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M IN D EPLA D ER
FRA VESTER VANDET KIRKE

Ved HENNING JENSEN og G. KROGH-JENSEN

Fortsat fra årbog 1957

12. 1857
Herunder hviler det Forgjængelige af den i Livet 

ædle og fromme, nu i Døden salige Danneqvinde
ELLEN STEENTOFT, født BRANDI

Hendes Livs første Morgen oprandt i Klitmøller 
den 9. Marts 1815, og hun var en Ægteskabs Frugt 
af de afdøde Forældre : Faderen Jens Christian Niel
sen Brandi og Moderen Mette Marie Pedersdatter 
Kløvborg. Gift i Tøfting i Westervandet den 29. Ok
tober 1841 med daværende Ungkarl Christen Olesen 
Steentoft —  og i dette kjærlige Ægteskab, som ved
varede i 16 Aar, bleve de af Gud velsignede med 8te 
Børn, 3 Sønner og 5 Døttre, hvoraf de 2 Døttre ere 
gangne foran til Evigheden, og de 6 med Faderen 
fælde Veemodstaarer ved den høitelskede og haardt 
savnedes Baare. Hun døde i Gaarden Tøfting den 
8tende November 1857 ; efter i 3 Aar at have lidt af 
Brystsvaghed, i hendes Alder 42 Aar og 8te Maane- 
der.
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Du Fromme Slumrer sødt og rolig,
Bort fra al Jordens Nød og Strid,
Hos Frelsens Gud i Lysets Bolig 
Du glædes ved Guds Herlighed 
For Vandel reen i Virksom Dyd,
Dig lønne Evighedens Fryd.

Farvel til Verden jeg nu siger 
Til elsket Mage, Børn og Ven,
I sørge ei i Himlens Rige,
De gode samles skal igjen,
Mit Haab er vist jeg engang der 
Skal see dem jeg har elsket her.

Fred med dit Støv i Graven.

Oval, hvælvet metalplade, ca. 30 X 38 cm. Hvidmalet med 
sort skriveskrift. Foroven en opsats med et kors omgivet af 
to engle og en laurbærkrans.

Ellen Jensdatter Brandi’s far Jens Christian Nielsen Brandi, 
født 1783 i Klitmøller, er antagelig omkommet på havet. Hans 
død nævnes ikke i kirkebogen fra Vester Vandet, men 1818 
blev hans enke Mette Marie Pedersdatter Søe, kaldet Kløvborg 
(1778—1855) gift 2. gang med Christen Oluf sen Brandi, kal
det Møli (1780—1830). Det hændte ikke ofte, at en pige fra 
Klitmøller blev gårdmandskone i Vester Vandet, men Ellen 
Jensdatter Brandi blev det, da hun 1841 blev gift med Chri
sten Olesen Steentoft (1801—1884) i Tøf ting, eller Lille Tøf- 
ting, som gården dengang kaldtes i modsætning til Store 
Tøfting, som lå lige ved siden af, men i Øster Vandet sogn. 
I året 1854 blev de to gårde lagt sammen til en gård, som der
efter kaldtes Tøfting. Christen Olesen Steentoft var søn af 
sognefoged Christen Christensen Steentoft i Vester Vandet 
(1756—1811) og hustru Anne Kirstine Christensdatter Skaa- 
rup (1770—1840). Han levede som enkemand i Tøfting til sin 
død. En søn Christen og en datter Christiane døde i en ung 
alder, se mindepladerne 21 og 25.
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13. 1859
Til det Bedre bortkaldtes den kjære og brave Yng

ling,
CHRISTIAN HAUSGAARD

fød i Klitmøller den 3die Mai 1837 af hæderlige og 
agtværdige Forældre, Skppr. og Handelsmand Chri
sten Brandi Hausgaard og Hustru Maria Hausgaard, 
født Neergaard. Efter 6 Dages smerteligt Sygeleie 
indgik han til den evige Hvile Løverdagen den 17de 
Septbr. 1859 i hans Alders 23 Aar. Hans retsindige 
og fromme Vandel gjorde ham elsket og gjør hans 
Minde hædret, men hans Bortgang smertende for 
hans sørgende Forældre, Søskende og Venner.

Fred med hans Støv.

Farvel til Verden jeg maa sige.
Forældre, Sødskende og Ven.
I sørge ei — i Himlens Rige 
De Gode samles skal igjen. —
Mit Haab er vist jeg eengang der 
Skal see dem, jeg har elsket her.

Oval, hvælvet metalplade, ca. 23 X 30 cm. Hvidmalet med 
sort skriveskrift. Påsat fodstykke, omkranset af egeløvsranke. 
Findes på Thisted Museum.

Christian Hausgaard var landmand. Det berettes i familien, 
at han døde af en hjernebetændelse, som han pådrog sig under 
høstarbejde en varm sommerdag, da han forkede i laden. Se 
iøvrigt mindeplade 2. En bror Peter og en søster Elvine, se 
mindepladerne 15 og 17.
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Mindeplade 14 1862. F ot. Torsten Balle.

14. 1862
Kjærligt Minde om den til det Bedre hjemfarne,

her i Livet høitagtede og ædle Dannekone 
ELSE MARIE CHRISTENSEN

født i Blegehule i Westervandet Sogn d. 7de April 
1829, gift d. 5te Juni 1859 med agtbare Ungkarl Sø
ren Peter Nicolaisen, ved hvem hun i et kjærligt og 
meget lykkeligt Ægteskab blev Moder til 3 Døttre 
hvor af den ene nu modtager hende i Evigheden. En 
trofast Ægtefælle med 2de Smaa og den Bortdragen-
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des gamle Forældre begræde med inderlig Sorg og 
Veedmod Tabet af den Hedenfarne, d. 16de Dag efter 
Nedkomsten med sin sidste Ægteskabsfrugt indgik 
hun ved en rolig Død til det himmelske Paradis Søn
dagen d. 2. marts 1862 hendes Levealder var neppe 
33 aar.

Døden har sit Bytte kaared,
Kaldte bort en ædel Sjæl.
Derfor fældes Vemodstaarer. Af de Efterladte kjær. 
Ægtefælle, Fader, Moder Tabet nær til Hjerte gaar 
Ei de kjære, lille Poder Skjønne, hvad de mistet har.

Fred være med Dit Støv.

Rektangulær trætavle, ca. 60 X 67 cm. I midten et udsavet 
skjold, hvidmalet med sort skriveskrift. Over dette et kors 
flankeret af 2 engle. I hver side et palmetræ. Malet og deko
reret med velbevarede farver. Det er den eneste af mindepla
derne i Vester Vandet kirke, der er fremstillet af træ.

Else Marie Christensen var datter af husmand og tækker 
i Blegehule Christen Jensen, kaldet Henriksen, født i Vang 
sogn 1797, død i Blegehule 1871, og hustru Mariane Michels- 
datter Kudsk (1797—1878). Hendes mand, Søren Peter Nico
la jsen, født i Nors sogn 1827, var husmand i Blegehule, hvor 
han døde 1863. Else Marie Christensen døde kort efter en fød
sel. Barnet, en datter Ane Kirstine, født 1862 lu/2, døde 1864.

15. 1862
PETER HAUSGAARD

fød i Klitmøller d. 10de Septbr. 1842 af ærværdige 
Forældre Skppr. og Handelsmand Christen Brandi 
Hausgaard og Hustru Maria Hausgaard fød Neer- 
gaard. Han havde den Lykke at døe i Fædrenehjem—
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Hos elskte Forældre. Hvor kjærlig Moders ømme 
Omhyggelighed Blidnede hans Afsked, — da han for
lod Verdenen Onsdag den 29de October 1862 i hans 
Alders 20 Aar.

Veemods Taarer ved Din Kiste rinder 
Thi den tunge Afskedstime slog 
Bittert Dine Kjære det befinde 
At Du bort fra  Dem saa tideligt drog. —
Til Alnaadens Fader De nu bede 
De med Dig maae dele Himlens Glæde 
Naar De Deres Vandring her har endt.
Fred lyse over Din tause Hvile!

En rektangulær, hvælvet metalplade ca. 23 X 30 cm med 
afrundede kanter og påsat fodstykke. Hvidmalet med sort 
skriveskrift. Omkranset af egeløvsranker, foroven et kors.

Om Peter Hausgaard, der antagelig har været søfarende, 
berettes det i familien, at han kom syg hjem fra en rejse 
til Hamborg og døde i hjemmet, vistnok af brystsyge, som 
det hed dengang. Se iøvrigt mindeplade 2. En bror Christian 
og en søster Elvine, se mindepladerne 13 og 17.

16. 1862
METTE FROST, født JESPERSEN

født i Klitmøller 1819 d. 4. Januar, gift 1837 d. 25. 
Septbr. med Ungkarl Peder Frost med hvem hun i 
25 Aar levede et lykkeligt Ægteskab velsignet i dette 
med 8te Børn : 6 Sønner og 2 Døttre, af hvilke 1 Søn 
modtager den Afdøde hisset. Efter et langtvarigt og 
smerteligt Sygeleie hensov hun blidt og roligt i Her
ren afvigte Løverdag d. 29 Novbr. 1862, i hendes Al
ders 44de Aar.
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Længere Tid for Dig henrandt 
Under haarde Sygdoms Dage,
Dog Du Trøst og Lindring fandt 
I en god og trofast Mage.
Du saae ham gjerne hos Dig staae 
Der Du paa Sygeleiet laae 
Han deelte tro Din Nød og Smerte 
Som trofast Mand i Kj ærlighed,
Tungt hvilte Sorgen paa hans Hjerte 
Ved Din Sygdoms Farlighed,
Men med Taareblændet Øie 
Fandt han Styrke fra  det Høie.
I min her efterladte Kjære:
En Mage, Børn og videre Slægt.
Det Sorgens Tab i taalig bære.
Jeg er udi Guds Varetægt.
I Dødens Strid Gud faderlig 
Mig kaldte til sit Himmerig.

Fred være med hendes Støv.

Oval, hvælvet metalplade, ca. 22 x  32 cm. Hvidmalet med 
sort skriveskrift. Omkranset af egeløvsranke. Påsat fodstykke. 
Foroven et skjold, der har været forsynet med et kors.

Mette Frost’s pigenavn var Mette Christensdatter. Hun var 
datter af skipper Christen Jespersen, født 1776 i Torup, V. 
Hanherred, død i Klitmøller 1838, og hustru Maren Peders- 
datter Søe, kaldet Kløvborg (1776—1861). Hun blev 24. sept, 
(ikke 25. sept.) 1837 gift med Peder Frost Pedersen Holler, 
kaldet Peder Frost (1817—1890), der var angelmager (krog
mager) i Klitmøller og tillige strandfoged og opsynsmand 
ved redningsbaaden. Alle deres børn fik navnet Holler. Peder 
Frost giftede sig 2. gang 1865 med enken Maren Svendsdatter 
Frost Brandi (1817—1866). I dette ægteskab var der ingen 
børn.
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Mindeplade 17 1861,. Fot. Torsten Balle.

17. 1864
Til det Bedre bortkaldtes det elskværdige Pigebarn

ELVINE HAUSGAARD
født i Klitmøller den 21 Decbr. 1852 af Hæderlige 
og Agtværdige Forældre, Faderen Skppr. Christen 
Brandi Hausgaard og Hustru Maria Hausgaard fød 
Neergaard. I en Alder af liv e  Aar 1 Maaned og 2 
Dage forlod hun denne verden, Løverdagen den 23. 
Januar 1864, og indgik til hendes forudgangne kjære 
Sødskende. —

Sov Kjære sødt, Du værdig hviler,
Hvor ingen jordisk Kummer naaer,
Guds gode Engle til dig smiler
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Hvor Glæden er i fuldest Flor. —
O! dette Haab det trøster rolig,
Forældre og Sødskend kjær!
Engang I samles i Guds Bolig,
Hvor I da ikke sørge meer;
Thi hist bag Graven der er Fred 
For Livets Trang og Møjsomhed.

Fred være med hendes Støv!

Oval hvælvet metalplade med fodstykke, ca. 22 X 32 cm, 
hvidmalet med sort skriveskrift. Omgivet af egeløvsranke, 
foroven et kors.

Elvine Hausgaard var nr. 11 i søskendeflokken, deraf an
tagelig det mærkelige navn. Hun var tvillingebarn, og hendes 
tvillingsøster, der hed Anine Hausgaard, blev 1877 gift med 
guldsmed Jens Christian Hillers i Skive. Se iøvrigt minde
plade 2. Om Elvine Hausgaards død, se W. Sommer: Rejse
oplevelser i Thy i Forsommeren 1864, i Historisk Aarbog for 
Thisted Amt, 1929, s. 508—509. Brødrene Christian og Peter 
Hausgaard, se mindepladerne 13 og 15.

18. 1864
Kjærligt minde om den i Live ædle og elskværdige 

Danekone
MAREN KJERSTINE CHRISTENSEN TANDRUP
født i Tandrup i Westervandet Sogn d. 18te Dcb. 
1828, gift den 30te November 1855 med agtbare Ung
karl Jens Christian Andersen. I Deres lykkelige Sam
liv blev hun Moder til 5 Børn 3 Sønner og 2 Døttre. 
Hun indgik til den evige Hvile Mandagen d. 29. Au
gust 1864, da hun havde levet i 35% Aar.

Vi Herrens Veie ikke kjende,
Hans viise Raad vi ei forstaae
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Dog veed han stedse Alt at vende 
Saa til vort Gavn det tjene maae 
Derfor vi bør taalmodig bære,
Hvad end han os paalegger her 
Og altid høit hans Viisdom Æ re 
................ Fader har os kjær.

Vi kunne heller ei udgrunde,
Hvorfor saa tidlig kaldtes bort,
Den Kjære, som nu sødt mon blunde 
Da her hun savnet er saa haardt.
Med Veemodstaarer ud i Øiet 
Omringet af de kjære . . . .
En trofast Mage, dybt nedbøjet 
Ved hendes sidste Leie staae.

Er der da ingen Trøst at finde 
For Dem i deres Sorg og Savn?
Skal Veemods Taarer altid rinde.
Nei priset være Jesu Navn.
Kort Tid det er v i ..........
Da hist i Glædens Himmelboe 
Forenet evig skal de Kjære 
. . .  Christen Haab og Trøst.

Udskåret zinkplade, ca. 40 X 52 cm. Nederst et vaseformet, 
hvidmalet felt, hvorpå inskriptionen er malet med sort skrive
skrift. Derover et malet kors flankeret af engle og træer 
med grønne kroner.

Maren Kirstine Christensdatter Tandrup var datter af gård
ejer Christen Pedersen Tandrup (1789—1863) i Tandrup, Ve
ster Vandet, og hustru Gertrud Christensdatter Dragsbech, 
født i Klitmøller 1791, død i Tandrup 1850. Hendes mand, Jens 
Christian Andersen, var født i Vorring i Nors sogn 1829 som 
søn af Anders Christian Christensen (Bjerregaard) og hustru
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Karen Pedersdatter, og han døde i V. Vandet 1911. Han fik 1857 
skøde på gården Brunbjerg, som var udstykket fra Tandrup, 
og kaldtes Jens Christian Andersen Brunbjerg. En søn Chri
sten Jensen døde kort efter moderen, 7 måneder gammel, se 
mindeplade 19. Jens Christian Andersen giftede sig 2. gang 
1867 med Sidsel Marie Christensdatter, der var født i Hillers- 
lev sogn 1843 og døde i Brunbjerg 1925. Der var flere børn 
i dette ægteskab.

19. 1864
Kjærligt Minde om det i Livet haabefulde Drenge

barn
CHRISTEN JENSEN

født paa Brunbjerg d. 16de Fbr 1864 Død samme 
Aar d. 14de Sepb. i en Alder af 7 Maaneder.

Derefter et næsten ulæseligt vers.

Zinkplade, ca. 48 X 50 cm, med et udhamret hjerteformet 
skjold flankeret af 2 træer. Foroven malet et lysende øje om
givet af englehoveder. Hvidmalet med sort skriveskrift.

Den 7 maaneder gamle Christen Jensen var søn af Jens Chr. 
Andersen, Brunbjerg i Vester Vandet, og Maren Kirstine 
Christensdatter Tandrup. Moderen døde et par uger før bar
net, se mindeplade 18.

20. 1864
Kjærligt Minde om den i Livet flittige og ret

skafne Dannekone
MARGRETHE DORTHEA EEG

født i Westervandet Degnebolig d. 24de Januar 1816, 
gift 1842 d. 3 Juli med agtbare Ungkarl Anders Møl
ler Christensen, og blev hun i deres lykkelige Samliv 
Moder til 7 Børn: 2 Sønner og 5 Døttre, hvoraf 1 
Søn og 1 Datter modtage Moderen i de evige Boliger,
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hvorimod de 5 Børn tillige med Faderen efterleve og 
begræde Tabet af en trofast Hustru, en øm og kjær
lig Moder. Uden forudgaaende Sygdom indgik hun 
stille og rolig til den evige Hvile Søndagen d. 18 
Septbr 1864, da hun havde levet i 48 Aar, 7 Maane- 
der og 25 Dage.

Sorgens Budskab om Din Død, Du Kjære!
Heel uventet kom, og ramte haardt,
Ja, derfor det er saa tungt at bære;
O, Din Tid, vi synes, blev for kort,
Trofast Mage med de unge Poder 
Staae med Veemodstaaren nu paa Kind,
Føle Tabet af en elsket Moder:
Sorgen hviler tungt paa Deres Sind.

Dog maa denne ei for dybt nedbøie 
Dem; som paa Jorden stode hende nær;
Thi den kjære Fader i det Høie,
Kj ender best, hvad for os gavnligt er,
Han har kaldet hende til sit Rige,
Hvor hun ej af Sorg og Kummer veed, 
Efterladte derfor trøstet sige:
Gode Moder! hvil nu sødt i Fred!

Oval, hvælvet metalplade, ca. 29 X 38 cm, hvidmalet med 
sort skriveskrift. Er omkranset af egeløvsranke, har påsat fod
stykke og foroven et skjold med et kors og 2 engle.

Margrethe Dorothea Eeg var, som nævnt under mindeplade 
9, datter af Petronelle Ambrosia Orslef. Hendes mand, Anders 
Møller Christensen (Rask), blev født i Kjelstrup 1821 som 
søn af Christen Nielsen Rask og hustru Mette Cathrine Hans
datter og døde i Strubesig i Vester Vandet 1903. Ægteparret 
boede først i Blegehule og derefter i Strubesig, som Anders 
Møller Christensen 1853 fik auktionsskøde på. En søn, Peter
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Jensenius Andersen Møller, døde 1849 3O/ i o ,  18 uger gammel, 
og blev begravet sammen med mormoderen, se mindeplade 9.

21. 1868
Kjærligt M inde............ hedengangne Ungkarl

CHRISTEN STEENTOFT
født i Tøfting i Vestervandet. . .  1843 — død samme
steds 1868 ........

Det øvrige ulæseligt.

Oval, hvælvet metalplade med fodstykke ca. 29 X 39 cm, 
omkranset af egeløvsranke, foroven et kors og to engle. Sort
malet med hvid skrift. Meget forvitret. Teksten næsten ulæse
lig.

Christen Stentoft blev født 184 3 2 0 / i 2  i Lille Tøfting og var 
søn af Christen Olesen Stentoft og hustru Ellen Jensdatter 
Brandi, se mindeplade 12. Han døde ugift 1868 V2 i Tøfting. 
En søster Christiane Stentoft, se mindeplade 25.

22. 1870
Kjærlige Minde om den i Livet hæderlige og agt- 

værdige Dannemand, Gaardeier
JESPER HEEGAARD

til Vandetgaard, født i Nordby Præstegaard paa 
Samsø den 16. Marts 1817. Vor hedengangne Med- 
christen kom i Aaret 1839 her til Sognet, da han 
kjøbte Vandetgaard og der forblev han saa til sit 
Livs Aften. I Aaret 1842. d. 8 November knyttede 
han det hellige Ægteskabsbaand med agtbare Pige, 
Mariane Christensdatter, der i saavel 27 Aars kjær
ligt Samliv var ham en øm og trofast Livsledsager
inde. Efter længere Tids tiltagende Svaghed og 14 Da-
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ges Sygeleie indslumrede han træ t og mæt af Livets 
Strid — stille og rolig til den evige Hvile Torsdagen 
d. 17. Marts 1870. — Hans Levealder Var 53 aar og 
1 Dag.

Han vandrede med Gud i Livets Lyst og Smerte, 
Stred Troens gode Strid til sidste Øieblik.
For Sine Brødres Vel slog varmt hans ædle Hjerte, 
Ei værdig Trængende utrøstet fra  ham gik.

End ei i Dødens Stund den Fattige han glemte 
Men ofrede sin Skjærv til dem i Fremtids Dag 
En kjærlig Mage og til ædel Daad ham stemte,
De Begge stræbte Gud at leve til Behag.

Bedrøvet Enke nu den Frommes Tab begræder 
Men takker Naadens Gud, som endte haarden strid, 
Og hendes Trøst det er, han gik til bedre Steder 
Hvor fra sit Dagværk tro han hviler sød og blid.

Fred med dit Støv!

Rektangulær, hvælvet metalplade, med afrundede hjørner, 
ca. 30 X 40 cm, hvid bund med sort skriveskrift. Omkranset 
af en egeløvsranke. Påsat fodstykke, topstykke med en lyre 
og et kors.

Bagpå ses fabrikantstempel med P. A. Halse, Thisted.
Jesper Heegaard var søn af sognepræsten i Nordby på 

Samsø Poul Henrik Heegaard (1766—1835) og hustru Helene 
Sophie Winther Clausen (1774—1850). Se Poul Anker Hee
gaard: Bidrag til familien Heegaards historie, 1952. Hans 
ægteskab med Mariane Christensdatter, se mindeplade 27, var 
barnløst.
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Fot.:
Toraten Balle.

23. 1870
Til J. HEEGAARD

Et kjærligt Farvel jeg her dig vil sige 
Du kjære! hvil sødt i Guds Rige!
Hav inderlig Tak for de mange Aar,
Jeg leved og virked, nød godt i din Gaard.
Din sidste Velgjerning jeg skjønner og paa 
Den viser mit vel dig paa Hjerte laae.
Du stedse mig viste dit kjærlige Hjerte 
Derfor jeg føler dit Tab med Smerte.

Jens Bach
Oval metalplade, ca. 15 X 20 cm, omgivet af en laurbær

krans med et kors foroven. Hvidmalet med sort, gotisk skrift.
Denne rørende hilsen til Jesper Heegaard i Vandetgaard, 

se mindeplade 22, kommer, som det hedder, fra en, der har 
levet og virket i Vandetgaard, men giveren var ikke en al
mindelig gårdskarl. Jens Bach var, som folketællingen for 
Vester Vandet 1870 viser, en halvbroder til Jesper Heegaards 
hustru, Mariane Christensdatter, se mindeplade 27, og hans 
fulde navn var Jens Bach Christensen. Han blev født i Søn- 
derhaa 1831 og var søn af gårdmand Christen Madsen og den
nes 2. hustru, Ellen Christensdatter. Han hørte altsaa til fa
milien og står i nævnte folketælling opført som Handlende.

2
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24. 1870

Kjærligt Minde efter den i Døden salig indslum- 
rede, her i Livet ædle og trofaste Hustru og Moder,

MACHAELINE BACH
Hun er født i Thisted d. 25 Fbr. 1816, og gift 1ste 

Gang d. 14 Juli 1839 med Ungkarl Jens Degn Thø
ger sen af Sjørring, indtraadte i Ægteskab 2den Gang 
d. I lte  Dcbr 1840 med Ungkarl Peder Christensen 
Bach. Deres lykkelige Samliv varede i 29^2 Aar og 
blev af Gud velsignet med 10 haabefulde Børn 4 Søn
ner og 6 Døtre, hvilke alle efterleve og tillige med 
Faderen dybt begræde Tabet af den Hedengangne. 
Den sygdom, som i flere Aar har tæret hendes Livs
kraft, gjorde at hun, uden næsten at have været 
sengeliggende, udaandede det sidste Suk Onsdagen 
d. 22 Juni 1870, da hun havde levet i 54 Aar og 4 
Maaneder.

Døden, som saalænge trued
Med at løse Livets Baand,
Uden Frygt Du rolig skued;
Thi i Troen her Din Aand 
Hæved sig i stille Længsel 
Mod et bedre Tilflugtssted,
Hvor Gud, fri for Savn og Trængsel, 
Sine har et Hjem beredt.

Men Din Bortgang haardt har saaret 
Dine Kjære, Gud dig gav.
Mangen stille Veemodstaare 
Vil de fælde ved Din Grav;
Thi taknemlig de paaskjønne
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Vil Din ædle Virksomhed,
Bede derfor: Gud Dig lønne 
Med sin naadesrige Fred.

Ja en trofast Ægtemage 
Med en talrig Børneflok 
Skue hen paa Fremtidsdage;
Haardt de Savnet føle nok 
Men med Taalmod de sig bøie,
Stole paa Guds Fadernavn,
Vidende han Alt vil føie,
Saa det tjener til vor Gavn.

Hvil sødt i Herrens Fred!

Rektangulær, hvælvet metalplade med afrundede hjørner, 
ca. 30 X 45 cm. Hvidmalet med sort skriveskrift. Omkranset 
af grønne egeblade med forgyldte agern. Sortmarmoreret fod
stykke. Foroven en lyre med et kors, hvorover i en halvcirkel 
en laurbærkrans med gyldne bær. Meget velbevaret. Findes 
i Nationalmuseet. Gengivet side 340.

Michaeline Michelsdatter Kløv blev født i Thisted 1816 2r,/ ‘2 

og var datter af havedyrker Michel Pedersen Kløv i Thisted 
og hustru Anna Kirstine Jensdatter Gade. Iflg. kirkebogen 
blev hun døbt Mikkeline, men hun kaldtes som oftest Michae
line (ikke Machaeline, som der fejlagtigt står på mindepla
den). 1839 14/t blev hun gift med Jens (Degn) Thøgersen fra 
Dahlgaard i Sjørring sogn, søn af degnen i Sjørring Thøger 
Pedersen Hillerslev og hustru Maren Jensdatter Thorsted, men 
han døde allerede 1840 5Ab 31 aar gammel. Samme år blev hun 
gift 2. gang med Peder Christensen Bach, født i Vester Van
det 1807, død sst. 1887, søn af sognefoged Christen Christen
sen Stentoft (1756—1811) og hustru Anne Kirstine Christens- 
datter Skaarup (1770—1840). Peder Christensen Bach, der så
ledes var bror til Christen Olesen Stentoft i Tøfting, se minde
plade 12, boede som gift først i Holme i Øster Vandet og der
efter til sin død i Vester Vandet. Han overtog slægtsgården, 
beliggende lige syd for Vester Vandet kirke, efter stedfaderen 
Christen Nielsen Frøkjær, som døde 1853.
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Mindeplade 21+ 1870. Findes i Nationalmuseet 
(Dansk Folkemuseum). Fot. Nationalmuseet)
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25. 1870
Kjærligt Minde om den nu i Herren hensovede, 

her i Livet fromme og elskelige Pige
CHRISTIANE STEENTOFT

født i Tøfting i Vestervandet Sogn d. 20 April 1846, 
død i Thisted den 30te Otobr 1870. — Efter en 14 
Dages smertelig Strid og Lidelse blev hun indlagt 
paa Sygehuset i Thisted, hvor hun da efter 2 Dages 
Forløb indgik stille og roligt til den evige Hvile, hvor 
hun nu er gjenforenet med sin Moder og 3 Sød- 
skende. Hendes Levealder var 24>/j Aar.

Hun i feirest Ungdomsdage 
Kaldtes bort fra Livets Strid,
Det saa monne Gud behage,
Og til ham vi fæste Lid,
At hvad han beskikke vil 
Altid tjener til vort Held,
Selv om Hjertet haardt han saarer,
Saa vi fælde bittre Taarer.

Lad det Eders Trøst da være,
I, hvem hun var Hjertekjær;
Savnet er vel tungt at bære;
Men for Faderen især.
Det ham jo maa smerte haardt 
At hun gik saa hastig bort 
Dog! tak Gud, som ud i Naade 
Hende hjalp i Strid og Vaade!

Ogsaa denne Tanke trøster,
Hun af Nøden friet er,
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Og med glade Englerøster 
Jubler om sin Frelser kjær.
Der hun Sorgen har forvunden;
Har sin rette Brudgom funden.
Og i evig Fryd skal bo;
Det er jo vor Christentro.

Hvil sødt i Herrens Fred.

Rektangulær, hvælvet metalplade med afrundede hjørner, 
ca. 30 X 40 cm. Hvid bund med sort skriveskrift. Omkranset 
af en egeløvsranke, påsat fodstykke, foroven et kors.

Christiane Stentoft, der døde ugift, var datter af Christen 
Olesen Stentoft i Tøfting og hustru Ellen Jensdatter Brandi, 
se mindeplade 12. En bror Christen Stentoft, se mindeplade 21.

26. 1872
Kjærligt Minde om den i Herren hensovede, her 

i Livet hæderlige Mand
JENS MADSEN SCHMIDT

født i Thingstrup d. 27te Novbr. 1794. Demitteret 
fra Snedsted Seminarium 1819, beskikket til Kirkes: 
og Skolel: i Vestervandet 1829 og gift samme Aar 
d. 12 Juni med Enkekone Petronelle Ambrosia Eeg, 
født Orslev. I Deres kjærlige Samliv som varede i 
saa vel 20 Aar, blev han Fader til 1 Søn, der nu til
lige med sin Hustru begræde Tabet af en elsket Fa
der. Efter at have virket i 32 Aar i fornævnte Em
bede, blev han formedelst Alderdomssvaghed endt- 
lediget i Aaret 1861. Derefter tog han Bolig i sit i 
forveien hyggelig indrettede Hjem, hvor han stille 
og rolig henlevede sine gamle Dage hos sin kjære Søn 
og Svigerdatter. Efter 10 Ugers smertelig Sygeleie
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hvor han blev ydet den kjærligste Pleie, indgik han 
ved en rolig Død til den evige Hvile Mandagen den 
8de Juli 1872. Hans Levealder var 77 Aar 7 Maane- 
der 11 Dage.

Han har nu Verden sagt Farvel 
Og endt er Prøvens Dage;
Med stille, gudhengiven Sjæl 
Han bar dem uden Klage.
Og i sit hele Liv han var 
Fredelskende og taalig bar,
Hvad Herren ham paalagde.

Sin Gjerning han i mange Aar 
Har troligt taget Vare,
Og kan den end ei kaldes stor,
Saa kunne vi dog svare:
Det ingen ringe Gjerning er 
Han til vor Gud og Fader kjær 
At lede Barnehjertet.

Dybt Savnet af ham føles nu 
Af de ham nærmest stode,
De kjærligt komme ham ihu;
Men og vi maa formode:
Hans Minde kjært hos Dem vil bo;
Som han til Dyd og Christentro 
Har ledet frem hernede.

Hvil sødt i Fred.

Rektangulær, hvælvet metalplade med afrundede hjørner og 
fodstykke, ca. 28 X 39 cm. Hvidmalet med sort skriveskrift. 
Omkranset af egeløv. Foroven en forgyldt lyre med et kors. 
Velbevaret. Findes i Thisted Museum.
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Jens Madsen Schmidt var søn af Mads Jensen Smed og 
hustru Maren Christensdatter i Tingstrup ved Thisted. Han 
markerede i overensstemmelse med tidens ånd sin overgang 
til de belæstes klasse ved at ændre navnet Smed til Schmidt. 
Han kan sikkert nævnes som forfatter til mange af versene 
paa de foran beskrevne mindeplader, og der kan i hvert fald 
ikke være tvivl om, at det er ham, der har skrevet de høj
stemte vers på hans hustrus mindeplade (9), som på en rø
rende måde vidner om, at han her skrev — ikke på bestilling, 
men i personlig sorg over en af sine egne.

Mindeplade 27 187 F ot. Torsten Balle.

27. 1874
Mindeord om den til Evigheden hjemfarne her i

Livet hæderlige Kone
MARIANE CHRISTENSDATTER

Hun er født i Sønderhaa d 24de Septbr 1813, gift 
1ste Gang d. 8 Novbr 1842 med agtbare Ungkarl
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Jesper Heegaard til Vandetgaard med hvem hun 
kjærlig delte Sorg og Glæde i saavel 27 aar. I Aaret 
1873 d. 29 Juli indlod hun sig anden Gang i det hel
lige Ægteskab med agtbare Enkemand Jens Poulsen 
Nørgaard, hvilken kjærlig Forbindelse kun varede 
saa kort, da Døden, efter saavel et halvt Aars For
løb, gjorde Ende paa deres lykkelige Samliv. I læn
gere Tid har den kjere Hedengangne havt et svage
ligt Helbred, og efter nogle Dages smertelig Sygeleje 
udaandede hun rolig og stille sit Liv Mandagen d. 
16. Febr 1874, da hun havde levet i 60i/> Aar.

I Gaarden, hvorfra vi den Kjæres Støv udbære,
Hun trolig virket har til sit og Andres Vel,
I Livets Fryd og Sorg hun holdt sig til Vorherre 
Og trøstig sig til ham hengav med Liv og Sjæl.

Fra ham, med hvem hun her saa kjærligt var
forbunden

Hun venlig Afsked tog; de sees ej mere her,
En anden Magekjær hun vist nok har gjenfunden 
I Himlens glade Bo, de nu ej skilles meer.

De, som med Sorg i Sinde her ved Dødslejet stande, 
Sig trøste maa derved, at hun i Jesu Tro 
Frimodig gik herfra, og sikkert nu mon lande 
I Himlens søde Havn, hvor der er godt [at] bo.

Hvil sødt i Fred.

Oval, hvælvet metalplade, ca. 30 X 39 cm. Hvid bund med 
sort skriveskrift. På hver side engle af udpresset metal med 
palmegrene i hænderne. Omkranset af guirlander. Øverst en 
7-takket krone (defekt).
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Mariane Christensdatter blev døbt (ikke født) 24. sept. 1813 
i Sønderhaa sogn og var datter af gårdmand Christen Mad
sen og hans 1. hustru Kirsten Jensdatter. Hun blev hushol
derske på Vandetgaard i Vester Vandet og blev 1842 8/n  gift 
med gårdens ejer Jesper Heegaard (1817—1870), se minde
plade 22. Tre år efter Jesper Heegaards død giftede hun sig 
2. gang med enkemanden Jens Poulsen Nørgaard (1819— 
1895), men døde kun et halvt års tid efter. Begge hendes 
ægteskaber var barnløse. Jens Poulsen Nørgaard var søn af 
gårdmand Poul Christian Jensen (Skadholm) og hustru Else 
Jensdatter i Nørgaard, Skjoldborg sogn. Han solgte Vandet
gaard 1876 med en del af jorderne og byggede selv gården 
Engholm, hvor han levede resten af sit liv. Han giftede sig 
igen 1875 med den 20-årige Dorthe Marie Larsdatter, født i 
Nørhaa sogn 1855, og fik i dette ægteskab 9 børn.

Mariane Christensdatter stiftede J. Heegaards og Mariane, 
født Christensdatters legat, stadfæstet 1876, på 2000 kr., hvis 
renter hovedsagelig skulle anvendes til trængende udenfor 
fattigvæsenet.



A M T O F T E G A A R D
Fra Gaard til By 

Af JULIUS HVAMSTRØM

AF VALDEMAR SEJRS JORDEBOG fremgaar det, at 
Kongerne eller Kronen paa den Tid havde me

get Jordegods i Hanherred og især paa Hannæs. Og 
selv om Amtoftegaard ikke nævnes saaledes som »vor 
Ejendom paa Tømmer by Mark og i Langvad«, kan 
vi være sikker paa, a t Gaarden fra de ældste Tider 
har været Kronens Ejendom.

Amtoftegaard har aldrig været hverken Herre- 
gaard eller Hovedgaard, som den benævnes flere Ste
der, men kun en stor Bondegaard, der altid har været 
beboet af Bønder. Som Regel nævnes der kun to Fæ
stere, men der har været Tider, hvor der har været 
baade tre og fire Fæstere foruden deres nærmeste 
Slægtninge, der ogsaa har boet paa Gaarden.

Efter Matrikelen 1664 havde Amtoftegaard 29 Td. 
Hartkorn, og det lyder jo lidt meget til en Bonde
gaard, men paa den Tid var der Bøndergaarde, som 
havde helt op til 40 Td. Hartkorn. I Matrikelen 1688 
ansattes Hartkornet til 16 Td. 5 Skp. 3 Fdk., hvad 
der sikkert var mere passende til Gaardens Areal, 
der efter Markbogen 1683 udgjorde ca. 155 Td. Land 
foruden Kær og Hede samt anden Græsningsjord.
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Naar Amtoftegaard alligevel nævnes som Amtofte 
Gods og endda som Amtofte Len, skyldes det, at 
Gaarden sammen med andre Gaarde paa Hannæs 
meget af Tiden var pantsat til velhavende Stormænd, 
der havde laant Kronen Penge. Tit var den pantsat 
sammen med noget andet spredt Smaagods, der gik 
under Navnet Rekhals eller Strekhals Gods, hvoraf 
det meste laa paa Mors.

Den første, som vides at have noget med Amtofte
gaard at gøre, var Niels Esgesen (Lange), antage
lig den samme Niels Esgesen, der var den holstenske 
Grev Klaus behjælpelig med at belejre Aalborghus 
og som til Belønning fik en Del Jordegods i Nørre
jylland. Amtoftegaard har sikkert været derimellem. 
I hvert Tilfælde maatte Niels Esgesens Søstersønner 
Jakob og Palle Kirt 1408 erkende, at Gaarden var 
Krongods, og da fik Dronning Margrethe Skøde paa 
den tillige med en Del andre Gaarde paa Hannæs, som 
ogsaa var nappet fra  Kronen. 1494 faar Ridder An
ders Friis Amtoftegaard og Gods i Pant for en Sum 
Penge, som hans Pantebrev udviser, fri for al konge
lig Tynge og Tjeneste, saa længe han lever. Og naar 
han er død, skal hans Arvinger forskrevne Gods be
holde, saalænge det afløses dem for saadan Sum 
Penge, som Amtofte Gods for i Pant staar ifølge 
Pantebrevet. Efter Anders Friis’ Død 1502 indløser 
Anders Skeel det for 742 Mark lybsk.

Og naar undtages Niels Stygge og Hack Ulfstand, 
der en kort Tid havde Amtoftegaard i Pant, er det 
Medlemmer af Slægten Skeel, der i ca. 100 Aar har 
den som Pant. Først Hans Skeel og saa dennes Søn 
Yver Skeel. 1540 faar Yver Skeels Enke, Fru Kir
sten, Følgebrev til Amtoftegaards Len i Nørrejyl-
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land, og Bønderne svarer indtil videre, til det bliver 
ordnet med hende. Samme Aar fik Niels Skeel Brev 
paa a t maatte nyde Amtofte Len efter det Pante
brev, som hans Broder Yver Skeel havde derpaa, og 
1553 har han Amtoftegaard og Strekhals Gods i Pant 
for 900 Mark dansk, 740 Mark lybsk og 200 Daler. 
Niels Skeel havde ogsaa Thistedgaard i Pant for 2000 
Daler. 1561 faar Karen Krabbe, Niels Skeels Enke, 
Følgebrev til Bønderne under Thistedgaard og Rek- 
hals Gods paa Mors og Hannæs, og 1563 forhøjes 
pantet med 500 Lod Sølv, som hun har laant Kronen. 
1586 døde Karen Krabbe, og Datteren Ingeborg Skeel 
til Voergaard overtager saa Pantet.

Efter hendes Død 1604 kommer Amtoftegaard 
under Hald Len. 1634 faar Bønderne Christen Brun 
og Tomas Svenningsen paa Amtoftegaard Tilhold om, 
a t de skal fratræde Gaarden, da Jørgen Navl, Løjt
nant under Kompagniet i Hald Len, skal have den, 
da den er udlagt ham til hans Embede, dog at Bøn
derne faar deres bevislige Fæste igen. Det har nok 
nærmest været en Formssag med denne Fraflytning. 
I hvert Fald sad den ene af Fæsterne endnu 1664 paa 
Gaarden, og da boede Jørgen Navl paa Klim Odde- 
gaard, der sikkert var hans Fædrenehjem.

Fæsterne under Kronen og især paa det spredte 
Gods havde jo en nogenlunde rolig Tilværelse. De var 
fri for Hoveriet, men Afgifterne kunde være tyn
gende nok. Fra Frederik den Andens Tid har man 
en Fortegnelse over Afgiften fra Amtofte Gods og 
Strekhals Gods tilsammen. Afgiften var: 4 Td. Rug, 
201 Td. Byg, 3 Td. Smør, 36 Svin, 36 Faar og Lam, 
30 Gæs og 54 Høns, 1 Skovvogn, 37 Gæsteriheste og 
12 Jernkloder. Til Sammenligning kan nævnes, at
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Kort, tegnet paa Grundlag af »Kopie Kort Over Amtofte- 
gaardenes Mark beliggende Paa Hannes, udi Thisted Amt. Op- 
maalt Aar 1795 af N. Offersen og Deelt 1796 af O. Munch«. 
Kopikortet, der sikkert er tegnet efter Udskiftningskortet, blev 
1813 godkendt til Brug ved Matrikuleringen, hvorefter Ma
trikelsnumre og Skellinier mellem de paa den Tid eksisterende 
Lodder blev paaført. Huse, opført paa de nye Lodder, er an
givet som smaa, tomme Rammer. Kortets Titel ændredes ved 
Overstregninger og Tilføjelser til: »Kopie Kort Over Amtofte 
By es Jorder, beliggende udi Arup Sogn, Vester Han Herred, 
Thisted Amt«.

Ej emavne, paaført Kortet:

Matr.
Nr.
1 a. Anders Ingvordsen.
2 a. Christen Andersen

(Kold).
2 b. Christen Bach.
3. Erik Christensen (Am

toft).
4. Niels Rødbroe (over

streget) .
Michel Jensen (Kirke- 
gaard).

5. Godik Henriksen (se
nere delt i 5 a og 5 b).

6. Christen Møller.

Matr.
Nr.
7. Niels Christensens Enke 

(overstreget).
Mads Bach.

8. Niels Eriksen (over
streget).
Jens Tang.

9. Johan Frederik Møller.
10. Peder Stærk.
11. Peder Olesen.
12. Christen Jensen Smed.
13. Niels Jensen Vittrup 

(overstreget).
Ole Christensen.

14. Christen Jensen.

Et stykke Jord (angivet i nederste venstre Hjørne af Kor
tet) blev henlagt under Arup By, hvorefter Amtoft Bys Hart
korn var 16-4-0-1 tø mod tidligere 16-5-3-0.
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Fæsterne Gregorius og Petrus paa Amtoftegaard 
1408 tilsammen skulde af med ca. 18 Td. Korn, men 
den samlede Afgift fra Gaardene paa Hannæs var ca. 
90 Td. Korn.

Omkring 1680 bliver Amtoftegaard udlagt til Ryt
tergodset og bliver saa Ryttergaard, til den 1716 sæl
ges til Stiftsamtmanden i Aalborg, Friherre Rudolf 
von Gersdorff. Prisen var 35 Rigsdaler pr. Td. Hart
korn. Han ejede i Forvejen Thistedgaard, hvor han 
nok en Tid har boet. Som bekendt var det ham, der 
ønskede en tysk Prædiken en Gang imellem i Thisted 
Kirke. Han døde 1729 i Holstebro som den rige Bryg
gerenke Karen Solgaards fjerde Mand.

1742 solgte Karen Solgaard Amtoftegaard til Selv
ejer og Skudehandler Christen Christensen Klim for 
1000 Rigsdaler. Christen Klim var en meget vel
havende Mand, der ejede meget Jordegods paa Han
næs foruden Arup og Vust Kirker. Han var gift med 
Dorthea Kirstine Obel, Datter af Sognepræsten i Øs- 
løs Ole Obel. Christen Klim boede ikke paa Amtofte
gaard, men ved Skiftet efter ham 1776 boede Datteren 
Sofie Marie Christensdatter, gift med Christen Chri
stensen Torup, paa den ene Halvdel af Gaarden, me
dens den anden Halvdel beboedes af Chresten Skam
melsen og Anders Christensen. De svarede i aarlig 
Landgilde 10 Rigsdaler og 4 Mark. Gaarden var da 
nogenlunde bebygget og besat.

Christen Klims Arvinger solgte Amtoftegaard og 
Arup Kirke til Selvejer og Skudehandler Anders Ing- 
vordsen, der ligesom Christen Klim stammede fra de 
gamle Skudehandlerslægter i Vester Hanherred (se 
Aarbog 1942 og 1943). Fra Christen Christensen 
Klim fik han Skøde paa Kirken (udstedt 28. Okt.
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1780, tinglæst 17. Febr. 1781), og Aaret efter fik han 
fra Christen Christensen Torup Skøde paa Amtofte- 
gaard, som den stadig benævnes, skønt det kan ses, 
at det ikke har været en Gaard, Anders Ingvordsen 
overtog, men en hel lille Landsby (Skødet udstedt 
9. Sept. 1871, tinglæst 15. April 1782).

Hvornaar Amtoftegaard er blevet delt i flere Brug, 
bliver vanskeligt a t udrede, men dette, at Kirkelod
derne ligger mellem Kronens Jorder, og flere andre 
Ting, kunne tyde paa, at denne Udstykning ligger 
langt tilbage i Tiden og er foregaaet Tid efter anden. 
Bemærkelsesværdigt er det, a t der paa det originale 
Kort findes Lodder, der benævnes: Aftægts-Jord. 
Den første, der faar Skøde paa sin Gaard (Nr. 3), 
er Erik Christensen Amtoft (Skødet udstedt af An
ders Ingvordsen 17. April 1790, tinglæst 11. Maj s. A. 
paa Hartkorn 4-0-0-0). Han var den fjerde i Ræk
ken af samme Slægt paa Gaarden. Først Skammel 
Pedersen fra ca. 1670, og saa dennes Søn Chr. Skam
melsen fra 1710. Dernæst hans Søn, som ogsaa kal
des Chr. Skammelsen, men ogsaa nævnes Amtoft, fra 
1739, og saa dennes Søn Erik Amtoft, der bliver Selv
ejer 1790 og har Gaarden til 1840, da Sønnen Lars 
Eriksen faar Skøde paa Gaarden (Købekontrakt af 
30. Aug. 1836, tinglæst 8. Okt. s. A. ; Skøde udstedt 
11. Juni 1840). Omkring 1870 faar Sønnen Erik Lar
sen den og overlader den 1899 til Sønnen Lars Erik
sen. Nu ejes den af dennes Søn Kristen Amtoft.

1812 faar Anders Ingvordsens Søn Christen Ander
sen Kold Skøde paa en Gaard (Skødet udstedt 28. 
Januar 1812, tinglæst 13. Febr. s. A. paa Hartkorn 
2-0-2-l1/o), som før var solgt til Chr. Markussen, 
efter hvem Anders Ingvordsen fik Auktionsskøde.
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Senere solgte Christen Andersen Kold Gaarden til 
Anders Christensen (Skøde udstedt 6. August 1854, 
tinglæst 19. Aug. s. A).

Ved Anders Ingvordsens Død 1815 er der kun ca. 
Halvdelen af Ejendommene tilbage og Kirken, der 
tilsammen ved Skiftet takseredes til 11800 Rigsdaler. 
I Enken Inger Marie Christensdatters Tid (hun døde 
1836) fik følgende Skøde paa deres Ejendomme: 
Christen Bach, Mikkel Jensen Kirkegaard, Godik 
Henriksen, Peder Olsen, Jens Tange, Johan Frederik 
Møller, Peder Stærk, Christen Vittrup og Ane Chri- 
stensdatter. De fleste af ovennævnte havde ikke no
gen Tilknytning til Anders Ingvordsen, men kun til 
Erik Amtoft, til den Slægt, der sikkert gennem alle 
Tider har siddet paa Amtoftegaard. Anders Ingvord
sen og Inger Marie Christensdatter efterlod sig fire 
Sønner og fem Døtre. Fra dem og fra Erik Amtofts 
Børn stammer de fleste af Beboerne i Arup Sogn.



Sandflugtskommissær 
C. C. Andresen (1812-1870)

En naturforskers skæbne
Af AXEL GARBOE

BLANDT de menneskeskikkelser, man møder under 
studiet af naturvidenskabens nyere historie i 

Danmark, er der nogle, man uvilkårligt standser ved 
— ikke så meget som følge af det, de fik udrettet, 
som fordi der hviler et vemodigt, ja tragisk skær 
over deres livshistorie. Det kan være sygdom og en 
tidlig død, der fik forhåbningerne til at briste1). Eller 
det kan være fortrykte kår, der virkede hæmmende 
eller forkrøblende2) - Det kan måske være begge dele, 
ligesom også andre faktorer kan spille ind.

Sandflugtskommissær C. C. Andresen (1812—
1870) er en af disse danske naturforskere, der hæm
medes i udviklingen og hurtigt blev glemt, men som 
fortjener at mindes.

Da Carl Christian Andresen kun 58 år gammel 
døde i København den 9. maj 1870, og hans enke så 
sig nødsaget til at lade ham begrave i »fattigjord«3), 
var en livsvej med mange skuffelser og hindringer 
vandret til ende. Men til det sidste var Andresen op-
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fyldt af trangen til at drive videnskabelige studier 
og ønskede — dødssyg som han var — kun at faa 
endnu nogle arbejdsår for at kunne fuldføre et plan

Fig. 1. S and flugtskommissær C. C, Andresen 
(1812—1870).

(Fra »Landet mod Nordvest«1).

lagt og påbegyndt stort botanisk værk — der dog 
aldrig nåede at blive skrevet.

Vilh. Pinholt3) har på grundlag af Andresens ansøg
ninger og indberetninger, der findes i rigsarkivet i 
København, givet en livsskildring af denne mand, og 
den danske botaniks historiker Carl Christensen«) 
har givet en fortegnelse over C. C. Andresens litte
rære produktion og en værdsættelse af hans indsats. 
Selvom mange af Andresens skriftlige efterladenska
ber er gået tabt efter hans død5) er dog endnu ad-
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skilligt bevaret, især i Botanisk Haves arkiv i 
København (botaniske dagbøger, forsøgsprotokoller, 
breve m. m.). Blandt andet det sidstnævnte materiale 
venter endnu på en bearbejdelse.

Under studier i universitetets Mineralogiske Mu
seums Arkiv i København stødte jeg på et antal 
breve fra  C. C. Andresen til geologen professor G. 
Forchhammer"). Disse breve — i forening med en
kelte svarbreve fra Forchhammers) og en samling 
ligeledes hidtil upåagtede breve fra C. C. Andresen9) 
til professor Japetus Steenstrup —  giver et væsent
ligt bidrag til forståelsen af C. C. Andresen, hans 
livshistorie og hans stræben.

*
C. C. Andresen blev født d. 3. november 1812 i 

Egebølle, Dannemarre sogn, Lolland, hvor hans fa
der var skovrider på Baadesgaard Distrikt. I et an
dragende til indenrigsministeriet d. 19. marts 1862, 
fremdraget af Vilh. Pinholt10), fortæller C. C. Andre
sen om sin barndom og opvækst, hvorover svagt hel
bred (»dårligt bryst«) og fattigdom efter faderens 
død allerede i 1826, altså da Andresen endnu var 
barn, kastede stærke skygger. »Min Ungdom hengik 
glædesløs«, skriver han10) som aldrende og skuffet 
mand, og de samme toner anslaar Andresen i et 
brev11) til professor Forchhammer d. 20. maj 1841, 
altså da han var ung og tydeligt huskede ungdoms
tiden: »Siden min Faders Død — jeg var dengang 
13 Aar —« skriver Andresen —  »har jeg altid været 
overladt til min egen Skjebne. Hvorledes jeg end 
vandrede henad Livets slibrige Bane, betragtede man 
mig med Ligegyldighed«.

Det var Andresens ønske at blive forstmand, og
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han uddannede sig på forskellig måde praktisk her
til. I efteråret 1836 kom han så til København for 
at læse til præliminæreksamen og derefter til forst- 
eksamen, som han bestod i efteraaret 1838. Året 
efter fik han bestalling som landmåler. Yderligt 
fattig var den unge Andresen. Ofte var der ikke råd 
til andet at spise end rugbrød og gulerødder15), og 
fremtidsudsigterne tegnede sig ikke altfor lyst. Men 
alligevel søgte han at gå videre i naturstudierne, og 
han benyttede lejligheden til at høre universitetets 
forelæsninger derover. Men til andre tider var han 
fortvivlelsen nær, tung af sind og nærtagende som 
han var. Om denne vanskelige ungdomsperiode skri
ver han i det foran nævnte brev (20. maj 1841) til 
Forchhammer: »Jeg var af Fortvivlelse over min 
Stilling og min tilsyneladende mørke Fremtid kom
men temmelig stærkt paa Afvei; jeg havde greben 
til mange Svages og Fortvivledes Middel for enten 
at opmuntre Aanden eller dysse den i Søvn«. Han 
var med andre ord begyndt at drikke. Men, fortsæt
ter han i brevet, »jeg fik omsider Fornuft nok til at 
indsee det Uværdige heri og Kræfter nok til at for
lade Afveien«.

Indenfor det egentlige forstvæsen syntes der den
gang, da C. C. Andresen havde taget sin eksamen, 
ikke at være muligheder for den unge forstkandidat. 
Men så åbnede der sig i efteråret 1839 en udvej til 
at blive beskæftiget indenfor et virkefelt, hvor hans 
forstlige viden kunne komme til anvendelse.

Den 7.—8. januar 1839 havde en stormflod over
skyllet Aggertangen og anrettet store skader både 
på'selve tangen og i Limfjorden. Om forholdene ved 
Agger skriver professor Forchhammer'4) : »Et af de
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interessanteste Exempler paa Udskylling findes paa 
hele Landtungen Agger ved Liimfjorden. Denne 
Landtunge var efter Vandfloden i 1835 omtrent 10 
Fod høi og bestod af Strandsand med mange rullede 
Strandstene. Siden den Tid har Vandet, som kun ved 
høiere Floder overskyller Tungen, lidt efter lidt ud
vasket Sandet og skyllet det ud i Liimfjorden, hvor 
det i forbindelse med Flyvesandet har dannet en 
mægtig Sandudfyldning. Nu, da Tungen kun har en 
Høide af omtrent 4 Fod, er den bedækket med et 
Lag af Rullestene, som er blevet indskyllet af den 
tidligere Sandbedækning og danner et horisontalt 
Lag«.

Det kunne derfor befrygtes, at nye højvande eller 
ligefremme stormfloder ville have let ved at anrette 
fornyede skader, og beboerne ved Limfjorden androg 
derfor regeringen om, at der måtte blive truffet for
anstaltninger til forhindring af dette13). På rente
kammerets foranledning berejste så i efteråret 1839 
en kommission under ledelse af skovrider Wellen- 
dorffm) det truede område; til denne kommission 
var forstkandidat C. C. Andresen knyttet, og bl. a. 
også fra denne afgaves der i februar 1840 en be
tænkning, som er udførligt omtalt af Vilh. Pin- 
holt17), og som vidner om de evner, den unge C. C. 
Andresen var i besiddelse af.

Rentekammeret satte sig i forbindelse med geolo
gen, professor Forchhammer og udbad sig en ud
talelse om, »hvad der kunde være at foranstalte til 
at forebygge Havets Indtrængen i Limfjorden«18). 
I den anledning rejste professor Forchhammer over 
til Agger, og her kom han i forbindelse med C. C. 
Andresen, som var antaget af rentekammeret til mid-



Fig. 2. E t brudstykke a f C. C. Andresen's brev 
til professor Forchham m er d. 20. mai 1841. 

(M ineralogisk M useum s arkiv, K bhvn .).
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lertidigt at forestå sikringsarbejderne Nord for Ag
gerkanalen. I tilknytning til dette besøg veksledes 
der allerede fra sommeren 1840 og i en lang årrække 
derefter en række breve imellem C. C. Andresen og 
professor Forchhammer. De af disse breve, der er 
bevaret, handler om naturforholdene i Klitterne, om 
naturiagttagelser, studier, helbredstilstand og lig
nende. Men ind imellem kommer der bemærkninger 
af mere personlig art, og i brevet af 20. maj 1841 
skrev C. C. Andresen meget langt og meget fortroligt 
til prof. Forchhammer, hvem han gav et indblik i 
sin indesluttede og tunge natur og i sin higen efter 
forståelse. De tungsindige udtalelser om Andresens 
fattige ungdomstid er foran citeret. I sin helhed skal 
brevet ikke offentliggøres ; men dets hovedindhold 
fortjener at kendes til forståelse af Andresen og som 
endnu et vidnesbyrd om den tiltalende menneskelige 
forståelse og velvilje, hvormed professor Forch
hammer ifølge sin samtids vidnesbyrd kom andre 
imøde20).

I brevet d. 20. maj 1841 skriver C. C. Andresen 
fra Agger:

»Jeg har aldrig havt Venner, det vil sige, ingen 
ægte, sand Ven; thi Omgangsvenner har jeg havt 
nok af«. Men en virkelig ven er et menneske, som 
man kan aabne sig for »i fuldkommen Tillid og For
trolighed . . . je g  vil vist have meget vanskeligt ved 
at finde en saadan«. Imidlertid fandt Andresen nu 
den ven, han saa højligt trængte til, i professor 
Forchhammer. Andresen havde fattet så megen til
lid til den næsten en snes år ældre mand, at han 
indviede ham i den pinlige og vanskelige situation, 
han var kommen i ved at træde i et kærligheds-
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forhold til en gift kone i Vestervig. »Jeg kunde«, 
skriver Andresen, »ikke andet end blive greben af 
virkelig og rørt Glæde ved den aabne og oprigtige 
Deltagelse, som Hr. Professoren viste mig ved Deres 
sidste Nærværelse her, en Deltagelse, der mere var 
en Faders end enten en Lærers eller Vens, en Del
tagelse, hvortil jeg ikke ved at have gjort mig for
tjent af Professoren, men som jeg ogsaa derfor saa 
meget mere paaskjønner og som jeg med dyb Følelse 
af Taknemmelighed stedse skal mindes«.

Andresen havde forgæves søgt at overvinde sin 
kærlighed. Viljen dertil var ikke stærk nok. »Vi til
lægger den i almindelighed Prædicat af fri«, og dog 
kan viljen være højst ufri. »Der gives visse Tilbøje
ligheder og Følelser, som vi slet ingen Villie have 
over, og blandt disse er ingen stærkere end Kærlig
heden. Vi kunne end mindre beherske den end Tan
ken eller Hjertets Slag eller Blodets Bevægelse, dog 
bliver man meget ofte lastet, naar den indsniger sig 
i Ens Hjerte — jeg befinder mig selv i dette Til
fælde«.

Professor Forchhammer tilrådede, efter at Andre
sen åbenhjertigt havde sat ham ind i sagen, at flytte 
fra Vestervig for at komme på afstand og afklares. 
Det gjorde Andresen også, men uden at det med
førte en forandring, »skjønt Tiden muligen kan læge, 
hvad Øieblikket ikke formaaer; men jeg erkjender 
tilfulde det Fornuftige i, at jeg flyttede, og jeg tak
ker Hr. Professoren ret inderligt for Deres gode og 
velmente Raad. Jeg føler mig meget ilde stemt, dels 
fordi jeg ikke kan glemme hende, dels fordi hun er 
ulykkelig«.

Hvordan forholdet imellem forstkandidat C. C. An-
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dresen og den ganske unge fru Mette Jørgensdatter 
Starck Baun (f. 1819)21 ) udviklede sig, til de blev 
gift (30. august 1844) efter de tre separationsårs 
forløb22), skal ikke nærmere omtales. Med rørende 
tillid rådspurgte den ensomme mand i Klitten den 
københavnske professor i denne sag. »Kjære Herr 
Andresen«, skrev denne således (vistnok 31. maj 
1842)23). »De har spurgt mig om min Mening i An
ledning af en høist délicat Punkt« . . . »Hvis De vil 
troe en Ven, som mener det godt med Dem«, skriver 
Forchhammer, »saa lev adskilt, til separationstiden 
er forbi«. Og sådan blev det24).

Om Forchhammer har besøgt Andresen, efter at 
de havde truffet hinanden i 1841, må stå hen. An
dresen ønskede meget et sådant besøg24). »Jeg vilde 
ønske, at jeg altid kunde være i Deres Nærhed«25), 
skriver han. Men så måtte breve erstatte tanke- 
udvekslingen i personligt samvær. Og brevene, der 
sendtes fra Taabel, hvor Andresen havde købt et lille 
jordløst hus, til professorboligen ved universitetets 
naturvidenskabelige museum på Nørregade i Køben
havn, blev mange og tit lange — og skrevet med en 
ilsom, ofte vanskeligt læselig skrift.

Af brevenes indhold fremgår det, hvor god en na
turiagttager C. C. Andresen var; iagttagelse føjedes 
til iagttagelse: af sandflugt, havets arbejde, Agger
kanalens forandringer osv. — dertil også mange iagt
tagelser af planter og dyr, hvorom nedenfor. »Klit 
Efterretningerne ere jo fortreffelige«, skriver pro
fessor Forchhammer til Andresen26) (maj 1842) og 
fortsætter: »I et Brev . . . skrev De til mig, at [den 
lille]27) Kanal har lidt efter lidt flyttet sig, og at 
den i et Aar er gaaet sin hele Bredde imod Syd.



364 Axel Garboe:

Denne Erfaring stemmer aldeles med Iagttagelserne 
paa alle Nordsøens Kyster, at nemlig alle Flodmun
dinger trækker sig bestandig mere til den Himmel
egn, hvorfra Ebbe og Flod kommer«. — »De har 
sandsynligviis læst en Afhandling om Klitterne28), 
som jeg har ladet trykke paa Tydsk . . . Vil De nok 
give mig Notitser og Berigtigelser dertil, hvis De har 
noget at bemærke«, skriver Forchhammer, og Andre
sens bemærkninger lovedes i et brev kort efter (23. 
juni 1842)29) og fulgte i et senere brev (14. aug. 
1842)29).

Også i de undersøgelser over nordvestjyske jord
rystelser, som Forchhammer studerede 30 ) og satte 
i forbindelse med undergrundens tektoniske forhold, 
var C. C. Andresen interesseret. Den 12. september 
184431) meddelte han Forchhammer, at han havde 
mærket et jordskælv, og beskrev de nærmere omstæn
digheder derved. »Stødet tog sin Begyndelse i det 
sydøstlige Hjørne af Huset og forplantede sig ind
efter mod det nordøstlige«. Forchhammer vendte til
bage til jordskælvsspørgsmålet i et brev (7. juni 
1857)32), hvori han — sandsynligvis foranlediget 
af en bemærkning i et nu tabt brev fra Andresen — 
skriver: »Det synes, som om det nordvestlige Jyl
lands Grund og Bund i de sidste 3—4 Aar have været 
fuldkommen rolige, idet mindste melde Aviserne ikke 
noget om smaa Jordrystelser, men jeg haaber ikke 
destomindre, at De er opmærksom paa enhver saa- 
dan Forandring, og jeg beder, at De vil underrette 
mig derom«.

Så godt som det var muligt på det ensomme sted 
og under økonomisk trange forhold fulgte Andresen 
med i litteraturen fra naturvidenskabens område.
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Eksempelvis kan man i et brev33) til Forchhammer 
læse: »Ved at læse i Hr. Professorens »Danmarks 
geologiske Forhold«34) seer jeg P. 67, at professor 
Bredsdorffzz) anfører Kridt i Nærheden af Præstø«. 
Hertil føjer Andresen nogle oplysninger om, at der 
i Viemose Skov SØ for Præstø »findes en liden Kalk
grube, hvor fattige Huusmænd, der ikke har Raad til 
at kjøbe, faae Kalk til at kalke deres Huse med«.

Gang på gang ytrer Andresen også ønsker om at 
få tilsendt litteratur, og Forchhammer hjalp ham 
dermed. Den 15. maj 184336) og ved flere andre lej
ligheder takkede således Andresen ham for tilsendte 
bøger.

Der er ingen tvivl om, at den i en lang årrække 
fortsatte forbindelse med professor Forchhammer 
har betydet meget for C. C. Andresen på hans en
somme post, som det aldrig lykkedes for ham at få 
ombyttet med noget andet, skønt han gentagne gange 
forsøgte derpå. Hos Forchhammer kunde Andresen 
fremføre sine sorger og glæder og altid være sikker 
på forståelse. Glædeligt var det at meddele nye iagt
tagelser fra  den natur, han levede midt i, og glæde
ligt var det at kunne meddele37), at han i 1844 var 
bleven sandflugtskommissær i Hassing og Refs her
reder med en årlig løn af 300 rigsdaler. Men sorgerne 
kom også til orde i Andresens breve til Forchham
mer. I vinteren 1850 mistede Andresen og hans hu
stru en lille dreng, som de var meget glade for. »Dog 
var det maaske heldigt, at han døde, thi hans Bryst 
syntes fra Fødslen af at være daarligt«, skriver An
dresen resigneret; han vidste af egen erfaring, hvad 
det ville sige at trækkes hele livet igennem med et 
dårligt bryst. Atter og atter møder man i hans breve
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meddelelser om hans svage helbred — således f . eks. : 
»Det forløbne Aar har været uheldigt for min Sund
hed. I Høsten fik jeg et hæftigt Anfald af Asthma 
og Maveforkølelse, og efter at have ligget i 14 dage 
og skrantet i andre 3 Uger fik jeg et Tilbagefald og 
maatte for det meste holde Sengen i et Par Maane- 
der. Nu befinder jeg mig ret vel, men tør dog ikke 
gaae ud og kommer formodentlig til at holde Stuen 
hele Vinteren«38). Aldrig klynker Andresen i disse 
meddelelser; han beretter sagen, som den er; kun 
beklager han, at han hæmmes i sit arbejde af det 
vaklende helbred.

*

Professor Forchhammer var ikke den eneste af da
tidens førende danske naturforskere, C. C. Andresen 
var i forbindelse med. Også mosegeologiens første
mand, professor Japetus Steenstrup hørte til hans 
venner. Denne var født 1813 i en præstegård i det 
Thy, hvor Andresen fik sin livsgerning, men hvor
dan de er kommen i forbindelse med hinanden, kan 
ikke oplyses.

I sine breve til professor Forchhammer sender An
dresen gentagne gange hilsen til Steenstrup, og da 
denne i november 1845 efterfulgte Reinhardt som 
universitetsprofessor i zoologi39), glædede efterret
ningen derom sandflugtskommissæren, der skrev til 
Forchhammer40) : »Det glædede mig meget, at Steen
strup er bleven Professor i gamle Reinhardts Sted. 
Tør jeg bede at hilse og gratulere ham fra os«. Tyder 
dette »os« på en slægtskabsforbindelse imellem An
dresens hustru og den i Nordjylland meget udbredte 
Steenstrup’ske familie ?

Japetus Steenstrups moseundersøgelser i Nord-
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Jylland (1837) interesserede Andresen meget. Både 
Steenstrup og rentekammeret, hvortil han indsendte 
sin beretning, førend han tiltrådte en undersøgelses
rejse til Island, havde lovet Andresen at måtte læse 
indberetningen; men, skriver denne (7.april 1842)41) 
til professor Forchhammer, »jeg fik senere den Be
sked (i Rentekammeret), at den i Øjeblikket ikke 
kunde findes ; formodentlig er den ikke fundet endnu, 
jeg har idetmindste ikke faaet den, skjønt jeg meget 
ønskede at læse den«. Og Forchhammer42) kunne 
ikke oplyse andet, end at »sandsynligvis er den lagt 
ind i en anden sag og ligger der indtil Tilfælde fører 
en eller anden, der interesserer sig for sagen, over 
denne Pakke«. Således gik det også. Mange år efter 
fandt professor K. Rørdam43) denne indberetning i 
Landbohøjskolens bibliotek, hvor den på uforklarlig 
måde var havnet efter at være noteret i »Journal for 
de kongelige Domaine-Skove i Danmark« og henlagt 
i »Tørvepakken«.

Japetus Steenstrup havde imidlertid sendt Andre
sen sin nu så berømte pris-afhandling om skovmose
undersøgelserne i N.-Sjælland44) — »han har i det 
mindste lovet mig det«, skriver Forchhammer (7. 
april 1842). Mange år senere (1867) sendte Andre
sen45) til professor Steenstrup en kasse med mose- 
fundne knogler, som »Tid efter anden [ere] leverede 
mig af Tørvegravere fra  to Mosedrag mellem Taabel 
og Vestervig«. Også Japetus Steenstrups undersø
gelser af Martørven43) kunne Andresen supplere47).

Atter og atter kommer det i de mange breve (1848 
—1867) til orde, hvor interesseret Andresen var i 
naturvidenskabelige spørgsmål, og hvor gerne han 
ville yde en selvstændig indsats, selvom han i høj
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grad savnede hjælpemidler. Ved juletid 1848, da An
dresen havde ligget syg i flere måneder, skrev han47) 
til professor Steenstrup, hvem han meddelte de oven
for berørte oplysninger om martørven, og takkede 
for de tilsendte skrifter, deriblandt Japetus Steen- 
strups afhandling om hermafroditismen48), der blev 
læst med betydelig interesse, »men jeg havde ønsket 
Planternes Kjønsforhold omstændeligere udviklet, da 
det især er disse, jeg interesserer mig for«. »Jeg 
har«, fortsatte han, »længe ønsket mig et godt Mi- 
croskop . . . men da jeg er havnet saa langt fra Ho
vedstaden, som er mig i flere henseender et stort 
savn, er det aldrig skeet, fordi jeg ingen har havt 
i saa Henseende at henvende mig til og ikke veed 
Prisen derpaa«. Nu bad han så professor Japetus 
Steenstrup give nogle oplysninger om prisen på et 
mikroskop, »ifald det ikke skulde overstige min Evne 
at kjøbe mig et«. Andresen arbejdede længe med et 
»Chevalier's mikroskop« og rådførte sig med Japetus 
Steenstrup om brugen deraf49). Det var dog et util
fredsstillende instrument; forstørrelsen var kun 150 
gange, og der var også andre ulemper derved50). An
dresen henvendte sig derfor til botanikeren professor 
Lange og rådførte sig med denne om muligheden for 
at faa bedre mikroskop at arbejde med50).

Naturiagttagelser meddelte Andresen jævnligt Ja
petus Steenstrup, f. eks. om en fugl (Stem a cantica), 
som måske var ny for Danmarks fauna51), om en 
sjælden fisk (med tegning deraf), opskyllet på stran
den ved Agger52), om fund af krebsdyret Apzis con- 
crif ormis™) og meget andet. Insekter ville han også 
studere, »men jeg har ingen Insectologie, hvorefter 
jeg kan bestemme dem«54). Også kendskab til mine-
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raler ville han skaffe sig. Han bad derfor Japetus 
Steenstrup oplyse, om man i Kjøbenhavn kunde faa 
en systematisk Samling af Mineralier, og hvor meget 
det ville koste. Fra professor Forchhammer fik han 
tilsendt en samling museumsdubletter »af de vigtig
ste Bjergarter vi have her i Landet, med Undtagelse 
af Skrivekridtet og dets Flint«56).

Men fremfor alt var det klitten og dens naturfor
hold, det blev Andresens livsopgave at udforske. I 
1847 tilstod rentekammeret ham et rejsestipendium 
paa 600 rdl. for at kunne studere klitterne i Holland 
og flere andre steder57), men paa grund af 3-års kri
gen samt svigtende helbred og anden modgang blev 
rejsen udsat i flere år. Leve skulle Andresen og hans 
familie også, og indtægterne var ikke store; at han 
i 1851 blev »Kammerraad« hjalp ikke derpå. Så 
prøvede han at skaffe sig lidt penge ved at skrive 
populære bøger. En »Lærebog i Regnekunst og Land- 
maaling for Bonden og andre Jordbrugere til selv at 
opmaale og optage Kort over deres Jorder« kom i 
2. opl. 1844. I 1853 udgav Andresen en »Naturbog for 
Bonden og Almueskoler. En kort og letfattelig Frem
stilling af de vigtigste af Naturens Love, Kræfter og 
Begivenheder, med Oplysninger og Meddelelser om 
deres praktiske Nytte og Anvendelse i det borgerlige 
og daglige Liv«. I 1856 kom »Urtebog for Bonden og 
Almueskoler«, hvis omstændelige titel opregner ind
holdet: »En kort Vejledning til at kjende de vigtigste 
vildtvoxende og dyrkede Biplanter og Lægedoms
urter, med deres Indsamling, Opbevaring og Anven
delse for Mennesker og Dyr. Med et Tillæg om Voxets 
Afsmeltning og Blegning, tilligemed Anviisning til 
at brygge en bedre og sundere Mjød paa en billigere,
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mere tid- og brændselsbesparende Maade«. (Odense 
1856).

Endelig kom i 1861 C. C. Andresens hovedarbejde 
»Om Klitf or mationen og Klittens Behandling og Be
styrelse«. E t par små forarbejder skrev han i »Tids
skrift for populære Fremstillinger af Naturviden
skaberne«58) 59 ).

I fortalen gjorde Andresen rede for de livsvilkår 
og arbejdsforhold, hvorunder bogen var blevet til. 
Ikke uden bitterhed skriver han om, hvordan han i 
1840 blev midlertidigt antaget af rentekammeret til 
Aggerarbejdet, og hvordan årene gik under hæm
mende arbejdsforhold. »For at kunne virke efter Øn
ske havde det været en Nødvendighed for mig at 
have saa megen Jord, at jeg derpaa kunde holde et 
Par Heste. Paa Grund af min mislige Stilling turde 
jeg dog ikke indlade mig derpaa, og der stillede sig 
ogsaa andre Hindringer iveien«. »Uden Formue har 
jeg ikke kunnet rutte med Penge, og dog har jeg 
ofte maattet give en Specie for at faae en Haand- 
fuld Frø saaet, en Snees Planter plantede eller for 
at faae en eneste Plante til mit Herbarium o. s. v.«. 
Han tyngedes af »den evige Uvished«, lammedes i 
sin virksomhed »og saaledes ere 20 af mine bedste 
Aar gaaede tabt for mig og dermed sandsynligviis 
hele mit Liv spildt«.

Efter disse tungsindige betragtninger gik Andre
sen saa i forordet til »Klitformationen« over til at 
omtale sin virksomhed i klitvæsenets tjeneste. Hans 
syn derpå var ikke mindre mørkt. »Ledet af det Øn
ske og Haab at kunne bringe vort Klitvæsen i bedre 
Orden, end det hidtil har været, og af Overbeviisnin- 
gen om, at det ikke alene er muligt at ordne det paa
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en hensigtsmæssigere Maade, men ogsaa at bringe 
det saa vidt, at Klitten i Løbet af endeel Aar vil være 
aldeles bevoxet, saa at en videre Dæmpning bliver 
overflødig, har jeg indsendt flere Forslag til Autori
teterne«. Men: »mine Forslag og Beretninger om 
Klittens Tilstand have imidlertid hidtil været uden 
Frugt, og da jeg tilmed for endel Aar tilbage ved 
mundtlig Samtale i Indenrigsministeriet erfarede, a t 
der ikke kunde tilstaas mig 50 Rdlr. aarligt til nogle 
Aar til Plantningsforsøg i Klitten, og jeg havde er
faret, at jeg med 20 Rdlr. ikke kunde naae, hvad jeg 
ønskede, saa nødtes jeg til tildels at indskrænke min 
Virksomhed til, hvad Pligt bød mig, thi Meget havde 
jeg ikke at offre«. Sådan betragtede Andresen selv 
forholdene, set med en skuffet og til sortsyn tilbøje
lig mands øjne. Men let har hans vej under alle om
stændigheder ikke været. »Men maatte jeg ved det 
lidet, jeg har udrettet, have aabnet Veien for andre, 
mere heldigt stillede, for at naae det Maal, som jeg 
har sigtet til : en grundig Kundskab om Klittens For
tid og Nutid, om dens Beskaffenhed og Bestanddele, 
dens Vegetation og Dyreliv og dens hensigtsmæssige 
Dæmpning, saa at den engang maatte blive forsynet 
med et fast og varigt Dække, hvormed den kunde ud
slettes af Klitternes Række, saa vilde min Umage dog 
ikke ganske være spildt«, slutter Andresen forordet, 
som han skrev i Taabel den 14. december 1860, me
dens decembermørke og barske forhold, sorger og 
skuffelser fyldte hans i forvejen altid tunge sind 
med bitterhed og modløshed. Den 3. august 1861 
sendte han professor Forchhammer et eksemplar af 
den nu færdigtrykte bog. Han »beder Hr. Konfe- 
rentsraaden velvilligt at modtage et Exemplar af min
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Bog om Klitformationen, aom i disse dage er udkom
met, og som jeg har bedet Forlæggeren at tilstille 
Dem. Jeg ved nok, at Bogen intet Værd har for Dem 
med Hensyn til Indholdet, og jeg er ingenlunde til
freds med den, men min forquaklede Stilling og sva
gelige Helbred har lammet min Virksomhed, saa at 
jeg kun har kunnet præstere lidet af, hvad jeg i For
tiden tænkte mig« ; han ventede at komme til »i 
nogen Tid at henslæbe Livet under slette Kaar, hvor
til der er mest U dsig t. . . Mit Bryst er jo ikke godt, 
dog bedre, end det har været«.

Med lignende tungsindige ord60) ledsagede Andre
sen et eksemplar af »Klitformationen«, som han 
sendte professor Japetus Steenstrup med tak for den 
velvilje, denne altid havde vist ham. »Min Stilling er 
nu engang bleven forquaklet; derfor har jeg ikke 
kunnet virke efter Ønske, og min Helbred har ogsaa 
meget hindret mig deri ; jeg har som Følge deraf kun 
udrettet lidt, og længe varer det vel ikke, før jeg 
bukker under for Skjebnen«.

C. C. Andresen levede dog endnu en halv snes år 
(til maj 1870) og overlevede således sin ven profes
sor Forchhammer, der døde d. 14. december 1865.

»Klitformationen« er en bog på ca. 400 sider og 
karakteriseres af den danske botaniks historiker, 
Carl Christensen60) som »den i lange Tider bedste 
og mest udførlige Skildring af Klittens Plantesam
fund«. »Af flere af de vigtigste Klitplanter (Klittag, 
Marehalm, Sandstar, Havtorn m. fl.) giver han helt 
igennem originale og tildels meget udførlige morfo- 
logisk-biologiske Beskrivelser«. I det hele taget var 
C. C. Andresen i høj grad biologisk indstillet, og det 
på en tid, da dette ikke var almindeligt. Han under-
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søgte klitplanternes frø med hensyn til spiring, flyde
evne i vand o. s. v., og han søgte på enhver måde at 
skaffe klitplanternes praktiske udnyttelsesmulighe
der oplyst. Således skrev han (28. juni 1847) til pro
fessor Forchhammer62), at han havde prøvet at bage 
brød af »Klittag« (Hjelme, Psamvia arenaria). »Me
let vilde vanskeligt lade sig ælte, Brødet er meget 
mørkt og har en meget ubehagelig bitter Smag . . . 
man skulde være udrustet med en overordentlig stærk 
Appetit, og formodentlig ogsaa Mave, for at nyde 
det«. I »Klitvegetationen« kommer Andresen tilbage 
til dette Klittag-brød og er her lidt mere afdæmpet 
i sin dom. »Bart smagte det mindre godt, men med 
smør paa kunde det vel lade sig spise. Skorpen 
smagte endog ret godt«. Der kunne altså virkelig 
bages brød af klittens »korn« ; »men om det er sundt 
som Menneskeføde, eller om det kunde lønne sig at 
dyrke Planten, tør jeg ikke afgøre maaske kunde 
Klittagbrødet benyttes i Misvæxtaar«, slutter Andre
sen.

Henimod slutningen af Agger-tiden fik sandflugts
kommissæren besøg af professor Japetus Steenstrup 
og var rørende taknemmelig derfor. »Deres Besøg 
hos mig var den største Glæde, jeg i mange Tider 
har nydt«, skriver han63), »og jeg takker Dem ret 
hjerteligt derfor, kun beklager jeg, at det var saa 
kort, og Overraskelsen og Glæden var saa stor, at 
jeg ikke ret kunde fatte mig . . . skulde jeg bo her 
[i Taabel] til næste Aar, kom da og besøg mig rig
tigt, og blev hos mig dog idetmindste et Par Dage«. 
(Undertegnet »Hr. Etatsraadens stedse meget for
bundne og hengivne C. C. Andresen«).

Der var ikke et års aldersforskel på de to mænd,
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der mødtes i Taabel i sommeren 1867 ; i begyndelsen 
af 50’erne var de begge, og hver på sin måde kunne 
de se tilbage på et liv med mange kampe. Andresen 
var i opbrud fra Agger, syg og forknyt, og Japetus 
Steenstrup var midt i stridigheder og modstand i 
den københavnske videnskabelige verden, som han 
tænkte på at forlade64). Således havde hver sit. Om 
de nognsinde senere mødtes, tier efterretningerne 
om, men Japetus Steenstrup overlevede C. C. Andre
sen.
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To stenalder-pile 
fra Snejstrup mose i Thy

Af C. J. BECKER

T HISTED museum er nylig kommet i besiddelse 
af et stenalderfund, som nok er værd at omtale. 

Det drejer sig om to usædvanligt store pilespidser af 
flint, fundet for adskillige aar siden i Snejstrup mose 
i Jannerup sogn.

I museets aarsberetning for 1955-56, trykt i denne 
aarbog, meddeltes ganske kort, at der som gave fra 
hr. Andreas Nielsen, Vangsaa, var modtaget en 16 
cm lang pilespids af flint. Nu var den slags pile for 
nogle aar siden blevet omtalt ret indgaaende i »Aar- 
bøger for nordisk Oldkyndighed og Historie« (se hen
visningerne efter artiklen), og det var klart, at en 
saa stor pilespids havde interesse langt ud over mu
seets virkeomraade. Jeg fik derfor af museumsfor
stander P. L. Hald tilladelse til at laane stykket og 
skrive lidt om det i tidsskriftet »Acta Archaeologica«. 
I den forbindelse fik jeg i juni 1957 lejlighed til at 
tale med Andreas Nielsen, der gav følgende oplysnin
ger om fundet. Under første verdenskrig var han 
med til at skære tørv i kæret sydvest for Snejstrup 
og huskede endnu tydeligt, hvordan han i en opgra-
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vet klods tørv blev opmærksom paa noget haardt og 
pillede ikke én, men to lange flintspidser ud af tørve- 
massen ; for resten var der ogsaa nogle knogler sam
men med dem, men de blev kastet ud i graven igen.

Hvor var nu den anden pilespids? Ja, for mange 
aar siden var den foræret til nu afdøde plantør C. Rune. 
Den blev beskrevet som magen til den første og i 
hvert fald ikke mindre end denne. Der maatte gøres 
et forsøg paa a t spore den op. Det lykkedes virkelig 
nogle maaneder senere, især takket være kommune
lærerinde frøken S. Gjødesens anstrengelser. Fru J. 
Rune, der var flyttet til Thisted, havde endnu styk
ket. I mange aar havde det ligget fremme paa skrive
bordet, men var saa gaaet paa gulvet og knækket i 
to stumper, hvorefter de blev lagt af vejen; efter 
nogen søgen kom de atter frem, og i forstaaelse af 
fundets betydning skænkede fru Rune dem til Thi
sted Museum. Fundet er saaledes atter samlet og kan 
nu ses i museets stenaldersamling.

Paa fig. 1 er de to pilespidser vist fra forskellig 
side. Til højre har man den først omtalte. Den er 
16,2 cm lang, 1,7 cm bred og kun 0,8 cm tyk paa det 
sværeste sted. Den er lavet af en smal, lige flint
flække, der er omhyggelig hugget til, saaledes at 
selve pilen er tresidet i tværsnit, og der forneden er 
dannet en kort skafttunge til indsættelse i et træ
skaft. Den yderste del af skafttungen er knækket 
af, men bortset herfra er pilen fuldstændig velbeva
ret. I skæftet tilstand maa den have været et frygt
indgydende og farligt vaaben!

Pil nummer ét var det største og smukkeste stykke 
i sin art, som fandtes paa noget dansk museum — 
Nationalmuseet indbefattet. Det var den kun, til dens
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Fig. 1. De to flint-pilespidser fra Snejstrup mose. 
% nat. størrelse.
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makker kom frem. Andreas Nielsen havde ikke over
drevet, da han fortalte, at den i hvert fald ikke var 
mindre end »hans« pil. Den er mere end 2 cm læn
gere og maaler helt nøjagtigt 1&,6 cm. Saa stor en 
pil har man hidtil hverken set eller hørt om i hele 
Skandinavien. Naar man lægger de to stumper sam
men (som paa billedet), ser man, at den er fuldt saa 
fint tilhugget og fuldstændigere bevaret end den før
ste.

De to pile fra Snejstrup hører ellers ikke til nogen 
særlig sjælden type af stenaldervaaben. Pilespidser 
af samme art kendes i tusindvis fra danske og andre 
sydskandinaviske fund. Nogle bestaar af en flække 
med kun ringe tilhugning ved spids og skaftende, 
andre er mere omhyggeligt tildannet, saa flækkens 
glätte overflade dækkes helt med fine afspaltninger ; 
paa de sidstnævnte pile ses ofte en tydelig ryg
linie, saa tværsnittet bliver regelmæssigt tresidet (se 
fig. 2).

Saadanne slanke pilespidser med skafttunge har 
kun været i brug inden for en kort periode i yngre 
stenalder. Udtrykt i absolutte tal ligger deres tid 
omkring eller snarere lige efter aar 2000 f. Kr. Tid
ligere mente man, a t pilene var lavet og anvendt 
af de samme folk, som her i landet byggede de 
store stendysser og jættestuer (jættestuefolket),men 
nyere undersøgelser synes a t vise noget andet. Slanke 
spidspile med skafttunge — baade de mere simple 
og de store, elegante eksemplarer — hører sammen 
med en række andre vaaben til et mærkeligt jæger- 
og fiskerfolk, der i løbet af yngre stenalder dukker 
op ved de danske kyster. I fagsproget kaldes disse 
folk gerne for de »grubekeramiske«, en betegnelse,



382 C. J. Becker:

som stammer fra deres karakteristiske lerkrukker, 
hvis overflade i nogle tilfælde er prydet med rækker 
af smaa fordybninger eller gruber.

De grubekeramiske folk holdt især til i Sydsverige

Fig. 2. Skaf ttung e-pile fra yngre stenalder, to af hver type; 
de ældste længst til venstre. Under hver pil er vist 

et tværsnit. Ca. % nat. st.

og Sydnorge ; man finder deres bopladser direkte ved 
kysten eller ved bredden af store indsøer. Redskaber 
og knogler i affaldslagene viser, at de var dygtige 
jægere, og at de særlig havde specialiseret sig i sæl
fangst og fiskeri, som de takket være deres sødyg-
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tige baade kunne drive paa dybere vand end noget 
andet stenalderfolk. Hjemme holdt de desuden tamme 
svin i temmelig stort tal.

Fra bopladserne i det nuværende Sverige og Norge 
kom disse folk ogsaa til danske kyster. Man kender 
enkelte lidt større bosteder, men især smaa pladser, 
hvor opholdet kun har været af kort varighed. Man 
har et indtryk af, a t de kun viste sig her paa besøg 
eller togter, hvad enten formaalet saa har været jagt 
eller — som det ogsaa er foreslaaet — indsamling af 
flint til vaaben og redskaber. Deres tilholdssteder paa 
den skandinaviske halvø findes nemlig i egne, hvor 
der kun er lidt eller slet intet af dette for alle sten
alderfolk saa vigtige raamateriale, medens de fleste 
danske kyster jo har været rigelig forsynet med 
brugbare flintknolde.

Kortlægger man danske fund, som kan knyttes til 
denne særlige stenalderkultur, viser det sig, at man 
kun finder bopladser langs de daværende kyster i 
landets nordøstlige del, d. v. s. Nordsjælland, Katte
gatsøerne, Øst- og Nordjylland, især langs hele Lim
fjorden. Pilespidser kan ogsaa forekomme længere 
inde i landet, idet de kan være skudt bort under jagt 
eller ved sammenstød med landets øvrige stenalder
folk. I nogle tilfælde har man fundet en haandfuld 
pile i jættestuefolkets grave, hvad der maa betyde, 
at disse folk ved gave, køb eller paa anden maade har 
erhvervet nogle af de fremmedes vaaben. Paa jætte
stuefolkets bopladser finder man derimod hverken 
færdige eller paabegyndte pilespidser af denne slags, 
saa det ser virkelig ud, som om det kun var de grube
keramiske folk, der lavede dem.

Var de tresidede pile da saa vanskelige at frem-
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stille? Nej, de har sikkert ikke frembudt særlige pro
blemer for de fremragende danske flinthuggere ; i 
hvert fald har jættestuefolket med dets aarhundred- 
lange erfaring i dette materiale lavet flintsager, som 
er fuldt saa kunstfærdige. Naar jættestuefolket ikke 
gav sig til at hugge lange pilespidser med skafttunge, 
maa forklaringen ligge et andet sted. Pilespidser er 
jo blot dele af det vaaben, som hedder bue og pil. De 
store skafttungepile er ofte svære — saaledes vejer 
de to nye stykker fra Snej strup henholdsvis 18 og 22 
gram —, og til saa tunge pile maa høre en særlig 
kraftig bue. Her ligger vanskeligheden, for svære og 
effektive buer har det alle dage været noget af en 
kunst at fremstille. Man skal ikke blot have særlige 
materialer, men tillige generationers øvelse og erfa
ring i at haandtere dem. Nu kan man lave kraftige 
buer paa flere forskellige maader, og saa længe vi 
ikke kender de grubekeramiske folks vaaben i origi
nal, er det ikke muligt a t sige noget nærmere om dets 
udseende og form. Saa meget kan man dog slutte ud 
fra de store og tunge pilespidser, at den tilhørende 
bue maa have været sværere og mere effektiv end 
nogen anden form for stenalderbue i hele Sydskandi- 
navien.

Nu var det meget naturligt, om læseren havde ret
te t en indvending til redegørelsen ovenfor: hvorfra 
véd man, at de to lange flintspidser fra Snejstrup 
har været netop pilespidser? Kunne de ikke lige saa 
godt have tjent som od paa lette kastespyd? I saa 
fald kan man jo spare sig alle spekulationer om en 
særlig kraftig og overlegen bue.

Samme spørgsmaal har forskellige fagfolk stillet, 
og enkelte svenske forskere har endog foretrukket at
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kalde de nævnte stykker for slanke spydspidser. Det 
første af Snejstrup-eksemplerne gav anledning til at 
forsøge paa at klare dette problem. Skal man nemlig 
ad arkæologisk vej ind paa livet af et gammelt 
fangstfolk, er det ikke ganske ligegyldigt, om man 
lader et af deres vigtigste vaaben være bue eller 
kastespyd.

Naar man endnu ikke har fundet de omtalte flint
spidser med bevaret træskaft, maa man nødvendig
vis drage sine slutninger fra stykkerne selv. Nogle 
af de vigtigste argumenter skal nævnes her, men det 
bliver kortfattet, og særlig interesserede maa hen
vises til den noget udførligere behandling i Acta Ar- 
chaeologica.

For det første kan der blandt den grubekeramiske 
kulturs skafttungespidser ses en ganske jævn udvik
ling fra smaa, simple flækkepile som fig. 2 a og b 
(den saakaldte type A ), over de noget større og lidt 
finere tilhuggede pile som fig. 2 c—d (type B) til 
de lange, elegante stykker med regelmæssig tresidet 
tværsnit (fig. 2e—f =  type C), hvortil bl. a. styk
kerne fra Snejstrup hører). Man véd, at type A er 
ældre end type B og C ; de forskellige former afløser 
altsaa hinanden i tid, og da der er almindelig enig
hed om, at den spinkle A-type repræsenterer regu
lære pilespidser, er det sandsynligt, at de yngre for
mer har haft samme bestemmelse.

Dernæst, selv de store C-pile er ikke større eller 
sværere end pilespidser i ben eller skifer, som de 
grubekeramiske folk og beslægtede stammer har an
vendt i egne, hvor flint ikke fandtes naturligt og var 
vanskelig at skaffe gennem handel. Saadanne ben- 
og skiferpile er fundet bl. a. i smaa knipper i grave,
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svarende til et kogger fuldt af pile. Ja, en enkelt 
skiferspids af denne a rt kendes i et norsk fund med 
bevaret træskaft, saaledes a t der her ikke er nogen 
tvivl om bestemmelsen som pil. I de beslægtede kul
turer fra den mellemste og nordlige del af den skan
dinaviske halvø findes foruden pilespidser hele ræk
ker af betydeligt sværere skiferspidser, der antage
lig har tjent som spyd.

Fra Danmarks jernalder kan nævnes en anden pa
rallel. I de store vaabenfund fra fynske og jyske mo
ser kendes pilespidser af baade jern og ben. I reg
len er det slanke og ret svære stykker, og adskil
lige benpile har tresidet tværsnit og skafttunge, saa
ledes at de ligner de gamle flintpile i facon. Nogle 
af dem er fundet paa træskaft, saa bestemmelsen er 
ogsaa her sikker nok, og til overflod kender man fra 
de samme mosefund selve buerne (enkle langbuer 
lavet af taks-træ). Benpilespidserne fra jernalderen 
kan være over 20 cm lange og veje næsten 20 gram; 
fra andre fund kendes pilespidser i jern, som kan 
have en vægt paa indtil 27 gram, altsaa betydeligt 
mere end selv det største af Snejstrup-stykkeme.

For det tredie kan man henvise til, at de lange 
flint-spidser er baade spinkle og skøre. De vil være 
udsat for a t knække, før de naar ind i maalet, hvis 
de føres med for ringe kraft, Udskudt med en bue 
vil deres hastighed blive tilstrækkelig stor, saa denne 
mulighed ikke kommer til a t spille nogen rolle i prak
sis. Og at selv de lange Snejstrup-stykker har været 
i brug, tyder jo fundforholdene paa; de tidligere om
talte knogler stammer antagelig fra et dyr eller men
neske, som er dræbt med dem.

Endelig bliver det stillede spørgsmaal (bue eller
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spyd) først aktuelt, naar man ser paa de meget store 
skafttungespidser af type C. Saa lange stykker er 
faktisk temmelig sjældne blandt de mange hundrede 
eksemplarer, der kendes af typen fra hele Sydskan- 
dinavien. Efter en omfattende gennemgang af fund 
i de fleste større museer i Danmark, Sverige og Norge 
blev bare optalt 24 stykker, der enten var over 14 
cm lange (et tilfældigt valgt maal), eller som engang 
havde været det. Delte man de 24 eksemplarer op i 
grupper efter deres længde, var der hele 13, som var 
mellem 14 og 15 cm lange, medens 7 var mellem 15 
og 16, 3 mellem 16 og 17 cm og kun én havde været 
mellem 17 og 18 cm (en nu knækket pil, som findes 
i Viborg museum). Hertil kom saa senere pil num
mer to fra Snejstrup, som med sine 18,6 cm var læn
gere end nogen af de andre. Med andre ord: antallet 
i de enkelte grupper aftager regelmæssigt, jo større 
længden skal være ; hvis man ogsaa havde taget styk
ker paa 12 og 13 cm’s længde med, ville disse grupper 
have været langt mere omfattende end nogen af de 
andre. Tallene kan tolkes saaledes, at de meget lange 
pile af C-typen ikke betegner nogen selvstændig vaa- 
ben-form, men at de blot skal opfattes som pilespid
ser, der under særlige forhold naaede en ekstraordi
nær længde. Der kan endog gives en forklaring paa, 
hvad der menes med udtrykket »særlige forhold«. 
Blandt de 25 pile, som havde været mere end 14 cm 
lange, kom ikke mindre end 14 fra Nordjylland, og 
resten var fundet spredt over hele Sjælland, Skaane, 
langs den svenske vestkyst og i Sydnorge. Netop i 
Nordjylland har man noget af den fineste og bedste 
flint, der kendes i hele Sydskandinavien. De mange 
store pile i Nordjylland skyldes antagelig blot, at 
man her havde raamateriale til at lave dem.
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En hel række grunde støtter saaledes formodnin
gen om, at selv de længste skafttunge-spidser af flint 
er regulære pilespidser. De to pragteksemplarer fra 
Snejstrup mose er et af de stærkeste vidnesbyrd om, 
a t de grubekeramiske stenalderfolk var i besiddelse 
af effektive buer, som har været alle samtidige stam
mers f jern-vaaben langt overlegne. Slanke men tunge 
pilespidser har til alle tider og blandt mange folke
slag været anvendt i krig, medens de samme folks 
jagt-pile i reglen var mindre og spinklere. Det havde 
unægtelig været af interesse at vide, hvad det var 
for knogler, som pilene fra Snejstrup laa mellem i 
mosen. Skønt, selv om man vidste, a t det var et men
neske, der var dræbt her for 4000 aar siden, ville 
de næste spørgsmaal: hvem? og hvorfor? alligevel 
aldrig kunne besvares.

Henvisninger.
En sammenfattende skildring af de grubekeramiske folk 

findes i sidste udgave af Johannes Brøndsted: Danmarks Old
tid I, Stenalderen (1957). De nævnte special-artikler er: C. J. 
Becker: Den grubekeramiske kultur i Danmark. Aarbøger for 
nordisk oldkyndighed og historie 1950, samt Arrow or Spear 
Heads? Observations on some tanged flint points belonging 
to Pitted-Ware Culture in Scandinavia. Acta Archaeologica 
XXVII (1956), s. 137—48. — Pil nummer to fra Snejstrup 
vil blive omtalt og afbildet i bind XXVIII af Acta Archaeo
logica.
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Om Han herreds friskoler
Af friskolelærer JENS ROLIGHED, Klim.

R undt om i vort land har der kunnet findes 
hjem, hvor forældre har haft dyb forståelse 

af, at det nære samliv med børnene i barndomstiden 
var af afgørende betydning. De forstod, at det var 
i den tid, børnene fik indtryk af, at livet var værd 
at leve, og mange steder var der en ret udbredt 
hjemmeundervisning, så forældrene tog sig af at 
læse, skrive og regne med deres børn, sang og for
talte for dem. Med disse hjem er friskolen i slægt.

Selve ordet friskole kan ledes tilbage til Kristian
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den Sjettes tid, da der oprettedes en del skoler, hvor 
bøndernes børn fik fri undervisning. Ved friskole for
stås der nu forældrenes skole og den måde, hvorpå 
der holdes skole i den grundtvigske friskole, der kan 
kaldes livssynets skole.

Noget af en friskole begyndte egentlig allerede 
1841, da »Dronning Caroline Amalies Asylskole« i 
København oprettedes. Til den skrev Grundtvig 
skolesangen »Der skinner en sol i lys og løn«.

Christen Kold førte friskolen ud i livet. Han fik 
store oplevelser, der faldt sammen med Grundtvigs 
livssyn.

Den første friskole på landet, der skyldtes Kold, 
oprettedes i 1852 i Dalby. I denne skole fik man snart 
re t til at undervise, uden at børnene skulle møde til 
prøve i den offentlige skole, og således kunne det 
blive hjemmenes og lærerens vidnesbyrd om det, der 
er værd at elske, der helt ud kunne blive hovedsagen. 
Snart oprettedes flere lignende skoler rundt omkring 
i Danmark.

Når friskolen kom saa stærkt frem, skyldes det 
en rig åndelig vækkelse enten ved menighedsliv eller 
ved oplevelser på højskolen. Så blev det en hjertesag, 
at man kunne få lov til at dele de rige oplevelser med 
børnene i hjem og i skole, derfor måtte skolen være 
forældrenes, så de rådede for og havde ansvaret for 
påvirkningen. På Mors oprettedes i 60’erne flere fri
skoler, og siden blev der også friskoler i Thy: i Sil- 
strup, Thisted, Hundborg og Torsted.

I Han herred opblomstrede et rigt folkeligt og kri
steligt åndsliv, da Peter Rønne i 1867 afløste den 
rationalistiske pastor Kofoed som sognepræst i Tho- 
rup, Klim og Vust. Hans lyse og varme forkyndelse
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gjorde, at mange i Han herred fik lyst til at samles 
med folk, de havde fællesskab med, i Thy og på Mors, 
ligesom der også var mange, der fra modsat side tog 
til møder i Han herred.

Særlig ved St. Hanstid, når såningen var over
stået, og hestene var kommet paa græs, så kom thy
boerne kørende flere læs i følge. Der var flere bonde
familier fra Torsted, Tilsted og Silstrup. Der var 
lærer Bertelsen fra Vandet, og fra Thisted var der 
også en del, f. eks. fuldmægtig Lomholt og hans hu
stru »Skovkirsten«, de var med til møderne i Vust 
og Klim, og de blev tit i Han herred 2—3 dage for 
a t besøge gode venner.

Det var i disse egne i Han herred, man nødvendig
vis måtte have oprettet friskoler.

Vust friskole.
I den tid, pastor Rønne virkede i pastoratet, for

stod man, at der trængtes hårdt til en forandring 
af skoleforholdene. Og da et par karle, Lars Jakob
sen og Jakob Kristensen, i 1868 var hjemme på jule
ferie fra Galtrup højskole, besluttede nogle få fa
milier at sende bud med dem til forstander Poulsen 
Dahl for at få ham til at skaffe dem en friskolelærer.

Således kom Niels Gertsen til en egn, hvor man 
ikke før havde kendskab til friskole. Niels Gertsen 
var født den 7. juli 1848 i Erslev kro på Mors. Hans 
fader, hjulmand og siden kromand Kristen Gertsen, 
var fra  Voer sogn i Vendsyssel, han blev gift med 
Maren Storgård Møller fra Nykøbing Mors, hendes 
slægt var ellers fra  Liid sogn i Han herred. I Ers
lev havde Niels Gertsen lejlighed til at lytte til det, 
der kom fra den stærke kirkelige bevægelse, og det
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gav ham lyst til lærergerning, så han tog ophold på 
Gedved seminarium, skønt han før var uddannet som 
snedker.

Som tyveårig kom Niels Gertsen til Vust, og den 
første skoledag holdtes den 25. januar 1869 i Niels 
Thorhauges sovekammer. N. Gertsen, der havde sin 
blå »soldaterfrak« på, havde plads på sengekanten. 
Siden holdtes skole i storstuen, og da aftægtslejlig
heden i østerhuset blev istandsat, blev der holdt skole 
dér i en lille stue med små vinduer.

Niels Gertsens ankomst til hjemmet var imødeset 
med stor spænding, især af børnene, der den aften, 
han kom, var bragt i seng; han var kommet med 
dagvogn til Bjerget, og dér hentede man næste dag 
hans sager: en grøn kuffert, en høvlebænk og en 
bogreol.

Der var 13 elever det første år, 5 fra Thorhauges, 
1 fra Nørhave, 2 fra  Margrethe Pedersen, 2 fra Gra
ves Svaneborg, 1 fra Kr. Nordentoft og 2 fra Søren 
Mikkelsen. En af de første elever har fortalt:

»Det var en stor forandring for os med en sådan 
skole. Her sang vi af »Thisted-sangbogen«, »skytte
sangbogen« og »bibelsangbogen«. Og her blev der 
fortalt for os. Niels Gertsen kunne fortælle om de 
gamle thyboer, der kørte til Holsten for at hente 
penge for de dyr, som de gamle studedrivere havde 
gennet mod syd. I vognen var der et magasin, hvori 
der var en pose med sølvpenge. Som dreng blev Niels 
Gertsen tilbudt pengeposen, hvis han kunne bære 
den ind; men det lod sig ikke gøre. Han fortalte så 
levende om alt i Danmarks historie, at man fik det 
indtryk, at han måtte have kendt alle de personer, 
han fortalte om ; det måtte da vist alt sammen være
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foregået derovre på Mors. Og så blev der holdt jule
træ for os, det var noget helt nyt.«

Da N. Gertsen i 1871 skulle være soldat, blev thy
boen Lars Peter Jensen lærer i 2 år. Han var fra 
Sperring, flyttede til Thisted og blev siden land
mand. Derefter blev fynboen Kristen Andersen Bo 
lærer i 2 år. Han havde været elev på Galtrup høj
skole. Ligesom de andre lærere var han flink til at 
hjælpe til med sommerarbejdet på gårdene, når det 
kneb med at nå igennem det. K. Andersen Bo var 
ikke altid rask. Når han søgte læge i Thisted, gik 
han gerne derud i sine træsko, han satte dem så i 
et hus lidt uden for Thisted, mens han i sko gik til 
lægeundersøgelse inde i byen. Han flyttede som lærer 
til Mjesing ved Silkeborg, hvor hans hustru, der ma
lede og tegnede, hjalp til at tjene det nødvendige.

Morsingboen Jens P. Harbo var lærer et års tid, 
inden han blev lærer i Asbo. Han har skrevet en del 
sange og historier.

1875 ophørte skolen, de få børn, der var, kom til 
at gå til Abel Poulsen i kommuneskolen, han var et 
menneske, friskolefolkene gerne ville have som lærer. 
Men friskoletanken havde fæstnet sig så stærkt, at 
flere af de unge ikke ville undvære at have deres 
egen skole. De antog fynboen Hans Fr. Andersen som 
lærer fra 1881. Han holdt først skole hos Lars Ja
kobsen i »gamle Margrethe«s stue, derefter i Kr. 
Agesens gamle stuehus, og da N. Thorhauges gård 
i 1885 blev udstykket, blev stuehuset stående og blev 
så brugt til skole til 1890; da byggede kredsen sin 
egen skolebygning på Vust Rimme. Her virkede 
Hans Fr. Andersen til 1894, da afløstes han af G. 
Lindstrøm. Siden har der været flere lærere eller 
lærerinder.
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I 1924 blev skolen solgt, da den ikke lå centralt 
for de daværende børn. En kort tid holdtes skole i 
Mariane Nørhaves dagligstue. Men så rejstes ved 
siden af Møllehuset en ny skole, der blev indviet den 
11. december 1924. Ved indvielsen talte pastor Søren 
Anker-Møller om idealet.

Elevtallet er i 1958 ret stort i friskolen, da kom
muneskolen i en lang årrække har været nedlagt. 
For tiden virker lærer Sigurd Bak, fru Elin Bak og 
fru Valborg Poulsen ved skolen.

Tømmerby friskole.
En del familier i Tømmerby var blevet oppe for 

friskolesagen ved at deltage i de møder, som pastor 
Clausen, Tømmerby, lod afholde i Vesløs og Tøm
merby. Når friskolens sag blev talt dér, førte det 
til, at læreren i kommuneskolen lod sin uvilje der
imod gå ud over skolebørnene. Han brugte ikke at 
fortælle for dem, og engang efter et møde i Vesløs 
sagde han til børnene: »Nu må I gøre, hvad I vil!« 
Og det kaldte han at holde friskole.

Tre familier: Kr. Kaspersens, Kr. Møllers og An
dreas Poulsens ville have begyndt en friskole. 1880 
fik de den afholdte lærer Abel Poulsen, Vust, til at 
skrive til P. Mouritsen om sagen. P. Mouritsen, der 
var født og opvokset ved Thorup Strand, var den 
gang for anden vinter elev på Stenum højskole. Han 
blev antaget, og det blev bestemt, at han, når han 
var færdig paa højskolen, skulle komme og begynde 
skolearbejdet i Kr. Møllers storstue; han skulle have 
kost og logi i dette hjem, ellers bestemtes der ingen 
fast løn. — Imidlertid flyttede P. Søndermølle fra 
Kærup til Frøstrup, hvor han havde bygget et hus,
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som hans broder skulle have til en købmandsforret
ning; men dette blev ikke til noget, og da P. Sønder- 
mølle gerne ville være med i friskolen, tilbød han, 
at man kunne få dette hus a t holde skole i. Og der 
begyndtes så den 8. april 1881. Der var 6 elever den 
første dag. Det var først den tredje dag, børnene 
kunne skrives ind, da læreren i kommuneskolen ikke 
før ville udlevere nogen følgeseddel. Trods den stærke 
modstand fra flere sider blev der dog 19 elever i 
løbet af sommeren.

Om begyndelsen har P. Mouritsen fortalt: »Det var 
ikke let at få begyndt. Abel Poulsen havde givet mig 
en bibelhistorie, en danmarkshistorie og en geografi, 
selv købte jeg tre læsebøger. Vi arbejdede efter »de 
frie skoletanker«, så hver havde sit arbejde; for vi 
havde ikke materiale til, at alle kunne arbejde med 
samme fag. — Det var først den tredje dag, jeg vo
vede at begynde at fortælle lidt bibelhistorie. Jeg har 
ikke brugt at høre børnene i, hvad jeg fortalte. Til 
eksamen ville jeg heller ikke have nogen overhøring. 
Præsten var ikke altid med på dette. Men talte jeg 
så om at henvende mig til præsten i Øsløs for at 
komme om ved det, så var der ikke noget i vejen 
længere. Som et af mine børn sagde: »Hvorfor skal 
vi fortælle for præsten, han véd det jo godt!«

En gang blev jeg stævnet for at have gået ad en 
sti, som alle andre gik på, men som jeg ikke måtte 
benytte, fordi jeg var friskolelærer. Ejeren havde 
truet mig derfra med en greb. E t af mine børn trø
stede mig: »Det skal du ikke være ked af; min far 
har været stævnet så tit !« Jeg gik ind på at lade være 
a t gå der en måned, hvis ejeren i den tid også kunne 
få andre til at lade være at gå der. Det lykkedes ham
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ikke at få færdselen forbudt, skønt han somme tider 
listede om i »jenne underbukser« for at fange syn
dere. Og jeg blev ved at gå min gang. Megen mod
stand mødte vi udefra; men sammenholdet var godt 
i den lille kreds, og det var med til at give kraft til 
vor gerning.«

Den første vinter holdt P. Mouritsen skole i Frø
strup fire dage om ugen og i Lund to dage, da et 
par af Jens Ottesens piger ikke var så raske, så de 
kunne holde ud at gå den lange vej. Senere kom ba
gerens på Bjerget med, så holdtes skole dér de tre 
dage og de andre dage i Frøstrup. I sommeren 1883 
byggedes i Skadhauge et skolehus med lidt landbrug 
til. Så holdtes skole der de tre dage om ugen og de 
andre tre hos Kr. Kaspersen. I 1886 flyttede P. Mou
ritsen, da lønnen ikke kunne strække til, efter at han 
var blevet gift. Hans første årsløn var 150 kr. Sko
len fortsattes så på samme måde med lærer Højberg 
som lærer. I 1888 afløstes han af lærer Kristiansen. 
Da han ikke ønskede landbrug, solgtes huset i Skad
hauge, og skolen flyttedes til Kr. Møllers mark i 
Tømmerby, hvor der holdtes skole, til der i fyrrerne 
måtte standses, fordi der var for få børn. Fra kred
sen er der endnu i 1958 mange medlemmer i Dansk 
Friskoleforening.

Blandt de skiftende lærere og lærerinder kan næv
nes Anna Mouritsen, Marie Hansen, fru Karen Støy- 
berg, Karoline Jakobsen, Vesløs, Frederik Krog, Mors, 
lærer Nielsen, Bornholm, Åge Lidemark og Jens Ro
lighed, Klim. Længst virketid havde Agnes Thomsen, 
Galten, der i 1941 døde efter 15 års virke.

Der har altid i kredsen været lagt vægt på, at den, 
der underviste, skulle kunne lede sangen. En lærer,
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der søgte pladsen, blev spurgt, om han kunne synge. 
Han svarede med det skælmske vers:

Jeg synger som en nattergal 
og kvidrer som en svale, 
og derfor kan jeg uden pral 
min stemme anbefale.

Øsløs friskole.
I 1892 stiftedes Øsløs friskole af nogle få familier, 

gamle højskoleelever, der havde sluttet sig til fri
menigheden i Klim. I Øsløs som i andre egne i Han 
herred gik sognepræsten ind for at få oprettet fri
skole. Pastor W. Thomsen havde tit talt om at få 
oprettet en friskole, og der var i en halv snes år holdt 
friskole i præstegården i Øsløs. Efter friskolekred
sens dannelse med fisker Knud Bruun som formand 
byggedes en skole, og Julius Jensen var lærer det før
ste par år, indtil han blev lærer i folkeskolen på Mors. 
Derefter virkede lærerinde Ane Stensgård fra Fjends 
herred, til hun efter 5 år blev gift og bosat i Øsløs. 
Hun efterfulgtes i 1898 af Trine Støvring, enke efter 
friskolelærer Povl Støvring, Thisted friskole. Hun 
havde døjet meget med fattigdom og sygdom; men 
hun var tro mod det livssyn, hun blev grebet af i 
sin ungdom, det gav hende styrke til hendes gerning. 
Derefter virkede Kristiane Bastholm, der senere blev 
præstekone i Vendsyssel. Øsløs friskole har gennem 
årene haft både lykkelige tider og svære krisetider; 
men også i de svære tider har der været en trofast 
flok om skolen, og gennem 27 år til 1950 var lærer
inde Karoline Jakobsen (Vesløs) en trofast tjener. 
Nuværende lærerinde er Ellen Madsen, Klim.
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Arup friskole.
Også i Arup begyndte friskolen i et hjem. Karoline 

Kjeldtoft, gdr. Niels Kjeldtofts hustru, der før havde 
været lærerinde, påtog sig a t undervise en lille flok 
børn, hvis forældre ikke ønskede at få dem undervist 
i kommuneskolen. Flere familier sluttede sig til, og 
da Karoline Kjeldtoft ikke ønskede at fortsætte som 
lærerinde, flyttede skolen til gdr. Nicolaj Jensen, hvis 
hustru Theodora underviste børnene i 3 år.

Børnetallet steg stadig, og det blev nødvendigt at 
opføre en skolebygning. Gdr. Jens Jensen gav grun
den, og flere støttede, så skolen kunne tages i brug 
den 1. november 1895. Blandt skolens trofaste arbej
dere kan nævnes lærer Johannes Vestergård fra Til
sted. Han var en mand med et lyst livssyn og tro 
på det gode hos mennesker. Han blev angrebet af tu
berkulose og døde 1925.

Fra 1929 var Anna Nymark i ca. 20 år lærerinde, 
til hun på grund af sygdom måtte trække sig tilbage. 
Hun døde efter ophold hos sine slægtninge i Vodskov. 
Anna Nymark havde hofteskade. Men hun var i be
siddelse af en ukuelig vilje; hun udførte et godt ar
bejde i skolen og var meget afholdt af børn og for
ældre. Som lærerpar ved skolen virker for tiden Her
luf Nedergård og hustru Gunild Nedergård.

Gøttrup friskole.
Povline Steffensen, en kvinde over 90 år, der havde 

ophold i Klim og blev begravet på frimenighedens 
kirkegård »de sorte fugles dag«, den 9. april 1940, 
har fortalt følgende om Gøttrup friskole:

Den begyndte i et lille forfaldent hus hos Bertel 
Wadmann med Jens Balthersen som lærer. Siden ind-
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rettedes skole i et andet skrøbeligt hus, hvor der 
havde boet en urmager ved navn Søren Konge, der
for blev huset kaldt »Kongens Hus«. Der blev ende
lig opført en ny skole, hvor følgende havde deres 
virke: Rebekka Sofie Winther, Anna Kristensen, 
Oline Andersen og Laura Holm. Lærer L. P. Peder
sen virkede, da Evald Tang Kristensen 1890 besøgte 
Han herred. Den sidste lærer var Carl Thomsen. Si
den skolens nedlæggelse har nogle af egnens friskole
folk benyttet Klim friskole.

Kettrup friskole.
Ved Dronningholm i Kettrup holdtes der friskole 

fra 1934 til 1943. Skolen havde før været hos N. P. 
Thorhauge i Manstrup, men den flyttedes til Ket
trup, da det var mere centralt for de skolesøgende 
børn fra Manstrup, Kettrup, Trustrup og Hingel- 
bjerg. Der undervistes af skiftende lærerinder, der i 
nogle år samtidig nogle ugentlige dage underviste i 
et hjem i Klim.

Klim friskole.
Tanken om at få Klim friskole oprettet kom, da 

flere grundtvigske præster havde virket i Han herred 
i nogle år: Jens Lassen Knudsen i Aggersborg, Chr. 
Lund i Øsløs og Peter Rønne i Thorup-Klim. »Før den 
tid«, sagde man, »var der nok kirke og skole; men 
der var i grunden ingen ting, først nu begyndte 
livet«.

I skolens verden var der uro, adskillige tog sig selv 
af en stor part af børnenes undervisning i hjemmet, 
og flere tænkte alvorligt på at få oprettet en »hjem
mets skole« eller friskole.
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Allerede i 1870 begyndte enkelte familier med Jens 
Chr. Holm fra Kettrup som lærer hos forpagter Han
sen i Søndergaard. Men der blev alligevel for få ele
ver, kun fem. De, der som børn gik i skole her, var 
gdr. Jørgen Grishauge, sparekassedirektør Niels Mad
sen, gdr. C. Dige Olsen og en broder til sidstnævnte, 
der tog til Kanada, samt Inger Marie Thorhauge, 
Klim. De få skoledage her var skønne dage, hvor 
eleverne foruden sang og fortælling også fik kund
skaber på en ny og frisk måde. De skulle f . eks. prøve 
a t skrive møddingen; hver elev skrev det på sin 
måde, kun én havde det rigtigt, og det var ham, der 
ellers »kun« havde fået undervisning hjemme. Da til
slutningen blev for lille, måtte børnene atter tilbage 
til kommuneskolen.

I 1872 var tilslutningen større, da var der 12 fa
milier med 20 undervisningspligtige børn. Skolen be
gyndte i et lejet hus, et lille lavt hus i den nordlige 
del af byen, hvor siden musiker Kr. Andersens stue
hus kom til at ligge. Som lærer var antaget Niels 
Gertsen, der begyndte som lærer i Vust friskole.

Skolen indviedes på meget festlig måde den 11. no
vember, og der blev talt af sognepræst P. Rønne og 
Niels Gertsen. Ved huset var hejset flag, hvilket 
var noget ganske ualmindeligt, da man ellers kun 
»kendte« det splitflag, der sås hos tolderen ved Klim 
Strand. Det gav også anledning til, at en ældre kvinde 
hånende sagde til nogle forældre og børn: »Vil I se 
det røde helvede!« Flere forældre og børn fra Vust 
var til stede. Et af den ny skoles børn, Trine Gårdal, 
havde fødselsdag, og hendes fader gav i den anled
ning to potter mjød. Hver fik et glas, vistnok af 
samme glas. Til tider kom pastor Rønne i skolen og
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fortalte bibelhistorie. Der var ingen gymnastiksal de 
første år; men der holdtes ude en øvelse med nogle 
kæppe, en slags motionsgymnastik.

Det første år boede N. Gertsen i det lejede hus, 
hvor han for det meste holdt sig ved egen kost og 
spiste middagsmad hos gdr. Kr. Myrup. 1873 blev 
der bygget et større skolehus i den sydlige bydel. 
Der var 6 tdr. land til, og her flyttede Niels Gertsen 
hen sammen med sin hustru Ane Marie fra Vust 
Holme, som han om sommeren var blevet gift med. 
De to fik lykke til at danne et godt skolehjem for 
de mange elever, der gennem årene var under deres 
påvirkning.

N. Gertsen mindede ikke så meget om en lærer; 
derimod fik man et stærkt indtryk af, at her kom 
et menneske, der gerne ville dele det bedste, han vid
ste, med sine elever. En af dem har sagt: »Vi var 
inde under en hygge, at jeg siden ikke kunne være 
glad ved at være, hvor det gik vildt til«. Niels Gert
sen var et barnefromt menneske, der ved sin sang 
og fortælling havde noget særligt at give. Han kendte 
sine forskellige elevers evner og afpassede deres op
gaver derefter. Da en tungnem dreng døjede meget 
med at lære sin tabel, opdagede N. Gertsen, at det 
gik lettere for ham at lære den efter en melodi, så 
sang han tabellen for drengen. Engang havde en pige 
fået en plet på sit tøj. Gertsen trøstede den bedrø
vede pige med, at pletten kunne vaskes af. »Men«, 
sagde han, »det er værre med ham, der har sat plet
ten på dit tøj ; for derved er der kommet en plet på 
ham, der ikke er så let at vaske af«.

Efter 30 års virksomhed trak N. Gertsen sig i 
1902 tilbage fra skolen. Han havde jo landbruget,

»
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der vel var det, han egentlig levede af, så han holdt 
skole for fornøjelsens skyld, for lønnen var meget lille. 
Han fortsatte også med at være frimenighedens klok
ker og kirkesanger, som han havde været siden fri
menighedens begyndelse i 1883.

Klint friskole 1934>

I 1902 byggede friskolekredsen så sit eget skole
hus. Den 1. november indviedes dette ved en sam
menkomst, hvor der blev talt af frimenighedspræst 
Søren Anker-Møller, Niels Gertsen og den nye lærer 
Georg Lindstrøm.

Lindstrøm var en lys og frejdig natur og havde 
et venligt og vindende væsen. Han var en god san
ger, der som forsanger gjorde god fyldest ved de 
store sammenkomster .Han droges stærkt mod sin 
fødeø Sjælland, og i 1919 flyttede han til Landsgrav 
friskole ved Slagelse. Han blev siden kantor i Slagelse 
og virkede som sådan omtrent til sin død 1943.
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I Klim friskole var der et års tid et par vikarer, 
lærer Bentsen og lærerinde Anna Jensen, der blev 
gift med Harald Kjeldtoft, Arup, nu pens. lærerfolk
1 Vendsyssel. P. Pinstrup Larsen, der nu bor som 
gartner ved Holmstrup på Fyn, var skolens lærer i
2 år. Fra 1922 til 1958 har Jens Rolighed og hustru 
Margrethe Rolighed virket som lærerpar ved skolen. 
De efterfulgtes i 1958 af Niels Jensen og hustru 
Else Jensen, der i 10 år har virket ved Bjørnstrup 
friskole i Himmerland. Med børnetallet er det gen
nem årene gået op og ned, for tiden er der 20. Der 
står stadig en trofast forældrekreds om skolen.



Amtmand Gerhard Faye
Af H. A. RIIS-OLESEN

D ETTE ER BERETNINGEN om nordmanden, som 
blev kernedansk. Vel var Norge og Danmark 

ét rige, da Faye kom til Danmark, men adskillelsen 
i 1814 bidrog for ham kun til, at han fattede en 
endnu varmere kærlighed til det land, som han lagde 
sine rige evner og kræfter i. Gerhard Faye fik 
så omfattende en gerning i Thy og løste så mange 
opgaver på en smuk og værdig måde, at han fortje
ner en ærefuld omtale i vort egnshistoriske skrift.

Han blev født i Lyngdahl sogn i Sydnorge den 22. 
febr. 1760, hvor faderen, Andreas Faye, var præst, 
senere provst. Denne stammede fra de bekendte hu- 
guenotter i Frankrig, som på grund af religionsforføl
gelse måtte flygte til andre lande. Slægten Faye bo
satte sig først i Skotland, men udvandrede siden til 
Norge. Moderen, Margarethe Karine, f. Flinthough, 
var af skotsk afstamning. Allerede da Gerhard var 
6 mdr. gi. flyttede familien til Øvrebo, og her i en 
ensom, vild bjergegn, ca. 3 mil fra Kristianssand, 
levede han sit barndomsliv. Den dystre natur har sik
kert været med til a t danne det alvorlige og vilje
faste karaktertræk, som var typisk for Fayes per
sonlighed. Samtidig gav de mange strejf ture på egen
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hånd i øde fjeldegne ham det noget indadvendte, 
drømmende i hans væsen. Her fødtes også en digte
risk sværmen for naturen.

Da Gerhard Faye var 15 år gi., mistede han en 
dygtig huslærer, som med stor dygtighed og flid 
havde uddannet ham til akademiet, og den efterføl
ger, der kom, var slet ikke sin plads voksen, hvilket 
bevirkede, at Faye kundskabsmæssigt gik en del til
bage. Det gjorde ham faktisk noget tungsindig. Det 
må dog ikke have været helt galt, for i 1779 tog han 
til København, og året efter fik han studentereksa
men med 1. karakter. Efter filosofikum det følgende 
år rejste han hjem til forældrene i Egersund, hvor 
han hjalp faderen med forskelligt i embedet. Her op
holdt han sig i 3 år og var i denne periode ustandse
lig i virksomhed med at prædike (!), føre kirkebøger, 
studere tysk og engelsk og endvidere forberede sin 
yngre bror til studeringerne. Denne bror må iøvrigt 
være død ret ung, da man ikke hører til ham senere.

Dog fik han i denne tid lyst til at digte — en evne, 
der var gået i arv fra hans moder. En del af disse 
ungdomsdigte er desværre gået tabt, men det smukke 
digt: »Morgenen« er bevaret, hvoraf jeg citerer et 
enkelt vers:

O, skønne morgengry! Jeg knæler for din magt 
og i din virksomhed min hele sjæl sig taber 
du som en ny natur med nye kræfter skaber 
og blander nattens mulm med dagens gyldne pragt.
Du reddede mig ud af fantasiens tvang 
og lagde styrke ned i hver slappet sene; 
tungt føler jeg min gæld: antag da denne sang 
snart skal et bedre kor med mig sin sang forene.

Faktisk er disse toner nye i hans samtid, og man 
kan måske driste sig til at kalde ham en forårsbebu
der på lyrikkens felt.
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Gerhard Faye mente dog ikke, at hans livsvej var 
at blive digter, men antog, at det var bedre, når 
denne kunst indflettedes i »en embedsmands ege
krans«. Med dette formål rejste han til København 
for at fortsætte de teologiske studier. Efter at have 
slidt 2—3 par tøfler, mens han med dogmatikken i 
hånden vandrede op og ned ad gulvet for at skaffe 
den fornødne motion, var han ca. IV2 år efter fær
dig til at gå op til embedseksamen. Men dagen før 
eksamen blev har alvorligt syg og var i 6 måneder 
forhindret i at kunne studere, og dette tog Faye som 
et Guds fingerpeg.

I den følgende tid helligede han sig da helt litte
rært arbejde og blev sammen med Pram og Rahbek 
medredaktør af kvartalsskriftet »Minerva«, i hvilket 
Thistedsønnen : Malthe Conrad Bruun, senere debute
rede med sine revolutionsglødende digte. Gerhard 
Faye skrev ikke så få digte, og de skaffede ham me
gen agtelse og gav ham selv tilfredsstillelse i hans 
trang til selvudfoldelse. Men et fordelagtigt tilbud 
om at blive huslærer på Falster var for fristende, da 
han økonomisk var dårligt stillet. Disse 4 år som 
huslærer i den naturskønne egn blandt muntre, in
teressante mennesker blev til stor hjælp for ham. 
løvrigt udtalte han sig senere med, at han var ueg
net som opdrager og lærer, men om det skyldes hans 
medfødte beskedenhed, skal være usagt. Noget mod
løs vendte han i 1789 tilbage til København, og 
spørgsmålet: hvilken fremtidsvej skal jeg vælge, for
stærkede modløsheden hos ham.

I de år var der brug for jurister i Ostindien, og i 
håb om at finde en sikker livsstilling derude, på
begyndte han det juridiske studium. Allerede året
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efter fik han sin embedseksamen med bedste karak
ter, hvilket blev betragtet som en smuk præstation. 
Men embedet i Ostindien var nu tilfaldet en anden, 
og han blev derfor ansat som volontør i rentekamme
rets kammerkancelli. Her var han kun ét år. En dag 
blev Faye kaldt ind til kammerpræsidenten, grev C. 
Reventlow, og efter en tid at have underholdt sig 
med ham om Falsters store naturskønhed og frugt
bare jord, opfordrede greven Faye til at indgive sin 
ansøgning til den ledige forvalterpost på Vestenborg 
gods. Staten havde lige overtaget dette, og nu mang
lede man en initiativrig mand til at bestyre godset. 
Faye var lykkelig over det fine tilbud, og kort efter 
forelå hans udnævnelse til stillingen.

Efter kun 2 års fraværelse kom Faye nu tilbage 
til den landsdel, hvor han i en årrække skulle få sit 
virkefelt. Han kalder øerne for det yndige land, og 
da han nu atter betrådte Falsters jord, måtte han 
knælende takke Gud for den ham uforståelige gave 
og ønske, at han kunne udføre sit kald til befolknin
gens bedste. Her på Falster gjorde Faye en stor ind
sats for at afskaffe hoveriet, som endnu lammede 
bøndernes udviklingstrang og gjorde dem forarmede. 
Han fik de store gårde udparcellerede, men dette 
blev ofte misforstået af egnens godsejere, som følte 
jorden brænde under sig ved at se forandringen fra 
fæstebønder til selvejere. Det udviklede sig endog så 
vidt, at man anlagde proces imod ham, men ved klog
skab vandt han den og fik derved oprejsning.

Efterhånden blev flere godser lagt ind under Fayes 
dygtige ledelse, og staten kunne kun med tilfredshed 
se den store fremgang i hans distrikter. Samtidig på
begyndte han sine plantnings- og træforædlingsfor
søg, som i høj grad kronedes med held.
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I 1794 giftede han sig med Kassa Stockfleth — en 
datter af stiftslandinspektør Stockfleth i Nykøb. F. 
Hun var født på Samsø i 1775, og da hun da var 
purung, så Faye hende ved en høstfest, hvor hun for
klædt som bondepige virkede så charmerende på den 
lidt stive amtsforvalter Faye, at han kort efter et 
besøg hos forældrene erholdt hendes hånd og hjerte, 
og at Kassa samtykkede, stod at læse i hendes strå
lende blik. Ægteskabet var meget lykkeligt. Kassa 
forstod ved sit livsglade sind at kunne sprede det 
tunge, som ofte ville bemægtige sig Fayes sind. Kort 
efter giftermålet blev Faye konstitueret til som amt
mand at skulle bestyre alle landvæsenssager på Fal
ster, og gennem dette arbejde forberedtes han til sin 
kommende amtmandsgerning heroppe i Thy. Resul
tater så han nu af sit arbejde: forarmede bønder 
hævede sig til velstand, moradser omskabtes til blom
strende enge og nøgne overdrev til frugtbart pløje
land. Og venner fik han mange af på grund af sit 
elskværdige væsen.

Da embedet som amtmand i Thisted amt blev op
slået ledigt efter etatsråd Ahrens forflyttelse, søgte 
Gerhard Faye det, og kun 8 dage efter modtog han 
sin bestalling. Rentekammeret udbad sig i den an
ledning et generalregnskab over de 14 års admini
stration af de kongelige godser, og nettooverskuddet 
til kongen viste sig a t blive 6 tønder guld. Nu havde 
Faye tilendebragt sit hverv, men det var med tungt 
hjerte, han forlod den smilende ø, hvis befolkning 
havde vundet så stor en plads i hans hjerte. I tak
nemmelig erindring om hans værdifulde virksomhed 
for land- og skovvæsenet rejste befolkningen ham en 
smuk mindestøtte i Gåbense skov.
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Den 29. sept. 1805 ankom Faye her til amtet. Han 
glædedes over de store vidder og kuplede høje, men 
han savnede træerne til at bryde linien. Vejene var 
halsbrækkende og alt for smalle for hans brede rejse
vogne. Da man nåede til amtsgården i Thisted, var 
bohavet endnu ikke ankommet, og således måtte hele 
familien overnatte i rejseklæderne. Den første tid var 
ikke lystelig, idet kontorpersonalet havde taget plads 
andet steds, og kun en 70-årig mand var tilbage. De 
økonomiske kår for en amtmand var dengang dår
lige, selv med den største sparsommelighed kunne 
lønnen ikke strække til, og den opsparede kapital 
svandt hurtigt ind. Lykkeligvis fik Faye et løntillæg 
på 500 rigsdaler årlig, ellers var det endt galt. De 
økonomiske kår i amtet forværredes ved krigens ud
brud, så ejendommene måtte pantsættes.

Noget af det første, Faye tog fat på, var at få 
vejene forbedrede, idet de en stor del af året var gan
ske ufremkommelige. Men hvem skulle anlægge de 
nye veje? Faye delte arbejdet ud til bønderne, som 
i begyndelsen var modvillige overfor det nye hoveri
arbejde, som de kaldte det, men efterhånden indså 
de, hvilket gode det var med faste, velholdte veje. 
Sammen med vej inspektør Thagård gennemførte 
Faye sin vej plan, og hovedvejene blev efter datidens 
forhold fortræffelige.

Fiskeriet ved fjord og hav havde også Fayes var
meste interesse, og han var med til at gøre denne 
næringsvej til en rig indtægtskilde. Visse stridig
heder angående fiskemetoden blev bilagt, og dette 
erhverv kom i støt udvikling mod lysere tider for 
fiskerbefolkningen. Aktuel blev også beskyttelsen af 
vestkysten i krigens urolige periode. Der blev opret-
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tet et skyttekorps pâ 400 mand, som alle var bevæb
nede. At det havde sin betydning og berettigelse 
viste sig i 1808, da afdelingen i Ræhr reddede brig
gen »Peter og Anna« fra fjendens vold. Senere op
rettede Faye 3 batterier ved Klitmøller og 4 i Vigsø 
bugt og befæstede dem med kanoner og svingbasser. 
De gjorde så god fyldest, at kun ét skib det år blev 
taget ved kysten. Faye fik for dette kongehusets til
fredshed og tak. Under krigen måtte thyboerne sende 
proviant til Sydnorge, og Faye blev således på én 
gang: spækhøker, slagter og general (citat!). Det 
var ingen let opgave, men i 7 år blev det gennemført, 
og en hungersnød blev afværget.

Faye viser megen forståelse for redningsvæsenet 
ved kysten. Endskønt lovene forbød kystbefolknin
gen at bemægtige sig vrag- og strandingsgods, så 
var den i en sådan armod, at en stranding blev anset 
for at være en lykkelig begivenhed og ved nattetid 
hentede det opdrevne gods. Ved oprettelse af bjerge- 
selskaber med en retfædig fordeling af lodderne op
nåede Faye at få befolkningen til at våge over tyveri 
af vragrester.

Da de fjendtlige tropper i slutningen af krigen var 
trængt ind i Holsten, blev hvert amt beordret til at 
skulle opretholde en legion af ryttere. Faye var hand
lingens mand ; selv gav han 1000 rigsdaler til formå
let samt fuld ekvipering til en rytter. Egnens og 
byens formuende mænd fulgte det gode eksempel, og 
8 dage efter stod 150 ryttere opstillet på torvet i 
Thisted, men de kom dog ikke afsted denne gang.

Skolevæsenet havde også Fayes store interesse, ja 
— man kan næsten sige kærlighed. Da den betyd
ningsfulde lov af 29. juli 1814 kom, udførte han et
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beundringsværdigt arbejde for at skaffe sognene 
bedre skoleforhold, og de små, usunde og lavloftede 
lokaler blev afløst af mere rummelige og lyse skole
stuer. Ofte besøgte Faye skolerne for at påse, at alt 
var, som det skulle være. Det var også ham, der ud
kastede planen om et seminarium i Snedsted og fik 
det oprettet i 1812 i præstegården. Det blev for egnen 
et åndeligt kulturcentrum, hvor mange dygtige skole
folk fik deres uddannelse, bl. a. skaberen af den dan
ske højskolebevægelse, Kristen Kold. Senere blev se
minariet flyttet til dets nuværende plads i Ranum. 
Amtmand Faye startede også en teknisk skole i Thi
sted, idet han i 1827 oprettede en såkaldt søndags
skole for byens unge håndværkere med undervisning 
i regning, geometri, tegning, historie, skrivning og 
geografi.

En af Fayes store fortjenester var oprettelsen af 
et bibliotek i Thisted. Med kongelig sanktion stiftede 
han i 1807 et offentligt bibliotek under navnet: Det 
thylandske Provincial Bibliotek. I en indledning til 
statutterne påvises dets betydning for »den til vi
den opdragne embedsmand, den tænkende borger, 
kort sagt enhver, som ønsker ikke alene at være et 
nyttigt, men også et dannet medlem af selskabet«. 
Medlemmerne betalte 3 rigsdaler om året. medens 
afgiften for degne, skoleholdere og enkelte mænd af 
bondestanden nedsattes til 1 rdl. Medlemmerne skulle 
sørge for at lægge karduspapir om de lånte bøger. 
Biblioteket rejstes og blev drevet ved frivillige bi
drag. Bogbestanden talte ca. 1600 bind. Samme år 
(1807) oprettede Faye et par sygestuer i Thisted til 
afløsning af en privat klinik, som en af lægerne 
havde indrettet i 1790’erne
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Faye havde også medført stor interesse for land
brug, skovvæsen og havedyrkning fra sin Falstertid. 
Han var medvirkende til, at afløsningen skete fyl
dest, så der dannedes adskillige selvejergårde. Lige
ledes afløstes de forældede dyrkningsmetoder med 
mere moderne. Det skyldtes selvfølgelig ikke blot 
Faye, men en række betydelige mænd, som gik ind 
for sagen. Men amtmand Faye var utrolig virksom. 
Man fortalte, at han var den første heroppe, der lagde 
kartofler i åben mark, og dermed overbeviste land
mændene om, at det var et godt næringsmiddel. Hør- 
og hampavlen fik også stor udbredelse, og i nærheden 
af Thisted oprettedes en fabrik, hvor hørren behand
ledes. For plantningssagen gjorde Faye et mesterligt 
arbejde, og plantagen i Thisted var oprindelig en 
planteskole, hvorfra egnens beboere kunne hente 
træer til udplantning. Den blev anlagt i 1821.

Midt i travlheden kunne Faye dog ikke overdøve 
digtertrangen, og et udslag af hans gode evner i den 
retning foreligger fra 1817. Da fejredes reforma
tionsfesten i Thisted kirke, og Faye havde til lejlig
heden forfattet en kantate, som blev afsunget af me
nigheden. Jeg skal citere første og sidste vers:

Lyset slukkes — solen blegner, 
kraft og ungdom svinder hen.
Løvet falmer — egen segner 
mod sin barndoms grav igen.
Men af graven atter stiger 
livet i fornyet vår.
Søvnen brydes — døden viger 
og en ny natur opstår.

Trygt på Zions høje tinde 
skal din kirke evigt stå;
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himlens hære skal forsvinde, 
jordens herlighed forgå.
Men din almagt og din ære 
og dit rige står endda, 
lovet, priset, takket være 
du, vor Gud — halleluja.

*

I årene 1822—23 indleverede amtmand Faye sine 
litterære arbejder til bogtrykkeren. De udkom i 4 
dele, hvoraf »Kærminderne« indeholder de smådigte, 
der endnu var i behold. 2. del var et sørgespil i 5 
akter: »Clementine og Porcella«, og 3. og 4. del hed 
»Panurgio«, to bind myter af poetisk og filosofisk 
art.

Fortalen til digtsamlingen kaster lys over denne 
dygtige, gennemdannede og beskedne mands hele ka
rakter og tænkemåde. Sjældent har man hørt en 
mand udtale sig klogere og dybere om sin egen ger
ning. Jeg gengiver nogle enkelte linier af fortalen: 
»For Dem, mine ædle herrer, der i offentlige blade 
har gjort mig den ære at nævne mig blandt Dan
marks hensovede digtere, vil det synes underligt at 
se mit genfærd opstige af sin grav for at nedlægge 
en eneste markblomst på musernes alter«. Faye skil
drer derefter det rundelige mål, han i en årrække 
nød af modgangens bæger, så harpen blev forstemt, 
og det er i den periode, han tilintetgør mange af sine 
digte. Derefter indtrådte en lykkeligere tid med me
get arbejde og, og »den bløde digtertone« blev om
byttet med embedsmandens kolde og knudrede sprog, 
hvorved »de fornærmede muser flygtede«. Men hel
digvis vendte de tilbage og rakte ham den bort- 
slængte harpe. Faye kalder sine digte for »en tabt
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blomst af den urtekost, som engang flettedes i det 
norske selskab«. — Der har været en krise i hans 
liv, hvor han kæmpede mellem at give efter for kun
stens muse eller overgive sig til embedsmandens op
slidende virksomhed. Dog — han blev et lykkeligt 
menneske.

Nogle af digtene har en ewaldsk klang, f. eks.:
I hellige lunde,
hvis smeltende skønhed udbrede
i sorgfulde stunde
en stille, højtidelig glæde,
som venlig tilsteder
den olding, der græder,
at klage sin sorg og tømme sin nød
i eders medlidende skød.

Jeg her fra det svale, 
letbævende espeløvs skygge 
ser solen dale
bag bjergenes blålige rygge.
Tusmørket omringer
med tågede vinger
mit svajende løv, og den susende sø
omfavner min ensomme ø.

Til sin Kassa skrev han et kærlighedsdigt :
O, du som skænktes mig af Gud, 
som binder mig med bløde rosenkæder 
til livet og dets stille glæder — 
til evigheden selv: Min elskede — min brud.

Maria Stuart har han rejst et smukt minde i dig
tet: »Forglemmelsens kilde«. Her hedder det bl. a.:

Her glemte du, Maria, dine fejl 
og al den kval, din ungdoms letsind skabte; 
nu vandrer du ved kildens klare spejl 
og leger med den krone, som du tabte, 
og smykker dine lokker med
et diadem fra sorgens blomsterbed.

*
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Karakteristisk er også digtet fra kongens fødsels
dag og fredsfesten d. 28. jan. 1814. Slutningsverset 
lyder således:

Trofaste Norge — Elskte land!
Modtag fra Danmarks fjerne strand 
vort ømme afskedsminde.
Velsignelser omringe dig — 
bliv stor i held, i dyd og krig, 
men aldrig Danmarks fjende.
Held — held — farvel, 
tårer fælde — dine fjelde.
Dana sukker — Skæbnen tavs sin rulle lukker.

Clementine af Porcella — et dramatisk værk, men 
noget tørt. Det dramatiske er ikke Fayes stærke side. 
Stoffet er hentet fra den franske revolutions blodig
ste periode.

»Panurgia« er et mærkeligt arbejde — et forsøg 
på i poetisk form at skildre verdens tilblivelse og den 
første menneskeslægts historie. Faye træder her 
fremfor offentligheden som den frittænkende ratio
nalist. Mosebøgerne er en art mytologi, og hans Kri- 
stusskikkelse savner det højt guddommelige præg. 
Steen St. Blicher skriver i et brev fra 1826 sin ær
lige mening om Panurgia: »Et fantasifuld digtning 
i et rent, blomstrende sprog med mange dybder, men 
almenlæsning bliver det aldrig«. Den norske littera
turkritiker Alf Harbitz har i en lang artikel rejst 
amtmand Faye et smukt minde, hvori han fremfører 
den påstand, at kritikeren Molbech gennem sin dår
lige anmeldelse af Fayes arbejde i »Dansk Littera
turtidende« (1827) har hovedparten af skylden for, 
at hans navn som digter er glemt. Alf Harbitz slut-
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ter sin artikel med følgende ord: Lad nu Gerhard 
Faye få sin plads i vor litteraturs historie.

Ligesom Faye var en frisk og initiativrig mand i 
sit embede, således var han til opmuntring i sit hjem. 
Det er vel ikke for meget at sige, at han var elsket 
af høje og lave, i by og på land. Den talrige venne
kreds, som samledes i hjemmet, nød godt af fru Kas
sas smilende og yndefulde væsen og Fayes livfuld
hed. Der var 6 børn i ægteskabet, men to af søn
nerne døde ret tidligt. Den ældste søn beklædte em
bedet som overkrigskommissær og byskriver i Thi
sted — han døde i 1842.

Som den dygtige embedsmand, Faye var, vandt 
han kongehusets agtelse og hæder. I 1809 udnævntes 
han til Ridder af Dannebrog, i 1827 Dannebrogs
mand, i 1829 til konferentsråd og i 1840 til Komman
dør af Dannebrog. Kort før sin død holdt han sit 
50 års embeds jubilæum, og ved denne lejlighed til
lagdes han rang med stiftamtmænd. Det var den 
10. aug. 1841. Både land og by var mødt op med store 
gaver, bl. a. en kostbar sølvthemaskine, to bordopsat
ser og et par smukke kørehopper. I sange, taler og 
breve hyldedes den afholdte amtmand. Byens og om
egnens damer overrakte Faye en pragtfuld, broderet 
lænestol med fodtæppe. Om aftenen var plantagen 
illumineret, og man festede lige til den lyse morgen.

Fayes kræfter ebbede stille ud, og den 11. marts 
1845 døde han stille og roligt. Der var oprigtig sorg 
over hans bortgang, og af referater kan man tydeligt 
spore egnens hengivenhed for den afdøde amtmand. 
E t noget naivt, men velment digt læste man senere 
i »Den nordcimbriske Tilskuer«. Det bærer overskrif
ten: Tanker ved Gerhard Fayes lig.
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Så har vor gamle amtmand bogen lukket 
og sagt sit kære Thy og Mors farvel; 
nu fra hver bondes hjerte stiger sukket 
til stjernehimlen for hans sjæleheld.
Han var glæde her — så mange, som vi vare, 
nu glæde Gud ham hist iblandt de vises skare.

Og 3. vers:
O, hør vor bøn — o Gud — du eviggode — 
den ædle olding var os jo så kær!
Giv du ham hist en eller anden klode 
at styre, som han styred amtet her, 
og da engang, når vores tid er omme, 
så lad os til vor gamle amtmand komme.

*

Begravelsen fandt sted den 25. marts under stor 
deltagelse og megen ceremoniel. Talrige af amtets 
verdslige og gejstlige embedsmænd foruden store 
skarer af borgere og bønder var mødt op for at stede 
deres afholdte ven til hans sidste hvilested.

Både i sørgehuset og i kirken var der pyntet så 
smukt som muligt. Hele byen bar præg af højtidelig
heden. I kirken talte stedets sognepræst, provst Mar
cus Michelsen, og et mandskor ledede sangen. Efter 
højtideligheden nedsattes liget i den gravhvælving, 
der var indrettet på byens nye kirkegård.

Befolkningen rejste en mindestøtte i plantagen af 
den afholdte amtmand.



Amtsforvalter

JE N S  H A N S E N
Af H. STØVRING-NIELSEN

1ÅRET 1719 gav Karen Christensdatter, afgangne 
amtsforvalter Jens Hansens enke, 50 rigsdaler 

til Thisted kirke. Efter indskriften på hans epita
fium i kirken skulle herimod hendes og den sa
lige mands begravelsessted altid forblive ved hendes 
mands familie. Legatet skulle efter enkens død for
lods udtages af hendes stervbo1)-

Epitafiet er forlængst forsvundet fra kirken, men 
et varigere mindesmærke over Jens Hansen er be
varet i den lange række af regnskaber for Dueholm, 
Ørum og Vestervig amter, som han har efterladt sig. 
Når der skal gøres et forsøg på at belyse hans per
son, må stoffet dertil først og fremmest hentes i 
disse regnskaber og deres bilag, da der til trods for 
den betroede stilling, han i 45 år beklædte, ellers kun 
findes få oplysninger om ham. Da Jens Hansen hører 
til de mænd, der indtager en central stilling i lands
delens historie, vil det være naturligt at samle det 
endnu levnede stof, der kan tjene til forståelse af 
hans personlighed, hans arbejde og hans tid.

Efter enevældens indførelse i 1660 foregik der 
store omvæltninger i administrationen. De kongelige
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len omdannedes til amter, og lensmændene afløstes 
af amtmænd, under hvis tilsyn der ansattes konge
lige amtsskrivere, senere kaldet amtsforvaltere, som 
skulle forestå det administrative arbejde, inddrive de 
kongelige indtægter i penge og naturalier, besørge 
dem opbevaret og efter ordre afleveret på behørige 
steder samt aflægge årligt regnskab til det kongelige 
rentekammer. Der hengik dog en halv snes år, før den 
nye ordning fik sin endelige form. I de første år hvi
lede ansvaret for oppebørselen af indtægten og af
læggelsen af regnskabet på amtmanden. Men dette 
ansvar overførtes efterhånden til amtsskriveren, der 
blev amtets egentlige administrator, mens amtmands
stillingen nærmest kun blev af repræsentativ art og 
ofte blev givet som en belønning til fortjente mænd.

I Dueholm, Ørum og Vestervig amter aflagde de 
tre amtmænd i tiden 1660—64 hver for sig regnskab 
for det dem betroede amt. Til at føre regnskabet 
havde hver af dem en fuldmægtig, der tillige var 
skriver og ridefoged for krongodset i amtet. I Ørum 
amt var Niels Lassen skriver og ridefoged indtil 
1661, i Vestervig amt til samme tid Peder Pedersen 
Brønsdorff. Hvem der i de næste tre år har ført 
regnskab i disse to amter vides ikke med sikkerhed, 
da regnskaberne er gået tabt, hvorimod der for 
1661—64 er bevaret meget fyldige jordebogsregn
skaber for Dueholm amt, ført af Søren Lauridsen.

Efter at krongodset i Thy og Mors med henimod 
halvdelen af amternes samlede hartkorn var solgt, 
og administrationen derved var blevet mindre om
fattende, forenedes de tre amter under en amtmand 
og en amtsskriver. I tiden 1664—1794 bibeholdtes be
tegnelsen »Dueholm, Ørum og Vestervig amter«.
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I det første års tid efter amternes sammenlægning 
synes Nykøbing at have været sæde for administra
tionen. Amternes første skriver, Mikkel Langballe, 
senere ejer af hovedgården Nebel i Vester Vandet 
sogn, underskrev 1664—66 regnskaberne i Nykøbing. 
Når denne by således en kort tid kom i forgrunden, 
kan dette skyldes, at Ørum og Vestervig med kron
godset i Thy solgtes i 1661, mens Dueholm Kloster 
med gods først blev solgt 1664. Da kong Frederik den 
Tredje den 3. april 1662 gav Jørgen Seefeld til 
Visborggaard fornyet lensbrev på Dueholm Kloster, 
gjorde han i brevet denne tilføjelse: »Herforuden 
ville vi nådigst, at du på vores vegne skal have in
spektion med Ørum, Vestervig, Skarpenberg og 
Lundegaards gods, som vi afhændet haver, og os 
derudi vores kgl. højhed og regalier tilbørligen i agt 
haver, så os derpå intet formindskes udi nogen må
der, særdeles have tilbørlig opsigt, at de påbudne 
contributioner betimelig og udi rette tid vorder er
lagte og fremkommer, såsom du agter at være be
kendt.«

At Jørgen Seefeld har efterkommet den kgl. be
faling, ses bl. a. af en post i Dueholms jordebogs- 
regnskab for 1662: »Er gået til bekostning på jorde- 
bøgerne over Mors og Thy, hvilke efter hans maje
stæts nådigste befaling til den 1. august skulle og 
blev udi rentekammeret indleveret, 12 Rixdl.«. Det 
drejede sig om jordebøger til brug ved udarbejdelsen 
af den første matrikel (1662). Denne matrikel blev 
udarbejdet af skriverne ved de tre amter.

Mikkel Langballe fungerede som amtsskriver til 
1667, da han afløstes af Christian Mortensen Lelius, 
der 1669 blev borgmester i Thisted. Efter ham fulgte
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til 1671 Thomas Pedersen Barfoed, der 1662 også 
boede i Nykøbing og allerede da virkede som skrive
rens medhjælper.

Den foran omtalte nye ordning i amternes admini
stration var gennemført overalt i landet, da der den 
26. maj 1671 udstedtes en lang række bestallings
breve med instruks for amtmænd og amtsskrivere, 
dels nyansatte, dels allerede fungerende, der nu ende
lig fik afstukket klare linier for deres embedspligters 
omfang. Med virkning fra 1. maj ansattes Jørgen 
Friis til Kragerup og Lindholm som amtmand og Jens 
Hansen som amtsskriver for Dueholm, Ørum og Ve
stervig amter.

Amtmanden boede på Thisted Bispegaard2), hvor
imod amtsskriverens bolig med skrivestue og rum 
til skattekornet lå inde i byen. »Udi Tisted holdes 
amtsstuen for Dueholm, Ørum og Vestervig amter i 
det hus, hvor amtsforvalteren bor, som på Resens 
kort kaldes Peder Madsens gaard og have. Her er 
også magasiner til kornvarer«3).

Amtsskriverens stilling var en besværlig og meget 
krævende post, og vanskeligere blev den, efterhån
den som nye instrukser stadig forøgede arbejdet og 
skærpede kontrollen dermed4). Til forståelse heraf 
tjener følgende oversigt over hans vigtigste embeds
pligter :

Han skulle modtage alle skatter i penge og korn, 
opbevare dem forsvarligt og efter ordre besørge dem 
afleveret på de behørige steder,

ligeledes modtage landgilde i penge og proviant og 
andre indtægter af kongens gods i amterne,

inddrive restancerne, eventuelt ved militær ekseku
tion, og hvis dette ikke frugtede lade godset tildømme 
kongen,
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hvert kvartal levere de indkomne penge til land
kommissæren (i Viborg, Aalborg eller Aarhus),

efter amtmandens attestering betale alle omkost
ninger angående kongens gods og rettigheder,

sørge for bevarelsen af kongens jordegods og for 
en retfærdig fordeling af arbejdet mellem bønderne, 

lade landgilden på krongodset ansætte efter høsten 
af dertil udvalgte bønder og besørge det ansatte ind
drevet, om han ikke selv ville gøres ansvarlig for be
talingen,

med amtmandens billigelse give kronens bønder 
skattenedsættelse, om det var nødvendigt for deres 
förbliven ved ejendommene.

Som ridefoged på kongens gods skulle amtsskrive
ren under amtmandens kontrol bortfæste ledigt gods 
samt tiender,

medvirke ved handel med vrag og føre regnskab 
dermed,

rejse tiltale til dom og straf over lovovertrædere,
føre en autoriseret skifteprotokol,
følge med de marcherende tropper gennem am

terne og påse, at de ikke forulempede bønderne samt 
skaffe disse vederlag for tilføjet overlast,

opkræve skatterne af det proprietærgods, som 
godsejerne ikke selv ønskede at opkræve skat af5).

Regnskabet over skatterne (kontributionsregnska- 
bet) skulle hvert år sluttes til nytår, regnskabet over 
krongodset (jordebogsregnskabet) til 1. maj. Der
efter skulle det inden 14 dage være attesteret af amt
manden og inden 2 måneder være indsendt til land
kommissæren i Jylland, der besørgede det indsendt 
til revision i rentekammeret.

Bilag til alle indtægts- og udgiftsposter skulle med-
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følge ligesom genparter af fæstebreve og skifter på 
kongens gods. Med jordebogsregnskabet skulle følge 
en redegørelse for ejendommenes tilstand (bygninger 
og besætning).

I Jens Hansens senere år fik det skriftlige arbejde 
en betydelig forøgelse, hvoraf kan nævnes årlig ud
arbejdelse af en fuldstændig jordebog over kongens 
gods og specifikation over indtægt ved græsleje på 
kronens øde gårde, for hver enkelt gård bilagt med 
et tingsvidne.

Amtsskriveren måtte ikke forlade de ham betroede 
amter uden rentekammerets eller amtmandens vi
dende, og under lovlig fraværelse skulle han have en 
fungerende fuldmægtig.

Årene 1671—80 var uden tvivl de lykkeligste i 
Jens Hansens levetid. I disse år grundlagdes hans 
indgående kendskab til amternes ca. 4000 ejendomme 
og deres beboere, og hans forståelse af bøndernes 
vanskelige kår gav sig snart til kende, idet han hæv
dede, at en nedsættelse af en bondes ydelser var at 
foretrække frem for hans økonomiske ruin. Denne 
kurs holdt han gennem hele sin embedstid, omend- 
skønt den bragte ham selv både ubehageligheder og 
tab af penge. Man vil bedre kunne forstå ham, når 
man betænker, at hans anskuelse er modnet i en tid, 
da den økonomiske tilstand blandt bønderne var så 
slet, a t man hverken før eller siden finder sidestykke 
dertil. I Thy og Mors var omkring 1680 ved sand
flugt ca. 1500 td. hartkorn og ved øde gods ca. 1000 
td. hartkorn sat ud af spillet. Den efterfølgende tid 
gav Jens Hansens opfattelse medhold, og de lempel
ser, der opnåedes ved bestræbelserne på a t besætte 
de øde gårde, førte til, at øde gods her i amterne ikke 
senere fik betydende omfang.
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Jens Hansens forhold til amtmand Jørgen Friis var 
tilsyneladende det bedst mulige. Der findes ikke an
tydning af gnidning mellem dem. Amtmanden lod 
med sin skyldige korte påtegning regnskaberne pas
sere. Ved revisionen i rentekammeret fik Jens Han
sens første årgange af regnskaber påskriften: »I 
dette regnskab er intet at bemærke«. Det er ikke 
mange amtsskrivere, der kan rose sig af en sådan 
påtegning af deres regnskaber. I det hele taget frem
går det af det til rådighed værende stof, at Jens Han
sen i den nævnte halve snes år, 1670erne, med frie 
hænder administrerede de tre amter og kun følte 
ansvar over for sin herre og konge, Christian den 
Femte, der havde betroet ham hvervet. I samme tids
rum blev han gift og grundede det hjem, hvori hans 
mange børn voksede op. Hjemmets omgangskreds 
var flere af omegnens præster, forpagtere på hoved
gårdene, byens borgmestre og rådmænd samt hans 
kones familie, således som det fremgår af børnenes 
fadderlister.

Amtmand Jørgen Friis døde 26. februar 16806), 
og 27. marts samme år udnævnte kongen hans efter
mand, Jørgen Skeel Due til Sønderskov og Hegnet, 
der kort tid efter flyttede ind på Thisted Bispegård. 
Ved kongebrev af 5. juni 1680 fik Enevold Kaas til 
Lyngholm og Niels Lange til Kølbygaard befaling til 
at overlevere amterne med tilhørende breve og doku
menter til den nye amtmand. Beretningen om denne 
højtidelige handling, som fandt sted 18.—22. januar 
1681, virker helt »holbergsk« under de snævre for
hold i den lille købstad, der nogle år senere med 
hekseaffæren virkelig gav vor store komedieskriver 
stof til et stykke.
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Den 18. januar sattes kommissarialretten på Thi
sted Bispegaard, »hvor amtmanden holder hus«, og 
kongens befaling om overleveringen blev allerunder
danigst oplæst af herredsfoged Jens Lauridsen i over
værelse af amtmanden samt byens borgmester og 
råd. Man besluttede dernæst at indkalde kongelig 
majestæts amtsskriver Jens Hansen, for a t han kunne 
aflevere de fornødne dokumenter og papirer til amt
manden. Men nu meldte den første vanskelighed sig, 
eftersom »intet trøgt papir var a t bekomme, hvorpå 
samme indkaldelsesseddel kunne skrives, hvilket 
efterskrevne attest beviser:

Eftersom ved hr. Laurs Borre velbårne mand Jør
gen Skeel Due har bud hos mig om stemplet papir 
af de sorter 9, 10 og 11, så er her intet, men jeg har 
bud efter det i Viborg. Så snart jeg det bekommer, 
skal hans velbårenhed bekomme, hvad han deraf be
høver. Datum Thisted den 18. januar 1681.

Morten Andersen, egen hånd.«

Så besluttede de gode mænd at skrive til Jens Han
sen på »slet papir, eftersom han sig ikke ville be
kvemme, efter ofte til ham gjorte ansøgning, at com- 
parere« (komme til stede). De to kommissærer til
skrev Jens Hansen og bad ham skriftlig tilkendegive, 
om han var villig til samme dag at komme til stede 
i amtmandens residenssted, Bisgaard, og aflevere, 
hvad amtmanden kunne tilkomme efter bestallings
brevet. To mænd blev sendt af sted med brevet, og 
nogen tid efter vendte de tilbage med Jens Hansens 
svar, sålydende:

»Til tjenstlig svar meldes de gode mænd commis- 
sarier ved disse tvende udskikkede, at hvis (hvad)
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breve og dokumenter amterne vedkommende, som 
mig af salig Jørgen Friises frue er blevet tilstillet, 
findes her på amtstuen samt og registret, når de 
gode mænd behager dem efter hans kgl. majestæts 
allernådigste befaling at lade annamme. Det er nu 
på den allertrangeste tid, både med kvartal- samt 
familieskattens oppebørsel, så hverken jeg eller min 
tjener har tid og lejlighed nu at kunne møde i Bis
gård, men dersom det ikke falder de gode mænd be
lejligt samme dokumenter her at ville lade annamme, 
skal jeg dem efter begæring ved min tjener i mor
gen tidlig, såfremt her ellers kan blive så megen tid 
og respit for almuens overløb med skatterne, udi Bis- 
gaard lade levere. Thisted ut supra.

De gode mænd commissariers tjenstvilligste tjener.
Jens Hansen.«

Den kgl. befaling om, at forretningen skulle »gives 
beskreven«, tog man så bogstaveligt, at endog de to 
mænd, der dagen igennem sendtes »fra Herodes til 
Pilatus«, med deres underskrifter måtte bevidne de
res andel i handlingens forløb:

»Efter at vi underskrevne efter de gode mænd 
commissariers begæring har bekommet af amtsskri
veren ovenskrevne svar, var vi atter derhen skikket 
for at fornemme, om amtsskriveren ville møde på 
Bisgaard i morgen tidlig kl. 8 og aflevere amternes 
breve og dokumenter, og svarede han ligesom oven- 
skrevet står, at sligt i morgen tidlig skulle efterkom
mes.

Bisgaard, 18. januar 1681.
Christen Nielsen. Niels Christensen.

»Hvor da den 19. januar om eftermiddagen kl.
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ungefähr 2 amtsskriveren efter atter mange bud 
sig endeligen haver indstillet.«

Man gik over på rådstuen, hvor amtmandens be
stallingsbrev blev oplæst »udi amtsskriverens påhør« 
og indført i protokollen, der blev underskrevet af 
Christian Mortensen Lelius, Martin Thomsen, Lau
rids Nielsen og Peder Marcussen. Af bestallingsbre
vet, der indeholder den almindelige instruks om amt- 
mændenes tilsynspligt, skal her kun anføres føl
gende : -------»Sammeledes skal han have tilbørlig op
sigt med, at alle de påbudne contributioner bliver udi 
hans nærværelse og efter rigtig konferering med ma- 
triculen lagte og lignede mellem almuen, såvidt ikke 
af enhver proprietær efter vores allernådigste for
ordning bliver indsamlet, så at ingen urigtighed eller 
underslæb af amtsskriveren derudi begås«. Hvad der 
heri er sagt om amtsskriveren, er en lige så selv
følgelig som nødvendig følge af de erfaringer, man 
i mange af landets amter havde gjort. Der hentydes 
i dette tilfælde på ingen måde til Jens Hansen og 
hans embedsførelse, og man kan vanskeligt tænke 
sig, a t han kunne føle sig såret af en så almindelig 
formular.

Der blev nu fremlagt en memorial, forfattet af 
amtmanden, der heri havde opskrevet en lang liste 
over, hvad han forlangte overleveret. Af de mange 
numre anføres her kun nogle få, som i denne forbin
delse er af betydning:

1. Først begæres alle kgl. missiver (breve) og be
falinger,

2. samt en specifikation derpå, som af sal. velb. 
Jørgen Friises frues hånd er udgivet og amts
skriveren leveret.
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3. Alle tingbøger og tingsvidner til 1. januar 1680.
4. Den først indrettede matricul, såvel i Mogens 

Kruses tid som i min formand, sal. velb. Jørgen 
Friises tid, hvilke uden tvivl amtsskriveren må 
have til sig annammet.

5. Den nye matricul, som efter hans kgl. majestæts 
allernådigste befaling af amtsskriveren er ind
rettet.

6. Commissariernes forretning om afslag for sand
flugt.

7. En jordebog over alt kgl. majestæts jordegods.
8. En fæstebog på, hvad af samme gods er bort

fæstet.
9. En specifikation på det, som er opstrandet.

16. En vidimeret copi af hr. amtsskriverens bestal
lingsbrev.

17. En specifikation på alle kgl. betjente.
18. Forklaring om bøder og sagefald og andre uvisse 

indkomster.
19. Fortegnelse over inventaret på amtsstuen.
20. Kgl. majestæts jern til fanger straks at leveres, 

eftersom det behøves at bruges.

Amtmanden slutter sin memorial med en begæring 
om, at kommissærerne nu vil holde amtsskriveren 
til at aflevere alle de opførte numre. De anmoder i 
en skrivelse kgl. amtsskriver »sligt at overlevere, og 
ombedes venligen hr. amtsskriver at ville behage sig 
dermed i morgen på Bisgaard at indfinde eller sig 
på posterne erklære«. Herpå giver Jens Hansen dette 
svar:

»På denne velbårne hr. cancelliråd og amtmand
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Jørgen Skeel Dues memorial og udgivende gives til 
ydmygeligt svar og erklæring, at jeg efter hans kgl. 
majestæts allernådigste befaling, hvoraf de kgl. com- 
missarier mig vidimeret copi har ladet tilstille, udi 
Bisgaard har ladet overlevere alle kgl. missiver og 
forordninger samt alle tingbøger tilligemed matricu- 
len, som sal. velb. hr. amtmand Jørgen Friises enke 
til mig har ladet levere, hvorpå rigtig nummereret 
ekstrakt og specifikation under hendes velbårenheds 
hånd følger. Videre har jeg ej til at svare; ej heller 
er mig videre blevet leveret. Hvad de øvrige poster 
belanger, så er en del af den beskaffenhed, hvilket 
jeg formoder, de gode mænd commissarier og vil selv 
eragte, at jeg ej kan svare dertil, ej heller vedkom
mer det mig dertil at svare uden for så vidt kgl. 
interesse samt skatternes oppebørsel og andre ind
komster er angående — hvorfor på behørige steder 
efter mig tilkomne instruktion og de ordre, jeg til
børlig har, rede og regnskab skal blive aflagt. Det 
uden husbond øde gods, som kgl. majestæt for re
sterende skatter er tildømt og hjemfalden, derom er 
til rentekammeret indsendt udførlig efterretning og 
forklaring tilligemed den nye forfattede matriculs- 
ekstrakt. Så snart jeg får de høj respektive herrers 
ordre om, hvorledes dermed fremdeles skal forhol
des, og om det således kan blive approberet og an
taget, skal hr. amtmand derom al fornøden efterret
ning bekomme, desligest skal også, så snart kvar
talen er til endelighed, rigtig genpart af commissa- 
riernes forretning blive afleveret. Originalen behøves 
til videre konferering med regnskaberne på rente
kammeret at indleveres.

— Formoder, de gode herrer commissarier dette
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mit svar og erklæring i bedste mening optager. Næst 
guddommelig beskærmelses erønskelse forbliver de 
velærede og velbyrdige hr. commissariers ydmyge 
tjener. Thisted d. 20. januar 1681.

Jens Hansen.

De to kommissærer kunne nu, omend med et suk, 
slutte forretningen:

»Og som kgl. majestæts amtsskriver Jens Hansen 
ikke videre fra sig til dato har villet levere, end som 
herover findes indført, som dog hr. amtmand nød
vendig sig til efterretning burde have været følg
agtig efter hans memorial, ved vi ikke videre udi 
denne commission at kunne forrette ; formoder såvidt 
os muligt er i dybeste underdanighed hans kgl. maje
stæts allernådigste befaling at have efterlevet. Det 
øvrige henstiller vi til hans eksellence von Støcken7) 
og de gode herrer udi hans kgl. majestæts cammer- 
collegium deres gunstige ordre og disposition. Datum 
Bisgaard d. 22. januar 1681.

Og som intet stemplet papir nu her i byen er at 
bekomme, så testerer vi, at dette er en rigtig gen
part af vores til hr. amtmand velb. Jørgen Skeel Due 
overleverede forretning.

En vold Kaas Niels Langhe
egen hånd Gundesen

Med Helvig Sophie Urnes register afleverede Jens 
Hansen 405 nummererede breve og dokumenter, 107 
tingbøger8) og »den matrikel, som anno 1671 af sal. 
hr. amtmand Mogens Kruse er forseglet og under
skrevet« (nu i rigsarkivet).

Ved læsning af ovenstående vil man næppe forstå 
og sandsynligvis heller ikke billige Jens Hansens op-
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træden. Det skal derfor bemærkes, at Jørgen Skeel 
Due havde været amtmand næsten et år, da over
leveringen fandt sted, og ved læsning af det efter
følgende vil man forstå, a t han i den tid ikke har 
forholdt sig passiv.

*

Efter Jens Hansens ansættelsesbrev var hans løn 
200 rdl. årlig »uden nogen videre prætention for rej
ser, regnskabers clarering eller i andre måder«. Der 
er dog årlig ført 30 rdl. til udgift for papir og blæk
pulver.

Selv under den tids forhold var det en ringe løn, 
især da han var nødt til at holde medhjælpere, som 
han selv måtte lønne9). Eftersom arbejdet med tiden 
forøgedes, opnåede han da også betydelige forbed
ringer, idet han på forventet bevilling opførte for
skellige godtgørelser, som han i reglen fik lov at 
nyde.

Da krongodset i 1682 ved revisionsdommen havde 
fået en betydelig forøgelse fra Vestervig Klosters 
gods, opførtes således følgende i jordebogsregnska- 
bet for 1681—82:

»På øvrigheds gode behag føres her til udgift for 
forskrevne jordegodses forvaltning og oppebørsel 
dette år, med hvad videre derved idelig forefalder at 
forrette 100 rdl.

Desligest til udgift på en tjener til løn og kost
penge med samme gods, som overalt i herrederne er 
beliggende, at have flittigt tilsyn 50 rdl.10).

For papir og blækpulver dette år ved jordegodsets 
forvaltning forbrugt 10 rdl.«

I 1687 ansøgte Jens Hansen hos kongen om lønfor
højelse:
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»Allernådigste arvekonge og herre.
Eders kongl. majestæt må jeg allerunderdanigst 

tilkendegive, at ved min allernådigst anbetroede 
amtsskriver-bestilling over Tye og Mors, hvilken jeg 
nu 16 års tid betjent haver, falder nu om stunder 
mere at forrette, end jeg med de tjenere og folk, 
som jeg hidindtil holdet haver, kan afstedkomme af 
årsage, at det gods, som eders kgl. majestæt for re
sterende skatter tid efter anden hjemfalder, udkræ
ver idelig tilsyn og besværing, så at dersom jeg frem
deles ej skulle nyde mere end de 200 rdl., som mig 
på det kgl. rentekammer for amtsskriver og ride
fogeds tjeneste årligen er blevet godtgjort, da havde 
jeg ej andet end den endelige ruin at forvente. Beder 
derfor allerunderdanigst, at det nådigst måtte anses 
og nogen forbedring på lønnen mig vorde tillagt, så 
at jeg nogenledes derved kunne subsistere og be
høvende folk til bestillingen underholde, hvorimod 
jeg indtil min dødsstund er eders kgl. majestæts 
allerunderdanigste tropligtigste undersat og tjener.

Tiisted d. 7. maj 1687. Jens Hansen.

Et par måneder efter modtog han svar:
»Vi har af sær kgl nåde bevilget og forundt sup- 

plicanten nu såsom vores amtsforvalter over Mors 
og Tye for hans tjeneste til årlig løn og besoldning 
400 rdl. at regne fra nytårsdag 1686 og så fremdeles, 
som ham udi hans regnskaber må og skal godtgøres, 
hvorimod han ingen videre omkostning for amtsstue
leje, ildebrand og lys samt papir og andre skrive
materialer til udgift må føre. Hvorefter os elskelige
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vores tilforordnede udi cammercollegio sig aller
underdanigst haver a t rette.

København 9. juli 1687.
Christian

/C. Schøller11).

Der var i bevillingen ikke forbud mod godtgørelse 
af rejseudgifter, når skattepengene skulle afleveres, 
og sådanne udgifter blev derfor stadig opført i regn
skabet. Som regel måtte fuldmægtigen af sted. En 
opgørelse fra en sådan aflevering giver et godt bil
lede af datidens rejseforhold:

Rejste den 28. februar her fra Tisted og til Aar
hus, er 18 mil, færgestederne medregnet, såsom isen 
endnu var sådan, a t man kunne køre derover. Givet 
til vognleje fra et skiftested til et andet, thi vejret 
var da meget slemt, af hver mil på deres egen be
kostning med hestefoder og andet, 2 mark, beløber 
6 rdl.

Fortæring undervejs: betalt i logement i Harre, 
hvor jeg kom den første nat, for fortæringen 1 mark 
4 skill. Bedede i Skive, kostede 8 skill.

Anden nat i Viborg, betalt i logementet fortærin
gen 2 mark 8 skill. — Bedede i Høbjerg og fik noget 
mad, kostede 10 skill.

Tredie nat i Voldby, betalt i logement fortæring 
1 mark 4 skill.

Givet og betalt i logementet i Aarhus i 2 nætter 
og 2 dage, såsom jeg, formedelst andre kgl. maje
stæts affærer, commissionen forhindredes med, ikke 
før kunne vorde ekspederet, for fortæring, seng og 
kammer 1 rdl.

På hjemrejsen: imellem Aarhus og Viborg be-
8
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kostede 2 mark, — måtte have logement i Viborg om 
natten, som jeg sildig kom til byen, betalt der samme
steds for fortæring, seng og kammer 2 mark.

Bedede i Skive og fik mad, kostede 1 mark.
Lå i Harre om natten, betalte i logement 1 mark 

4 skill.
Givet af en båd over Sallingsund og for isen at 

bryde, som da var helt farlig, 4 mark.
I logementet i Frydsbrønd på Morsø om natten 

betalt 1 mark 8 skill.
Givet over Vilsund og for tøjet at bjerge og hjælpe 

over isen, som der endnu var så fast, at man kunne 
med stor fare gå derover, 2 mark.

Betalt til vognleje fra Aarhus til Tisted, som kun 
regnes for 16 mil, når sundene ikke er således, at 
man kan køre over dem, fra et skiftested til et andet, 
af hver mil 2 mark, er 5 rdl. 2 mark.

Summa 15 rdl. 3 mark 14 skilling.
Thisted amtsstue, 16. marts 1691

J. Christensen Rodsted.

De årlige pengeskatter udgjorde i regelen omkr. 
30000 rdl. Under den skånske krig (1675—79) steg 
de til over 40000. I krigens tid skulle Jens Hansen 
hver måned levere penge til kommissæren i Aalborg, 
hvorfor der til vognleje og andre udgifter bevilgedes 
ham 1 % af det leverede beløb. Efter krigen reduce
redes det til ï/j %, og han skulle så kun aflevere 
penge 2 gange årlig.

Størst besvær voldte skattekornet. Den samlede 
sum af rug, byg og havre, der varierede efter statens 
behov og efter godsets skatteevne, lå for det meste 
på omkr. 5000 td. Under den store nordiske krig
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(1700—1721) steg kornskatterne stærkt, og i 1711 
nåede de helt op pål7644 td. Til opbevaring af kornet 
måtte Jens Hansen leje loftrum, ikke blot i Thisted 
og Nykøbing, men også i Aalborg, hvortil kornet blev 
fragtet over Løgstør grunde i mindre fartøjer. Det 
var en lang række af skippere, Jens Hansen gennem 
årene fik med at gøre. Ved hvert års regnskab lig
ger en stor bunke af disse skipperes interimsbeviser 
(kvitteringer til Jens Hansen for modtagelse af kor
net ved indskibning), alle med den højtidelige ind
ledning: »I den hellige trefoldigheds navn«. — I 
krigstid skulle fragtbådene sejle i konvoj.

På lofterne skulle kornet røres og kastes, for at 
det kunne holde sig frisk. Hvis det henlå et år eller 
derover, måtte der beregnes 2 % til svind på rug 
og byg og 3 % på havre. I de år, da kornskatterne 
lå højest, blev der i regnskabet fradraget omkr. 400 
td. for svind. Alle omkostninger ved skattekornet før
tes til udgift i regnskabet, indtil Jens Hansen i 1692 
indgik kontrakt herom:

»Vi underskrevne hans kgl. majestæts til Danmark 
og Norge etc. deputerede ved landmilitiens etat har 
til højstbemeldte hans kgl. majestæts tjeneste med 
amtsforvalter ædle Jens Hansen på efterfølgende 
måde contraheret.

1. Skal han annamme skattekornet, som nu se
nest for tilkommende 1693 er påbuden af Dueholm, 
Ørum og Vestervig amter, udi Thisted og Nykøbing 
efter hans kgl. majestæts derom den 6. september 
sidst udgangne forordning, hvilken han i alle måder 
efter dens indhold tilbørligen skal efterleve, såsom 
han dertil agter at svare, og for alting derhen se og 
tragte, at godt og rent korn bliver leveret, hvoraf



436 H. Støvring-Nielsen:

han i det ringeste den halve del for vinteren, som 
nu tilstunder, og resten til ultimum marts eller medio 
april 1693, såfremt vandet er navigabelt, til de an
ordnede steder skal forsende med hans dertil befrag
tede skibsrum, som skal være dygtige og gode og 
med tilhørende folk, skibsredskab og alt andet be
høvende vel forset.

2. Og på det ingen restance af bemeldte kornskat 
hos bonden skulle blive bestående, har han betids at 
give til landkommissæren rigtige specifikationer over 
restancerne, da om eksekution til deres inddrivelse 
uden ophold bliver gjort fornøden anstalt.

3. Til alt forskrevne korns oplag skal han være 
forpligtet til at forskaffe loftsrum på hans egen be
kostning, så og selv svare til alle udgifter, som 
ved udskibningen måtte forefalde, være sig vogne- 
pramme- og sækkeleje, målerløn eller deslige, hvad 
navn de have kan, desligest til hvad undermål, som 
ved udskibningen kunne blive, og i så måde levere 
det altsammen af bemeldte amter, hvor vi det ordi
nerer, godt, dygtigt og forsvarligt korn, og det for
uden nogen bekostning eller undermål hans kgl. maje
stæt derpå at tilregne.

4. Hvor imod på allerhøjest bemeldte hans kgl. 
majestæts vegne vi tilsiger ham hermed udi fragt 
og for alle omkostninger for 1 td. rug, byg eller havre 
til København og Christianssand 22 skilling, Aggers
hus, Frederiksstad og Frederikshald 26 skilling, Ber
gen 28 skilling og til Tronhjem 32 skilling danske.

Hafnia d. 22. november 1692.
P. Brandt R. Meier«
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Hvor stort et apparat der måtte i gang ved en lad
nings forsendelse, ses af følgende eksempel:

1.
»Til hans kgl. majestæts tjeneste har vi under

skrevne med skipper Jurian Simonsen, førende ski
bet Caritas, brændt 36 læster, efterfølgende certe- 
partie indgået:

Bemeldte skipper har sit skiberum med folk, vik- 
tualie og al anden behør samt med dygtigt redskab, 
så og alt, hvad det ind- og udvendig behøver, a t lad
ningen ikke skal være fordærvelse eller fare under
given, vel a t forsyne, som han dertil agter at svare, 
og med hvilket skiberum han straks ved første føje
lige vind under den ordinerede convoj skal begive sig 
til Aalborg, hvor amtsforvalter Sr. Jens Hansen i 
Tisted giver ham imod hans interimsbevis en lad
ning rug af 1377 td., som med den ordinære brændte 
tønde fri inden skibsborde skal leveres tillige med et 
skriftligt bevis på ladningen, med hvilken ladning 
han ligeledes under convoj sig til Frederikshald i 
Norge skal forføje og der af ladningen til proviant
forvalter Svend Olsen 700 td. rug levere, men med 
resten, som er 677 td., begiver han sig til Frederiks- 
stad og den der til proviantforvalter Niels Vognsen 
leverer, hvilke proviantforvaltere ham uden ringeste 
ophold lader losse og derfor ham vedbørlig kvitterin
ger til bemeldte amtsforvalter Jens Hansen, som ru
gen har udskibet, meddeler. Ellers forpligter skippe
ren sig til at svare til det fulde mål, som han har 
modtaget, eller om noget undermål skulle falde, skip
peren da tillige med sine folk deres corporlige ed at 
aflægge, at intet af ladningen med deres vilje og viden
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er forkommet, og da bliver berørte amtsforvalter 
Jens Hansen dertil a t svare. Til ladningen gives 8 
og til losningen lige så mange arbejdsdage, hellige 
og regnvejrsdage undtagen.

Derimod vi ham udi fragt efter gjort god leve
rance tilsiger for hver td. rug 38 skilling danske, 
hvilken fragt efter rejsens overståelse og kvitterings 
fremvisning ham her skal blive betalt.

København, landetatens generalkommissariat,
2. oktober 1715.

Hans kgl. majestæts deputerede ved etaten 
Numsen Neve Hartman

Se noterne side 439—40.

Fortsalles i Aarbog 1959
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Noter og henvisninger.
) Hofmans Fundationer IV, 410.
) Først ved amtmændenes instruks af 8. marts 1690 fik de 

pålæg om, at de skulle bo i deres eget amt. Da Mogens 
Kruse i 1664 udnævntes til amtmand, boede han på Spøt- 
trup i Salling, som han havde arvet efter sin moder. Året 
efter måtte han afstå gård og gods til sine kreditorer, 
hvorefter han tog ophold på Thisted Bisgaard, hvor også 
de to følgende amtmænd, Jørgen Friis og Jørgen Skeel 
Due, boede. Amtmand Gersdorff boede på Lyngholm og 
holdt kun en avlskarl på Bisgaard. I et tingsvidne fra 
1678 beretter stævningsmændene, at de var for Bisgaards 
port og talte med amtmandens tjener Frantz. »Samme tid 
var vi også i Tisted til amtsskriverens og talte med en 
pige Maren Poulsdatter«. De må da mene, at amtmanden 
boede uden for byen (ved ladegården?).

) Pontoppidans Danske Atlas V, side 438.
Se Thisted Amts Årbog 1924, side 126, P. Madsens gård. 
Peder Madsen, ridefoged på Ørum Slot, rådmand i Thisted, 
død 1670. Han købte 1651 af kronen 5 ejendomme i Nors 
og Tved sogne for 282 rdl. Efter 30 års forløb skulle de 
igen tilfalde kronen. På kongens vegne førte han tilsyn 
med forstranden i Thy og aflagde regnskab for indtægten 
deraf. Efter hans død blev strandretten over hele landet 
bortforpagtet til forpagteren på Ullerupgaard i Sennels, 
Christian Henrik Petersen, for 1000 rdl. årlig.

) Instrukser af 1. juli 1682, 4. december 1683 og 23. august 
1690.

) Forordning af 11. december 1688 om skatternes oppebør
sel.

) Jørgen Friises enke, Helvig Sophie Urne, ansøgte den 23. 
marts 1682 kongen om eftergivelse af skatterestancer »af 
en ringe støck jord, liggende for Tisted Bisgaard, »Æ 
Touftt« kaldet, formedelst stedet ikke må anses for nogen 
adelige friheder«.

) Rentemester Henrik von Støcken havde paraferet (med
underskrevet) den kgl. befaling til dem.

) Der afleveredes tingbøger, begyndende 1664 for Hillerslev, 
Refs, Nørre og Sønder herreder samt Nykøbing by, 1666 
for Hundborg og Hassing herreder og 1674 for Thisted by.

) Af Jens Hansens fuldmægtige og tjenere nævnes i regn
skaberne:
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1681—82 Søren Jørgensen, fuldm.
1683—84 Christen Poulsen Koustrup.
1690—94 Jens Christensen Rodsted, fuldm.
1698—1704 Poul Pedersen, fuldm., Peder Thomsen.
1704 Niels Christensen Spæring, fuldm.
1711—12 Rasmus Jørgensen, fuldm.
1715 Peder Lauridsen Morsing.

1()) Det gods, som den 6. februar 1682 efter dommen blev ud
lagt fra Vestervig, udgjorde efter Jens Hansens forteg
nelse 977 td. 1 sk. 2 fj. 24/r> alb. hartkorn. Det i »Kronens 
Skøder« bd. 2, side 500 opførte hartkorn, hvis sum er be
tydelig større, er af ældre dato.

11 ) Casper Schøller, gehejmebogholder og sekretær i kongens 
eget kammer.



P. L. HALD

Den 3. juli 1958 døde Thisted museums leder, vice
skoleinspektør P. L. Hald, efter kort tids sygdom, 
knap 86 år gammel.

Peder Laurits Hald var født i Horsens i Vendsyssel 
den 19. juli 1872, søn af lærer L. P. Hald og hustru 
Ane Marie Sørensen. Hans farfader, lærer Peder Lau
ritsen Hald i Tylstrup, var født i Kobberø i Ty.

Efter at han havde taget lærereksamen 1896 fra 
Ranum Seminarium var han fra 1896—1900 lærer 
ved seminariets øvelsesskole. 1900 kom han til Thi-
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sted som lærer ved borgerskolen. Fra 1921 til sin af
sked 1940 var han viceinspektør ved Østre Skole.

Straks efter, at han var kommet til Thisted, be
gyndte han at sysle med egnens historie, og da Hi
storisk Samfund for Thy og Hanherred blev stiftet 
1903, var det naturligt, at han blev en af de ledende. 
Historisk Samfunds første formål var at få oprettet 
et museum, og da det lykkedes samme år, blev Hald 
straks dets leder. Det viste sig snart og blev mere 
og mere klart med tiden, at Hald var en mesterlig 
museumsleder. Hans levende interesse for fortiden 
var forbundet med en overlegen begavelse, en kolos
sal arbejdsevne og en aldrig svigtende ordens
sans, og under hans ledelse voksede museet hurtigt. 
Utrætteligt arbejdede han på at forbedre og udvide 
samlingerne, og det lykkedes i en sådan grad, at det 
ofte kneb med pladsen, skønt museet to gange i hans 
tid flyttede til større og bedre lokaler, først, da mu
seet fik sit eget hus i Skolegade, og senere, da det 
efter grosserer Spangberg arvede sin nuværende 
smukke bygning. Det var derfor en meget stor glæde 
for Hald, at han på sine gamle dage oplevede at se 
sin drøm om en tilbygning til museet virkeliggjort, 
og at han endnu en gang kunne omordne samlingerne, 
så han kunne efterlade sit livsværk, museet, som et 
stort, velindrettet og mønsterværdigt ordnet mu
seum.

Men Halds evner som museumsleder rakte langt 
videre end til at indsamle og ordne genstandene. Han 
var og blev læreren, stadig optaget af at lære og at 
lære fra sig. Tingene var hans lærere og venner, der 
lærte ham at kende og forstå folkets liv i gamle dage. 
Enhver ny ting blev betragtet og befølt længe og
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kærligt. Det var, som han talte med dem og fik dem 
til at fortælle. Og museet var hans skole, og de be
søgende, der altid var velkomne uanset stand eller 
alder, var hans elever. Under hans inspirerende fore
visning blev tingene levende og fulde af historie, og 
mange fik her et uforglemmeligt møde med gamle 
dages kultur. Hans kæreste gæster var nok børnene. 
Det var en oplevelse at følge ham på vandring gen
nem museet med en flok skolebørn, utrættelig til at 
fortælle og forklare. Da lyste gamle Halds øjne, og 
han blev ung igen.

Hans evne og lyst til at gøre historien levende for 
andre blev årsag til, at han, især i sine yngre dage, 
kom til at holde talrige historiske foredrag rundt om 
på egnen. Herved kom han i kontakt med mange 
mennesker og skaffede dem fornøjelige og udbytte
rige timer. Desuden skrev han mange artikler i blade 
og tidsskrifter om historiske emner, artikler, som 
blev læst grundigt, fordi man i dem fik ikke alene 
interessant, men også pålidelig saglig oplysning om 
tingene.

Da Historisk Samfund besluttede at udgive en år
bog, påtog Hald sig at være redaktør, og i omtrent 
50 år gjorde han et meget stort arbejde for at få 
årbøgerne så gode som muligt, et arbejde, der lige
som hans virksomhed ved museet var ulønnet. Selv 
skrev han mange gode artikler. Hans største arbejde 
var: »Af Thisted Købstads Historie«, der udkom som 
årbog 1924. Endnu sidste år kunne årbogen bringe 
en stor artikel af Hald: »Thy i Fjendevold«, om ty
boernes kamp ved Nabe 1657. Dette emne havde altid 
interesseret ham meget. For over 40 år siden holdt 
han et foredrag derom på KFUM for en skare ånde-
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løst lyttende unge. En stor dreng, der den aften sad 
ved orglet, anede ikke, a t han mange år senere skulle 
have den særlige glæde at offentliggøre en artikel 
af sin kære, gamle ven om samme emne i anledning 
af 300-året for kampen. Det blev den sidste artikel. 
En værdig afslutning på et livslangt, virksomt, uegen
nyttigt arbejde i historiens og oplysningens tjeneste.

For sine fortjenester blev han hædret med ridder
korset og fortjenstmedaljen. Han var højt æret, anset 
og afholdt i by og på land her i Ty og af museums
folk og historikere ud over landets grænser for sin 
virksomhed og for sine rige menneskelige egenska
ber. Derfor føles hans død trods hans høje alder som 
et smerteligt tab.

Æret være hans minde.
Torsten Balle.
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M ED LEM SFO RTEG N ELSE 
FO R H IS T O R IS K  SAM FUND

Thisted by:
Sparekassedir. A. J. Andersen. 
Overretssagf. Dybdahl-Andersen. 
Viceskoleinsp. A. F. Antonsen. 
Delikatessehdl. Edv. Agerholm. 
Hotelforp. J. S. Andersen.
Pens. lærerinde frk. K. Andersen. 
Pens. kontroltelef. M. Agerholm. 
Bankfuldm. frk. Fanny Andersen. 
Pens. sygepl. frk. Ingeb. Andersen.

Ørelæge P. J. Bertelsen. 
Boghandler C. E. Balleby. 
Urmager E. Bendixen.
Fru borgm. B. Bjerregaard. 
Biblioteket i Thisted.
Direktør Alb. S. Bornerup. 
Revisor A. Brandt.
Mægler S. Bjerre.
Redaktør C. Brunsgaard. 
Maskinfabr. L. Bach.
Bogbinderm. J. Bjørnstrup. 
Landinsp. P. Boe.
Mejeribestyrer T. Bangsgaard. 
Bankkasserer H. Bundsgaard. 
Murer Henry Bach.

Kontorbestyrer Sv. Christensen. 
Boghandl. Poul Christensen. 
Installatør B. Bjerre Christensen.

Hestehdl. C. Smed Christensen. 
Boghandler Nie. Christensen. 
Købm. C. Fredskild Christiansen. 
Prokurist Børge Christensen. 
Slagteridir. Clausen Christensen. 
Malerm. And. Christensen.
Pens. landpost Th. Christensen. 
Konsulent frk. E. Christiansen.

Læge A. Dolmer.
Tandlæge F. Dybeck.
Gdr. Jeppe Dahl.

Amtmand H. Egedorf.
Depotbest. Chr. J. Elbrønd. 
Konditor C. Enggaard.
Direktør M. Eriksen.

Arkitekt J. Foged.
Viceskoleinsp. A. C. Frederiksen. 
Amtslæge L. Folke.
Inspektør F. C. Frandsen.
Lærer Fromholt Hansen. 
Barberm. N. C. Falkenberg. 
Landsretssagf. M. Funch. 
Driftsleder H. C. Frederiksen.

Købmand A. C. Gravesen.
Lærer C. C. Gade.
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Overbibl. N. Grønkjær.
Fotograf frk. Ebba Gram. 
Lærerinde frk. S. Gjødesen.
Fru karetmager Gravesen. 
Gartner O. Gade.

Politimester K. Herting.
Bankdir. K. Hertzum.
Læge O. Hintze.
Lærerinde frk. J. Garnæs-Hansen. 
Assurandør Brink Hansen. 
Postass. frk. A. M. Holm. 
Bibliotekar frk. B. West-Hansen. 
Kriminalass. H. Hald.
Civiling. J. Houe.
Guldsmed C. V. Henningsen. 
Konsul Rich. Hove. 
Landsretssagf. B. P. Hove. 
Snedkerm. L. S. Hvass.
Murerm. A. Hvid.
Landinsp. H. C. Herling. 
Blikkensl. J. Handest.
Købmand J. Haaning.
Togfører H. C. Hansen. 
Kirkeg.insp. P. Hasselstrøm. 
Arkitekt P. Hansen.
Lektor frk. E. Hvid. 
Sparekassebogh. J. Høgholm. 
Boghandl. Preben Hansen. 
Guldsmed A. Henningsen.
Fru lærer Elise Hald. 
Bogbinderm. Th. Hjorth.
Overbibl. Kj. Høyrup.
Amtsforv. A. N. Houlberg.
Pens. lærer V. K. Henriksen. 
Urmager H. Hansen.

Arkitekt J. F. Iversen.
Fhv. borgmester Chr. Iversen. 

Fru K. Jacobsen, lysbadeanst.

i Lærer Har. E. Jensen.
' Fabrikinsp. frk. Hunderup Jensen.
I Sognepræst E. Jessen.

Bankdir. Wm. Jensen.
Bogtr. Abildg. Jacobsen. 
Forretningsfører Chr. Jensen. 
Købmand Peter Jensen.

I Direktør Laur. Jensen.
! Isenkr. Otto Jensen.

Fru Nico Jespersen.
Nattevagt H. O. Jørgensen.

I Stadsskoleinsp. Aage Jørgensen. 
Manufakturhdl. Aage Jagd.

I Overlærer Mar. Jørgensen. 
Stenhuggerm. B. Sasser Jensen.

I Dommer V. Johansen.
I Civiling. Aage Jensen.
I Billedhugger H. Wienberg Jensen.
I Lærer Kurt Jensen.

Skinnebusfører Tage Jensen. 
Overdyrlæge S. K. Jørgensen. 
Snedkerm. Ejner Jensen.
Kasserer Henry Styrbæk Jensen.

i Fru Ingeborg Johannessen.
! Stationsforst. S. K. Jensen, 
j Konsulent Grinsted Jensen.
I Tømrer Karl Jensen.

i Driftsdir. V. Knudsen.
Købmand Har. Kamp.

I Fru apoteker E. Kierulff.
Bestyrer K. J. Kristensen.

I Fhv. amtsfuldm. K. Karner. 
j Rentier L. C. Kappel.

Karl C. Kjærs enke. 
i Støbegodshdl. Aage V. Kjær.

Sparekassedir. Ravn Klausen.
I Konditor K. Krabbe.

Fru købm. Magda Krogh Nielsen. 
Lærerinde frk. I. Kappel.
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Tømrerm. Kr. Knudsen.
Forvalter Chr. P. Krogh. 
Konsulent Harry Kristensen. 
Tandlæge Sv. Kloster. 
Kredsdyrlæge Johs. Kjeldbjerg. 
Assurandør A. Kornum. 
Arrestbetj. D. Kjærgaard. 
Assurandør Sv. Aage Kjærgaard.

Toldforvalter S. C. Lund. 
Manufakturhdl. H. Langgaard. 
Redaktør J. J. Lustrup.
Urmager Sv. Erik Lyhne. 
Pantefoged C. Lundholt. 
Landsretssagf. E. Larsen. 
Maskinhdl. Kr. Larsen.
Salgsleder Sønderg. Larsen. 
Skomagerm. Larsson. 
Lærerbiblioteket, V. Borgerskole.

do. gymnasiet.
Læge V. Prior Larsen.
V. Lynge, Nørreallé.
Civiling. H. M. Lønne.
Gartner Ingv. E. Larsen. 
Lærerinde frk. N. Larsen.
Kjeld Starck Lauritzen.

Borgmester Axel Mikkelsen. 
Driftsbestyrer Aage Mørch. 
Maskinm. E. Mortensen.
Organist Aksel Munk.
Ekviper.hdl. N. G. Mikkelsen. 
Ejendomsmægler Petrus Møller. 
Grosserer C. E. Møller.
Købm. C. P. Madsen. 
Arrestforvarer A. Magnussen. 
Ekviper.hdl. E. Møller.
Fru Mariane Møller.
Tømrerm. Johs. Mortensen.
Fru skipper S. Madsen.

I Kriminalass. L. K. Frandsen 
Møller.

Postmester Neubauer.
Købm. H. Nordentoft. 

i Overlæge Holger Nielsen.
Tandlæge N. Nielsen.

' Stadsdyrlæge Nørgaard.
! Købm. N. P. Nielsen.
I Direktør N. C. M. Nielsen.
| Tømmerhdl. A. Klit Nielsen.

Grosserer Rik. Noes. 
j Montør Nielsen.
I Murerm. L. Nielsen, 
s Vagtmester P. Nørgaard.
I Bestyrer Anton Nielsen.
I Instrumentmager Nielsen, 
j Kommunebogh. Chr. Nielsen.

Barberm. Nielsen.
I Bagerm. Salomon Nielsen.
I Lars Nielsen, alderdomshj. 
j Revisor Knud Nielsen.

I Murerm. A. Olesen.
! Overkirurg M. Ottsen.
! Stadsing. Baumg. Olsen, 
j Propr. J. Sloth Odgaard.
I Glarmester Svend Odgaard.

Cigarhandler C. W. Olesen.
Apoteker frk. Olsen.
Urmager Sv. C. Oddershede.

Sagfører Yde-Poulsen.
Smedem. Hundahl Pedersen.
Tømrerm. J. Poulsen.
Frk. Julianne Poulsen.
Biografejer G. Pors.
Faktor Wilh. Pedersen.
Skotøjshandler S. Poulsen.
Enkefru lærer Pedersen.
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Frk. Helene Pedersen.
Journalist Ingemann Pedersen. 
Avlsbr. P. M. Poulsen. 
Landsretssagf. P. E. Poulsen.

Rektor G. Rosholm.
Landsretssagf. J. Rasmussen. 
Rentier Jens Rask.
Farvehdl. E. Rosenberg.
Fru kaptajn Rask.
Direktør P. C. Reitzel.

Øjenlæge Sjøntoft.
Pastor Sjølander.
Læge P. Schmitz.
Lærerinde frk. I. Stensig. 
Fotograf Scharling.
Gross. Arne Smith.
Skrædderm. H. Selmer.
Landinsp. N. Smed Søndergaard. 
Regnskabsf. E. Skovsgaard. 
Togfører A. C. Svalgaard. 
Guldsmed K. Sørensen.
Kontorchef Skaalum.
Tømmerhdl. M. Sørensen.
Fru lærer Spanggaard.
Træhdl. Ibsen Sørensen.
Fhv. hotelforp. Silkeborg. 
Speditør Georg Chr. Sund. 
Mejeriejer Sig. Sørensen. 
Manufakturhdl. Chr. Søndergaard. 
Overlærer frk. R. Schelle.
Lærer P. Skov.
Gasmester N. Skaarup.

Skomager T. Sørensen.
Adjunkt H. Seedorf.
Dekoratør Svalgaard. 
Branddirektør Scholtz.
Uddeler K. R. Sørensen.
Chr. Skammelsen.
Vulkanisør B. Simonsen.
Fhv. gdr. Chr. Søndergaard. 
Amtsvejinspektør Sørensen. 
Lærer M. Sørensen.
Lærer Chr. Søndergaard,

Margrethevej.

Reginald Thomsen.
Dyrlæge Toft.
Skotøjshdl. J. C. Thisgaard. 
Assurandør Sv. Thomsen. 
Konsulent Thøgersen.

Postkontrahent M. Vestergaard. 
Ingeniør Vestergaard. 
Handelsgartner Weje.
Martin Wadmann.
Aage Vøhtz.
Uddeler Vilsbøll.
Tømrer H. Wester.

Lærer P. Yde.
Lærer K. J. Yde.

Købm. M. Zoll.

F. Østergaard.
Malermester Østerbye.
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Paa landet i Thy:
Amtsrådsmedl., gdr. Aksel Ander

sen, Sennels.
Aksel Amby, »Højbogaard«, 

Hassing.
Lærer A. K. Andersen, Brund. 
Lars Amby, Heltborg.
Gdr. Poul Andersen, Vestervig. 
Laust Andersen, »Fjordgaarden«,

Vestervig.
Bogtr. H. Andersen, Hurup. 
Urmager Aldershvile, Vestervig. 
Gdr. P. Chr. Andersen, »Havre

holm«, Aarup.
Smedem. Rich. Andersen,

Heltborg.
Gdr. Ejnar Andersen, Heltborg. 
Husbestyrer Marie Åndersen,

Lyngby.
Stationsbetj. Arne Andersen, 

Østerild.
Sognef. Ch. Andersen, Snedsted. 
Købm. I. P. Andersen, Hvidbjerg. 
Mejeribest. Aastrup, Hundborg.

Gdr. O. Bach, Esdal, Faartoft. 
Lærer Bangsgaard, Sundby.
Gdr. Søren Bangsgaard, Hørdum. 
Lærer T. Balle, Thorsted.
Læge Belter, Hurup.
Læge A. Brandt, Hundborg. 
Sognepræst V. Berg, Hillerslev. 
Førstelærer Carl Boesen, Skjold

borg.
Frk. Bendixen, Vestervig.
Fru gdr. Chr. Boesen, Aas. 
Opsynsmand M. P. Boddum,

Bedsted.
Lærer M. J. Brunsborg, Snedsted. 
Pens. lærer Bundgaard, fh. Ørum.

Cykelhdl. Brogaard, Vestervig. 
Pastor Bjerre, fh. Hundborg. 
Propr. Bangsgaard, »Landbolyst«. 
Pastor Bækgaard, Nors.
Skomager Bondesen, Vestervig. 
Forf. Hans Bakgaard, Ydby. 
Kæmner Brinch, Hvidbjerg.
J. Jørgen Balsby, Snedsted. 
Biblioteket, Vestervig.
Gdr. Fr. Buchhave, Snedsted. 
Dommer Bech, Vestervig.
Lærer Billeskov, Barslev.
Gdr. J. Bisgaard, »Hønbjerg«. 
Husmand Chr. Bunch, Tingstrup. 
Trafikeksp. C. Breinhild, Hørdum. 
Postbud Brodersen, Vestervig. 
Lærer Bergstrøm, Hurup.
Karen Brogaard, »De gamles

Hjem«, Vestervig.
Trafikeksp. A. O. Breinhild,

Bedsted.
Jens Balsby, Gundtoft.
Postbud Aa. Bjerregaard, Hurup. 
Lærer Bertelsen, Taabel. 
Kriminaloverbetj. R. Bing, Hurup.

Hønseriejer Sønderg. Christensen, 
Flarup.

Gdr. P. V. Christensen, Visby. 
Postbud Christensen, Snedsted. 
Gdr. Thorv. Christensen, Ginnerup. 
Mekan. Christensen, Vestervig. 
Strandfoged Christensen, Agger. 
Landpost T. Christensen, V. Vild

sund.
Gdr. N. Smed Christoffersen, 

Lønnerup.
C. N. Christensen, Hurup.
Henrik Christensen, Hassing.

»
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Lærer Colding, V. Vandet.
Install. Christiansen, Vestervig. 
Sognepræst Christensen, V. Van

det.
Mejeribest. Christensen, Sjørring. 
Chr. V. Christensen, Irup Skov. 
Aage Christensen, Elsted.
Chr. M. Christensen, Tambohus.

Lærer Dybdahl, Bedsted.
Læge Drost, Hurup.
Gdr. J. Didriksen, Ydby.
Gross. P. Yde Dissing, Heltborg. 
Elektr. Alb. Damsgaard, Hurup. 
Holger Dissing, LI. Djernæs.
John Vibe Djernæs, Hundborg.

Propr. Holger Eriksen, Ydby.
Gdr. N. A. Eriksen, Bedsted.
Pens. lærer Eriksen, Hurup. 
Uddeler Eriksen, Nors. 
Maskinfabr. Eriksen, Hvidbjerg. 
Bestyrer H. Eriksen, Sundby.
Fru M. Eriksen, Søvang, Bedsted. 
Apoteker Eskjær, Vestervig.

Fhv. landstingsm. Fuglsang, 
Hurup.

Fhv. minister V. Fibiger, 
Gentofte.

Fhv. minister Federspiel, 
Hørsholm.

Førstelærer E. Foged, Boddum. 
Manufakturhdl. Frederiksen,

Hvidbjerg.
Landm. Thorv. Fink, Nytorp.
Gdr. Andr. Frøkjær, Nors. 
Jernbanepakm. Ove A. Frederik

sen, Hurup.
Apoteker Fregerslev, Hundborg.

Amtsrådsmedl. A. Gadegaard, 
Odby.

Plantør Gelef, Lodbjerg.
Kommis Gregersen, Nors.
Gdr. Gravesen, Sundby.
Bogbinder Gravesen, V. Vildsund. 
Læge Græsbøll, Nors. 
Kommunekass. J. Grønkjær,

T vorup.
Gdr. Nie. Gyrup, Hurup.
Knud Gravesen, Ydby. 
Politimester Gautier, Hurup. 
Alfr. Grønkjær, Sdr. Skjoldborg. 
Karl J. Graversen, Hvidbjerg. 
Apoteker K. Gundtoft, Koldby.

Gdr. H. Hvelplund, Brund.
Lærer Holdgaard, Hurup. 
Konsulent Hougaard, Hurup. 
Læge Hvass Hansen, Koldby. 
Lærer Hougaard, Hvidbjerg. 
Uddeler Højbjerg, Hvidbjerg. 
Kommunekass. Holm, Hvidbjerg. 
Lærer Holm, Hvidbjerg.
Købm. Hancke, Hurup.
Boghdl. Hansen, Hurup. 
Teglværksejer Hestbech, Ydby. 
Teglværksejer Hansen, Ydby. 
Gdr. Berner Hedegaard, Hurup. 
Gdr. Jesper Hove, Tingstrup.
Gdr. Thorning Hedegaard,

Nørhedegaard.
Gdr. Chr. Hornstrup, Kallerup. 
Biblioteket i Hundborg.
Gdr. J. Hilligsøe, Bedsted. 
Biblioteket i Hurup.
Gdr. Pejter Hedegaard, Tilsted. 
Arbm. Karl Holm, Hillerslev. 
Inspektør E. Holm, Hillerslev. 
Gdr. Mogens Harkjær, Snedsted.
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Propr. Folmer Houe, Ulstrup. 
Gdr. Alfr. Hyldahl, Aas.
Forp. Chr. Henriksen, Ullerup. 
Gdr. Johs. Hornstrup, Kallerup. 
Fru K. Houmøller, Helligsø.
Adolf Handrup, Ullerup.
Gdr. Chr. Hvelplund, Skovsted. 
Gdr. J. R. Hvelplund, Aldershvile. 
Gdr. Karl Hansen, Vestervig.
A. Nystrup Hansen, Vangsaa. 
Mejeribest. B. Hansen, Hillerslev. 
Handelsm. Jens Hoelgaard,

Hvidbjerg.

Propr. A. Ifversen, Lyngholm.

Mekan. Chr. Jensen, Hvidbjerg. 
Lærer Kaj Jensen, Hvidbjerg. 
Bankdir. Jacobsen, Hvidbjerg. 
Skolebest. J. P. Jensen, Hvidbjerg. 
Sognerådsform. Aksel Jensen,

Hvidbjerg.
Gdr. H. Jensen, Bakgaard, Ydby. 
Elværksbest. Johansen, Ydby.
Gdr. Kr. Josef sens enke, Ydby. 
Dyrlæge Jensen, Vestervig.
Pastor Fibiger Jensen, Vestervig. 
Kontorist Jenny Jensen, Vestervig. 
Sparekassedir. J. Chr. Jensen,

Vestervig.
Ostehdl. Th. Jespersen, Snedsted. 
Boghdl. J. M. Jensen, Snedsted. 
Arbm. Vagn. S. Jensen, Snedsted. 
Sagfører Jakobsen, Hurup.
Provst Nørsøller Jensen, Hurup. 
Skovrider Jensen, Hurup.
Gdr. J. Jepsen, Klastrupgaard. 
Chr. Brændgaard Jensen, Gærup. 
Vejmand Fr. Jensen, Villerslev.

Kroejer J. Jessen, Morup Mølle. 
Gdr. Jørg. Jensen, Nors.
Gdr. Andreas Jensen, Ydby. 
Tømrer Mar. Jensen, Hundborg. 
Mekan. Kjærgaard Jensen, Hund

borg.
Snedkerm. J. Jensen, Hundborg. 
Driftsbest. A. Jensen, Bedsted. 
Lærer J. A. Jensen, Ørum.
Gdr. Niels Jensen, Tousig. 
Murerm. Alfr. Jensen, Heltborg. 
P. Boje Jensen, Ullerup, Hurup. 
Lærer Rud. Jensen, Boddum.
Johs. Jensen, Skelhøjgaard,

Sundby.
J. Chr. Jensen, Vestervang, 

Hørdum.
I Gdr. And. Chr. Jørgensen, Tvorup. 

Nikoline Jørgensen, Todbøl. 
Lærerinde Dagmar Jensen,

Bedsted.
Gdr. Lars Kr. Jensen, Sjørring. 
Pens. landpost Martin Jensen,

V. Vandet.
Isenkræmmer J. B. Jensen, 

Tingstrup.
Sadelmager Hove Jacobsen, 

Snedsted.
Salgschef Emborg Jensen, 

Snedsted.
Gdr. Poul Holst Jensen, Silstrup. 
Ingeniør Sv. Jacobsen, Sjørring.

Bankdirektør H. Kappel, Hurup. 
Bibliotekar Harriet Kjær, Hund

borg.
Fhv. landstingsmand M. C. Kors- 

gaard, Tøttrupgaard.
Købm. Kr. Krogh, Visbyaa.
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Mejeribest. H. Korsgaard, Dover- j 
odde. '

Købm. Ejnar Krabbe, Uglev. I 
Pens. lærer Kierkegaard, Vester- I 

vig.
P. V. Koustrup, Agger.
Gdr. F. Kjærgaard, Vestervig. 
Dyrlæge Kappel, Nors.
Gdr. Niels Kløjgaard, Stagstrup. 
Lærer M. Kristensen, Hvidbjerg 

v. Aa.
Gdr. Kr. Knudsen, Villerup.
Gdr. N. Mart. Kristensen, Skjold

borg.
Plantør Th. Krogh, Tousig.
Rentier M. M. Kristiansen, 

Snedsted.
Smedem. H. Kjær, Ydby.
Lærer Krejbjerg, Ginnerup.
Gdr. Jens Kvejborg, Sundby.
Gdr. Jens Kvejborg, Hørdum. 
Sognefoged Chr. Hundahl Kloster, 

Sennels.
Møller J. Kloster, Brund.
Købm. Ejner Kløjgaard, Snedsted. 
Tømrer P. Kirk, Sundby 
Fhv. sognerådsform. Har. Kierke

gaard, Faartoft.
Gdr. Edv. Klemmensen, Lyngs. 
Johs. Kløjgaard, Ballerum.
Gdr. Chr. Kjærgaard, Vestervig. 
Fru Maren Knudsen, Søndergaard, 

Ydby.
Gdr. Jens Kobberø, Kjallerup.
Poul Kjær, Visby.
Gdr. Graves Kielsgaard, Kjelstrup. 
Møller Jens Støvring Kristensen, 

Silstrup.
Lærer J. Krogh, Hurup.
Frk. Margr. Kirk, Sundby.

Forretningsf. H. Koefoed, 
Hvidbjerg.

Gdr. Johs. Kirk, Dover.
Søren Kielsgaard, Vildsund. 
Sognef. E. Kristensen, Hansted. 
Gdr. Andr. E. Kristensen, 

Kallerup.
Malerm. M. Brix Kronborg, 

Hurup.
I Gdr. Mar. Knudsen, Skaarup.
I Gdr. Ernst Kold, Vandet.

Thea Kristensen, Bedsted.
Gdr. Niels Krabbe, Hillerslev. 

i Chr. Knakkergaard, Skinnerup.
! Gdr. Niels Krabbe, Boddum.

I Sognerådsform. Johs. Larsen,
! Sperring.
i Gdr. Chr. Daniel Larsen, 

Vestervig.
Lars Lynge, Skovsted.
Mejeribest. Chr. Larsen, Vandet. 
Filetskærer Cornelius Lynge, 

Klitmøller.
Pens. lærer Chr. Larsen, 

Møgelvang.
Propr. F. Liitzhøft, Tandrup.
Gdr. Laur. Larsen, Hassing.
C. Svarre Larsen, Ydby.
Johs. Larsen, Semb.
Sagfører Lind, Hurup.
Sognepræst Lautrup, Sennels. 
Gdr. Jens P. Larsen, Dover. 
Plantør Larsen, Tvorup.
Gdr. Niels Lykke, Bedsted. 
Tømrerm. L. C. Larsen, Sjørring. 
Arbm. Carl Lauritsen, Vesterby. 
Rebslager Knud Nie. Lorentsen, 

Hassing.
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Sognefoged Poul Lynge, 
Hjardemaal.

Chr. Langballe, Bedsted.
Pastor G. Langkjer, Hunstrup. 
Friskolelærer Lomborg,

Hundborg.
Mikkel Lund, Ydby.

Læge Per Munch, Østerild.
Forp. Ejnar Rysgaard Madsen,

V. Vandet.
Landm. Poul Møller, Floulev. 
Stationsm. M. Mortensen, Nors. 
Gdr. Sigfred Madsbøll, Hillerslev. 
Mejeribest. Mohrsen, Vestervig. 
Lærer Madsen, Søndbjerg. 
Sognerådsform. Madsen, Jegindø. 
Landpost Madsen, Hillerslev.
Gdr. Niels Malle, Sennels. 
Toldvagtmester Madsen, Agger. 
Fiskehdl. Møller, Gramstrup. 
Uddeler Mikkelsen, Vestervig. 
Lærer Myrup, Tingstrup.
Frk. Johanne Møller, Koldby. 
Tømrer Mulvad, Boddum.
Tømrer Møller, Hundborg. 
Skrædder Møller, Hvidbjerg. 
Lærer Madsen, Smerup. 
Blytækker Mikaelsen, Hvidbjerg. 
A. Kr. Madsen, Thorsted. 
Skolelæge Malmstrøm, Vildsund. 
Mads N. Madsen, Gundtoft.
Oskar Madsen, Kjelstrup.
Gdr. Møller, Stagstrup.

Købm. Nielsen, Vestervig.
Lærer Nordentoft, Harring. 
Murerm. Nielsen, V. Vildsund. 
Amtsrådsmedl. H. Nygaard,

Kallerup.

' N. Støvring Nielsen, Tilsted.
I Kr. Nielsen, Skaarhøjvang,

Heltborg.
Købm. Nielsen, Heltborg.
Gdr. Nicolajsen, Hurup.
Kontorchef Ny strup, Hurup.
Gdr. Nielsen, Nygaard, Ydby.

! Fhv. amtsrådsmedl. E. Nielsen,
J Ydby.

Viggo Ninn, Aarup.
I Enkefru plantør M. Nielsen,
! Østerild.

Elværksbest. Nielsen, Uglev.
I Vognm. P. Nielsen, Skjoldborg.
I Sparekassedir. Nielsen, Snedsted. 
j Gdr. Vald. Nielsen, Grurup.
' P. Møller Nielsen, Harring.

Gdr. Vald. Nielsen, Ginnerup.
Handelsm. Nielsen, Refs.
Cigarhdl. Nielsen, Refs.
Chr. P. Nielsen, Nr. Hvidbjerg.
Gdr. Johs. Nicolajsen, Legind- 

gaard.
Gdr. H. Nordentoft, Tilsted.

Kr. Overgaard, Hillerslev.
Skoleinspektør H. Riis-Olesen, 

Vestervig.
I Købm. Olesen, Vestervig.
I Læge Ovnbøl, Hvidbjerg.

Gdr. Magnus Odgaard, Hvidbjerg 
! Gdr. P. Odgaard, Hvidbjerg, 
i Gdr. N. Olesen, Hellerød.

Fru propr. Overgaard, Hindsels.
Lærer Overgaard, Næstrup.
Gdr. And. Overgaard, Hillerslev.
Gdr. N. I. Oddershede, Nors.
Gdr. Petrus Overgaard, Sennels.

I Martin Odgaard, V. Harring.
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Fru Petrea Olesen, Thorsted.
Gdr. Lars Overgaard, Tingstrup. 
Landm. Arne Overgaard, Østerild. 
Gdr. Alfr. Overgaard, Skaarup. 
Gdr. Poul Olsen, Trankjær.

Lærer W. Præstgaard, Snedsted. 
J. Kirk Pedersen, Hundborg. 
Tømrer Thorv. Pedersen,

Hundborg.
Propr. J. Winther Poulsen, 

Tilstedgaard.
Rentier Ths. Pedersen, Hurup. 
Rentier P. Pedersen, Hurup. 
Postbud Johs. Pedersen, Hurup. 
Malerm. Aage Pedersen, Nors. 
Gdr. Dorph Pedersen, Ydby. 
Postbud Jørg. Pedersen, Ydby. 
Kirkebetjent Poulsen, Ydby. 
Cirkusdirektør E. Pfänner, Ydby. 
Barberm. Chr. Pedersen,

Vestervig.
Malerm. Leo Pallisgaard, 

Vestervig.
Sygehuslæge Petersen, Vestervig. 
And. Kr. Pedersen, Heltborg. 
Maler Kr. Pedersen, Heltborg. 
Murer Pedersen, Kjæstrup.
Lærer Plet, Sønderhaa.
Landpost Poulsen, Agger.
Kr. H. Poulsen, Stagstrup. 
Plantør Pedersen, Tved.
Gdr. Poul Pedersen, Smerup. 
Lærer Pedersen, Kløv.
Vilh. Poulsen, Snedsted.
Lærer Søltoft Pedersen, Snedsted. 
Postbud S. Pedersen, Hurup. 
Malersv. Aage Jensby Pedersen,

Nors.
Skovfoged Pedersen, Hurup.

Rentier Mart. Pedersen, Vestervig.
Gdr. Chr. Pedersen, Snedsted.
Gdr. J. Pedersen, Vestervig.
Fyrmester L. Pedersen, Lodbjerg.
Gdr. Chr. Pedersen, Lildbjerg.
Plantør Pedersen, Hjardemaal.
Fru Karen Sønderg. Pedersen, 

Hundborg.
Harald Petersen, Kallerup.
Købm. A. Pedersen, Gudnæs

strand.

Lærer B. Riis, Visby.
Apoteker Rørbæk, fh. Hundborg.
Direktør Ravnsmed, Vestervig.
Blikkenslager Rasmussen, Hurup, 

i Gdr. Chr. Rask, Hundborg.
Tømrerm. P. Raaby, Hvidbjerg.

I Skatterådsform. Chr. Riis,
I Helleris.

Plantør Ravn, Hvidbjerg v. Aa.
Gdr. N. Ringgaard, Stagstrup.
Postkører Ringgaard, Skyum.

I Overklitfoged Rasmussen, Søholt. 
< Gdr. M. Riis, Sindrup Vejle.

! Sognefoged H. Schelle, Vestervig. 
I Gdr. Søndergaard, Snedsted.
I Propr. S. Sørensen, Vestervig.

Gdr. Jens Sørensen, Semb. 
i Fabr. Schjødt, Hvidbjerg, 
i Bankkass. Sunesen, Hvidbjerg.

Murerm. P. Sloth, Hvidbjerg.
N. Sindbjerg, Kallerup.
Dyrlæge Steffensen, Hvidbjerg.
Sognebogsamlingen i Hvidbjerg.
Gdr. Jens Sørensen, Hvidbjerg.
Murerm. Stauersbøl, Hvidbjerg.
Vognm. Søndergaard, Hvidbjerg.
Lærer Svenstrup, Tved.
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Uddeler Sørensen, Hurup.
Niels Sloth, Hurup.
Gdr. Andr. Sloth, Nr. Hvidbjerg. 
Fhv. sognerådsform. N. Sønder-

gaard, Madsted.
Fhv. amtsrådsmedl. Laur. Sønder- 

gaard, Svankjær.
N. Kr. Smed, Hjardemaal Klit. 
Propr. M. Stigaard Sørensen,

Irup.
Gdr. J. Skadholm, Møgelvang- 

gaard.
Fru propr. Støvring, Rosvang. 
Søndbjerg-Odby Sognebogsaml. 
Mekan. Jørg. Salmonsen, Sjørring. 
Bmd. Chr. B. Skaarup, Heltborg. 
Tømrer Stauersbøl, Heltborg.
Gdr. Aage Serup, Heltborg. 
Snedsted Sognebogsamling. 
Vurderingsfm. Kanstrup Sørensen,

Astrup.
Gdr. Alfr. Sørensen, Hundal, Sen- 

nels.
Gdr. Strandridder, Kjæstrup, 

Visby.
Gdr. E. Svalgaard, Tilsted.
Chr. Simonsen, Snedsted.
Gdr. Laust Sørensen, Hvidbjerg. 
Smedem. Skammelsen, Skyum.
A. Simmelsgaard, Lyngs.
Arbm. N. Sund, Hvidbjerg. 
Lærerinde frk. Esther Skadhauge,

Sperring.
Lærer Søegaard, Hvidbjerg St. 
Gdr. Niels Smed, Helligsøgaard. 
Apoteker Schytte, Hvidbjerg.
Frk. Dorthea Skaarup, Thorsted. 
Cykelhdl. Steffensen, Hurup. 
Redaktør Steffensen, Hurup.
Jens Søndergaard, Ydby.

Chr. Thinggaard, Trædholm.
Gdr. Jens Tølbøll, Skyumgaard. 
Uddeler P. Touborg, Skyum.
Læge E. Toft, Vestervig.
Thorsted Sognebogsamling. 
Folmer Tybirk, Hassing.
Chr. Thing, Hvidbjerg St. 
Baneform. Thomassen, Hurup. 
Johs. Thinggaard, Ginnerup. 
Folketingsmand H. C. Toft,

Bjørndalgaard.
Chr. Tølbøll, Hillerslev.
Handelsm. N. Thorup, Sundby

Thy.

Provst G. Westh, Sjørring. 
Visby-Heltborg Bibliotek.
Lærer Kr. J. Vestergaard,

Nykøbing M.
Biavler P. Vestergaard, Hørdum. 
Rentier J. Winther, Nørhaa. 
Amtsrådsmedl., direktør Vester

gaard, Doverodde.
Landm. Vangsgaard, Trankjær. 
Vestervig Børne- og Lærerbiblio

tek.
! Fhv. sognerådsform. J. Yde,

I Hundborg.
Gdr. Anders Yde, Koldby. 
Snedkerm. S. P. Yde, Hurup. 
Sognerådsform. Sigurd Yde,

Dover.

Gdr. J. Kr. Østergaard, Hundborg. 
Frk. Anna Østergaard, Handrup. 
Hunstrup-Østerild Bibliotek.

I Lærer Th. Østergaard, Tilsted.
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V. Han herred:
Landm. Hans Andersen, Frøstrup. 
Sognepræst S. Andersen, Kettrup. 
Fuldm. A. Albrechtsen,

Fjerritslev.

Landpost Sv. Bertelsen, Frøstrup. 
Sagfører Boel, Fjerritslev.
Plantør Broeng, V. Thorup.
Gdr. Andr. Bundgaard, Arup. 
Smedem. B. Bertelsen, Øsløs.

Maskinfabr. Th. Christensen, 
Vesløs.

Banem. Ch. Christensen, 
Tømmerby.

Vognm. Svend Christensen, 
Fjerritslev.

Fru propr. Marie Dreyer, 
Aagaard, Fjerritslev.

Red. E. Damsgaard, Fjerritslev.

Nikolaj Frandsen, Arup. 
Fjerritslev Folkebogsamling. 
Søren Frandsen, Vesløs.

Gdr. K. Græsbøl, Øsløs.
A. M. Gertsen, Klim.
Fhv. sognerådsform. Chr. P. Go-

diksen, Fjerritslev.

Sognepræst Axel Hansen, Øsløs. 
Lærer Hansen, Vesløs.
Hjortdal Bibliotek, Fjerritslev. 
Snedkerm. Kr. Hansen, Klim. 
Hotelejer Friis Hansen,

Fjerritslev.
Bogh. P. Holm Pedersen, 

Fjerritslev.
Plantør M. Hansen, Liid Klit.

Cand. pharm. H. Jalk, Fjerritslev. 
Købm. Bøgh Jensen, Fjerritslev. 
Enkefru apoteker Jerslev,

Fjerritslev.
I Fru Karen Jalk, Fjerritslev.
I Lærer Brix Jensen, Tømmerby. 
i Friskolelærerinde frk. Jacobsen,

Øsløs.
I Lærerinde Jenny Jensen, Vesløs. 

Købm. Carl Jensen, Amtoft.
I Gdr. Frede Jensen, Damgaard, 

Fjerritslev.
I Skrædderm. D. Jacobsen,

Frøstrup.
I Fru lærer Jacobsen, Vesløs. 

Stadsbibliotekar, dr. G. Krogh-
1 Jensen, Vesløs.

Dyrlæge Johs. Jørgensen,
i Frøstrup.

Tømrerm. J. A. Jensen,
1 Fjerritslev .

Dyrlæge Jørgensen, Klim.t
Stationsm. H. Kragh, Vesløs.

! Hotelejer K. Kronborg, Svinkløv.
Vald. Kjeldsen, Vust.
Klim Sognebogsamling.
Købm. Kanstrup, Vesløs.
Laur. Kyndi, Arup.

i Jens Kiib, Vesløs.
Fru Inger Krogsgaard, Frøstrup.

I Gdr. And. Krogsgaard, Frøstrup. 
Gdr. Jens Krogsgaard, Højstrup.

I Gdr. Ingv. Krogsgaard, 
Tømmerby.

I Sognefoged P. Kragholm, Vesløs.
I Isenkr. Ole Kirketerp, Fjerritslev.

Charles Klitgaard, Bjerget.
Erling Kloster, Øsløs.
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Th. Lindstrøm, Fjerritslev.
Lærer S. Lynge, Liid.
Rob. Lindstrøm, Fjerritslev. 
Overlærer Folke Lorentzen,

Fjerritslev.
Lærerinde frk. E. Lorentzen, 

Fjerritslev.
Sparekassedir. H. C. Lassen, 

Fjerritslev.
Frimenighedspr. H. Larsen, Klim.
Bankdirektør Vilh. Munksgaard, 

Fjerritslev.
Kr. Myrup, Klim.
Gdr. Th. P. Madsen, Frøstrup. 
Lærerinde Ellen Madsen, Øsløs. 
Fhv. amtsrådsmedl. J. Mølbæk,

Klim.
Enkefru Ane Madsen, Klim. 
Kroejer Nie. Munksgaard,

Fjerritslev.
Sognefoged Kr. Møller,

Frøstrup St.
Gdr. Joh. Mortensen, Øsløs.
Chr. Mortensen, Amtoft.
Gdr. Ths. Madsen, Øslev.
Gdr. Mogens Mølbæk, Frøstrup. 
Fotograf Mikkelsen, Fjerritslev. 
Cand. mag. P. Meissner, Fjerritslev.
Sognerådsform. Tølbøll Nielsen, 

Vust.
Pastor M. Nielsen, V. Thorup. 
Landm. Egon Nielsen, Klim.
Sev. Nielsen, Kærup Holme.
Red. Kjeldsen Nielsen, Fjerritslev. 
Lærer Møller Nielsen, Fjerritslev.
Gdr. Otte Ottesen, Lund. 
Overlærer Dagmar Overgaard,

Fjerritslev.
Chr. Smærup Ottesen, Frøstrup.

Sognepræst S. Prahl, Fjerritslev. 
Andreas Pedersen, Klim. 
Sygehuslæge E. Pedersen,

Fjerritslev.
Pens. banem. J. F. Petersen, 

Tømmerby.
Uddeler Pedersen, Øsløs.
Niels Pedersen, Vesløs.

Skoleinspektør Rasmussen, 
Fjerritslev.

Friskolelærer Rolighed, Klim. 
Smedem. C. P. Rødbroe,

Fjerritslev.
Gdr. N. Roelsgaard, Frøstrup. 
Dommer Ringstrøm, Fjerritslev. 
Manufakturh. Rabes, Fjerritslev.

Sadelm. H. S. Sørensen, Frøstrup. 
Kontrolass. Sekkelund, Frøstrup.

I Lærer Sloth, Fjerritslev. 
Vesløs-Arup Sognebogsamling. 
Lærer K. Sunesen, Arup.

i Gdr. N. Svaneborg, Vust.
I Regnskabsf. Sørensen, Frøstrrup.

Uddeler J. Sørensen, Fjerritslev. 
Aksel Skaarup, Bjerget.
Martinus Sekkelund, Frøstrup.

Pens. stationsforst. Thomsen, 
Vesløs.

Boghdl. Thorning, Vesløs. 
Tømmerby-Lild Bibliotek.

Tømrer Winther, Øsløs. 
Realskolelærer Wentzel,

Fjerritslev.
Gdr. Chr. Vestergaard, Trustrup, 

Ke ttrup.
i Manufakturhdl. Østergaard, 

Frøstrup.
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Medlemmer uden for Thy og V. Han herred:
Frk. Ester Andersen, Holstebro. 
Viceskoleinsp. Harbo Andersen,

Valby.
Dyrlæge Andersen, Fredensborg. 
Sygepl. N. Aggerholm,

Frederiksborg.
Førstelærer Aggernæs, Roskilde. 
Dagny Alminde, Kolding. 
Fuldmægtig Agerholm, Kbhvn. 
Kapelmester Amtoft, Valby.

Aarhus Kommunes Bibliotek. 
Direktør Bøggild, København. 
Læge Bøggild, København F. 
Overværkm. Brandi, Klampen-

borg.
Biblioteket, Vejle.
Pens. politimester Brix, 

Jægerspris.
Billedsk. P. Borre, Havdrup St. 
Fru Magda Barnewitz, Aarhus. 
Lærer P. Lyhne-Bech, Løgstør. 
Lærer Blæsbjerg, Herning.
J. A. Bjerre, Birkerød.
Fotograf Bangsgaard, København. 
Forfatter E. Bertelsen, Gilleleje.

Centralbiblioteket, Esbjerg. 
Centralbiblioteket, Viborg. 
Centralbiblioteket, Odense. 
Overlærer Christensen, Hellerup. 
Fru Dora Christiansen, Vejle. 
Gartner Børge Christensen,

København.
K. B. Christiansen, København. 
Fru Britta Carlsen, Brønshøj.

Direktør Dam, Riisskov.

Folketingsmand K. Damsgaard,
V. Skerninge.

Lærer J. B. Damsgaard, Aabyhøj. 
Det kgl. Bibliotek, København. 
Det sønderjyske Landsbibliotek,

Aabenraa.
Overlæge Dalsgaard, Kjellerup. 
Sognepræst Dahl, Horsens.
Dansk Folkemuseum, København. 
Automobilforh. Damgaard, Vejle. 
Erhvervsarkivet, Aarhus.
Pens. lærer Enggaard, Hinge. 
Barberm. Eriksen, Pindstrup. 
Maler Leo Estvad, København.

Postmester Frederiksen, Ulfborg. 
Folkebiblioteket, Nykøbing M. 
Gross. Frostholm, København. 
Sekretær Fuglsang, Valby.
Provst Filtenborg, Fole. 
Folketingets Bibliotek, Københ. 
Lærer Frederiksen, Jaungyde-

vestre Skole.
Tandlæge Fibiger, København F. 
Propr. Steen Fibiger, Gyrstinge.

Pens. lærer Grusgaard, Københ. 
Stadsdyrlæge A. Gadegaard,

Varde.
Lærerinde frk. Gramstrup, 

Randers .
Fuldmægtig Grøn, København S. 
Galtrup-Ø. Jølby Sognebogsaml. 
Billedhugger J. Galster, Københ.

I Højesteretsdommer J. Herfelt, 
Hellerup.

Fru K. M. Hansen, Brønshøj. 
Gross. Hummelshøj, Københ. N.
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Rentier Hollensen, Skovsgaard. 
Dommer Hansen, København F. 
Postforvalter Hald, Aarhus. 
Snedkerm. Hald, København. 
Direktør Harboe, København.
Dr. pharm. Hald, København. 
Emil Hede, Aalborg. 
Redaktionssekr. Harbo, Holstebro. 
Kriminalbetj. Henriksen, Hillerød. 
Jul. Hvamstrøm, Ringsted. 
Apoteker Hald, Christiansfeld. 
Civildommer Aage Holm, Viborg. 
Aase Nis-Hansen, København. 
Bogholder Hørsted, Vanløse. 
Kommunelærer Hansen, Vejle. 
Købmand Hove, Viborg.

Amtsforvalter Israelsen, 
København F.

Postmester Jensen, Jyderup. 
Revisor Børge Jensen, Aalborg. 
Fru Anna Jensen, København. 
Orla Abildg. Jacobsen, Vanløse. 
Frk. Edith Jensen, København. 
Kaptajn Jagd, Virum.
A. Kloster Jensen, Aarhus.
J. Møller Jensen, Farum.
Henning Jensen, Kgs. Lyngby. 
Redaktør Jensen, Aarhus. 
Redaktionssekretær Josephsen,

København.
Assistent Holst Jensen, 

København F.
Fyrpasser Tage Gade Johansen, 

Dueodde.

Grosserer Kabell, København. 
Sognefoged Klitgaard, Lyngby. 
Lærer Jørg. Kold, Farum.

Viceskoleinspektør Kristensen,
Aabyhøj.

Fru Margrethe Kræn, Billum. 
Lærer Sv. Kristensen, Hvorum

Skole pr. Hobro.
Vognm. Kristensen, København. 
Direktør Kierkegaard, Rynkeby. 
Lærer Evald Kristensen, Roskilde. 
Gdr. M. V. Kjærgaard, Nannerup,

Jebjerg.
Bygmester Krogh, Ørding. 
Smedem. Kanstrup, Brønshøj. 
Snedkerm. N. Kappel, Valby.

Fru Eva Hjort Larsen, Københ. 
Landsarkivet, Viborg. 
Landsarkivet, Odense. 
Landsarkivet, København. 
Lærerinde Mette Lynge, Løgstør. 
Gross. Johs. Ludvigsen, Gentofte. 
Landinspektør Larsen, Silkeborg. 
Lærerhøjskolens Bibliotek,

København NV.
Viceskoleinsp. Laug, Struer.

i Ladelund Landbrugsskole, Brørup. 
I Valgmenighedspræst Lykke,
; Odder.

• Inspektør Mathiassen, Kbhvn. F. 
i Landpost Mikkelsen, Struer.

Gdr. Chr. Madsen, Ebberup St. 
Statskonsulent Toftdahl Møller,

Sønderborg.
; Morslands Museum, Nykøbing, 
i Fru Ingeniør Ellen Monberg,
I Rungsted Kyst. 
i Overlæge Borch-Madsen,

Holstebro.
Lektor Madsen, Valby.
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E. Nyborg Madsen, Aarhus. 
Overlærer Myrhøj, Kalundborg.

Landsretssagf. Hjerrild Nielsen,
Kjellerup.

Bibliotekar Nielsen, Aarhus.
Fru Martine Nielsson, København. 
Købm. Nielsen, Nykøbing M. 
Trafikekspedient Kai Nørgaard,

Charlottenlund.
Overlærer Kr. Nielsen, Jels. 
Maskinmester Neergaard,

Kværkeby.
Dr. Olaf Nørgaard, Aarhus.
V. Berg Nielsen, København.
Aa. C. Nielsen, København. 
Nordjyske Landsbibliotek,

Aalborg.
Møbelarkitekt E. Nordhede,

København.
Lærer Nyboe, Søborg.
Bankbogh. K. Nørgaard,

Charlottenlund.
Domkantor Støvring-Nielsen,

Aalborg.
Mejner Nielsen, Aalborg.
Fru Inger Nielsen, Birkerød. 
Statsaut. revisor Nørgaard,

Randers.
Kgl. kammersanger Einar Nørby,

København.

Niels Odgaard, Søborg.
Dyrlæge Olesen, Bøvlingbjerg. 
Montør Overgaard, Brovst. 
Sognefoged P. Overgaard,

0. Assels.
Læge C. Odgaard, Vejle.

Borgmester P. Munk Poulsen,
Herning.

Typograf Henry Pedersen, 
København F.

Købm. Carl Pedersen, Skive.
Bmd. And. Poulsen, 0. Assels. 
Lærer Sønderg. Poulsen,

Middelfart.

Kriminalbetjent Rose, Lyngby. 
Konsulent Roelsgaard, Nørre-

I sundby.
I Roskilde Bibliotek.
' Læge Roelsgaard, Vejle, 
i Rigsarkivet, København K. 
j Lærer Knud Raun, Engbjerg.

Skoleinsp. Røjel, København.
I Fru konsul Sund, Ordrup.

Lærer Sørensen, Søborg.
i Kontorchef Schelle, Søborg. 

Translatør Skinhøj, Gentofte. 
Kontorass. Svalgaard, Søborg. 
Statsbiblioteket i Aarhus.
Struer Bibliotek.
Lærerinde E. Sortfeldt, Ugilt.

! Gunnar W. Schmith, Holte.
Propr. Sørensen, Agedrup. 
Stationsmester Sørensen, Sminge.

• Eigil Visby Sørensen,
Kgs. Lyngby.

Kontorass. A. Sørensen, Gentofte. 
Poul Skadhauge, København. 
Arkivar Seesten, Klemens, Fyn.

i Lærer A. Skjødsholm, Løkken. 
Skolebestyrer Sindbæk, Løkken

Realskole.
Fru civiling. Stensen, København.

Prokurist Thomsen, Aabyhøj.
I Fru Tove Thomsen, Charlotten- 
I lund.
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Revisor V. Thomsen, Herlev. 
Conrad Thomsen, Viborg. 
Thyboforeningen, København. 
Apoteker Taarnøe, Hellerup.
Fru lærer Tranberg, Støvring. 
Lærer Tinge, Straasø, Ulfborg. 
Fru Marie Tromholt, Knudby. 
Højskolelærer Thing, Knarreborg. 
Fru Terkildsen, Bagsværd.

Fru direktør E. Ussing, Københ.

Poul Woetmann, København. 
Forvalter Weile, København.

Fhv. borgmester Werner, Odense. 
Driftsleder F. Vogensen, Videbæk. 
Bogbinder Weber, København. 
Provst Winther, Skørping.
Jørgen Wind, Lystrup St.
Fru Dagny Westerholt, Københ.

Overing. N. Yde, Valby. 
Lagerform. S. Yde, København.

Fru Else Øder, Hvidovre, Valby. 
Købm. Th. Østergaard, Aalborg. 
Overlæge, dr. med. T. Østergaard,

Helsingør.



MUSEETS ERHVERVELSER
1. ju li 1957—30. jun i 1958

*

Oldsagssamlingen. I sommeren 1957 foretog pro
fessor Becker, Nationalmuseet, en udgravning af 
nogle ca. 4000 år gamle flintminer ved Hov i Sen- 
nels sogn. Udgravningen er blevet fortsat i år, og 
professor Becker vil forhåbentlig til næste år bi
drage med en artikel om fundet i årbogen. Fra disse 
gruber har museet fået nogle flintstykker, dels affald 
og dels flintplanker, d. v. s. forarbejder til økser. 
Sådanne forarbejder blev eksporteret til lande eller 
landsdele, hvor der var mangel på velegnet flint til 
tilhugning af de store tyndnakkede økser, som på 
den tid, da agerbruget var i sin barndom, og skoven 
skulle ryddes, var uundværlige. Museet har også 
nogle slagsten, der har været benyttet til den grove 
tilhugning af plankerne. Stenalderfolkene har sik
kert udgravet flinten ved hjælp af hakker eller mejs
ler af hjortetak. Der blev ikke fundet eksemplarer 
af redskaberne, kun aftryk, og museet har fået nogle 
kridtstykker med tydelige mærker af dette primitive 
værktøj.

Andetsteds i denne årbog findes en artikel af pro
fessor Becker om de to trekantede pilespidser fra 
Snejstrup mose, hvoraf den ene er en nyerhvervelse. 
De ligger nu begge i montren i stenaldersamlingen



Museets erhvervelser. 463

ved siden af den smukkeste pilespids, der kendes, 
pilespidsen fra Vust.

I samme montre forneden ligger fem ensartede til
huggede tyndnakkede økser af gullig flint. De er alle 
fra Lille Todbøl, Kallerup sogn. De fire har ligget 
der længe, den femte er skænket til museet i år af 
gårdejer Johs. Hornstrup. Endvidere har museet 
fået en flintdolk af Søren Dybdahl, Sårup, to flint
økser af Martinus Møller, Stagstrup, og et bronze
fund, bestående af to ringe og en nål, som er mod
taget ved dr. Toft, Vestervig.

Bøger og dokumenter er skænket af direktør Hove, 
H. C. Pedersen, Odense, fru E. Hald, B. Rosenberg 
Jensen, M. Møller, Stagstrup, Chr. Hove, Vust, og 
guldsmed Henningsen. Fra bankdirektør Hertzum 
har museet modtaget en blyæske med dokumenter, 
fundet ved nedrivningen af ejendommen på hjørnet 
af Jernbane- og Storegade.

Til J. P. Jacobsensamlingen er indgået en bog og 
to albums. Tre manchetknapper er skænket af J. P. 
Jacobsens søster datter datter, fru Kaj a Pindstrup, 
Aarhus, og direktør Dam, Aarhus, har skænket en 
radering af den sydslesvigske kunstner Fr.K. Gotsch. 
Den illustrerer en scene af Mogens.

Billeder og fotografier. Fru Jørgensen, Elmegade, 
har skænket et fotografi af en udflugt fra Thisted 
bryghus 1907, fru Tange et højskolebillede fra  Hund
borg 1902, da Chr. Tange var elev. Fotografier af 
gamle Thisted- eller Thyboer er skænket af fru Over- 
gaard, Askov, fru A. L. Sund, togfører A. C. Sval- 
gaard, fru Stdvring, Færgeborg, og fru Kirkegaard, 
Åbenrå.
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Viceinspektør Hald arbejdede ihærdigt på at samle 
et omfattende billedmateriale fra museets område 
for på den måde at fastholde det gamle, der efter
hånden maa vige for det nye i by og på land, og for 
at de mange mennesker, der har haft betydning for 
egnen, ikke skal blive glemt. Museet vil gerne føre 
dette arbejde videre og modtager med glæde gamle 
billeder, som ikke har interesse for ejerne, og som 
måske ellers vil havne i kakkelovnen.

Forskelligt. Der er kommet mange forskellige gen
stande til museet i årets løb. Af tøj kan nævnes to 
hovedklæder af silke (fru Tange), en silkevest fra 
1750 (fru K. Nielsen, Nors), en kjole (Kappel), en 
kappe, som har tilhørt Marie Brandi Hausgaard, f. 
Neergaard, Klitmøller (Harald Nørgaard), og rit
mester Clausens uniform, som mange Tyboer vil 
nikke genkendende til. Der er modtaget en del land
brugs- og andre redskaber (Chr. Skaarup, Heltborg), 
stativ til billeder (H. O. Jørgensen), lommeur (J. S. 
Christensen, Ydby), lysesakse (Th. Lindstrøm, Fjer- 
ritslev, og snedker Gade), stanglorgnet (Ib Christen
sen), tørvebræt til udstikning af tørv (Chr. Sø
rensen, Sårup), vindepind (frk. K. Larsen), rok, 
garnvinde m. m. (Mads Gasberg, Vesløs) og to par 
kopper, som har tilhørt Stine Kudsk og hendes mand 
(fru K. P. Hvelplund). En papirkniv af narhvaltand 
er skænket af fru sagfører Thomsen, hvis mand i 
sin tid havde fået den af konsul Johnsen, der igen 
havde fået den af geologen og grønlandsforskeren 
Knud Steenstrup. Han var søn af Johan Peter Steen- 
strup, som ejede Mellemmølle i Thisted, og som var 
broder til den berømte naturforsker Japetus Steen
strup.
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Guldsmed Henningsen har skænket en øreske af 
sølv og sølvbeslag til et pibehoved, fremstillet af C. V. 
Henningsen. Ved køb har museet erhvervet et hoved
vandsæg, lavet af Lorenz Peter Helt, der var guld
smed i Thisted 1832—55. Museet har efterhaanden 
ikke så få sølvgenstande, der er fremstillet af byens 
egne guldsmede. Æ ldst er tre  sølvknapper, der er 
lavet af Christian Winter, som var guldsmed 1743 
—53.

Tandlæge Fibigers gave.
Årets største samlede gave modtog museet den 4. 

juni af tandlæge P. N. Fibiger, København, som selv 
var kommet til stede for at overrække de værdifulde 
ting og derved forhøjede det festlige ved modtagel
sen af gaven. Samlingen omfatter over et halvt hun
drede forskellige ting: sølv, billeder, ure og kunst
genstande af forskellig slags. De stammer fra den 
gamle præstegård i Harring, Rosholm, som blev ned
lagt i 1924, og hvor tandlæge Fibigers bedstefader, 
provst Peter Nicolaj Fibiger, og hans fader, sogne
præst Emil Fibiger, boede i tiden fra 1848 til 1896. 
Mange af de gamle sjældne ting er arvestykker i 
Fibigerslægten og stammer oprindelig fra  Ribe, hvor 
provstinde Fibigers fader var stiftsprovst. Det gæl
der således et billede af tandlægens oldemor, syet på 
silke med kvindehår, og det gælder et par fine gamle 
kopper, et likørstel, en tobaksdåse og en stor del af 
de smukke skåle, skeer og gafler af sølv.

Denne sjældne og kostbare samling var den sidste 
gave, viceinspektør Hald tog imod på Thisted mu
seum, hvor han i årenes løb har indlemmet over 7000 
genstande. Den kom som en smuk afslutning på vor 
kære gamle mesters livsværk. S. g.

10
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DET SVUNDNE AAR
bragte Historisk Samfund en smuk fremgang i med
lemstallet, der ved aarets slutning var 1038. I sin 
beretning paa aarsmødet den 27. juni 1958 mindede 
formanden, læge E. Toft, Vestervig, om, at der nu 
er gaaet 55 aar, siden Historisk Samfund for Thy 
og Han Herred blev stiftet. Og for første gang i 
alle de mange aar kunne aarbogens redaktør gennem 
et halvt aarhundrede, museumsforstander P.L. Hald, 
ikke deltage i aarsmødet, da han var indlagt paa 
sygehuset. En blomsterhilsen blev sendt den 85- 
aarige lokalhistoriker fra mødet.

Kassereren, redaktør J. J. Lustrup, oplæste regn
skaberne og takkede — ligesom formanden — for de 
tilskud, man havde modtaget.

Et »Ginneruphus« (jernalderhus) vil nu blive la
vet som en model og opstillet paa museet.

Læge Toft, redaktør Lustrup og togfører Sval- 
gaard genvalgtes til bestyrelsen, ligesom ogsaa revi
soren, overbibliotekar Grønkjær, genvalgtes.

Udflugten fandt sted søndag 31. august og gik 
denne gang gennem Sennels, Hov og Skovsted enge 
til Hannæs under overbibl. Grønkjærs ledelse; han 
fortalte i Tømmerby kirke om kirkens historie, me
dens skoleinsp. Riis-Olesen, Vestervig, ved kaffebor
det i Vesløs fortalte om forf. Johan Skjoldborgs 
barndom i Øsløs og hans liv senere hen — og ved 
vikingegravpladsen i Højstrup, Tømmerby, fortalte
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skoleinspektøren om dette interessante, tusindaarige 
minde.

— Selv om Historisk Samfund i forhold til ind
byggertallet i sit omraade har det største medlems
tal i rækken af de histor. amtssamfund her i lan
det, bør der dog være mange flere. Vi beder derfor 
medlemmerne være os behjælpelige med at skaffe 
endnu flere — blandt naboer, venner og bekendte. — 
Tak! J. J. bustrup.

MUSEETS BESTYRELSE
Læge E. Toft, Vestervig, lærer V. K. Henriksen, 

Torp v. Thisted, redaktør J. J. Lustrup, Thisted (for
mand), arkitekt J. Foged, Thisted (næstform.), læ
rerinde Signe Gjødesen og bankdirektør K. Hertzum, 
begge Thisted.



468 Regnskabet.

Historisk Samfunds Regnskabs
oversigt for Aaret 1957—58.

INDTÆGT
1. Kassebeholdning fra forr. Aar ....................  Kr. 5.527 24
2. Statstilskud .................................................... „ 1.365 00
3. Thisted Amtsfond ..........................................  „ 300 00
4. Thisted Byraad ..............................................  „ 100 00
5. Fra 35 Sogneraad ..........................................  „ 465 00
6. Solgte Aarbøger ..........................................  „ 21 66
7. Pengegave 200,00 og Renteindtægt 259,67

m. v..................................................................... „ 459 67
8. Kontingentrestancer ....................................  „ 62 00
9. Medlemsbidrag for 1957 (1038 Medl.)____  „ 5.190 00

Ialt Kr. 13.490 57

UDGIFT
1. Aarbogen, Trykning m. v..............................  Kr. 4.183 00
2. Honorar for Bidrag til Aarbogen...............  „ 770 00
3. Tilskud til Museet i Thisted ........................ „ 1.000 00
4. Aarsmødet og Udflugten................................... 152 28
5. Medhjælp .........................................................  „ 175 00
6. Clichéer og Tryksager ................................... „ 544 30
7. Dansk-historisk Fællesforening .................... „ 101 00
8. Porto o. a. U d g ifte r......................................  „ 206 40
9. Forskelligt .....................................................  „ 110 15

10. Kassebeholdning .........................................  „ 6.248 44

Ialt Kr. 13.490 57

Thisted, 14. Juni 1958.

J. J. LUSTRUP
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