den 16. Febr. 1841) fremgaar det, at 
den har indeholdt temmelig ubeherskede Angreb paa 
de stedlige Myndigheder for den formentlige Lige
gyldighed, de havde udvist, og at dette er blevet 
bestemmende for Kollegiets Stilling. Thi selv om 
man, hedder det, i adskilligt kunde være enig med 
Nyrop, maatte man skarpt paatale hans ubeviste Be
skyldninger og Udtryk om Embedsmænd og andre — 
ja endogsaa mod selve Kollegiet, om end de fornær
melige Ord mod det var blevet overstreget, og hvis 
hans Skrivelse med disse Udtalelser gik videre til 
Kancelliet, vilde det faa Følger for ham selv. Kolle
giet vilde derfor indskrænke sig til at indsende et 
delvis Referat af den, men ikke anbefale hans An
søgning, idet det mente, at Niels Kusk jo ikke var 
blevet helt frikendt, men kun for videre Tiltale, lige
som han var dømt til at udrede Sagens Omkostnin
ger23) .

Niels Kusks Sejr over Distriktslægen gav Genlyd
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over hele Mors, og det var sikkert den, der blev den 
ydre Anledning til, at der 1841 fremkom en Adresse 
med mange Underskrifter fra Øen med Begæring om, 
at hans Praksisret blev udvidet, saa den ogsaa gjaldt 
derovre. Amtmand Faye, der var ham venligt sindet, 
anbefalede, mens naturligvis Nyrop, der paa Embeds 
Vegne skulde afgive Erklæring om Andragendet, gik 
skarpt imod. Han gentog sin Klage over, a t Patien
ter efter en første lægelig Behandling drog til Nors, 
hvor Niels Kusk altid sagde, at Benet var sat galt 
sammen og skulde brækkes op igen, og beskyldte ham 
for »Frækhed og Utaknemmelighed«, eftersom det 
var ved at se, hvordan en Læge havde lagt en Ban
dage, at han selv havde lært noget derom. Det var 
heller ikke, som mange troede, »hurtigere og billi
gere« at gaa til ham. Selv havde han behandlet to 
Fattiglemmer gratis og kun taget et ringe Honorar 
hos andre uformuende, saa ingen behøve af den Grund 
at søge til Niels Kusk, der var bekendt som en stor 
Kvaksalver; de to Frifindelser (1839 og 1840) vir
kede ikke overbevisende om det modsatte.

Fysikus vilde imidlertid heller ikke anbefale, saa 
Resultatet blev, at Kancelliet (den 19. Aug. 1841) 
afslog Andragendet, og bedre gik det ikke, da Niels 
Kusks Venner halvandet Aar senere atter søgte at 
skaffe ham Ret til at praktisere paa Mors — ganske 
vist med mindre Tilslutning end første Gang. Det af
sloges den 17. Jan. 184324).

Mens Niels Kusk iøvrigt fremtidig havde Fred for 
Lægerne, klagede nogle Aar senere Apoteker Dahle- 
rup i Thisted over, at han uberettiget tilberedte og 
forhandlede Medicin, men dette afviste Niels Kusk 
ganske. Hverken han eller hans Fader, hævdede han,
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var nogen Sinde blevet beskyldt for noget saadant — 
jævnfør dog Anklagen for Retten — de havde kun 
paa Apotekerne købt Bestanddele til de Medikamen
ter, de solgte; de fleste fandtes i alle Hjem eller i 
almindelige Olier og Spiritus, som kunde faas over
alt. Paa Apotekerne købte han ogsaa de Urter, han 
skulde bruge, hvis han ikke avlede dem selv hjemme. 
Betaling tog han kun for sine Udgifter, og hans Me
dicin var kun til udvortes Brug. Distriktslæge Wille- 
moes i Thisted erklærede, at der ikke var noget ulov
ligt i Niels Kusks Handlemaade, og da Kancelliet 
mente det samme, blev Apotekerens Klage afvist (den 
22. Maj 1845)25).

Niels Kusk døde 1849, kun 54 Aar gammel. At 
han ogsaa som Privatmand nød stor Anseelse i sin 
Hjemby, ses af, at han var Medlem af Sogneforstan- 
derskabet. Hans Hustru, Kirstine Stentoft, med hvem 
han var blevet gift 1835, og som havde gaaet ham 
til Haande ved hans Kure og derunder lagt stor Dyg
tighed for Dagen, fortsatte efter hans Død med Øv
righedens Tilladelse hans Praksis som Benbrudslæge 
og blev om muligt derved endnu mere kendt end sin 
Mand. Hun døde 1897, 87 Aar gammel2**).

Noter og Henvisninger.
’ ) Peter Nicolaisen, Læge i Ydby (1837—39). 2) J. G. Lind, 

Viborg, lie. med., Fysikus for Thisted og Viborg Amter (1822 
—71). 3) Thisted og Viborg Amters Fysikat: Indkomne Breve 
1838. ’) Proprietær Laur. Ploug Borberg, Dover Østergaard. 
Om ham se »Fra Thisted Amt VII, S. 182 ff. 5) Konen i Se- 
rup hed Mette Jensdatter. Om hende skriver Fysikus senere 
til Sundhedskollegiet, at det ikke har hjulpet, at »Kærlingen« 
har mistet sin Praksisret, og hun har fornylig atter været 
under Tiltale (Sundhedskollegiet: Medicinalindberetninger 
1841. Rigsarkivet). G) Hans Navn var, som det fremgaar af
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Processen mod ham, Jokum Henrik Kristoffer Nielsen Rends
borg. 7) Gerh. Faye, Amtmand i Thisted (1805—42). Roses 
for sin venlige Holdning overfor Befolkningen. 8) C. A. Rafn, 
Læge i Vestervig (1838—51). w) Politiprotokol for Hassing- 
Refs Herreder 1838. 10) Dokumenter til Justitsprot. for samme 
1838. 11 ) Dombog 1839. 12) Joh. E. Nyrop, Læge i Nykøbing 
(1835—80, 1839 Distriktskirurg. 13) Jydske Samlinger 4—2— 
13 ff. 14 ) A. J. Wittendorf, Thisted, Krigsraad, Distriktö- 
kirurg (1815—49). ir>) Thisted og Viborg Amters Fysikat. 
Indk. Breve 1838. 1G) Do. 17) Hillerslev-Hundborg Herreders 
Politiprot. 1840. 18) Thisted Amt: Journalsager 1840 G. 
10) Dokum. til Thisted Købstad og Hill.-Hundb. Herreders 
Extra Justitsprot. 1840. 20) Viborg Landsoverrets Dombog 
1840, Nr. 224. 21 ) Thisted Amts Journalsager 1840. 22) Sund
hedskollegiet: Medicinalindberetn. fra Lind 1840. 23) Sund
hedskollegiets Kopibog 1841. 24 ) Jydske Saml. 4—2—18 ff. 
25) Do. 4_2_26  f. N. P. Willemoes, Thisted (1843—60). 
20) Do. 4—2—27 ff. Hvor intet andet er anført, findes Ar
kivalierne i Landsarkivet, Viborg. Se iøvrigt m. H. t. Stoffet 
H. A. Riis-Olesen: Om Læger og Folkekirurger i Thy (Fra 
Thisted Amt IX, S. 409 ff.).



UDFLUGTEN

Som i tidligere Aar var der ogsaa i Aar arrangeret 
en Fællesudflugt for Medlemmer af Hist. Samfund og 
Turistforeningen. Turen foregik den 26. August og 
var begunstiget af smukt Vejr, saa Thy viste sig fra 
sin allerskønneste Side. Man kørte i en stor Rutebil 
og flere Privatbiler over Vilsund, Skyum til Hørdum 
Kirke, hvis ejendommelige Taarn vækker Opmærk
somhed. I Kirken fortalte Pastor Glacius interessant 
om det store Arbejde med at faa sat Taarn paa Kir
ken, og den store Restaurering af Kirken og Natio
nalmuseets Undersøgelser i Forbindelse dermed. Un
dersøgelsen viste, at der har ligget en Stavkirke, 
hvor nu Hørdum Kirke ligger. Om der saa forud for 
den har ligget et Gudehov, kunde man ikke finde Be
viser for. Men Fundet af den mærkelige Sten med 
indhugget Billede af Thor og Midgaardsormen kan 
jo give Tanker i den Retning. Stenen er nu opstillet 
i Vaabenhuset og er enestaaende af sin Art her i 
Landet.

Fra Hørdum Kirke gik Turen til Lundehøj, Thy- 
lands eneste bevarede Jættestue, der blev fredet ved, 
at Frederik d. VI bevilgede 500 Rigsdaler til Køb af 
den store Høj med saa meget Jord omkring, a t man 
kan køre omkring Højen. Man maa beundre det mæg
tige Arbejde, vore Stenalderforfædre kunde præstere
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ved at transportere de store Stenblokke, hvoraf de 
byggede det mægtige Gravkammer.

Næste Maal var Missionshotellet i Hurup, hvor 
Kaffebordet ventede. Her bød Formanden for Hist. 
Samfund, Læge Toft, Vestervig, velkommen og ud
talte sin Glæde over, a t der — trods de mange andre 
Udflugter — stadig kunde samles Deltagere til denne. 
Hr. Toft gav en almindelig Oversigt over Stenalder
tiden med særlig Henblik paa Jættestuen i Lunde
høj.

Derefter fortalte Overbibliotekar Grønkjær om 
Købmand N. L. Thomsen, der var født og handels
uddannet i Thisted. Han drev Storhandel i Dover- 
odde 1849—59 og byggede det store Pakhus 1854. 
Efter hans Fallit blev Forretningen overtaget af et 
Konsortium med Købmand A. C. Hundahl fra  Thisted 
som leder. Han blev snart Eneindehaver. Købmand 
Hundahl var Digteren J. P. Jacobsens Morbroder, og 
Jacobsens Breve viser, at han har tilbragt nogle af 
sine morsomste Timer ude hos sin Morbroder i Dover- 
odde.

En Deltager mente, a t mange Kæmpehøje blev øde
lagt ogsaa i Nutiden, selv om de var fredede. Det 
blev oplyst, at Fredningsraadets Repræsentant her i 
Amtet, Dommer Bech, Vestervig, nu er ved at in
spicere Højene, og der vil blive taget haardt fat paa 
dem, som ødelægger Høje.

Statskonsulent Toftdahl Møller, Sønderborg, havde 
som gammel Thybo ønsket a t deltage i Turen. Han 
takkede Arrangørerne for den dejlige Tur og haa- 
bede, man vilde fortsætte.

Efter Kaffen kørte man gennem Dover Plantage 
til Oldtidskirkegaarden paa Ydby Hede, hvor Læge
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Toft fortalte lidt om Fredningen af Heden og Højene. 
— Der var saa stille og fredeligt paa den skønne 
brune Hede, hvor Lyngen blomstrede. Solen skinnede 
over den blaa Fjord, og Deltagerne nød Udsigten — 
en af de skønneste i vort Land — og prøvede paa 
a t hitte ud af de mange Bugter og Halvøer.

Hjemturen gik over Vestervig, Villerup og Gru- 
rup — for mange af Deltagerne ukendte Veje — til
bage til Hjembyen. — En meget vellykket og skøn 
Tur. N .  G .
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Historisk Samfunds Regnskabs
oversigt for 1955—56.

Indtægt:
1. Kassebeholdning .......................................... Kr. 4.786 01
2. Statstilskud ..................................................  - 850 00
3. Thisted Amtsfond ........................................... - 300 00
4. Bidrag fra 33 Sogneraad...............................  - 355 00
5. Anonym G ave..................................................  - 200 00
6. Solgte Aarbøger ........................................... - 75 00
7. Kontingentrestancer ..................................  - 48 00
8. Indvundne Renter ........................................... - 159 90
9. Refusion af betalt Papirafgift .................... - 89 40

10. Medlemsbidrag (1027 Medl. à 4 K r .) . . . .  - 4.108 00

Ialt: Kr. 10.971 31

Udgift :
1. Aarbogen, Trykning og Heftning m. v ... Kr. 3.796 00
2. Honorar for Bidrag til A arbogen................ - 740 00
3. Tilskud til M useet........................................... - 500 00
4. Aarsmødet og Udflugten...............................  - 45 80
5. Medhjælp ......................................................  - 154 60
6. Klicheer og Tryksager...................................  - 382 25
7. Dansk-historisk Fællesforening .................... - 148 00
8. Porto o. a. U d g ifte r....................................... - 204 50
9. Kassebeholdning ........................................... - 5.000 16

Ialt: Kr. 10.971 31
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MUSEETS ERHVERVELSER

1. Juni 1955-1. Juli 1956

★

Oldsagssamlingen.
Bronzesværd fra Tilsted Sogn. Tresidet 16,1 cm 

lang Pilespids af Flint, fundet af Andreas Nielsen, 
Vangsaa, i Snejstrup Mose. Bronzesværd, Fund fra 
Gudnæs Strand ved Emil Vestergaard, Sjørring. 
Flintøkse, Chr. Larsen, Sennels.

Til Husholdningen.
Vinde, Dramflaske (Hjalmar Jørgensen), Dunk 

(Købmand Fredskild Christiansen), Kaffemaskine, 
Praaseholder (Fru Yde-Poulsen), Lyseholder, Pølse
horn (Chr. Svendsen, Hørdum), »Vej«, Bismer, 
Lampe m. m. (Knud Jensen, Kjelstrup), Pottemaal 
(M. Rødbro, Istrup), to Sølvspiseskeer, Lerflaske, 
Penalhus, Kornsigte (Fr. Winther, Øsløs), Kaffe
kande (V. Dige, Faartoft), Saks (Fru Petra Erik
sen), Lyseholder, Bismer (Maren Mikkelsen, Svan- 
kjær), Flødeske, Strøske (Køb).

Dragtdele m. m.
Syskrue, Filersager, Sommerstrømper (Fru Tho- 

mine Bach, Tved), Barberæske med Tilbehør, Sko-
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horn, Signeter, Skospænder m. m. (Anders Pedersen, 
Heltborg), Kjoleliv, Overtøj (Fru Andersen), Vad
sæk, Hylster til Kravetøj (Fru Hedvig Overgaard, 
Askov), Kappe (Fru Woetmann, Nykøbing), Hoved
vandsæg (Fru Konsul Sund), Vest (Skrædder Sel
mer).

Mønter og Medaljer
er modtaget fra : Jens Saar up, Sennels, Direktør Ei
gil Møller, Karl Lejf Larsson, Lars Smærup, Kæret.

Bøger, Sange og Dokumenter 
er modtaget fra: Fru Dagny Sørensen, Kbh., Fru 
Agvald, Fru Hedvig Overgaard, Askov, Joh. Peder
sen, Frk. Chatrine Larsen, Jens Gunnar Dragsbech, 
Assens, Læge Toft, Vestervig, Anton Fald, Snedsted.

Billeder, Fotografier.
Dinesen, Brund, Fru Winther, Øsløs, Kirkebetjent 

O. C. Kilsgaard, Kbmd. Joh. Agerholm, Fru Kjær- 
gaard, Direktør E. Møller, Lrs. J. Rasmussen, Fru 
Yde-Poulsen, Fru Brygm. M. Jørgensen, Frk. Har
riet Christensen, Overbibliotekar Grønkjær, Fru 
Grønkjær, Fr. Winther, Øsløs, Fru Hedvig Over
gaard, Askov, Eli Elsvang, Kbh., Erland Kristensen, 
Fru Dorthea Hansen, Fru Ingeborg Poulsen, Kbh., 
Cornelius Lynge, Klitmøller.

Forskellige Sager.
Fire Af holdsf aner fra: Thy holm (Johs. Larsen, 

Semb), Tor up, Vust (N. Svaneborg, Vust), Hundborg 
(Smidt, Grønlandsvej, Th.). Toldkop (J. Kloster Lar-
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sen, Brund Mølle), Model af Mølle (Kr. Strandrider, 
Frøstrup), Sigte til Korn (R. Smidt, Silstrup), 
Maaleapparat (A. Nors Andersen), Skrivepult (Fru 
Anna Hundahl Petersen), Billede af Skonnertbrig 
(J. G. Dragsbech, Assens), Amulet (Lærer Aage 
Poulsen, Faddersbøl), Ur (Eli Elsvang, Kbh.), Dril- 
bor (Chr. Skammelsen, Skyum), Ring (Gunver Lar
sen, Sennels), Lommeur (Urmager Lyhne), Hoved 
af Merskumspibe (Fru I. Poulsen, Kbh.). Desuden 
har Museet modtaget Skoleborde fra Tingstrup og 
Thisted Skoler, Halskæder af Haar, Haarspyd, Fyr
fad og ved Køb erhvervet Hulskovl og Engskovl.

Til J. P. Jacobsen-Samlingen er modtaget 2 Por
træ tter og 3 Ark fra et Blad fra  Lærer Stig Rolv- 
sen, Valby.

''Brunanders Gave til Museets

DET FØRSTE, der møder den besøgende paa Thi
sted Museum, er en Serie Malerier i Forhallen 

med Motiver fra den nordvestlige Del af Thy, fra 
Hanstholm, Ræhr og Vigsø. De er skænket til Mu
seet af Kunstneren selv, den svenske Maler og Tegne
lærer Iwo Brunander. Han var født i Stockholm 1892, 
tog Studentereksamen i 1912, og efter at have arbej
det som Bankmand i nogle Aar tog han Tegnelærer
eksamen 1918. Derefter var han kunstnerisk Leder 
ved et Bogtrykkeri i Uppsala og senere Tegner ved 
et Annoncebureau i Stockholm; men hans egentlige
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Felt var Tegneundervisning, og han virkede som 
Tegnelærer i Stockholm, Gøteborg og Malmø, inden 
han i 1937 blev ansat ved Østre Realskole i Gøteborg, 
hvor han forblev til sin Død den 1. Marts 1956.

I 1924 kom han første Gang til Danmark og op
dagede Hanstholmen, og han følte sig saa tiltrukket 
af den ejendommelige Hede-, Klit- og Klintenatur 
med den stovte Fiskerbefolkning, a t han vendte til
bage Aar efter Aar, indtil Krigen satte en Stopper 
derfor.

I 1946 fik Museet den første Serie Malerier fra 
hans Haand og Lovning paa flere. 1952 kom han selv 
og skænkede endnu 12 Malerier, og kort før han døde 
modtog Museet yderligere 7 af hans Arbejder.

De fleste af Malerierne er fra Hansted og viser 
Partier fra  Strand, Klit og Aa, Molebygningen, Kir
ken og Fyret, Fiskeren i Redskabsskuret og Fiskerne 
ved Baadene; men der er ogsaa Partier fra Voldste
det ved Nørtorp, Niels Juels Barndomshjem, og fra 
Ræhr og Vigsø Kirker.

Iwo Brunander vandt sig mange Venner i Thy. 
Som Kunstner var han en særpræget Personlighed og 
meget selvstændig i sin Malemaade. Han gjorde intet 
for at følge Tidens Smag, og han forsøgte aldrig at 
gøre Reklame for sig selv. Malerierne i Thisted Mu
seum viser ikke alene Motiver fra Hanstholmen, 
hvoraf en Del ikke eksisterer mere, de er ogsaa et 
Minde om en Kunstner fra vort Broderland, som kom, 
saa og blev besejret af Thy.
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I Thisted: Postmester W. Neubauer. Mejeribestyrer T. 
Bangsgaard. Guldsmed A. Henningsen. Fru lærer Elise Hald, 
Nørreallé 5. Kasserer Henry Styrbæk Jensen. Sv. E. Odders
hede, Thykiersvej.

Apoteker Eskjær, Vestervig. Karen Brogaard, Vestervig. 
Postbud Brodersen, Vestervig. Lærer Bergstrøm, Hurup. 
Jernbanepakm. Ove A. Frederiksen, Hurup. Holger Dissing, 
L. Djernæs, Vang. Frk. Thora Hansen, Snedsted. Gdr. Poul 
Holst Jensen, Silstrup. Gdr. Ernst Kold, Tøfting, Vandet. 
Forp. Ejnar Rysgaard Madsen, V. Vandet. Chr. Langballe, 
Bedsted. Hmd. Martin Nielsen, Refs. Anton Pedersen, Vang. 
Plantør H. K. Pedersen, Hjardemaal Klit. Mester Dyhre-Pe- 
tersen, Tilsted. Lærer B. Riis, Visby. Frk. Dorthea Skaarup, 
Thorsted. Gdr. H. C. Toft, Bjørndalgaard, Uglev. Tømrer H. 
Wester, Tilsted.

Landmand Hans Andersen, Frøstrup. Landpost Sv. Bertel
sen, Frøstrup. Smedem. Børge Bertelsen, Øsløs. Fotograf Sv. 
Mikkelsen, Fjerritslev. Boghandler P. Hahn-Pedersen, Fjer- 
ritslev. Købmand E. Hove, Frøstrup. Dyrlæge Johs. Jørgen
sen, Frøstrup. Stadsbibliotekar G. Krogh Jensen, Vesløs. Gdr. 
And. Krogsgaard, Frøstrup. Gdr. Jens Krogsgaard, Højstrup. 
Gdr. Ingv. Krogsgaard, Tømmerby. Sev. Nielsen, Kærup 
Holme. Chr. Smærup Ottesen, Kæret. Gdr. Otte Ottesen, Lund. 
Isenkræmmer Ole Kirketerp, Fjerritslev. Red. N. Kjeldsen 
Nielsen, Fjerritslev. P. Kragholm, Vesløs.

Henning Jensen, Kgs. Lyngby. H. C. Hansen, København S. 
Overlæge, Dr. med. P. Borch Madsen, Holstebro. Overlæge, Dr. 
med. Torsten Østergaard, Montebello, Helsingør. H. Stauers- 
bøll, Racine, Wise., USA. A. J. Hornstrup, Ohio, Detroit, Mich., 
USA.



152

I løbet a f  det sidste aar
har Historisk Samfund for Thy og V. Han Herred 
fortsat sin støtte fremgang i medlemstallet, der ved 
regnskabsaarets afslutning pr. 31. marts 1956 var 
steget til 1027. I forhold til indbyggertallet i Thy og 
V. Han Herred har man her langt det største med
lemstal — og det billigste kontingent. Adskillige med
lemmer har spurgt, hvordan det kunne lade sig gøre 
at levere alene aarbogen til saa billig en pris. Det 
skyldes bl. a. en usædvanlig billig administration — 
meget arbejde er hidtil udført ganske gratis, hvad 
desværre ikke længere er almindeligt andre steder. 
Og saa har en forretningsmand paa Sjælland i tak
nemlighed mod sin fødeby Thisted skænket Historisk 
Samfund 200 kr. aarligt i mange aar, hvad vi er ham 
overordentlig taknemlig for. Men nu har det været 
nødvendigt at sætte kontingentet op med en krone, 
saaledes a t det indtil videre er 5 kr. aarligt; men 
endda hører det til de laveste i landet. De fleste andre 
steder betales der 6—8 kr. i medlemsbidrag.

Som særlig bemærkelsesværdigt maa nævnes, at 
samtlige 36 sogneraad i Thy og V. Han Herred nu 
yder bidrag til Historisk Samfund ; de fleste giver 10 
kr. aarlig, nogle 15 eller 20 kr. Disse bidrag er vi 
særlig taknemlige for — vi haaber, sogneraadene vil 
forhøje dem, saadan som det maa findes rimeligt 
efter pengenes nuværende værdi — men vi hilser 
navnlig sogneraadenes støtte med glæde, fordi under
visningsministeriet ønsker at lade statstilskuddets 
størrelse afhænge af de lokale kommunale tilskud fra 
amtsraadet og sogneraadene. Og vi ville meget nødig 
risikere, at statstilskuddet, som for 1955—56 androg 
850 kr., skulle gaa ned. J. J. Lustrup.
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I. Thy og Vester Han Herred.

Omvandrende Helligtrekon- 
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107.
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163.
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42 — 185.
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regaarde 41 — 40. |

Jordskælvet 1841 — 41 — 125. 
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46 — 291. I
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49 — 378, 50 — 93, 51 — j 
216. !
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53 — 25.
Hvad skal Barnet hedde?
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— 380.
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manden 38 — 121.
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211.
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49 — 283.
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53 — 32.
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diken 54 — 231. |
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debrev 1716: 39 — 225. i
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— 3.
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Slægt 39 — 182. Et Be
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Dage 40 — 390. Johan 
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IV. Hillerslev Herred.

Hansted. Smaastykker 47 — 
130. En gammel Kunstners 
Erindringer 54 — 190.

Hillerslev. Gamle Talemaa- 
der, Sejer o.s.v. 40 — 298, 
51 — 255, 42 — 297, 45 —

283, 48 — 271. Slaget ved 
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lens Tid 51 — 272. Uret 
i Kirken 54 — 200. Fra min 
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Vigsø.
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Nielsen Tøfting 52 — 319.
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Hundborg. Barndomsminder 
43 — 307. Højskole 48 — 
229.
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Brandis Vise 43 — 427. 
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Todbøl 47 — 3.
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— 221. Vildsund Færge
sted 50 — 41.

Tilsted. Grandebrev fra Sil- 
strup 40 — 402. Folketæl
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Smidt: Erindringer 53 — 
93.

Torsted.
Vang.
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— 278.
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Søndbjerg. Vide- og Grand- 
brev 40 — 341. Slægts- 
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38 — 68. Marked 41 — 3.
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Andragende om Flade og 
Ørum Sø 53 — 90. Hove
riet ved Vestervig Kloster 
55 — 301. Vestervig Syge
hus 55 — 340.

Ydby. Kirkens Brand 39 — 
197. Flarup Runesten 41

I — 89. Fra Skibstedgaard
I 47 — 21.

Mors.

P. Chr. Kirkegaard, Præst,
44 — 97.

En Kysse-Sekt paa Mors 44 
— 168.

Stænderdeputeret fra Mors
45 — 188.

Randbemærkn. til Morsøs 
Historie 46 — 330.

En gammel Skolelærer 
46 — 301.
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i bar Menighed 48 — 168. 
i Povl Hendriksen 47 — 40.
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! Slaget i Tissingvig 53 — 36.
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Fortegnelse over de i årets løb anskaffede mikrofilmkopier. 
(Se årbog 1954, side 270, og 1955, side 443).

Folketællingen 1787: Alle sogne i Hillerslev herred.

Folketællingen 1884: Alle sogne i Hillerslev og Hundborg her
reder.

Matrikel 1664: Alle sogne i Hillerslev, Hundborg, Hassing 
og Refs herreder.

Matrikel 1688 (originalmatrikelen) : Alle sogne i Hillerslev, 
Hundborg, Hassing og Refs herreder. (Alle 
fra rigsarkivet).

Matriklerne er lister over alle ejendomme med bruger- og 
ejer navne og ejendommenes hartkorn.

I matrikelen 1664 er ejendommenes naturalafgifter i korn, 
malt, smør, svin, høns m. m. samt pengeafgifter angivet. I 
matrikelen 1688 er angivet både det gamle hartkorn fra 1664 
og det nye, som gjaldt til den nye matrikel 1844.

Den i forrige årbog omtalte anvisning til at finde en land
ejendoms historie ved hjælp af matrikler og folketællinger 
kan på grund af pladsmangel først bringes i næste årbog.




