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Christen Koids slægt og hjem
Af TORSTEN BALLE

ER ER NU GÅET lOO AR, siden vor gode landsmand
Christen Kold døde. Mange har skrevet om ham
og hans gerning, så meget, at man ikke skulle tro, der var
noget at føje til. Der er dog et spørgsmål, som endnu til en
vis grad står åbent, et spørgsmål, som nogle har været inde
på, og som også er nævnt i bøger om ham : H vor havde
han det fra?
Ja, hvor har vi det fra, som er i os, både det skjulte og
det, der kommer frem? For det første fra vore naturlige
anlæg, både legemlige og sjælelige, som vi har fået dem
fra vore forældre og gennem dem fra ældre slægtled, for
skellige anlæg i en ny blanding. Og for det andet præges
vi af de påvirkninger, vi får gennem livet fra vore om
givelser, særlig i barndoms- og ungdomsårene. Og for det
tredje? Ja Kold ville måske nok sige: fra Änden, og det vil
nogle vel smile af, som kloge folk gjorde, da han levede,
men det kan man nu ikke snakke med om, før man er
modnet til at forstå, hvad Kold egentlig mente. Det er
noget, man ikke sådan kan studere. De to første ting, an
læg og påvirkning, kan man bedre få noget at vide om,
også for Koids vedkommende. Selv om man ikke kan
trænge til bunds i et menneskes væsen, hvor mange oplys
ninger man så får samlet, så kan de måske dog give et lille
bidrag til, at man bedre forstår.
Folk, der har skrevet om Kold, har forsøgt at forklare
nogle sider af hans personlighed som en slægtsarv. Det må
forstås sådan, at de ikke alene tænker på anlæg, arvet gen-
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nem forældrene, men også på, hvad de har lært ham og
fortalt ham. I alle slægter er der - eller i hvert fald var
der - faste traditoner, som børnene fik indpodet, fra de
var ganske små, om næsten alle livets forhold. Om hvad
man bør og ikke bør, hvad og hvem man skal tro eller
ikke skal tro, om ret og uret, om forhold til Gud og men
nesker, ja og ikke mindst om økonomi og levefod. Det var
gammel livsvisdom, samlet af mange slægtled, råd, som
det var godt at følge. Særlige rige var traditionerne i slæg
ter, der i flere led havde levet under samme livsvilkår. Det
førte i sig selv til en vis stabilitet, og derfor var der ud
prægede bondeslægter, håndværkerslægter, handelsslægter,
præstesiægter.
N år man læser om Christen Koids liv, får man et stærkt
indtryk af, hvor meget traditionerne, slægtsarven, betød
for hans udvikling, og det har han da også selv kraftigt
fremhævet. Det er derfor naturligt, at man prøver at finde
noget om hans slægt, og det må da først dreje sig om de
rent faktiske forhold: Hvem stammede han fra?
Faderen og hans slagt
Mikkel Christensen Kold hed faderen officielt. Men han
bliver også tit omtalt som M ikkel Hedegaard1), og man
forstår, at det nok var det navn, han i almindelighed gik
under. Der er ikke noget mærkeligt i, at den samme mand
har to forskellige efternavne. Det var meget almindeligt,
både i Thisted og på landet, og det er det for så vidt
endnu. Han var skomager, rigtig skomager og ikke blot
skoflikker, og det var et håndværk, som både hans far og
farfar havde drevet. Det har nok været en helt god bestil
ling, for en del af skomagerne i Thisted var ret velstående
folk, og Mikkel Kold var mellem dem.
Han ejede sit hus, Koids fødested, Strømgade 122), og
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Koids far, Mikkel Christensen Kold.
(Efter Andreas Austlid:'Christen Kold).

så havde han også en del jord på Thisted mark, jord,
hvoraf han havde arvet en del efter sin far. Det var godt
for en håndværker at eje jord. Så var han ikke så afhæn
gig af, om der var lidt eller meget at bestille ved hånd
værket. Jorden kunne give hans familie det meste af
føden, hvis han selv drev den, og det gjorde nok Mikkel
Kold, for han kaldes også avlsbruger. De 19 td. sæde han
ejede2), lå spredt på syv forskellige steder, så bitte Chri
sten og hans yngre søskende har fået nogen motion ved at
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løbe rundt og flytte. Mikkel Kold ville helst sidde på sin
skomagerstol, så det blev nok mest konen og børnene, der
måtte drive jorden. Da børnene kom hjemmefra, holdt han
tjenestedreng. Halvvoksne fyre, der nok kunne klare det
meste af markarbejdet.
Huset havde han overtaget efter sin far omkring 1813.
Det stod, til det - desværre - i 1933 måtte give plads for
en teaterbygning. Men det stod ikke uændret. Det har op
rindelig været et bindingsværkshus med stråtag som de
fleste huse i Thisted før 1800, men siden fik det murede
ydervægge og tegltag3). Sådan gik det med flere gamle
huse, f.eks. »Skaarups hus«, Nørregade 24. Straks efter,
at han havde fået huset, indrettede han 1813 endnu tre
alen af husets længde til beboelse (vel fordi faderen og
stedmoderen skulle bo hos ham), således at den beboede
del af huset blev 20 alen langt og 73/4 alen bredt4). I 1820,
da børnene var begyndt at komme, udvidede han igen be-

Kolds hjem, Strømgade 12, Thisted, set fra øst.
(Fotografi i Thisted byhistoriske Arkiv).
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Koids hjem, Strømgade 12, Thisted, set fra vest.
(Fotografi i Thisted byhistoriske Arkiv).

boelsen, ganske vist kun med IV2 alen, men grunden var
ikke mere end lige stor nok til det. 21V2 alen var da også
en ganske pæn længde for et beboelseshus i de tider. Vær
dien blev da ansat til 800 rdl.
Mikkel Kold skal have været en mageløs forstandig
mand6). Hans ældste datter, Christiane, huskede, at han
engang havde været ude på landet for at hjælpe nogle folk
i en arvesag7). Hun huskede det, fordi der den aften skete
noget derhjemme, der kunne opfattes som spøgeri, men det
var nok ikke den eneste gang, der var bud efter den for
standige skomager. Det fortælles, at han ikke brød sig om
at høre på samtaler om »åndelige ting«. N år andre kom
ind på de emner, gik han sin vej, for ellers kunne han ikke
sove om natten8). N u ved vi jo, at i Koids barndom og
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ungdom var der i hvert fald efter hans mening ikke så
mange i Thisted, der talte om »åndelige ting«, så det kan
jo være, det er samtaler i hjemmet, der kunne spolere
Mikkel Koids nattesøvn. N år Kold kom hjem fra semi
nariet, sprængfyldt af nye tanker og glødende ivrig, som
unge idealister nu engang er, kunne det vel ikke gå stille
af, især da moderen jo nok forstod sin søn så vidt, at hun
kunne drøfte det, han var optaget af, med ham. Og hun
kunne jo også blive ivrig, som når hun talte om sin kære
pastor Agerbek. Så slog hun i bordet og sagde, at som han
var, skulle alle præster være9).
Mikkel Kold var flittig og nøjsom10). Det var vel også
en slægtsarv, og Christen Kold arvede den efter ham. Som

»Koids hus*, set fra gaden.
Det lange skrå tag til venstre er ualmindeligt og kan tyde på, at
gavlen er flyttet ud, måske de IV2 alen, der omtales i artiklen. Lod
rette striber i muren under vinduerne kan skyldes, at der endnu var
stolper fra bindingsværket indenfor skalmuren. - (Fot. L. H. Gram).
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»Koids hus«, set fra garden.
Udbygningen kan være et oprindeligt udskud, der har fået muren
gjort højere, således som det er sket med mange udskud ved stuehuse
på landet. Disse udskud har gerne fået et særligt halvtag, mens taget
her er løftet op forneden, og forlænget ud over udbygningen, hvor
ved det har fået en anden hældning end det øvrige tag.
(Fot. L. H. Gram).

eksempel på faderens sparsommelighed fortalte Kold, at
han ikke nænnede at knappe sin frakke, selv om vinden
tog i den ved gadehjørnerne, for det sled på knaphullerne!
Men Kold føjede til, at nu bar han sig såmænd selv ad på
samme måde11). Nærighed kan man da heller ikke kalde
det, for det gik jo ikke ud over nogen, og det var ikke til
sig selv, han sparede. Under sin seng havde han en kob
berkedel for hvert af børnene. H an samlede specier i den
(1 specie = 2 rigsdaler)12), og de penge fik børnene, efter
hånden som de kom hjemmefra. Havde Christen Kold
ikke haft sin part, ville han måske ikke være kommet på
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seminariet, men var blevet skomager som sine fædre, skønt
han ikke havde evner i den retning, hvis man skal tro
ham selv. Det var nu ikke så let at bryde en tradition, og
måske var det derfor, han var ved at tabe modet i den
første tid, han var på seminariet, hvor alt var så uvant.
Men faderen kaldte ham ikke hjem til skomagerstolen.
Han købte et ur til 12 daler til ham for at opmuntre
ham13), og det er et meget smukt træk.
Mikkel Kold blev ved sin læst. H an ville helst sidde på
sin skomagerstol, og var glad ved det til det sidste14). Da
han blev gammel, overdrog han 1860 hus og jord til sin
svigersøn Jens Mikkelsen, som så til gengæld skulle yde
aftægt til svigerforældrene og udbetale 400 rdl. til deres
datter Marie. Det var hende, der en tid var Koids med
hjælp på højskolen. Man kan vel gå ud fra, at hun havde
fået så meget mindre end de andre børn. Da de to gamle
var borte, solgte Jens Mikkelsen 1869 huset16), men han
beholdt jorden og flyttede ud fra byen.
I huset havde Mikkel Kold levet hele sit liv. Han var
født der 1790 som søn af Christen Andersen Kold, der var
født i naboejendommen mod vest, Strømgade 10, 1763.
Både Christen Andersen Kold og hans yngre broder, Chri
stian Lorentsen Kold, blev skomagere som deres far før
dem. Da de blev voksne, måtte i hvert fald en af dem ud
fra hjemmet, og da Christen blev gift først, blev det ham,
der flyttede, mens broderen blev hjemme og hjalp sin far,
indtil han selv overtog huset og håndværket. Christen
Andersen flyttede altså ikke så langt bort. Grunden var,
at manden i nabohuset, tømrer Mikkel Jensen Hedegaard,
døde 1788 og efterlod sig en enke, y4ttne Andersdatter
Frost, i gode kår. Hun var ganske vist 40 år og Christen
kun 25, men efter den tids begreber kunne et ægteskab
mellem dem nok gå an. Der var fem børn, men 178717)
var kun to af dem hjemme, så det var ikke afskrækkende.
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De giftede sig så samme år, som manden var død, og de
nåede at få to sønner, hvoraf den yngste døde som lille.
Den ældste blev efter gammel skik kaldt op efter sin mors
afdøde mand og fik navnet Mikkel, og derfor blev han
siden - også efter gammel skik - mellem folk kaldt Mik
kel Hedegaard.
Mikkel Kold mistede sin mor 1801, da han var 10 år,
og hans far giftede sig igen. Først 1803 med Anne Simons
datter, der døde året efter, og så igen 1805 med Maren
Pedersdatter Oddershede, begge to lidt halvgamle piger
fra landet. Ingen af dem fik børn, og Maren levede til
1839. H un boede 1834 hos stedsønnen18) og tjente noget
ved at spinde for folk.
Da Mikkel Koids mor døde, skulle der holdes skifte,
for Mikkel var jo ikke myndig. Skifterettens folk mødte
derfor i huset 30 dage efter dødsfaldet for at registrere og
vurdere alt, hvad der tilhørte boet. Af arvinger var der
foruden enkemanden og Mikkel de fem børn af hendes
første ægteskab, nemlig Jens Mikkelsen, der var smed i
Jannerup, Søren Frost Mikkelsen i Christiansand i Norge,
Christen Mikkelsen Hedegaard, senere snedker i Thisted,
Jens Mikkelsen Hedegaard, som blev købmand i Storegade, og Inger Margrethe Mikkelsdatter, senere gift med
købmand Jens Lundorph, Strandgade.
N år man læser et skiftebrev, må man altid huske, at
formålet med skiftet ganske vist var at sikre børnene
deres arv, men at der ofte rent praktisk måtte tages hen
syn til, om enken eller enkemanden kunne fortsætte næ
ringen, netop af hensyn til børnene. Det var ikke altid
muligt at udbetale en arv, især ikke, hvis det førte med sig,
at fast ejendom eller nødvendigt løsøre m åtte sælges for
at skaffe penge. Men det kunne ordnes med lidt god vilje.
Man kunne overse visse ting ved registreringen, og vær
dien af de ting, der blev skrevet op, kunne man ansætte
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indenfor vide rammer, for hvem kan sige, hvad brugte
ting er værd.
Alligevel givet et skiftebrev gode oplysninger om en
families levefod, om huset og hvad der var deri, kort sagt
om hvordan familien havde det til daglig.
I skiftet efter Mikkels Koids mor ser vi da ind i huset,
som det så ud, da han var dreng, og vel også omtrent,
som det var i Koids barndom en snes år senere. Der næv
nes kun to stuer og et køkken, men hverken bryggers,
gang eller andre rum. Der står ikke noget om et værksted
eller om værktøj og materialer til skomageriet, men det
blev måske regnet for at være mandens private ejendom
ligesom hans klæder, og så kom det ikke skiftet ved. Der
nævnes heller ikke noget udhus, skønt der var landbrug,
og skønt der 1813 står, at Mikkel Kold har indrettet end
nu 3 alen af husets længde til beboelse. Men det får nu
være, hvad det er.
1 dagligstuen var der et malet fyrretræsbord, et viser
værk (et ur med kun én viser) og en jernbilæggerkakkelovn. De to sidste ting var ikke hvermandseje dengang. Så
var der en stol og en trebenet stol med pude (måske sad
skomageren inde i stuen med sit arbejde, i det mindste af
og til) og desuden en taburet (til Mikkel?). Af småting
nævnes kun en lysesaks (men ingen lysestager), seks lerkar
(vel til mælk) og et stenkrus (som vel stod på bordet med
øl). Der var lidt nok at sidde på, hvis der kom et menne
ske, men måske var der en fast vægbænk. Vægbænke var
nagelfast inventar og regnes derfor med til huset, ikke til
løsøret.
I den anden stue (som ikke kaldes storstue) stod et
fyrretræsbord med skuffe, en stol med grønt sæde og en
rødmalet træstol. Der var også et spejl, to lampetter og
en pyramide (amagerhylde), og så var der service: en sort
kaffekande, en sort tepotte, en mælkepotte, to glas og en
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flaske samt en sort bouteille (vel en lerflaske), det sidste
var nok til brændevin, som der på den tid blev lavet en
mængde af i Thisted. Og så endelig det fine: en hvid te
potte, et par tekopper og en spølskål (bred kop uden
ører). Ja og så var der et klædeskab. Der står ikke noget
om, hvad der var i det, men det var nok mandens tøj.
Konens tøj var i en dragkiste, som kunne låses. Det ser
ikke just fattigt ud. En blå damaskes kåbe med sølvhager,
to silkehuer, syv skæghatte (huer med »skæg« af kniplin
ger el. 1.), en kapperøllike (stor kyse), et par handsker og
en muffe. Med skørter, trøjer, forklæder, tørklæder og
undertøj var hun også velforsynet, men fodtøj nævnes
ikke. I denne stue stod vist også ægtesengen, hvoraf det
halve var hendes!
Og så køkkenet. At ildstedet ikke nævnes, er rimeligt,
da det var fast og ikke løsøre, men der står heller ikke
noget om alle den slags ting, der plejer at høre med til i
et køkken på den tid: trefødder og riste, gryder, potter
og pander, krukker og fade, ja ikke en gang en ske, heller
ikke en spiseske, men det har jo nok været der alligevel.
Så var der også en gruekedel af kobber, en balje, to span
de, et kar og en fjerding. Det har jo fyldt noget op, og
hvis det er rigtigt, at det stod i køkkenet, må man nær
mest tænke sig dette rum som noget i retning af, hvad vi
ville kalde bryggers, et ret stort rum med stenpikket gulv
og uden loft over, som det var mange steder endnu i mid
ten af århundredet.
Der var også en ko. Det kunne se ud, som om den også
stod i »køkkenet« og hvem ved? Der kunne jo være lavet
en særlig afdeling til den i den ene ende, så stor, at der
også var plads til hakkelseskisten, der også er nævnt, og
til, at man kunne kunne skære hakkelse med hakkelses
kniven. Der står ikke noget om, hvor halmen så var og
ikke noget om andet foder eller om korn. Men når der var
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en ko, må der i hvert fald også have været noget jord til
at græsse på og til at give hø og korn, og det var der også.
Mikkel Koids far ejede 10 td. sæde på Thisted mark, og
det skulle være nok til, at man kunne føde en ko.
Huset ejede han også. Hus, grund og haveplads (gårds
plads) blev vurderet til 140 rdl., men hvor stort det var,
står der ikke noget om, 1782 var der seks fag hus, og 1791
otte fag (ca. 16 alen20), så huset var blevet større, inden
Mikkel Kold byggede til.
Rede penge var der som sædvanlig i skifter ikke spor
af (om det så passer!).
Der var kun to kreditorer, købmand Lars Holst, som
havde penge til gode for leverede varer, og genboen, mu
rer Jens Jacobsen Kløv, den mand, Kold mindedes som
en hyggelig gammel ungkarl, der fortalte spøgelseshisto
rier for ham og hans søskende. H an havde lånt Mikkel
Koids far nogle penge, men både han og købmanden er
klærede, at de da ikke ville forlange gælden betalt nu.
Pengene var sikre nok, hvor de stod. Og stedbørnene, som
egentlig skulle have haft arven efter deres far, Mikkel
Hedegaard, udbetalt nu, var også blevet enige om, at de
penge kunne godt blive hos stedfaderen foreløbig. Det vid
ner smukt om et godt forhold og om tillid.
Det lille hjem var nok efter nutidens begreber tarve
ligt, men ikke efter den tids. Fattigt var et hjem ikke, når
man havde, hvad der var nødvendigt til livets ophold, og
det havde familien her - og endda lidt mere.
Christen Andersen Kold gik også under navnet Chri
sten Høyer. H an havde begge efternavne fra sin far, sko
mager Anders Christensen Kold eller Høyer (1733-1792),
og begge navne bliver også brugt om farfaderen, skipper
Christen Andersen Høyer eller Kold, (død 1759). Skip
peren har sikkert fået navnet Kold med sin kone, Maren
Christensdatter Kold, der var født 1709 i Thisted som
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datter af Christen Pedersen Kold. Grunden kan være, at
han tit var borte fra hjemmet, så folk har kendt ham
bedst som Maren Koids mand.
Navnet Kold er ellers ikke kendt fra Thisted på den tid
eller før. Det stammer muligvis fra Hanherred eller fra
Mors, hvorfra navnet er kendt både nu og langt tilbage
i tiden21).
Mikkel Koids moder, Anne Andersdatter Frost, var af
bondeslægt. Hun var født 1747 i Torp ved Thisted, den
gang en meget lille landsby med kun fire ejendomme. I en
af gårdene boede hendes forældre, Anders Jensen Frost og
Inger Terkelsdatter. Slægtsnavnet Frost er fra meget gam
mel tid udbredt i Thy, og de der bærer navnet, hører til i
landbefolkningens højere lag. Det bæres også af adelige.
Dr. Marius Kristensen, Askov, som for mange år siden
holdt et foredrag i Thisted om Niels Ebbesen, omtalte da
hans væbner, der i folkeviserne kaldes Svend Trøst, ham der
kastede broplankerne i åen og derved reddede Niels Ebbe
sen og hans mænd. Et adeligt navn Trøst er ellers ganske
ukendt, og derfor mente Marius Kristensen, at det egent
lig var en misforståelse af Frost, den thylandske udtale af
Frost. Anders Jensen Frost var født i gården 1704, og han
døde først 1796 i sin fødegaard, 92 år gammel. Han var
søn af Jens Andersen Frost og Anne Christensdatter. Anne
Andersdatter Frosts første mand, Mikkel Hedegaard, var
også fra landet. I hans borgerskabsbrev 1759 står der,
at han var fra N ørtorp gods.
Koids moder og hendes slægt
Kold har selv fortalt en del om sin mor, Kirsten Marie
Christensdatter Jannerup, og om sit forhold til hende.
Hun var et meget særpræget menneske, der ikke brød sig
meget om omgang med mennesker, undtagen når hun
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kunne hjælpe dem22). Hun var resolut og handlekraftig,
og veloplyst må hun have været. H un lærte selv sine børn
at læse, så den lille Christen kunne læse højt for hende af
bibelen, da han var seks år23), og hun tog sig i det hele
taget meget af dem og snakkede med dem, lærte dem sin
livsvisdom, ofte i form af ordsprog. Siden sagde Kold tit
i sine foredrag og i samtaler: Min mor sagde. . . . Det er
tydeligt, at hun betød meget for sønnens udvikling, og
det er derfor forståeligt, at man i bøger og artikler om
Kold har syslet med tanker om, at hans særlige væsen
overvejende var en slægtsarv fra moderen. Man har tænkt
sig, at hun var fra landet og af gammel bondeslægt, så
hun skulle være præget af gammel selvstændig bondekul
tur, men mærkeligt nok er det kun få, der har prøvet at
finde ud af, hvor og hvem hun egentlig stammede fra, og
ingen er kommet længere end til hendes forældre, skønt det
ikke er så svært at komme nogle slægtled længere tilbage.
Hun var født i Thisted 1787, datter af Christen Jensen
Jannerup og Johanne Andersdatter Skaarup. De boede i
Nørregade 43, og faderen var avlsbruger som så mange
andre Thistedborgere. Det blev snart svært for dem, for
faderen blev krøbling. Det var han allerede 178728), og
1801 siges det i folketællingslisten, at han er halt på det
højre ben og konen mådelig af helbred. De klarede sig dog
nogenlunde igennem, og ved hans død 1812 kalder præ
sten ham avlsbruger og brændevinsmand, men det kunne
nok til tider være svært at få det til at gå rundt. Det var
måske grunden til, at Kirsten Marie kom tidlig hjemmefra.
Det fortælles, at hun fra sit 9. år voksede op hos et par
gode barnløse folk24), og 1801, da hun var 14 år, var hun
i hvert fald ikke hjemme. Det var derimod to yngre søs
kende og den ældste broder, Anders, der var 17 år og nok
kunne klare det meste af landbrugsarbejdet.
Siden tjente Kirsten Marie i ikke mindre end 10 år hos
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amtsprovst Carstensen25). H vor meget denne gode mand
har betydet for hendes åndelige udvikling, ved vi ikke,
men man aner, at det ikke var så lidt. Et par småting
viser lidt om, hvor megen tillid hun havde til ham. Da
Kold som dreng ville gå op til kapellanen, pastor Agerbek, hvis levende prædikener havde grebet moderen stærkt,
sagde hun, at ham måtte Kold ikke gå til, men han kunne
frit gå op til provst Carstensen26). Og da det viste sig, at
drengen ikke egnede sig til at blive skomager som sine
fædre - eller ikke havde lyst til det - så gik hun med
drengen til sin gamle husbond, og hun blev ikke skuf
fet27). H ar den gamle, kloge provst anet, hvad der boede i
drengen, siden han straks gjorde ham til omgangsskole
holder, skønt det var uhørt, at man på den tid satte så
ung en fyr til at holde skole. Og det blev i Fårtoft, ikke
længere hjemmefra, end at han kunne støtte sig til hjem
met - og til provsten, som straks proklamerede sin om
sorg for drengen ved at sige til Fårtoftfolkene: »Det skal
I vide, at I holder mig ham fri for lus og fnat, thi hans
moder er en renlig kvinde!« Så forstod de, at han stod
under provstens beskyttelse.
Den lange tid hos provsten kan ikke undgå at have sat
dybe spor hos den unge pige. H an var rationalist, siger
man, og det ord har en ilde klang endnu. Man forbinder
det med noget koldt, forstandsmæssigt og åndløst, med
den gamle historie om præsten, der prædikede om stald
fodring juleaften, og så kæmmer man alle den tids præ
ster over én kam, uden at man forsøger en virkelig vur
dering. Det kan vel heller ikke i almindelighed lade sig
gøre nu så længe efter, da vi ved så lidt om dem, men
provst Carstensen havde en kirkebog, og i den skrev han
undertiden noget, som kan fortælle en del om ham. Det
ser ikke ud, som om det var beregnet på, at andre skulle
læse det. H an måtte blot have udløsning for sine følelser.
Historisk Arbog 2
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Efter en konfirmation i Thisted 1791 skrev han selv kon
firmandernes navne ind i bogen. Læser man den liste, slår
det en, at der ikke er gjort forskel på rig og fattig, på høj
og lav. De riges og de fattiges børn står mellem hinanden.
Og når man så husker, hvad gamle folk har fortalt om
forholdene i forrige, demokratiske århundrede, hvordan de
fattiges børn måtte stå nederst på kirkegulvet, så undrer
man sig. Og når man kommer til ende med listen, undres
man igen, for provsten har gjort noget ualmindeligt. Han
har tilføjet en bøn for de unge, som han nu havde lært at
kende: »O Gud styre og styrke du dem alle, at de med en
brandende Aand maae tiene dig til deres Dages Ende.«
Siden sluttede han hver konfirmandliste med en lille bøn,
og man forstår, at han virkelig følte noget for de unge,
når man læser, hvad han kunne skrive, hvis nogle af dem
døde i en tidlig alder: »Dette gode Barn«, »Denne ret
skafne Yngling«, »Dette sædelige Ungdoms-Mønster« (om
en fattig, forældreløs dreng). Ved et barns død kunne han
skrive: »Gud trøste de stakkels Forældre«.
Ti år var hun hos denne hjertevarme præst, og når hun
siden blev så stærkt grebet af Agerbeks forkyndelse, skyl
des det jo nok noget, at der var lagt en god grund og sået
en god sæd. »En sår, en anden høster.«
Christen Jensen Jannerup var født i Thisted 1758, søn
af Jens Christensen Jannerup og Karen Poulsdatter, og
hans kone, Johanne Andersdatter Skaarup, var også fra
Thisted, hvor hun var født 1755, datter af snedker Anders
Nielsen Skaarup og Maren Kirstine Pedersdatter Janne
rup. De boede ligesom Christen Jannerup og hans foræl
dre i Nørregade, og fra dem stammer en af Thisteds
kendte håndværkerslægter. To af sønnerne blev klejn
smede og den tredje snedker. Om denne slægt minder det
gamle, smukke borgerhus, Nørregade 24, »Skaarups hus«,
nu et af byens ældste huse. H er boede Anders Nielsen
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»Skaarups hus«, Nørregade 24, Thisted, med klejnsmedeskilt
(en nøgle).
(Fotografi i Thisted byhistoriske Arkiv).

Skaarups sønnesøn af samme navn 18 1728).H an var klejn
smed som mange i familien, og endnu først i dette århun
drede hang et klejnsmedeskilt på huset.
Både Anders Nielsen Skaarup og hans kone var født i
Thisted. Han var født 1723, søn af Niels Andersen Skaa
rup og Kirsten Jensdatter, og hun var født 1723, datter af
Peder Christensen Jannerup og Johanne Jensdatter. N av
net Jannerup forekommer altså i to linjer af Kolds for
slægt, men om de var beslægtede, vides ikke. Ingen af
Kolds oldeforældre var altså født i Jannerup, så en for
bindelse til denne landsby, ligger for hans vedkommende
i hvert fald meget langt ude.
2*

340

Torsten Balle:

Skal der endelig være tale om »rigtigt bondeblod« i
Christen Koids årer, må det vel nærmest komme fra Mik
kel Koids slægt gennem hans mor Anne Frost. Det er
rimeligt at antage, at hans hjem har været stærkere præ
get af bønders gamle kultur og livssyn end hans kones.
Formålet med denne undersøgelse har ikke været at lave
en egentlig stamtavle, men at give et indtryk af, hvilke
samfunds- og kulturlag, Kold gennem sin slægt tilhørte.
Derfor er mange oplysninger, der ikke havde betydning
for formålet, udeladt, f. ex. datoer og årstal, ligesom op
lysninger om slægtled før 1700 ikke er taget med. Resul
tatet af undersøgelsen må da blive, at Koids forslægt til
hørte jævne stabile middelstandskredse. I enhver by er
der slægter, der kommer som stjerneskud og lige så hur
tigt forsvinder, selv om nogle af dem steg højt, men der
er også faste slægter, der slægtled efter slægtled går i fæd
renes spor og lever i deres kår og med deres traditioner.
Til dem hørte Koids forslægt. Ved en flygtig betragtning
kan det se ud, som om denne stabilitet ikke just var noget,
der lå Kold i blodet, men når man har læst det, der er
skrevet om ham, og ikke mindst hvad han selv har sagt,
med opmærksomhed og prøvet at indleve sig i hans tan
ker og hans væsen, vil man se, at mange enkeltheder netop
vidner om, hvor stærkt han var knyttet til sin slægts kul
tur og levevis. Han ville på ingen måde noget brud, men
nok en udvikling, og tit fremhævede han, at denne udvik
ling skulle komme indefra.
Han ville ikke forandre sin fra fædrene nedarvede leve
vis, selv om han var blevet en kendt mand, gik til daglig
i vadmelstøj og med træsko som den jævne borger i Thi
sted gjorde, og lige så lidt ville han have forandringer i
den jævne daglige kost, han fra barn af var vant til. Han
ville også, at hans elever skulle blive ved fædrenes skik.
De måtte ikke blive »fine«, fordi de havde været på høj-
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skole, men skulle vende tilbage til folket på det jævne,
ikke i det himmelblå.
Forandringen hos dem skulle ske på et andet plan, men
også på dette plan var Kold såvel som i sin tid Luther
nok en reformator, men alligevel besindig og realistisk.
Som Luther havde han helst set en rolig udvikling fra og i
det bestående, og først da det viste sig umuligt, følte han
sig som Luther tvunget til at reagere. Endnu i 1849, da
han var i Sønder Felding, må han have søgt lærerembeder
i folkeskolen, som det fremgår af en følgende artikel. Han
brød også nødig med folkekirken. Omkring 1850 var der
en religiøs vækkelse i Thisted, og de vakte talte om at
danne en fri menighed. Det blev nævnt under et samvær
hos Koids svoger, fuldmægtig Lindholm, hvor Kold også
var til stede, og han sagde da: »Hvad mon de vil sætte i
stedet for det gamle, som er os overleveret af vore fædre?«
Om kirkens indgangsbøn, som han tog frem, sagde han:
»Mon de har noget bedre at begynde de kristnes gudstje
neste med. Jeg tror det ikke«29). For ham betød den
grundtvigske menighed, som han senere sluttede sig til, da
heller ikke noget brud. Den beholdt jo i sin gudstjeneste
det, der var overleveret fra fædrene.
Om Koids religiøse udvikling i hans ungdom ved vi en
del, både om den påvirkning han fik på seminariet i Snedsted og om hans ivrige og aktive deltagelse i de gudelige
forsamlinger på Mors, men om der også her lå en »slægts
arv« til grund, er det vanskeligere at sige noget. En på
virkning fra moderen er tydelig, og måske rækker det
pietistiske præg, som var fremherskende hos ham i hans
ungdom, længere tilbage i hans forslægt. Det siges om
hans moder, at hun var en troende og kristeligt oplyst
kvinde og af en from slægt30), og fromhed var noget,
pietismen lagde stor vægt på. I Thisted havde der da også
været pietistiske præster, bl. a. to af Brorson-familien.
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Det er jo også kendt, at yngre vækkelser som den grundt
vigske oftest kommer i egne og hos slægter, der har været
påvirket af ældre vækkelsesbevægelser, hvad der også er
tegn på en vis stabil slægtsarv.
Selve Koids kongstanke, at man skulle fortælle for børn
i stedet for at lade dem lære lektier, var jo også, som han
selv fremhæver, opstået hos ham, fordi han så levende
huskede alt det, hans forældre og andre havde fortalt for
ham. Det var blevet til en del af hans sjæl og ikke noget
udvendigt påklistret. Han ville vende tilbage til den med
delelsesmåde, der var folkets. Som de fortalte ældgamle
sagn og eventyr og legender, ville han fortælle historie og
bibelhistorie. Som de gennem deres store ordsprogsskat
lærte børnene fædrenes livsvisdom, sådan ville han gøre.
H vor fast de gamles fortællinger var forankret i ham, kan
man se deraf, at han selv fortalte spøgelseshistorier fra
Thisted - åbenbart i fuld alvor, for der var en tid, da han
var nær ved at sætte det som vilkår for optagelse på hans
skole, at vedkommende troede på spøgelser31).
Samfundsmæssigt var Kold også betænkelig ved store
forandringer. Skønt han i og for sig foretrak selvejet for
fæstet, var han imod den tvungne afskaffelse af fæste
væsenet, som mange dengang pønsede på. Også i sådanne
forhold holdt han på sit »Alt indefra«32).
Det ser altså ud til, at arven fra forfædrene, de gamle
jævne og stabile håndværkere i Thisted, virkelig har spil
let en afgørende rolle for Koids liv og livssyn, og derfor
er det kun rimeligt, at man i hundredåret for hans død
også mindes dem.

Noter:
Kildeforkortelser:
FN = Frederik Nygaard: Kristen Kold, 1. del. Odense 1895.
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- Fernando Linderberg: Kristen Mikkelsen Kold. Rønne
1882.
— Morten Eskesen: Samliv med Kold. Odense 1884.
= Historisk Arbog for Thisted Amt.
= Skøde- og panteregister for Thisted købstad, A.
= Undersøgelsesprotokol 1804-1828 (angående bygninger
i Thisted købstad.
-- Folketællingsliste for Thisted købstad.
= Hovedbrandtaksation for Thisted købstad.
— Skifteprotokol for Thisted købstad.

1) F.eks. SP, fol. 215, UP, ejerlister 1818 og 1828. 2) SP, fol. 215.
3) HÄ 1933, s. 427 ff., P. L. Hald: Koids hus. 4) UP, 1814, 26/9.
5) UP, 1820, 28/9. 6) FN , s. 15. 7) FN, s. 12. 8) FL, s. 4. 9) FL,
s. 5. 10) FN, s. 15. 11) FL, s. 9. 12) FN, s. 15. 13) FL, s. 12. 14) FN,
s. 15. 15) SP, fol. 215. 16) SP, fol. 215. 17) FT 1787. 18) FT 1834.
19) SK 1777-1801, fol. 5906. 20) HT 1782 og 1791. 21) Om en uden
hjemmel antaget slægtsforbindelsc mellem Kold og Tordenskjolds
kammertjener Kold, se HÄ 1945, s. 241 ff., H. A. Riis-Olcsen: Var
en af Chr. Koids forfædre kammertjener hos Tordenskjold. 22) FN,
s. 7. 23) FN, s. 10. 24) ME, s. 150, FN, s. 7. 25) FN, s. 8. 26) FN,
s. 14. 27) FN, s. 16 f. 28) UP, ejerliste 1818. 29) HA 1954, s. 258,
Anton Lomborgs erindringer. 30) FN, s. 8. 31) ME, s. 194. 32) ME,
s. 48.
Af de nævnte arkivalier, som findes i Landsarkivet for Nørrejyl
land med undtagelse af folketællingslisterne, der findes på Rigsarki
vet, har Thisted byhistoriske Arkiv kopier.
I Historisk Arbog for Thisted Amt findes følgende artikler angå
ende Kold:
1933,
1940,
1941,
1942,
1945,

s. 427:
s. 308:
s. 77:
s. 278:
s. 241:

P. L. Hald: Koids hus.
R. Jørgensen: Minder fra Koids skole.
H. A. Riis-Olescn: Karakteristiske linjer i Koids liv.
N. Sodborg: Else Henriksen.
H. A. Riis-Olcsen: Var en af Chr. Koids forfædre
kammertjener hos Tordenskjold?

Hvad anden litteratur om Kold angår, henvises til bibliotekerne,
særlig Thisted Centralbibliotek, som også har cn udklipsamling om
Kold.

Kold i Sønder Felding
Af TORSTEN BALLE

var et års tid fra 2. december 18481) huslærer
hos pastor Chr. Østergaard i Sønder Felding, hvor
han holdt skole for præstens søn af første ægteskab, Johan
Østergaard, der senere blev gartner, og for et par andre
drenge, Agathon, søn af pastor Viktor Bloch i Lønborg,
og Gram, søn af pastor Vilhelm Birkedal i Sønder Omme,
senere i Ryslinge. Pastor Østergaard efterlod sig flere bind
udkast til embedsbreve, og i 4. bind, der omfatter tiden
1846-1851 har han indført nogle anbefalinger, som han
havde givet Kold til brug ved ansøgninger om lærerem
beder. Da de fortæller en del om Kold og om præsten,
gengives de her.
Den første stammer fra tiden omkring 1. februar 1849
og er tænkt som påtegning på en afskrift af forskellige
attester vedrørende Kold:

K

OLD

»Idet jeg herved attesterer at overstaaende Attester
ere ligelydende med de mig foreviste Originaler vil
jeg tilføie at Seminarist Kold er nyelig kommen i mit
Huus, som Lærer for min Søn, og at jeg efter dette
Bekjendtskab ikke blot er særdeles tilfreds med ham,
men mener at have Grund til at anbefale ham som
en sjelden dygtig og samvittighedsfuld Lærer.«
Senere følger en anbefaling, dateret 23. februar 1849:
»Ansøgeren H r Seminarist Kold der for Tiden er hos
mig som Huuslærer, er en særdeles dygtig Lærer, der
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ikke blot grundigen har tænkt over den bedste Me
thode for Almueundervisning, men forstaaer med Liv
og Lyst at bringe sine Anskuelser i Udførelse ligesom
han ogsaa i sit Liv og i sin Lære er en sand og levende
Christen, som det glæder mig at kunne anbefale, da
jeg troer, det vilde være en Lykke for den Skole, der
maatte faae ham til Lærer, og jeg mener at kjende
ham nøie. Han har ogsaa her i Skolelærerens Sygdom
forestaaet Kirkesangen til min og Menighedens fulde
Tilfredshed.«
Den 20. august 1849 følger endnu en anbefaling, der til
dels har samme ordlyd, men er udvidet med et længere
indskud (fremhævet her):
»Ansøgeren H r. Seminarist Kold, der for Tiden er
hos mig som Huuslærer, er en særdeles dygtig Lærer,
der ikke blot grundigen har tænkt over den bedste
Methode for Almueunderviisningen, men forstaaer
med Liv og Lyst at bringe sine Anskuelser i U dfø
relse. Han vil efter sin Betragtningsmaade, naar han
selv faaer en Skole at forestaae, vel ikke paa den
almindelige Maneer, som de fleste Skolelærere pleie,
lægge an paa, at alle Børn, de ringe begavede saavelsom de bedre, faae saadanne udenadlærte Begreber og
Færdigheder, hvorved de kan bestaae sig godt ved
deres U dskrivningsexamen, men destomere søge ved
en levende Underviisning i Fortælling og Samtale
uafhængig af alle Lærebøger at vække dem til Selv
tænkning, hvorved de bibragte Kundskaber saaledes
blive Børnenes Eiendom, at de kan tage dem med sig
ud i Livet til Gavn og Glæde i deres Fremtid. I sit
Liv og i sin Lære er han en sand og levende Christen,
som det glæder mig at kunne anbefale, da jeg troer,
det vil være en Lykke for den Skole, der maatte faae
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ham til Lærer, og jeg mener at kjende ham nøie. Han
har ogsaa her i Degnens Forfald forestaaet Kirke
sangen til min og Menighedens fulde Tilfredshed.«
I løbet af de måneder, Kold havde været i præstegården,
er det altså lykkedes for ham at få præsten til at forstå,
hvad han ville, og selv om præsten ikke i anbefalingen
selv tager stilling til Koids tanker om undervisning, er det
tydeligt, at han er sympatisk indstillet. I den tid, der var
gået, havde han jo også haft lejlighed til at se resultaterne
af Koids arbejde, og at han var tilfreds med det, fremgår
også af, at da Kold begyndte at holde skole i Ryslinge,
lod præsten sin søn følge med2).

Noter:
1) Pastor Ostergaards regnskabsbog 1833-1873, 1849, 3. marts.
2) Sammesteds, 1850, 18. deebr.: Betalt for Johan til at have i Rys
linge 4 Rbdl., 4 Mk.
De nævnte optegnelser er venligst udlånt til redaktionen af lærer
inde, frk. Julie Garnæs Hansen, Thisted, efterkommer af pastor
Chr. Ostergaard.

Billeder af Kold
Af TORSTEN BALLE

AR man ser nøje på de kendte billeder af Christen
Kold, opdager man, at de, især i mindre væsentlige
enkeltheder, har en påfaldende lighed med hinanden, en
lighed, der er så stor, at de må stamme fra det samme
originale billede.
Nu findes der på Thisted museum to fotografier, ud
ført af Carl Bech, Østergade 7, Odense, i størrelsen 5,5 X
9 cm (billede nr. 1), og et fotografi uden nærmere oplys
ninger i samme størrelse (billede nr. 2). På begge billeder
er klædedragtens folder og kroppens og hovedets stilling
ens, men der er visse forskelle i ansigtet. H året på issen
er meget lyst på nr. 1, men det er mørkt på nr. 2. Øjnene
er også lyse på nr. 1 og mørke på nr. 2, og de har et noget
forskelligt udtryk. Desuden er der mere med på nr. 1 end
på nr. 2.
Disse forskelle tyder på, at nr. 1 er et originalt billede,
og nr. 2 en retoucheret udgave af det. Hvis nr. 2 var det
originale, ville der nemlig ikke være nogen grund til at
gøre hår og øjne lysere, mens man nok kan se en vis me
ning i at gøre dem mørkere, hvis billede nr. 1 skulle af
fotograferes. Det næsten farveløse hår og de meget lyse
øjne virker nemlig noget uharmonisk i sammenligning
med de øvrige toner i billedet. Dertil kommer så, at på
det ældste af de her gengivne litografier (billede nr. 3) er
håret på Koids isse også meget lyst. Det må altså snarest
have haft nr. 1 som forbillede, og man må vel så på den
tid have ment, at dette fotografi var originalt. Fotografen,

N
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Billede nr. J.
Fotograf: Carl Bech. - Original på
Thisted museum.

Billede nr. 2.
Ukendt fotograf. - Original på
Thisted museum.

Carl Adolph Bech, var samtidig med Kold og døde i
Odense 1872, kun to år efter Kold, 52 år gammel1). Det
må også derfor antages, at fotografiet, billede nr. 1, er
originalt. På nr. 2 har man da med vilje gjort hår og øjne
mørkere, og derved er man så kommet til at ændre øjne
nes udtryk. Det kan ses, at pupillerne er gjort større og
ved den ene side når næsten til regnbuehindens ydre kant,
hvad der er ganske unormalt.
På de to fotografier er partiet under hagen heller ikke
ganske ens. På billede nr. 1 er det egentlig ikke let at se,
hvad der er mellem vesten og hagen. Det kan minde om
en sløjfe eller knude på et halstørklæde, og et halstør-
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klæde, i regelen af silke, hørte også med til den dragt, som
bønder og jævne borgere bar, når de skulle være pæne,
nemlig en skødefrakke, oftest af sort klæde, kantet med
bånd, og en vest af blanktvævet stof (Kold havde en af
atlask), der gik helt op til halsen og havde en kort, ned
hængende krave. Derover var halsen dækket af et hals
tørklæde, der kunne være sort, gråt eller hvidt, ofte møn
stret. Det er ret sikkert, at Kold også har båret halstør
klæde, og det er måske et sådant, man kan se på billedet
gennem et tyndt skæg. På billede nr. 2 er partiet mere
skægagtigt og kunne se ud, som om det er retoucheret.

Billede nr. 3.
Litograf: Harald Jensen. - Original på Thisted museum.
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Kold er vist ikke blevet fotograferet oftere, og det er
vel især hans elever, der har fået hans portræt, men efter
hånden som han blev kendt og hans gerning fik betydning,
var der mange andre, der gerne ville have et billede af
ham. Han var jo den egentlige foregangsmand for høj
skole og friskole, og det var ikke mere end rimeligt, at
han fik en plads på væggen i de hjem, der var præget af
højskolen, ved siden af Frederik den Syvende og G rundt
vig. Et billede måtte i udførelse og størrelse svare nogen
lunde til de andre, og der blev udsendt et litografi af
Kold, udført af kunstneren Harald Jensen (1834-1913).
Det måler kun 15X18 cm, men det er efter den tids mode
omgivet af en bred, hvid kant, så skilderiet fik en pas
sende størrelse alligevel. Dette litografi er åbenbart udført
på grundlag af billede nr. 1. Det viser stor troskab mod
det for mange enkeltheders vedkommende og er meget
smukt udført med en fin fordeling af lys og skygge og
gode mellemtoner (som fotografierne til dels mangler).
Men der er foretaget en par ændringer, som forandrer
udseendet betydeligt. Mundvigene er ikke som på fotogra
fiet bøjet nedad, men snarere en anelse opad, og øjnene er
mørkere og ser ud, som de sidder nærmere sammen. H a 
rald Jensen har forøvrigt også udført nogle kultegninger
på grundlag af fotografiet. En af dem hænger på Dalum
Landbrugsskole2).
Da H arald Jensens litografi blev udsolgt og ikke frem
stillet mere, og der stadig var mange, der gerne ville eje
et billede af Kold, lod hans dattersøn, lærer Johs. Kold
Pedersen, Odense, fremstille et nyt litografi i større for
mat, 38X 44 cm. Det blev udført af grafikeren P. W. Jo
hannsen og er vist det billede af Kold, der nu er mest
kendt (billede nr. 4). Den forestilling, de fleste har om,
hvordan Kold så ud, stammer da fra dette billede.
Johs. Kold Pedersen udsendte en subskriptionsindby-
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Billede nr. 4. Den rare Kold, den gode Kold.
Litograf: P. W. Johannsen. - Original på Thisted Centralbibliotek.

delsc på litografiet3), og heri fortæller han, at det er
fremstillet efter et gammelt fotografi. Der er ingen tvivl
om, at dette fotografi må være det, der her er gengivet
som billede nr. 1. Klædedragten er også i dette tilfælde
den samme, dog er vestens folder knap så korrekt gen
givet som på H arald Jensens litografi, og mund og øjne
er ændret endnu mere. Munden er blevet endnu mindre,
og mundvigene bøjet lidt mere opad, næsten til et smil.
Øjnene ligger ikke så dybt, og de indre øjenkroge er tyde
ligt kommet hinanden endnu nærmere. Desuden er kin
derne ikke så indfaldne, og der er kommet fem rynker i
panden, et helt nyt træk, der ikke findes på de ældre bil-
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leder. Under hagen er der nu rigtigt skæg, der kun er gan
ske lidt lysere end kindskægget. Den billedmæssige virk
ning er en anden, da litografiet er holdt mere gråt i gråt.
1942 blev der rejst en mindesten for Kold lige overfor
Thisted Centralbibliotek. På den er der et bronzerelief af
Kold, udført af Hans W. Larsen (billede nr. 5). Dette
relief er sikkert udført efter P. W. Johannsens litografi,
som det i nogen grad ligner.

Billede nr. 5. Mindesten for Kold.
Billedhugger: Hans W. Larsen.
Original overfor Thisted Centralbibliotek.
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Billede nr. 6. Frimærke.
Skåret af Czeslaw Slania.

Endelig blev der 1966 udsendt et frimærke i anledning
af 150-året for Koids fødsel. Det bærer Koids billede i
ståltryk, skåret af kunstneren Czeslaw Slania (billede nr.
6). Da frimærket kom frem, var der nogen diskussion om,
hvilket billede af Kold, der havde været denne kunstners
forbillede. Resultatet af denne diskussion blev, at det
sandsynligvis var en af H arald Jensens kultegninger4).
Sammenligner man nu billederne, falder det straks i
øjnene, at ansigterne er så forskellige på trods af, at de
ændringer, der er foretaget, synes at være små. Hvis man
lægger det ældste fotografi (nr. 1) ved siden af det yngste
litografi (nr. 4), siger de fleste: »Jamen, det er jo ikke den
samme mand!«
Og det er det heller ikke. Portrætkunst vil altid være
subjektiv. Billedet skal ligne, men det er ikke så meget det
rigtige forhold mellem de enkelte mål i et ansigt, det komHistorisk Arbog 3
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mer an på, som det, at billedet kommer til at give udtryk
for personlige egenskaber, og når det som her drejer sig
om et billede, der for offentligheden skal repræsentere en
person, må det være karakteristiske egenskaber, billedet
skal gengive, og ikke tilfældige stemninger. Der kan imid
lertid tit være delte meninger om, hvilke egenskaber, der
er karakteristiske for et bestemt menneske, og en kunst
ner kan så arbejde ud fra sin egen personlige opfattelse
eller fx. ud fra den opfattelse, der er almindelig i tiden.
Det sidste vil være naturligt, hvis det drejer sig om et
billede som dette litografi. Kold var død, og kunstneren
måtte arbejde med et fotografi som forbillede. Skulle bil
ledet nå ud i vide kredse, måtte han søge at give udtryk
for den opfattelse af personligheden, som var almindelig
i disse kredse. Billedet skulle svare til de forestillinger,
man havde af ham.
Et ansigts udtryk bestemmes for en stor del af mund og
øjne, og dem er det netop, der virker så forskelligt på det
gamle fotografi og på P. W. Johannsens litografi.
N år man ser flygtigt på fotografiet og ikke kender me
get til Kold, virker hans ansigt ikke just tiltalende. U d
trykket om munden synes stramt og lidt surt, og de stir
rende, meget lyse øjne er nærmest lidt uhyggelige. Er man
derimod af dem, der har hørt meget om Kold af de gamle,
har læst meget om ham og af ham og har prøvet at leve
sig ind i hans væsen og tanker, giver billedet helt andre
indtryk, jo længere man ser på det. Den brede mund med
de nedadbøjede mundvige bringer en til at tænke på en
mangfoldighed af hvasse, kritiske og ironiske bemærknin
ger og taler, og man forstår, at de var udtryk for noget,
der var meget karakteristisk for Kold. Der er også et fast
og bestemt, næsten stædigt udtryk om denne mund, når
man ret ser til. H ar man så siddet længe og glædet sig
over denne stærke Koldske mund og i tankerne opfrisket
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hans karske ord og derpå vender sig til litografiet, for
færdes man næsten. Mundvigene er bøjet blidt og venligt
opad, og den brede, hvasse mund er blevet til et lille pænt
og rart snakketøj. Og det er ganske sikkert ikke en ube
hjælpsomhed fra kunstnerens side, men gjort med vilje.
Ser man så efter denne ubehagelige opdagelse på øjnene,
gentager forfærdelsen sig. På litografiet er der et par al
mindelige, pæne, dejligt gode og lidt sørgmodige øjne,
der ser ret udtryksløst og uinteresseret fremad, mens øjne
ne på fotografiet, ualmindelige ikke alene ved deres på
faldende store afstand, men også ved deres meget lyse
farve, ikke ser, men ligesom skuer fra de dybe øjenhuler
langt ud i det fjerne, som ind i en anden verden. Det er en
seers blik, ikke en hr. middelmands.
Så kommer man til at tænke på Koids ord: Jaja, bi
bare til jeg er død, så skal 1 se, hvilken rar en, jeg bliver.
Så siger de allesammen: den rare Kold, den gode Kold.
Balder den gode, han er sød,
salig at prise, for han er død!«5).
Og det er netop sagen. Andre stormænd er også blevet
opfattet forskelligt på forskellige tider. Luther er på
samtidige billeder et kraftigt, varmblodigt renaissancemenneske. Senere gør man ham skiftevis til en lærd pro
fessor, en from sjælehyrde, en mild lærer, alt eftersom
tidens idealer var.
Opfattelsen af Christen Koids væsen havde for det
store flertals vedkommende opså ændret sig. Han stod
ikke længere for folk som den kæmpende, hvasse profet,
men som en god og rar mand, der sad og fortalte for børn
og unge i stedet for at plage dem med lektier, en mand,
der så gerne ville gøre dem lysvågne for alt stort og skønt
herneden. Det er den opfattelse, der er kommet til ud
tryk på litografiet, og der er sandhed i den, for Kold blev
3*
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blidere med årene og dømte anderledes mildt om folk, som
han havde eller havde haft imod sig6).
Men den, der holder af Kold, også som han var i sin
ungdom og i kampårene, vil nikke til det gamle fotografi
og sige: »Ja det er nu også dig, Kold.«

Noter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Meddelt af Landsarkivet for Fyn.
Aalborg Stiftstidende 20. febr. 1966, Jyllandsposten 6. marts 1966.
I Thisted Centralbiblioteks Kold-samling.
Som 2) og Thisted Amts Tidende 28. marts 1966.
Morten Eskesen: Samliv med Kold: s. 4.
Morten Eskesen: Samliv med Kold, s. 70.

Kold-minder
på Thisted museum
Af TORSTEN BALLE

HRISTEN KOLD og J. P. Jacobsen er Thisteds mest
berømte sønner, kendt langt ud over landets græn
ser, men tilsyneladende har Thisted by ikke behandlet dem
ens, når der er tale om at bevare minder om dem.
J. P. Jacobsens fødested er blevet restaureret og frilagt,
og Thisted museum har længe haft en J. P. Jacobsen-stue,
hvor der er samlet mange minder om ham, møbler og
andre personlige ejendele, bøger og billeder.
Christen Koids fødested og barndomshjem er derimod
revet ned, og på museet var der i lang tid kun få minder
om Kold.
Denne modsætning har imidlertid ingen forbindelse
med nogen forskel i værdsætningen af de to eller i den
lokale interesse for dem. Den skyldes andre årsager.
Da det blev kendt, at der var planer om at rive »Koids
hus« ned, vakte det ikke alene fra friskolefolk og høj
skolefolk rundt i landet, men også i høj grad fra folk i
Thisted by, voldsom protest. Men mange, deriblandt
museets leder, P. L. Hald, hvis store interesse for Kold
ingen tør bestride, indså, at huset var faldefærdigt. Træ
værket var meget medtaget og murene skøre, så en restau
rering måtte nærmest blive en genopbygning, en fuldstæn
dig fornyelse. Huset var meget gammelt, sikkert fra før
1800, og var oprindelig et bindingsværkshus med stråtag.
Siden fik det skalmur af mursten og støttebjælker under
spærene for at de kunne bære tegltaget, der erstattede strå
taget. Et nyt hus ville aldrig blive andet end en efterlig-
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ning. Det var ikke Koids barndomshjem, og de ansvar
lige fandt derfor, at der ikke var grundlag for en kostbar
restaurering.
Huset blev så revet ned til sorg for mange, men nedriv
ningen fik dog en god følge. Da J. P. Jacobsens hus var i
fare, var det sikkert ikke uden betydning for vedtagelse
af restaureringen, at det var gået sådan med Koids hus,
og at sorgen over dets skæbne havde været så stor. Dog
må det huskes, at J. P. Jacobsens hus var yngre og bedre
egnet til bevaring.
J. P. Jacobsen levede sine sidste år i Thisted og døde
der. Hans efterladenskaber blev i Thisted hos familien,
der holdt hævd over dem, indtil der blev plads på museet,
og det er grunden til, at museet har så meget.
Christen Kold døde på Fyn, hvor han havde levet i
mange år, og hans arvinger beholdt naturligvis så vidt
muligt hans ting. Mange af Koids venner på Fyn mente,
at tingene burde have plads på et Kold-museum nær et
af de steder på Fyn, hvor han havde virket, men det blev
ikke rigtig til noget. Senere rejste skolekonsulent Toftdahl
Møller overfor Koids familie den tanke, at hans person
lige ejendele, i hvert fald de mest værdifulde, blev skæn
ket til Thisted museum, så at de ikke blev spredt1). En del
af dem var kommet til Engelsholm højskole, og da den
brændte, blev de en tid opmagasineret i Århus, men så
fik deres omflakkende tilværelse en ende, idet Koids dat
tersøn, lærer Johs. Kold Pedersen, Odense, skænkede dem
til Thisted museum2). H er var der efter tilbygningen plads,
og det var en særlig glæde for museets ledelse, at der nu
kunne indrettes en særlig Kold-stue.
Dermed var der gjort en begyndelse, og efterhånden,
som det blev kendt, kom der flere af Koids ting til museet,
så det nu har en ret righoldig Kold-samling. Det vil føre
for vidt at opregne alt, hvad museet har, men nedenfor
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findes billeder og omtale af de største ting. Man vil se, at
det ikke just er møbler, der var almindelige i bondehjem
på den tid.
Bogreol, skanket Kold af dronning Caroline Amalie
Glasdørene skal være tilføjet senere efter ønske fra fru
Kirstine Kold, og måske er benene også tilføjet. Reolen
fremtræder nu som et bogskab, og det indeholder en del
bøger, som har tilhørt ham eller har tilknytning til ham.
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En del af bøgerne blev sværtet af røg under branden på
Engelsholm og har endnu røglugt. I det mindste én af
dem skal Kold selv have indbundet.
Nogle af bøgerne er sjældne og værdifulde førsteudga
ver. Her skal kun nævnes Grundtvigs »Haandbog i Ver
denshistorien«, »Sangværk for den danske Kirke« og
årgange af Grundtvigs blad »Danskeren« samt Ingemanns
»Kong Erik og de fredløse« og en livsskildring af Martin
Luther.
Under sit ophold i Smyrna 1842-47 og under hjem-
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rejsen gennem Europa samlede han en del ting sammen,
som han trak på sin lille trækvogn hjem til Danmark.
Fra Smyrna stammer nogle konkylier, som også findes i
bogskabet, og billeder, som han købte i Smyrna og under
vejs, er anbragt dels i skabet og dels på væggen.
Spejl med under skab og seng med sengetøj
Det fortælles, at der først var spejlglas også i spejlets
øverste ramme, men at Kold fik sat en træfylding i,
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fordi han blev irriteret af at se sig selv i det øverste spejl,
når han gik frem og tilbage over gulvet og tænkte.
Den svære, brede, primitive seng er forsynet med gode
gammeldags stribede olmerdugsdyner. Lærer Karl Sandal,
Sødinge friskole på Fyn, har sørget for, at den havnede
på Thisted museum, hvad museet er meget taknemmelig
for. Han meddeler, at efter de oplysninger, han har fået,
havde Kold sengen med sig, da han kom til højskolen,
og han brugte den også der. Siden kom den til Nørregades
friskole i Odense, og da det ikke blev til noget med den
Koldsamling på Fyn, som man havde tænkt på at oprette,
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blev den stående der i lang tid. Så kom den til Sødinge
friskole, og der blev den pietetsfuldt opbevaret, indtil
museet i Thisted fik den overdraget3).
Gyngestol
Gyngestolen er af den såkaldte »svenske« type, der var
almindelig i sidste halvdel af 1800rne. Disse gyngestole
var i almindelighed sorte med staffering i »guld« som
denne. Den store dekoration øverst er her afskallet.
Sofa og bord
Sofaen, som er i en stil, der var sædvanlig omkring
1870, har rødt plydsbetræk og er næsten ikke slidt. Bor
det, der har skuffe og sideklapper, skal være Koids ar
bejdsbord. I baggrunden ses hans nodestativ med en lyse
holder. Over det er der et billede af fru Kirstine Kold, og
over sofaen hænger et stort billede af ham selv.

Noter:
1) Thisted Amts Tidende 20/1 1948.
2)
13/5 1953.
3) Mundtlig meddelelse fra lærer Karl Sandal 23/10 1970.

Vigsø
og krigen mod englænderne
Af POUL CHRISTENSEN

Ä bordet foran mig ligger en kanonkugle, rund er den,
men furet og ru af tidens tand, der nok kan tage på en
160-årig, for så længe er det siden, den var med til at
skrive en del af Thylands historie, og dermed af Dan
marks historie.
I begyndelsen af forrige århundrede var Danmark,
mere eller mindre mod sin vilje blevet indviklet i stor
magternes opgør, og på grund af en snæversynet politik,
holdt man på den forkerte hest til det sidste, styrende mod
katastrofen, med tabet af Norge og statsbankerot som
følge.
På mange måder var det en ejendommelig krig, en krig
uden fronter, men alligevel dramatisk, og mange menne
sker blev involveret. Thy var et af de steder, hvor man i
høj grad fik begivenhederne ind på livet.
Norge var stadig en del af det danske rige, og regerin
gen var ansvarlig for forsyning af levnedsmidler til det
norske folk, som var afhængigt af det kornproducerende
Danmark. Alle sejl blev bogstaveligt talt sat til, for at
komme nordmændene til hjælp, og da det nordvestlige
hjørne af riget havde en århundredlang tradition for di
rekte søhandel med Norge, blev skudehandlerne ved vest
kysten engageret i leveringen som aldrig før. Men ikke
blot danskerne, også nordmændene selv gik i hundredvis
i fast rutefart over Skagerrak.
Ufarlig var denne trafik langtfra. Engelske krigsskibe
og kapere lå til stadighed på lur, og blev man opbragt,
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Batteri nr. 7, det vestligste ved Vigso. Uden kanoner.

kunne det betyde tab af skib og ladning, samt ofte årelang
ophold i et engelsk fængsel - »prisonen«, som man sagde.
Vi husker alle fra vor skoletid historien om Terje Vigen.
Det værste var at Danmark med tabet af flåden i 1807
havde mistet muligheden for at beskytte forsyningsski
bene, hvorefter det var med meget stor risiko, at skude
handlerne stod til søs.
For at beskytte strategiske vigtige steder, og bl. a. lade
pladserne på vestkysten, lod regeringen anlægge et net af
batterier langs kysten. I Vendsyssel og Thy træffer vi
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disse ved Hals, Sæby, Fladstrand (Frederikshavn), Ska
gen, Løkken, Klitmøller og Vigsø. Ved Vigsø blev der
anlagt ikke færre end fem af disse batterier, hvoraf alene
den ene havde en facadelængde på ca. 115 alen. På dette
batteri var der monteret to stk. 12 punds kanoner, mens

Batteri nr. 2. Monteret med 2 stk. 12pundige kanoner. Ammuni
tionen gemmes i en jordhytte noget fra batteriet. Vagten holdes i en
gård i Vigsø. Besætningen ligger i Vigsø. I nærheden ligger et kgl.
magasinhus, opført i anledning af Norges proviantering.
Af brædder med stråtag.
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der på et af de andre stod en kanon, der kunne skyde med
18 punds kugler. Batteriernes afstand til strandkanten var
ca. 150 alen.
De fire batterier blev anlagt allerede i 1808 under le
delse af amtsmand Faye, mens det svære batteri kom til
tre år senere, hvilket tyder på at stedet må have fået en
voksende strategisk betydning. Øverstkommanderende for
kyststrækningen var kaptajn Langeland i Thisted.
Bag det vestligste batteri opførtes en stråtækt jord
hytte, hvori man opbevarede ammunitionen, bl. a. godt et
par hundrede kanonkugler, samt granater og kardæsker.
På stilladser anbragte man krudttønder, så det var mu
ligt at tappe direkte af dem.
Til forsvar af kysten havde man i 1809 14 mand, der
alle var indkvarteret i Vigsø by, men tallene voksede se
nere til een officer, to underofficerer, samt 21 menige af
22. artilleriregiment. Da Hanstholmens betydning steg,
blev der desuden forflyttet et bevægeligt batteri fra K lit
møller til N ørtorp, bestående af 12 jægere under ledelse
af en underofficer. Disse jægere skulle bl. a. beskytte de
danske og norske kapere, der lurede på prise neden for
Hanstholmknuden.
På grund af vindforholdene, er der ingen tvivl om, at
Vigsø var det bedst egnede sted på vestkysten til udlos
ning af varer, og ofte lå der ud for byen 60 til 80 skibe,
der dels ventede på at komme til at læsse, dels ventede på
en gunstig lejlighed til at komme af sted igen. Foruden de
utallige større og mindre danske og norske både, var der
også til stadighed danske og norske kapere på rheden, som
lurede på en lejlighed til at gøre sig en god prise blandt
de udenlandske skibe, der sejlede gennem dansk farvand
med fragt til eller fra en fjendtlig havn.
Kongen havde nemlig givet tilladelse til at drive sø
røveri mod fjendtlige skibe, og hvem der var i stand til at
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ßiittcri nr. 3. Uden kanoner.

skaffe sig et skib og bemande det med en kanon, en sving
basse, eller blot nogle kraftige geværer, kunne få udstedt
et kaperbrev og gå på sørøveri.
Mange lod sig lokke med på eventyret, hvor der for de
dristige kunne være formuer at hente, men hvor man også
risikerede liv eller årelang fængsling.
For Vigsø betød tiden en kolossal opblomstring i de år
det stod på. For de veletablerede skudehandlere var der
nok at gøre, deres store pakhuse blev fyldt med korn, og
deres skibe gik hele tiden i fart over Skagerrak. Staten
lod også opføre to store pakhuse, som kunne tage imod
bøndernes skattekorn, som kom fra store dele af Jylland,
dels ad landevejen, dels sejlet gennem Limfjorden til hav-
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nen i Hoxer, hvor det blev afhentet af lokale folk, som
transporterede kornet det sidste stykke vej ud til kysten.
Et fantastisk liv har der været i byen i disse tider, frem
mede soldater indkvarteret alle vegne, bønder fra hele
Thy med deres vogne, handelsagenter, amtstuens folk

Batteri nr. 4. Monteret med én 18pundig kanon. Ammunitionen
gemmes dels i en kasse ved batteriet, dels i den ved batteri nr. 2
anførte hytte. Vagten er tilfælles med den ved batteri nr. 2. Besæt
ningen ligger i Vigsø. I nærheden ligger et magasinhus af mur og
bindingsværk med stråtag.
Historisk Arbog 4
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som ved magasinerne skulle administrere kornleverancer
ne, hundreder af norske sømænd og fremmede som var
søgt til i håb om at få del i den pengerigelighed, som ken
detegnede disse år, hvadenten de gik direkte ind i hande
len, eller det blot var betlere, som her regnede med, at der
faldt mere af end andre steder.
At der kunne være noget at gøre for en driftig mand
kan vi f. ex. se af tilfældet Peder Thousig, en tilrejsende
der i de år slog sig op til at blive den største skudeejer i
Thisted tolddistrikt. Ikke blot skudehandelen gik han ind
i, men også kaperiet lod han sig lokke af, idet han i 1810
lod sin skude »Lillesands Minde« udruste til kaperi. Selv
giftede han sig ind i en af de gamle skudehandlerslægter
fra sognet, hvorved han blev svoger til den unge kaper
kaptajn Peder Skielsgaard.
Han boede på venstre side af vejen neden for kirken, i
en stor bindingsværksgård i to etager, med tilhørende pak
hus, og ejede desuden også en anden ejendom i byen. Hos
ham var der til stadighed et rend af norske skippere, og
hans kone Anne måtte hyppigt lade punchebollen dampe
på bordet.
En anden tilløber var Ole Damgaard, - også kaldet
»Ole Gaas« - der havde indrettet sig på »Bjerget«, hvor
han havde en hel manufakturbutik, væsentlig med varer,
som han havde indkøbt ved auktionen efter en kapertaget
prise. Typisk for tiden var det hele primitivt, en stor stue
fyldt med sirtser, kattuner og andre dyre m anufaktur
varer, der lå overalt, så man reverenter talt vadede rundt
i varerne, der lå henslængt på det snavsede lergulv.
Jo, der var nok at gøre, også for den lille mand i byen
betød krigen, at der var mulighed for at tjene penge. Vi
kan således se, at alle der overhovedet havde en hestevogn
var i sving med at køre korn til stranden, hvor udskib
ningsbroen lå. Nogen havn var der ikke, men man havde
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Batteri nr. 5, det østligste ved Vigsø. Uden kanoner.

bygget en lang bro, der i den ene ende var forsynet med
et par store hjul, så den kunne køres ud i vandet, hvor
bådene ventede på last.
Men fyldt med drama var tiden jo altså også. Der rap
porteres gang på gang om fjendtlige skibe, som da et par
norske kapere i august måned 1808 lige ud for kysten tog
en prise, der var på vej til London med tin. Da et engelsk
krigsskib blev synligt, måtte man i en fart stryge ind til
Vigsø bugt, og hele Holmen var i alarmberedskab til langt
ud på natten, idet man ikke var klar over om engelsk4*
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manden kunne finde på at gøre landgang, og måske for
søge at få prisen igen.
Der kunne også være risiko for at fjenden ville liste sig
ind på kysten og prisetage nogle af de mange skibe, der lå
der, eller måske stikke dem i brand. Der er således en rap
port fra marts måned 1811, hvor løjtnant Heinrich beret
ter om en engelsk kutterbrig, der hen under aften kommer
tilsyne ud for kysten. Da løjtnanten er bange for at eng
lænderne i ly af mørket har i sinde at stikke ild på nogle
af skibene, bliver der blæst alarm.
Da man opdager, at fjenden sætter småbåde i vandet,
lader man kanonerne på batterierne og ligeledes et par fire
punds haubitzere fra kaperen »Dragedukken«, som tilfæl
digvis ligger ved Vigsø, og så fyrer man løs og får også
svar på tiltale. Englænderne bliver dog klar over, at det
ikke nytter at foretage sig noget, og selvom skyderiet
trækker et par større krigsskibe til, så opgiver fjenden
yderligere forsøg på at nærme sig land.
Men krigen var alligevel en daglig realitet, og mange af
de der vovede sig ud på havet fik personlig kontakt med
englænderne. Således gik det f.ex. for skipper Aaron An
dersen og hans to sømænd, Niels Klim og Frederik Langgaard, der 13. maj 1811 sejlede fra Lillesand med båden
»Krabben«, ladet med stangjern, stokfisk, tran og aske,
altsammen returgods.
Dagen efter blev de P /s mil fra Bulbjerg taget af eng
lænderne, der øjnede chancen for at spille danskerne et
puds. »Krabben« blev stærkt bemandet, bl. a. med hånd
granater og et par svingbasser, og da skibet jo var kendt
som værende fra Norge, så lykkedes det ved denne list
englænderne at tage den ovenfor nævnte kaper »Drage
dukken«, der just var lagt ud fra Vigsø, ført af kaptajn
Møller. Bagefter sejlede englænderne med »Krabben«
langs kysten og forsøgte i ly af tågen at tage Peder Thou-
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sigs båd »Lillesands Minde«, der lå på reden med varer til
en værdi af 8-10.000 rdl., parat til at stikke ud. Heldig
vis var der på stranden en kvik sergeant, Niels Elsøe, der
holdt øje med skuden, og da han ganske tæt på får øje på
englænderne, sendte han straks et par geværskud imod
dem, hvorved han fik afværget at skuden gik tabt. For
denne indsats fik han megen ros, og kaptajnen anbefalede
ham til kongens nåde.
Da englænderne var kommet tilbage fra deres togter,
blev Aaron Andersen og hans folk løsladt, idet fjenden
dog beholdt ladningen. Da de kom i land og berettede om
deres eventyr, blev der straks holdt forhør over dem af
kaptajn Langeland, og for at føje spot til skade, fik sømændene nu forbud mod at sejle ud, de måtte forpligte
sig til at blive i byen, melde det, dersom de gik til stran
den, og desuden satte man diskret en mand til at over
våge dem døgnet rundt. Åbenbart frygtede man at Aaron
Andersen og hans folk skulle være gået i englændernes
sold, og der gik adskillige uger før de atter fik tilladelse
til at sejle.
Andre gik det bedre. Som nu den kun 23-årige Peder
Larsen Skielsgaard, der havde sejlet med sin far fra barn
af. H an blev kaperkaptajn for en skude udrustet af 30
interessenter, der nok kunne tænke sig at deltage i kap
løbet om lettjente penge. I 1809 lykkedes det ham at op
bringe et stort amerikansk skib, ladet med m anufaktur
varer, og ved auktionen indbragte ladningen ialt 137.064
rdl. til de implicerede, unægtelig en formue.
Det fortælles også, at kapere fra Vigsø på havet anstil
lede sig som skibsbrudne overfor et engelsk skib, og da de
så kom ombord, trak de pistolerne og bemægtigede sig
skib og ladning.
Andre gik det som nævnt mindre godt, som nu f. ex.
Christen Ovesen, hvis båd »Set. Jørgen« af fjenden blev
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jaget ind i brændingen på kysten, hvorved skibet blev
slået totalt til vrag.
Ganske pudsigt er det at se de navne, som de mange
kaperbåde - væsentlig norske - var forsynet med. Der
var navne som »Den yndige kone«, »Agerhønen«, »Myn
den« og »Pelikanen«. Et prangende navn var »Admiral
Tordenskjold«, mens en anden båd ikke lagde skjul på
hensigten, idet den bar navnet »Speculationen«. En anden
skjulte sin hensigt under navnet »Patrioten«. En optimist
kaldte sin skude »Forsøget«, og åbenbart stadig optimist
træffer vi på »Det nye forsøg«. En båd kaldte sig »Hur
tig«, men var tilsyneladende ikke hurtig nok, idet den
hørte til de uheldige, der blev opbragt.
Det uhyre liv, der rørte sig i byen, ændrede naturligvis
hverdagen for de indfødte, og helt uden gnidninger gik
det ikke af, at byen pludseligt var vokset så kolossalt.
Som den der havde ansvaret for den militære indkvar
tering i byen, måtte skudehandleren Peder Søe selvfølge
lig selv have stedets øverstkommanderende, løjtnant Hein
rich boende, hvilket gentagne gange gav anledning til en
del spektakel. Således sad løjtnanten en aften i husets
stue og skrev rapporter, da han blev kaldt til stranden.
Mens han var væk lod han stuedøren aflåse, hvilket ikke
passede familien Søe, så da han kom igen fik han læst og
påskrevet af konen i huset - Cidsel - og det så voldsomt,
at løjtnanten tilsidst truede med at sætte hende under ar
rest. Dernæst meddelte han Peder Søe, at han for frem
tiden personligt lagde beslag på husets stue.
Da sagen nu var tilspidset, anmodede Peder Søe der
næst skriftligt om at blive fri for indkvartering, hvilket
kaptajn Langeland, der før havde fået bilagt uoverens
stemmelser mellem de to, måtte lade gå videre til øverst
kommanderende. Kaptajn Langeland fik så ordre til påny
at være mægler, og Peder Søe fremkom da med et forslag,

Vigsø og krigen mod englænderne

375

der røber lidt om personen. Efter en lang indledning, hvor
han hylder militæret, foreslår han at sagen afgøres i min
delighed, hvorefter han bliver »forskånet og fri for at få
og have bemelte von Heinrich mere i quarter hos mig, da
jeg så heller ikke ingensinde vil påtale, eller fordre nogen
betaling for den af ham gjorte skade i mit hus og værel
ser, på mine møbler, såsom stole, spejl, sengeklæder og
sengeomhænget, samt et vindue, der vel kunne beløbe sig
til noget over en halv snes rdl. . .«
Hvem der har skyld er naturligvis svært at se, men
samme løjtnant Heinrcih havde åbenbart sine problemer
med at omgås jyder. Da han en dag på samme tid hørte
at husmand Iver Skielsgaard havde samlet en engelsk
kanonkugle op og taget den til sig, krævede han den udle
veret. - Hertil svarede Iver Skielsgaard naturligt nok:
»Kuglen udleverer jeg ikke, da den med rette tilhører mig
som finder«.
En sådan bagatel følte løjtnanten burde indberettes, og
måske er man blevet træt af ham, for tilsyneladende for
flyttes han fra byen.
Krigen sætter naturligvis også sine spor i kirkebogen,
og vi kan se at andre er kommet bedre ud af det med mili
tæret. Christen Mortensens datter Anne f. ex. der får en
søn med en af konstablerne, og som åbenbart bliver så
glad for ham, at hun tre år efter gifter sig med ham. En
anden var mindre heldig, idet hun blot vidste at barne
faderen til hendes datter var en norsk matros ved navn
Svend Jochumsen, der sommeren i forvejen havde været
i Vigsø.
Døden høstede også i disse år brutalt. En norsk skipper
mistede begge sine matroser i brændingen, en korporal
druknede ligeledes, og en dag fandt man fire lig i strand
kanten. Skæbnens tråde spindes lidt anderledes i krigstid.
Det hele fik jo en ende en dag, Napoleon kom til St.
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Helena og Danmark måtte slutte den dyreste fred i histo
rien. Bankerot og depression fulgte med, og for Vigsø
betød det, at alt nu var forbi. Fallitter fulgte efter, og selv
stedets mægtigste, Peder Thousig røg ned og forsvandt.
Det har været en brat opvågnen.
Idag mærker man i Vigsø intet til englænderkrigen, bat
terierne og pakhusene er væk, ude i vandstokken ligger
der ganske vist nogle cementbatterier, der har tjent til
værn mod englændernes landgang, men de hører en langt
senere tid til, og fortæller en helt anden historie.
Tilbage er der kun kanonkuglen, som har skabt oven
stående beretning. Mon det er Iver Skielsgaards kugle?
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Fattigforsørgelse i Vestervig
Af H. A. RIIS-OLESEN

AN kan jo som kristen ikke se på, at mennesker
lider nød, sagde man efter reformationen, da kon
gen overtog de katolske hospitaler og skulle sætte noget
i stedet. Men der skulle gå flere hundrede år, inden man
lærte af munkenes opofrelse - eller har man nogensinde
lært det? Vejen frem var tornet og bugtede sig langs
snørklede cirkulærer og stive traditioner - men fremad
gik det dog.
Den første forordning udkom i julen 1587, hvori præ
sterne blev befalet at skulle optegne alle de arme og nød
tørftige folk, og siden af prædikestolen formane deres
sognefolk at føde og underholde med mad og drikke til
nødtørftighed så mange fattige folk, som fandtes i sognet
og på klare register var optegnede. Viste sognefolket sig
forsømmelig, skulle de af lensmanden tiltales og straffes.
Sognepræsten skulle sørge for, at de som gik omkring for
at bede om almisse fik et tegn, som blev bundet på bry
stet med tre bogstaver af sognekirkens navn. På den måde
kunne man kontrollere, at de forblev i sognet. Kom de
uden for sognet, mistede de retten til at tigge eller blev sat
i nærmeste fæstning, som det hed. Det samme blev gen
taget i forordn, af 1708, hvorefter sognepræster med tre
eller fire af de »vittigste og bedste« sognemænd skulle
udarbejde en specifikation over sognets fattige. Og nu
skulle sognemændene høres om hvad de »godvilligen«
ville give til de fattige helst i »ædende vare«. Var det ikke
nok, skulle de ansættes til en vis ydelse. Ordningen var
sådan set god nok, idet der udvalgtes »visse mænd«, som

M

378

H. A. Riis-Olesen:

skulle levere varerne hos de fattige. Hvis en mand ikke
afleverede, hvad han skulle, blev hans navn oplæst på
prædikestolen. H vad man ville betænke de ulykkelige med
udover det ansatte eller tilbudte, kunne lægges i de fat
tiges bøsse i kirken. Landet har også på den tid været
overfyldt med omløbere, således at der af fattigkassen
kunne udredes beløb til befordring af disse til deres hjem
sted. Dog skulle der forinden være afholdt forhør, først
af sognefogeden og siden af herredsfogeden. En undta
gelse fra reglerne var dem, der fik skade af ildebrand,
skibbrud og kvægpest. De skulle hos sognepræsten have et
bevisningsbrev, der i et år gav dem tilladelse til at om
vandre på omgang hos sognets befolkning. På grund af
forsikringsvæsenets utilstrækkelige udvikling holdt denne
skik sig langt ind i det 19. århundrede. Det siges i en for
ordning af 23. august 1745, at mange brandlidte bønder
vænnedes til tiggerstaven og derved blev uskikkede til
arbejdet. Men lovgivningen og udviklingen fremmede des
værre denne tiggergang.
Det var i grunden Struensee, der klart så dette, og selv
om han ikke fik gjort meget ved det, blev grunden lagt
og Guldberg tog det op sammen med den unge kronprins,
senere Frederik den 6., idet han nedsatte en fattigkom
mission, som resulterede i reglementet af 5. juli 1803, hvori
det påbydes at nedsætte fattigkommissioner i hvert pa
storat. Den skulle føres en protokol, og fattigprotokollen
for Vestervig-Agger 1804 med Christian den 7.’s navne
træk er bevaret. Fra denne interessante protokol stammer
de følgende oplysninger.
30. juli 1803 samledes Vestervig-Agger fattigkommis
sion til sit første møde. Foruden sognepræsten, P. Chr.
Bendix, deltog herredsfoged, politimester Høyer, Vestergaard i Visby sogn, samt største lodsejer, løjtnant Svinth,
Vestervig kloster og desuden gode sognemænd som Isach
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Preetzmann, Gi. Sejersbøl, Peder Teglbrænder, Teglgår
den, samt som repræsentant for Agger sogneråd Jens Iver
sen, Øster Agger, og Jeppe Pedersen, Røn.
Det vedtoges, at den tilfældighed, der har været ved
tildelingen af almisser, skulle ophøre, og at de som mente
sig almisseberettigede, måtte møde for fattigkommissio
nen for at fremføre deres ønsker, idet kvartalsmøder med
hensyn til tid og sted ville blive bekendtgjort fra prædi
kestolen. Man udnævnte desuden en række fattigforstan
dere, som skulle ordne uddelingen af det tiltrængte. Det
første år var der kun mindre beløb til rådighed, nemlig
blokpengene fra de to kirker, ca. 30-40 rdl.
Men 1805, da flere forsørgelsesberettigede meldte sig,
lignede kommissionen udgifterne på de største gårde. Se
nere på året udarbejdede man to lister: Den ene indeholdt
de berettigede, delt i tre klasser: 1. De gamle. 2. Uforsør
gede børn. 3. De egentlig fattige. Den anden er en liste
over sognets beboere, som pålignes efter økonomisk evne
at yde det budgetterede beløb. Desuden indeholder be
stemmelserne pligt til at lade mulkter tilflyde fattigkas
sen, bl. a. for løsgående kreaturer og får, samt en afgift
for hvert nyt skøde på ejendom eller jord. Listen over
sognets beboere kan bruges som en mandtalsliste, da man
kan se, hvem der ejer de forskellige gårde og huse i di
strikterne. Ligningen er lagt i afgifter af rug og byg samt
i pengebeløb. Der kunne komme ekstra udgifter, f. eks. i
1805: Chresten Wendelsboes begravelse: 5 rigsdaler. End
videre fastsattes det, at fattiglemmernes ejendele skulle
tilfalde kassen. Da sognet endnu ikke var befriet for om
vandrende tiggere og betlere, bestemte man, at de som
husede eller hælede sådanne, skulle betale to mark til
sognets fattigkasse, indkrævet af sognefogeden, Peder
Gramstrup.
I 1806 var antallet af forsørgelsesberettigede steget til
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52, fordelt på de tre klasser. Blandt det man lægger mærke
til er, at der uddeles 30 portioner fisk ved Gaardhusmølle
til 30 trængende familier ifølge stamhusbrevet. Det sker
hver fredag morgen af det, der er taget i vod. Äret efter
er antallet af forsørgelsesberettigede steget til 56 - et stort
tal efter den tids befolkningsmængde. Samme år findes en
indtægtspost på to rigsdaler i mulkt fra Taabelboerne,
der havde fornærmet Grethe Krogh. Det er dette år, kri
gen med England begyndte, og der er nævnet tilskud til
kone og børn, når manden er udkommanderet som lande
værnsmand, ligesom der vankede bøder for forsømt vagt
hold ved kysten.
1808 noterede sognepræsten, at det måtte tages i be
tragtning, at mange Aggerboere er blevet udkommanderet
til søtjeneste, hvorfor der er brug for understøttelse man
ge steder. Det drejer sig om fem i V. Agger, to i 0 . Agger,
een i Toft og tre i Røn.
Samme år påbød sognefogeden i Agger, Thøger Laug,
en del beboere at gøre vejarbejde, hvilket de nægtede,
hvorpå sagen indberettedes til amtet. Beboerne blev dømt
til at betale 11 rigsdaler i mulkt til fattigkassen.
1809 modtog pastor Bendix en skrivelse fra amtet om
ufortøvet at tildele de fattige den havre, der var blevet
dem tillagt, og ikke give dem kartofler i stedet. »Dette«,
siger præsten noget skarpt, »skal vi rette os efter, da ingen
skal betvivle mit gode sindelag for de fattige, hvilket kun
mine avindsmænd og ondskabsfulde mennesker eller ikke
velunderrettede tror.«
Den regel, at fattigkassen overtog boet efter de under
støttede, blev overholdt, men indbragte ikke mange penge.
1812 indbragte en sådan auktion dog 147 rigsdaler.
1813 begyndte man at indkræve skolemulkter for bør
nenes forsømmelser, hvilket blev til 24 rigsdaler, der afle
veredes til fattigkassen.
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Indtil 24. maj 1815 var alt gået nogenlunde gnidnings
løst i fattigkommissionens arbejde, men begyndelsen til
11 års vanskeligheder startede denne dag. Kommissionen
havde tildelt Anders Gaardmand i Tygstrup et slegfred
barn, hvis far var Jens Pedersen Jannerup og moderen ugift
Gjertrud Nielsdatter fra Dover. Man enedes om, at Anders
Pedersen skulle have 48 rigsdaler for et år samt seks alen
hør. Beløbet blev straks pålignet otte gårde til betaling.
Men hvorfor skulle dette ske så hurtigt? Fattigkom
missionen plejede ellers nok at gennemdrøfte sagerne grun
digt. Det tilføjes ganske vist, at de begge har tjent i sog
net, og at deres husbond skulle sørge for de unges morali
tet, hvad man her så et eksempel på ikke var sket, men
bag det hele ligger den kendsgerning, at Jens Pedersen
Jannerup var i militærtjeneste, og her betalte man pleje
beløb kontant af den løbende løn. Disse pengebeløb var
man ude efter, hvorfor det gjaldt om at slå hurtigt til
med plejetilladelse.
Det skulle dog vise sig, at man havde været for hurtig
i vendingen. 1816 meddelte Nyborg fattigkommission, at
en af Anne Seville Callisen sammen med vicekorporal
Jens Pedersen Jannerup avlet barn, en pige på fem år, var
ladt tilbage der, og man gjorde opmærksom på, at Vestervig-Agger sogn var pligtig til at modtage det, fordi Jens
Pedersen Jannerup havde hjemsted i sognet. Det var hans
tredie barn, og trods protester til snart sagt alle myndig
heder måtte man også forsørge dette barn.
Men det skulle gå endnu værre. 1818 kom et brev fra
tugthuset i Viborg, hvori det meddeltes, at Anne Seville
Callisen havde født et barn der, som Vestervig-Agger
skulle forsørge. Provst Bendix svarede tilbage, at det må
være af tugthusets midler, barnet skal forsørges, idet det
kan påvises, at hun er besvangret, mens hun opholdt sig
i tugthuset i tre år.
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Derefter kom Gertrud Nielsdatter igen til fattigkom
missionen (1819). Hun havde fået et barn, som hun ikke
kunne forsørge. Barnefaderen, Niels Chr. Christensen fra
Flynder, havde vedkendt sig forholdet, men kunne heller
ikke forsørge det, hvorfor Vestervig-Agger blev forplig
tet, idet Gertrud har tjent i sognet i tre år.
Endelig modtog fattigkommissionen i 1822 en skrivelse
fra amtmanden, der meddelte, at Haderslev by har an
meldt at have en dreng, Hans Carl Callisen, som er født
i 1814, og som de ikke har forsørgelsespligt for, idet mo
deren, Anne Seville Callisen, er rejst fra ham, og da hun
er hjemmehørende i Vestervig sogn, må det være det sogn,
der skal forsørge ham. Haderslev by sendte samtidig en
regning på 179 rigsdaler for den forløbne tid.
Nu var bægeret ved at være fyldt. Fattigkommissionen,
personificeret ved amtsprovst Bendix, havde modtaget
ikke mindre end fem børn af tvivlsom oprindelse, hvorfor
Bendix afviste kravet, idet han henviste til, at Christopher
Jannerup kun har vedkendt sig de i sognet værende to
piger: Thrine og Christine, og i et nyt forhør nægtet at
være fader til bemeldte dreng, der tillægges hans hustru.
Nu er amtsprovstens pen blevet varm. I en skrivelse til
kancelliet den 9. oktober 1822 fralagde han VestervigAgger ansvaret for Christopher Jannerups børn, idet fa
milien for flere år tilbage var flyttet til Ettrup i Hurup,
hvorfor dette sogn burde sørge for børnene. Provst Ben
dix sendte et kollegialt brev til pastor Rafn, Hurup, om
de ikke i mindelighed kunne ordne dette, for at der ikke
skulle komme strid mellem »herredsbrødre«, en strid, der
vil være ubehagelig for begge parter.
Men H urup lod sig ikke overtale, og amtmanden, der
stadig rykkede for svar fra Bendix, blev nu utålmodig og
sendte rykkere til herredsfogeden, generalauditør Fischer,
Vestervig kloster. Da Bendix gennem herredsfogeden mod-
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tog en resolution, »at lade denne bekendtgøre for rette
vedkommende og til behagelig iagttagelse,« kom der et
skarpt brev til amtmanden fra Bendix:
»Skønt der nok ikke skal ligge nogen fornærmelse fra amtets eller
herredsfogedens side, må det dog være mig tilladt at sige, at jeg ikke
som embedsmand ser mig forpligtet at modtage nogen embedsskrivelse gennem herredskontoret »til underetning og iagttagelse« og
allermindst, når denne vedkommer sognekommissionen, for hvis
medlemmer, deriblandt herredsfogeden, det ifølge anordningen på
ligger mig som formand at bekendtgøre de fra foresatte modtagne
resolutioner.
Ved flere lejligheder har jeg hørt præster i amtsprovstiet beklage
sig over, at amtet på den senere tid har gennem herredskontorerne
kommunikeret dets resolutioner i fattigvæsenets sager og ikke, som
forhen altid har været brug, direkte... De kunne ligeså vel have
modtaget disse resolutioner gennem sognefogeden, budfogeden eller
deres skriverdreng. Vi anmoder derfor om, at vi for fremtiden forskånes for disse ydmygelser.«

Gertrud Nielsdatters barn var stadig i pleje hos Anders
Gaardmand i Tygstrup, der med de store midler, kommis
sionen har at virke med i denne sag, forlangte 100 rigs
daler for et år, men kommissionen tilbyd 70 rigsdaler, og
derved blev det. Den anden pige var sat i pleje i Skadberg
for 40 rigsdaler.
Man havde haft Christopher Jannerup indkaldt for
fattigkommissionen som omtalt, og her oplyste han, at
han blev gift med Anne Seville Callisen i 1809 og deres
første barn er Thrine, som er hos Christen Gramstrup.
Datteren Kristine er født i Nykøbing 1814. Flere børn
havde de ikke sammen, men Anne Seville fødte en søn i
arresten i Rendsborg 1812 eller 1813, som han ikke ville
bekende sig. Denne søn var blevet anbragt hos en farbror
i Haderslev, der opdrog ham som sin egen. I 1819 var de
blevet skilt, og dengang havde denne søn ikke været om
talt. Yderligere blev oplyst, at han i 1812 kom fra Lü-
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beck, hvorpå han lod sig leje som soldat og blev udkom
manderet til Vendsyssel. Siden var han ved andet jyske
regiment i Nykøbing Mors, og derefter blev han udkom
manderet til Frankrig, hvorfra han vendte hjem i 1817.
Han har været i Over Astrup i et halvt år og derefter på
Vestervig kloster, hvorfra han flyttede til H urup sogn,
hvor han har arbejdet ved flere gårde i omegnen.
I 1823 modtog fattigkommissionen en skrivelse fra
Fredericia, hvor Anne Seville Callisen bor med sin pige,
og her beder man om 20 rigsdaler pr. år til barnets for
sørgelse. Dette nægter kommissionen i Vestervig-Agger og
anmoder om, at pigen sendes hertil i pleje, når man mener
sognet er forsørgelsespligtigt.
Angående Hans Carl Callisen, så blev man enige om at
modtage drengen i Vestervig og forsørge ham der og ind
til videre stille spørgsmålet om erstatning i de foregående
år til Haderslev i bero.
Dette fik man imidlertid ikke lov til, idet herredsfoge
den, generalauditør Fischer den 17. december 1823 frem
lagde et brev fra amtet for fattigkommissionen. Heri står:
»Efter at der mellem dette og Haderslev amt var ført en vidt
løftig korrespondance om Anne Seville Callisens børns antagelse til
forsørgelse af Vestervig fattigkommission, samt om erstatning for
udlæg, blev det afgjort, at Vestervig sogn skal antage Hans Carl
Callisen til forsørgelse og crstattte udgifterne, der nu beløber sig til
310 rigsdaler. Da amtet således flere gange har anmodet og påtalt
dette forhold og forlangt beløbet udskrevet i sognet, men hidtil for
gæves, så må jeg tjenstligt anmode Deres Velbyrdighed om som
medlem af fattigkommissionen, at De behagelig vil foranstalte et
møde afholdt, og da i forening med de øvrige medlemmer holde
denne sogneindkrævning, som jeg udbeder mig tilsendt til godken
delse.«
»Ligeledes at De med iver vil virke, hvad der står i Deres magt
til sagens berigtigelse, idet man må se, hvor ubehageligt det må
være for amtet, at det i flere år har været nødsaget til at føre en
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vidtløftig korrespondance i en så ubetydelig sag, og dog hidtil ikke
har været i stand til at få den tilendebragt.«

Hertil bemærker Fischer, at han med fornøjelse ville
gøre, hvad der stod i hans magt for om muligt at fritage
fattigdistriktet for en trykkende byrde, men at han ikke
kunne indestå for at få et heldigt udfald. løvrigt kunne
han ikke bedømme den ham af amtet givne ordres reelle
indhold.
24. december 1824 modtog sognepræsten en skrivelse
fra kancelliet, hvori man befaler kommissonen ufortøvet
at refundere Haderslev amt den sendte regning over til
godehavende for Hans Carl Callisens forplejning ialt 191
rigsdaler. Et møde afholdtes 14. januar 1825, og det ved
toges at ligne beløbet på sognets beboere på grundlag af
evne, formue og lejlighed.
Forinden havde Fischer 18. oktober 1824 rykket amts
provsten for et svar på det brev, han havde lagt frem for
fattigkommissionen, og det var den ønskelige lejlighed,
som Bendix havde ventet på, til at han kunne få luft både
overfor herredsfogeden og amtet:
»Deres Velbyrdighed har behaget at forlange meddelt oplysning om
årsager til, at sagen angående Haderslev amt og drengen Hans Carl
Callisens forplejning er er bragt til kendskab for kommissonens side.
På Deres venskabelige opfordring har jeg den ære at melde: Efterat
Deres Vclb. ved fattigkommissionens møde 14. december 1823 (der er
gået Vi år siden! !) havde fremlagt en Dem tilstillet skrivelse fra
Thisted Amtshus af 18. november 1823, hvorved det blev overdra
get Dem at sørge for, at den affordrede sum af 310 rigsdaler blev
indkrævet hos distirktets beboere, måtte jeg som kommissionens for
mand anse mig af amtet suspenderet fra at have videre med denne
sag at gøre.«

Herefter giver amtsprovsten en redegørelse for, at H a
derslev amt selv har overtaget forsørgelsespligten ved
først at anmelde barnet den 24. april 1823. Havde Vester
vig fået kravet i 1814, kunne man her selv have klaret
Historisk Arbog 5
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forpligtelsen, ved at barnet blev sat i pleje. Følgelig vil
det være pligtig at betale 48 rigsdaler fra 24. april 1823
til den dag barnet sendtes hertil, 16. august 1824. Og han
fortsætter:
»Det være langt fra mig at ville modsætte mig nogen offentlig
foranstaltning eller lægge hindring i vejen for amtskommissionens
ordre, men da vi mener at have medhold i lovgivningen, og når
nøden er så stor og trykkende i Vestervig sogn, må man arbejde for
sagens rigtighed. Mange går for tiden i armod og må gå fra hus og
hjem eller er rede til at kaste sig i armene på fattigforsørgelsen, der
ved så manges forarmelse er ude af stand til at hjælpe. Her vil det
være mod ære og samvittighed at slå grunden bort under den for
armede bonde. Det er derfor mig behageligt, at Thisted amtshus har
troet sig bemyndiget til at fritage mig for sagens fremme og har
overgivet den i Deres hænder.
Såvidt jeg iøvrigt skønner, er her en lejlighed til for Amtets fat
tigkasse at træde til, da den råder over store midler.«

Det må være efter dette brev man i fattigkommissionen
endelig vedtager at påligne det skyldige beløb, 191 rigs
daler, på sognets beboere.
For at give et indtryk af datidens fattigforsørgelse, må
også nævnes en udvej, som loven hjemlede, men som man
vil forstå kunne være ydmygende for den tids fattige:
at de skulle gå på omgang i sognet. Det tillagdes den 16.
juni 1815 Karen Nielsdatter at gå på omgang i Agger
sogn, begyndende i Røn by og nordpå - otte dage for
hver beboer, hvilket sognefogeden skulle have indseende
med. Det samme gælder Niels Mikkelsen Villerslev, som
lægges til omgang på sognet een dag for hvert tønde hart
korn, begyndende ved Roddenbjerg og østpå efter til
sigelse af hr. Preetzmann.
Den 24. marts 1820 besluttede fattigkommissionen bl.a.
følgende: Da Niels Dahis tre ældste børn trængte meget
til skolegang, blev det vedtaget, at Else skal gå på om-

Fattigforsørgelse i Vestervig

387

gang i Villerup by fra mandag til lørdag, Margrethe i
Trankjær og Vejlegaard samt Søren i Handrup.
Den 23. december 1830 androg fattigforstanderen i
Taabel, at drengen, Niels Winther, som går på omgang
i Taabel, Vesterby og Oksenbøl, mangler klæder og lin
ned. Kommissionen formente, at da fattigvæsenets udgif
ter for det tilstundende år ville blive meget betydelige i
rede penge, måtte man lægge vind på den størst mulige
besparelse, og da den kristelige barmhjertighed ikke for
mentes uddød blandt beboerne, hvor drengen var lagt til
omgang, ville der nok findes gode mennesker, som ved
frivillige bidrag også her ville klæde den nøgne, når han
ved skikkelighed og et tækkeligt væsen gjorde sig værdig
hertil.
Nogle måneder senere bestemte kommunen, at Niels
Winther ikke længere skulle gå på omgang, da det be
fandtes at skadelig indflydelse på hans tænkemåde og
dannelse, men han skulle besørges hensat i et godt hus
hos gode folk, der ved omhyggelighed ville sørge for hans
tarv. Det blev således overdraget Anders Knudsen i Taa
bel at sørge for ham for 14 rigsdaler. H vor meget det har
hjulpet, ved man ikke, men den 27. januar 1834 bliver
Niels Winther afstraffet, fordi han har taget et par støv
ler (»for bedre at ekvipere sig til et forestående besøg«).
1831: Søren Mogensen, der er blind, forlangte sin al
misse forhøjet. Det kunne man ikke gå ind på, men den
havde intet imod, at den blinde mand indsamlede milde
gaver hos naboer og sognets beboere (anvist tiggergang?!)
Det samme råd fik Hylleborg Christensdatter, der endnu
er gangfør: søge understøttelse ved milde gaver hos gode
mennesker i sognet.
Der blev efterhånden en del, som var henvist til om
gang og milde gaver, således at man i 1836, da Jens Sla
vensky lægges til omgang, ændrede vedtagelsen til, at en-
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hver som havde 72 tønde hartkorn og derover, kunne på
lægges at modtage omgangspersoner. Det var navnlig børn
og gamle, der må vandre, og i 1839 skilte man endog æg
tefolk, således at Mads Hebsgaard skulle gå på omgang,
men hans kone indlejes hos Chr. Brix’s enke for 1 rigsda
ler ugentlig. Bestemmelsen om omgang i sognet førte flere
gange til, at de søgte til fremmede sogne, hvor de blev
anmeldt for betleri.
At fattigdommen har været en hård belastning for
mange, kan vi bl. a. se deraf, at Chr. Brix’s enke i 1837
fik besked på at skulle tilflytte fattighuset i Villerup,
men da dagen kom, var enken forsvundet. H un blev efter
lyst, og man fandt hende hos noget familie i Ydby. Hun
var deprimeret og havde i sin tilstand efterladt sine børn
i Randrup uden tilsyn og livsophold. Man fik hende til
bage i sit hjem og gav hende Maren Hebsgaard i pleje,
hvorved hun klarede sig.
Degnen D. Moldrups enke meldte sig til fattigvæsenet i
1843, da det såkaldte nådensår er udløbet. Det var menin
gen, at hun skulle flytte ud til Laurs Skadberg, men da
hun så mindeligt bad om at måtte blive i degneboligen,
indvilligede man i det og gjorde boligen til fattighus. Da
det i 1847 brændte, opførtes omtrent på samme sted et
nyt fattighus med seks værelser. I fattigprotokollen fra
31. august 1847 står: I fattighuset, som nu næsten er fær
digt, indsættes: 1. Ane Overgaard med datter i værelset
mod sydøst. 2. Degneenken med datter i det mod sydvest.
3. Michel Pedersen med kone og børn i værelset mod
nordvest. 4. Jens Madsens enke med datter i det mod
nordøst. 5. Sidsel Pedersdatter med børn og Thøger An
dersens enke i det store værelse mod nord. Det sjette væ
relse blev indtil videre ubesat.
Dette fattighus stod nøjagtigt i 100 år, idet det blev
nedrevet i 1947. N år man har set de rum, der var i huset,
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kan man forestille sig, hvor trange husvilkår de har haft
at leve under. Det blev forøvrigt benævnt Vestervig hospi
tal, idet det havde forskellige bevillinger og tilliggender
fra degnetiden.
Men der var iøvrigt mange såkaldte fattighuse rundt i
sognet: To i Agger sogn (Røn og Agger), een i Trankjær,
een i Taabel, een i Randrup og endda een på Vogntofthede på degnelodden. Dette skyldtes mangel på beboelses
lejligheder, og ofte var det de fattiges egne huse, der ved
dødsfald var blevet ledige, som blev inddraget til anbrin
gelse af husvilde. I 1834 kom en forordning, der tillod
fattigkommissionen at overtage sådanne huse.
N år de fattige var meget dårligt stillede, skyldtes det
også, at der var fattigdom overalt, så kommissionen havde
vanskeligt ved at skaffe sig de pålignede beløb eller korn,
og man måtte derfor gribe til utraditionelle udveje, som
f. eks. at påligne ungdommen visse ydelser, ligesom man
en overgang pålagde alle, som holdt julestue, en vis afgift.
Man har også eksempler på, at man udnyttede fattig
lemmerne. Da koleraepidemien i 1853 kom til sognet, var
det degnen Moldrups datter, Line, der boede i Vestervig
hospital, som måtte stille sig til rådighed som plejerske
ved eventuelle kolerasyges indlæggelse på en dertil ind
rette sygestue i Randrup. Man hører ikke noget om, at
hun kom i funktion.
19. oktober 1868 vedtog Vestervig-Agger sogneråd at
opføre en tvangsfattiganstalt, idet man så ville sløjfe en
del af de dårlige fattighuse, og 1869 købte proprietær
Breinholt, Vestervig kloster, samt gårdejer L. Chr. An
dersen på sognerådets vegne en gård i Gramstrup til for
målet. Anders Dahlgaard fra Tvis skulle drive gården,
indtil den kunne ombygges.
Den egentlige bestyrer blev valgt den 5. maj 1869. Det
var forvalter Poulsen fra Thorning ved Viborg. Hans løn
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blev fastsat til 150 rigsdaler, fri station, fri lægehjælp og
procenter af arbejdsfortjenesten, dog højst 50 rigsdaler.
11. januar 1870 stod fattiggården færdig, og der blev
den dag holdt offentlig auktion på »Lemmerne«s ejendele,
som indbragte 67 rigsdaler. Endvidere bortsolgtes: 1. Røn
hede hospital (ved Astrup). 2. Tygstrup hospital: 22 rigs
daler. 3. Anne Wævers hus i Randrup: 23 rigsdaler. 4.
Anne Marie Lunds hus i Skaarup: 8 rigsdaler. 5. Ane
Ammundsdatters hus i Randrup: 9 rigsdaler. 6. Ane Jens
datters hus i Randrup: 11 rigsdaler. 7. Den såkaldte
»Taabel skole«: 60 rigsdaler. 8. Peder Bjergs hus i Taabel:
20 rigsdaler. 9. Hans Thyegaards hus i Tygstrup: 15 rigs
daler. 10. Mikkel Christensens hus i Aulum med tilhøren
de jordlod: 81 rigsdaler. De fleste huse solgtes til nedriv
ning, dog fik Hans Peter Josefsen, der købte den gamle
Taabel skole, lov til at bebo den. Husene tilhørte kom
munen, der havde overtaget dem fra fattigkommissionen.
Som man heraf kan se, blev flere af hospitalerne beva
ret, og de benyttedes som lejligheder til husvilde, der iøvrigt ikke krævede offentlig hjælp. Derimod blev de »ind
lagt« på fattiggården i Gramstrup, hvis de ikke selv kunne
klare det. H vor mange mennesker, der blev anbragt på
fattiggården i tidens løb, vides ikke, men det var bygget
til at rumme 70-80 personer. De har vel været kede af at
bo der, idet der er mange anmodninger om at måtte kom
me ud derfra, men ikke et eneste ønske om at måtte kom
me der. Nogle gange afslog sognerådet ønsket om at kom
me derfra, og enkelte gange fik de lov til det, når de ville
bevise i en prøvetid, om de selv kunne klare sig »uden
for.«
Det hedder fra et sognerådsmøde: Det tillodes fattig
gårdsbestyreren at udlevere til hver af de gamle mandfolkelemmer een mark månedlig til tobak, når deres overarbejdspenge ikke kan slå til. Og på en klage, indsendt til
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amtet fra Peter Nielsen Høiriis over manglende under
støttelse, svarede sognerådet: Klageren har været tilbudt
fuld underholdning for sig og sine på Gramstrup fattig
gård, men det er afslået. Anden understøttelse kan vi ikke
give, da familien egner sig til forsørgelse på nævnte måde.
I 1873 indrømmede sognerådet urmager P. Christensen
Krik, tilladelse til at bebo et par af værelserne i Vestervig
hospital mod, at han selv istandgør værelserne og har
åben stue med varme om vinteren for kirkefolket, som
venter på gudstjeneste, og til aftrædelse.
Og det hedder samme år: Søren Olsens børn af Adbøl,
der i den senere tid ikke alene i høj grad har forsømt sko
len, men også vist stærke tilbøjeligheder til at skeje ud,
skal tages fra hjemmet enten til forsørgelse på fattiggår
den eller anbringes på Houes skole for fordærvede børn i
Villerslev.
I 1875 kom en skrivelse fra skolekommissionen, hvori
den anbefaler Hans Tyskers to børn til anbringelse på
fattiggården. Man vedtog, at man ikke kan modtage de
to børn her, blot fordi de forsømmer skolen, når man på
fattiggården ikke har en lærer til deres undervisning og
vil følge det princip ikke at skille børn fra forældre, und
tagen når opdragelsen i hjemmet er ussel.
Der har ikke været vand i kirkens hospital, idet bebo
erne her har hentet vand på kirkegården. Dette blev for
budt i 1877, og beboerne blev henvist til selv at skaffe sig
vand eller fraflytte. Senere lykkedes det at få en aftale i
stand med købmand Nicolajsen »på hjørnet«. Samme år
ønskede Peter Hausgaard at fraflytte fattiggården. Dette
tillodes på betingelse af, at han kun medtog sit ur og en
kakkelovn, medens det øvrige, han havde medbragt fra
gården, således sengeklæder og hans kones gangklæder,
forblev kommunens ejendom.
Bestyrer Poulsen opsagde sin stilling til 1. maj 1884 på
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grund af uoverensstemmelser med sognerådet, og bestyrer
Bendsen fra Dreslette fattiggård blev antaget i hans sted.
Fattiggårdens jord har dengang gået helt til stien op til
højene, idet denne spadseresti blev anlagt 1884, og kom
munen forpligtede sig til at vedligeholde hegnet.
1885 indsendte Søren Stensgaard, Randrup, en ansøg
ning til sognerådet om at måtte afholde gudelige forsam
linger på fattiggården, men det blev afslået, da sogne
præsten (Riis-Lowson) selv afholdt møder på fattiggår
den. Line Moldrup fremsatte ønske om at måtte komme
ud af fattiggården samme år, men dette afsloges.
1889 fratrådte Bendsen som bestyrer, da han har købt
gård, og i hans sted antoges husmand Peder Møller Ole
sen for en årlig løn af 400 kr., fri station, læge og medicin
mod at der afkortes 50 kr. for hvert barn udover to.
1891 gennemførtes loven om alderdomsunderstøttelse,
hvilket betød et mægtigt fremskridt, idet pengemidlerne
nu ganske automatisk blev givet som en naturlig hjælp
uden de ydmygelser, som fattige tidligere måtte igennem.
Dette medførte også, at der ikke mere var det behov for
fattiggården som før. 1895 bortforpagtedes fattiggården
til bestyreren, Peder Olesen Møller, for 1200 kr. årligt,
mod at samtlige børn blev udsat i pleje, og antallet af
beboere på hjemmet nedsattes til otte. Kun midlertidige
ophold på fattiggården ville blive anerkendt for frem
tiden efter amtets tilladelse.
Heldigvis var denne tvangsfattiganstalts dage ved at
være talte, idet sognerådet ved sit møde 4. februar 1897
var enige i, at fattiggården burde nedlægges som sådan og
bemyndigede sognerådsformand Bahner til snarest at
træffe foranstaltning hertil. Nedlæggelsen kan så meget
mere nu finde sted, hedder det, som der er oprettet en
tvangsarbejdsanstalt for Aalborg, Thisted og Hjørring
amter i Aalborg.

Ullerup fattiggård
Instrukser for bestyreren
Ved ADOLF HANDRUP
(Om Ullerup fattiggård, se årbog 1965, s. 61 H.).

1. Bestyreren træder med sin Ægtefælle i Kommunens
Tjeneste og maa tillige med sin Hustru, agte Sogneraadet
som rette Husbond, men overfor Anstaltens Lemmer har
han samme Ret som en Husbond og hans Hustru som en
Madmor.
2. Han driver og dyrker Gaardens Jorder; Haven ind
befattet, saavidt mulig med Lemmernes Hjælp, saaledes
som det foreskrives ham, dels ved en almindelig D rifts
plan, dels ved Tilsynsudvalget, samt sørge for Besætnin
gens forsvarlige Røgt og Pleje saavel som Produkternes
Bjærgning og Opbevaring. Dertil er han berettiget til af
Anstaltens Lemmer at fordre alt det Arbejde, som enhver
af dem er istand til at udføre, og naar dette findes util
strækkelig, kan Tilsynsudvalget bemyndige ham til at leje
fornøden Hjælp for Kommunekassens Regning.
3. H an er ansvarlig for Gaardens Besætning og Avls
redskaber samt hele Gaardens Inventarium, hvilket Alt
overleveres ham efter nøjagtige Fortegnelser. Paa disse
tilføjer han, hvad der senere maatte anskaffes, ligesom
han straks har at anmelde for Tilsynsudvalget, om noget
forsømmes eller bliver beskadiget eller opslidt ligeledes
anmelder han muligt Fald paa Bygningerne og fører Til
syn med dets Istandsættelse.
4. Han anviser i Forening med sin Hustru Anstaltens
Lemmer det Arbejde, som ethvert af dem er mest skikket
til og vejleder dem til at udføre det tilbørligt, ligesom de
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begge i Forening holder Lemmerne til stadig Flid og
Orden.
5. Hans Hustru bestrider saavidt mulig ved Lemmer
nes Hjælp hele Anstaltens Husholdning med Bagning,
Brygning, Mejeri, Vask og Rengjøring og leverer, saavidt
mulig af Gaardens Produkter, nærende og tilstrækkelig
Mad i Henhold til Spisereglementet til alle Anstaltens
Lemmer samt anretter den for dem til de bestemte Spise
tider. H vad dertil maatte medgaa og være fornødent
mere end Gaardens Produkter, kan Tilsynsudvalget, naar
det for dette betimelig anmeldes, anvises paa Kommune
kassens Regning, ligesom det kan sælge eller bemyndige
Bestyrelsen til at sælge til Indtægt for Kommunens Kasse,
hvad der af Gaardens Produkter kan undværes.
6. Bestyreren og hans Hustru sørger for, at Lemmerne
opfylder de for dem vedtagne Regler og reglementariske
Bestemmelser. De sørger for de i Anstalten optagne Børn
med faderlig og moderlig Omhu, holder dem til Renlig
hed, Flid og Orden samt til stadig Skolegang og Forbere
delse hjemme. Efterhaanden som Børnene vokser til øves de
i de for deres Alder og Køn passende Arbejder, Pigerne
navnlig i at strikke, sy og spinde, Drengene i landlige
Beskæftigelser. Til den Ende har de begge Ret til at revse
Børnene ogsaa i Familier og til at fratage Forældrene
denne Ret, naar de vise ufornuftig Svaghed eller brutal
Haardhed overfor Børnene. Saavidt mulig skal der gives
de mindste Børn Frihed til at tumle sig i fri Luft, ligesom
ogsaa de ældre bør beskæftiges ude, naar dertil gives Lej
lighed. For den fornødne Pleje og Lægehjælp i Sygdoms
tilfælde maa de ligeledes drage Omsorg.
7. For Lemmernes aandelige Fornødenheder sørger de
begge ved at give dem, som ønsker det, de hellige og gu
delige Bøger, som Anstalten ejer til Gennemlæsning. Saaledes bør de og til enhver Tid lade Anstaltens Præst have
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fri Tilgang til Lemmerne og sørge for, at han bliver til
kaldt, naar et Lem særlig skulde ønske at tale med ham.
De skulle opmuntre Lemmerne til flittig Kirkegang, og
naar de gamle og svage, som ikke kunne gaa til Kirke
ønsker at komme der, kan Bestyreren igjemmen Tilsyns
udvalget erholde Tilladelse til at kjøre dem dertil.
8. Begge bør sørge for Renlighed og Orden i størst
mulig Grad baade inde og ude, navnlig for at alle Værel
ser bliver rengjorte og udluftede hver Morgen, Sengene
redt, og alt Fejeskarn og Affald henført paa Møddingen,
samt at alle Lemmerne holder sig rene.
9. Bestyreren kan give Lemmerne Udgangstilladelse for
en kort Tid for at besøge Slægt og Venner, navnlig om
Helligdagene, men han har ogsaa Ret til at nægte samme,
naar han finder Grund dertil. Lemmerne meddeles altid
Udgangsdagen og tilholdes at komme tilbage i rette Tid,
ligesom de paalægges at afholde sig fra Tiggeri, Drik og
al anden Uorden. Dersom noget Lem misbruger sin Fri
hed, kan Bestyreren nægte det saadan Frihed indtil det
viser Bedring.
10. H an bør paase at samtlige Lemmer hver Aften gaar
tilsengs og hver Morgen staar op i rette Tid. Selv maa han
efterse, om alle Lemmer ere i Senge, alle Lys alt Ild sluk
ket, samt lukke alle Yderdøre.
11. H an har samme Ret overfor Lemmerne som Tyen
deloven af 10. Maj 1854, § 27 hjemler Husbonden, maa,
naar han ikke derved kan skaffe sig Lydighed, eller naar
noget Lem viser Trods og Genstridighed eller gjør sig
skyldig i Fornærmelse i Ord og Gjerning, maa han melde
det for Tilsynsudvalget. Selv bør han vogte sig for al H id
sighed og Skjælden og Haan mod Lemmerne, men stræbe
at styre dem med rolig Fasthed. Hvær Gang han har an
vendt mindre Revselser saasom Nægtelse af Udgangstil
ladelse, gjør han saa Indberetning til Tilsynsudvalget.
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12. Bestyreren eller hans Hustru bør ikke uden nødven
dig Æ rinde forlade Gaarden. Paa engang maa de ikke
Begge være fraværende uden Tilsynsudvalgets Tilladelse,
som ogsaa maa erkræves til den Enes længere Fraværelse
end en halv Dag eller om Natten.
13. Bestyreren er forpligtet til at føre alle Bøger, som
Sogneraadet eller Tilsynsudvalget forlanger, med Hensyn
til Gaardens og Anstaltens D rift og Regnskabsvæsen, paa
den Maade som hvær anviser. Kan han ikke udføre dette
Arbejde tilfredsstillende, maa han af sin Løn betale dertil
fornødne Hjælp.
14. Bestyreren erholder en aarlig fast Løn af Kommu
nens Kasse af 400 Kr. (fire Hundrede Kroner), som udbe
tales ham ved hvert Kvartals Slutning, hværgang med
Del men for det Tilfælde, at de har Børn, da fradrages
der ham aarlig i hans Løn 50 Kroner for hvert Barns U n
derholdning. Han erholder Fribolig med Kost, Lys og
Varme etc., som for Lemmerne, for sig og sin Kone og
ukonfirmerede Børn. Endvidere erholder han 10 °/o af
Lemmernes contante Arbejdsfortjeneste for Fremmede og
for de ved Arbejde og solgte Haandgjerningsprodukter
indkomne Beløb. Disse Procenter udbetales ham af Kom
munens Kasse for det forløbne Aar, naar Regnskab for
samme er godkjendt af Sogneraadet.
15. Tjenesten kan opsiges fra hvær af Siderne med 1A
Aars Varsel til hvær af de ordinære Skiftetider, men
skulle Bestyreren eller hans Hustru paa en eller anden
Maade ved egen Skyld blive udygtig til at opfylde nær
værende Instruks i dens Hovedbestemmelser, da ere de
forpligtede til straks at forlade Anstalten uden Varsel
med alt hvad dem tilhører. Utroskab vil ikke alene med
føre dette; men de ere i dette Tilfælde tillige underkastet
Straffe- og Erstatsningsansvar efter Loven.
16. Denne Instruks gjælder som K ontrakt mellem Sog-
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neraadet og Bestyreren, som ved sin Underskrift forplig
ter sig til at opfylde alle dens Bestemmelser.
Saaledes affattet i Visby-Heltborg Sogneraad,
den 11. Oktober 1880.
M. Hjardemaal.
A. Peitersen.
Niels Vestergaard.
Niels Chr. Dahl.
Jens Lyngklip.
Christen Qstergaard.
Niels Mortensen Balle.

Agerø gårdhistorie
Af OLE P. COLDING

findes 16 matrikelnumre siden udskiftningen
1814. Agerø var således en af de sidste landsbyer, der
blev udskiftet. Karby, som ellers er hoveddelen sognemæs
sigt, udskiftedes allerede 1797. Der findes et bykort over
Agerø, som viser, at alle gårde lå i det nordøstlige hjørne
af øen, men i de følgende ca. halvfjerds år skete en gen
nemgribende forandring, idet ikke alene gårdene flyttdes
ud, men vejen blev lagt der, hvor den nu går, diger opkaÄ AGERØ

P

Agerø gamle by ca. 1814.
Efter matrikelens minorerede kort.
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stedes som skel, mergelgrave opstod for at bygge gårdene,
og plantning ved gårdene og på digerne besgyndte så småt.
Endnu måtte man sejle med pram til og fra øen, idet
dæmningen først kastedes 1874. Der var hverken skole
eller kirke. Skolen kom dog allerede 1826 og blev selv
følgelig lagt i »byen«. Der er nu kun nogle brokker at se
(1970). At den senere blev flyttet (1904) til »hovedvejen«
hører ikke just til denne historie. Det var i hvert fald ikke,
fordi den skulle nærmere til kirken, for den blev først op
ført 1907-08.
Fra tiden 1664 til 1784, da Agerø stod i fæsteforhold
til Damsgaard, findes ingen fæstebreve, men fra Glomstruptiden er endnu bevaret en række kontrakter mellem
de enkelte fæstegårdmænd og »Manden på Glomstrup.«
Her følger daterede fæstekontrakter fra alle gårdene i
Giomstrups storhedstid, da »Gjedderne« residerede der,
dvs. det meste af 1800-tallet.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

13
8
15
12
7
2
14
1
4

Fæstebrev
Fæstebrev
Fæstebrev
Fæstebrev
Fæstebrev
Fæstebrev
Fæstebrev
Fæstebrev
Fæstebrev

ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti

husm. Søren C. Søndergaard 1811 23/9.
gdr. Joseph Nielsen 1821 9/4.
husm. Niels Chr. Flade 1824 8/9.
husm. Erik Math. Jensen 1826 3/6.
gdr. Chr. Terkildsen 1827 1/2.
gdr. Niels L. Søndergaard 1828 28/6.
husm. Svenning Pedersen 1829 15/4.
gdr. Peder N. Søndergaard 1830 17/7.
gdr. Mads Pedersen 1834 15/4.

Disse fæstebreve er alle fra »gamle« Gjeddes tid. Dvs. An
ders Christensen Gjedde f. i Handest ved Hobro 13. fe
bruar 1774, bondesøn. Han svang sig op som forpagter og
kunne i 1804, 28 år gi. købe Glomstrup, gift 1808 med
Ane Marie Galtrup, datter af godsejer til Højriis Didrik
Galtrup. Han anlagde plantagen 1811 og opfordrede fæ
sterne til at plante ved gårdene.
1812 overtog han også Højriis. Blev landvæsens- og
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tiendekommissær, dvs. en slags dommer i tvivlsspørgs
mål, og havde med både det ene og det andet at gøre.
Kun 62 år gi. døde Anders C. Gjedde.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.

nr. 1 Fæstebrev t
nr. 7 Fæstebrev t
nr. 3 Fæstebrev t
nr. 1 Fæstebrev t
nr. 5 Fæstebrev t
nr. 15 Fæstebrev t
nr. 8 Fæstebrev t
nr. 8 Fæstebrev t
nr. 2 Fæstebrev t
nr. 1 Fæstebrev t
nr. 11 Fæstebrev t
nr. 6 Fæstebrev t
nr. 4 Fæstebrev t

gdr. Søren Jensen Brun 1836 27/8.
gdr. Bertel Hansen 1837 5/4.
gdr. Esper S. Damgaard 1838 21/7.
gdr. Mads Pedersen Brunhøj 1838 1/7.
gdr. Niels Kankelborg 1841 26/6.
husm. Chr. Jensen Skytte 1846 12/9.
gdr. Niels Chr. Joscphsen 1850 20/9.
gdr. Christen Boil 1851 17/10.
gdr. Søren J. Horsager 1852 17/12.
gdr. Peder Jensen 1855 29/1.
husm. Niels Chr. Purup 1857 29/1.
gdr. Lars Christensen 1860 24/12.
gdr. Niels Svenningsen 1861 15/12.

Ovenstående række fæstebreve er fra Didrik Galtrup
Gjeddes tid. D. G. Gjedde er født på Glomstrup den 10.
juni 1810. Han var ved faderens død 26 år og stod nu
for den helt store bedrift på over 200 td. htk., altså en
»komplet« herregård, ja egentlig to godser: Glomstrup
og Højriis, idet hans eneste søster Maren Gjedde døde
1837. Didrik Gjedde blev dog på Glomstrup og bortforpagtede Højriis. Han giftede sig 1837 med den fem år
yngre Gertrud Kirstine Nyborg. Efter hende har gården
Kirstinedal i Ljørslev navn (16 td. htk.).
Didrik Gjedde blev 1843 tiendekommissær, 1846 kam
merråd og endelig justitsråd. Også han døde altfor tidlig.
Kort efter, at Højriis var nyopført, døde han 1861,
efterladende sig enke, en datter og en søn; flere børn var
døde.
Med justitsråd Gjeddes død var forbindelsen med Agerø
ikke brudt. Gertrud Kirstine Gjedde følte sig knyttet til
gården, hvor hun døde 27. august 1876. Allerede 19. de-

Agerø gårdhistoric

401

cember 1863 udstedtes et testamente eller deklaration,
hvori det lyder: »Glomstrup hovedgård med mølle og
øvrige tilliggende skal ved justitsråd Gjedde og hustrus
død tilfalde Anders Gjedde (f. 29. juni 1839) som en del
af hans arv, mod at han ikke må sælge eller pantsætte
ejendommen eller nogen del deraf, hvilken bestemmelse
er tiltrådt af Anders Gjedde i en testamentet vedhæftet
deklaration.«
Altså havde enken ejerret til Glomstrup og dermed til
fæsteafgifterne af bøndergodset. Der blev f. eks. skrevet
følgende: Matr. nr. 16: Fæstebrev til husm. Jens Chr. Sø
rensen 1866 3/3.
Dette er dog det sidste fæstebrev Agerøgårdene og
Glomstrup imellem, men nu kommer der en overgangstid,
hvori det af det følgende fremgår, at familien GjeddeLeth har part i Agerø.
Skønt godsejerfruen Gertrud Kirstine Gjedde kun var
55 år, begyndte hun dog så småt at trække sig ud af ejer
forholdet. 1870 5/2 fik Anders Gjedde skøde på Glom
strup hovedgård, men fæstegårdene overdroges efterhån
den til slægtninge, som havde ejerretten til en eller flere
gårde i nogle år, indtil fæsterne købte sig fri. Af disse
slægtninge er de mest kendte kammerjunker A. Castenskjold, hofjægermester L. C. Nyholm, gift med Maren
Gjedde, og Sophie de Steensen Leth (gift Castenskjold).
Fru Gertrud Kirstine Gjedde nåede i sin levetid at sæl
ge til selveje to ejendomme, nemlig matr. nr. 13: Skøde af
25/6 til husm. Poul Christensen. Matr. nr. 5: Skøde af
1/7 1876 til Peder Jensen (Borre), pantebrev: 9600 kr.
Efter fruens død skete der en del handeler: Chr. D. Gjed
de overtog matr. nr. 3, 4, 8, 9, 10 og 15, alle skøder date
ret i 1878. L. C. Nyholms enke fik skøde på matr. nr. 1
og 6. Vincens de Steensen Leth på matr. nr. 7, 11, 16 og
2. Sophie Castenskjold fik matr. nr. 12. Endelig blev der
Historisk Arbog 6
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lyst skøde fra fru Gjeddes dødsbo på matr. nr. 14 til Lars
Chr. Nielsen dat. 1878 8/6.
Denne overgangstid varede et stykke ind i det første
tiår af det næste århundrede. Det var også i den tid, går
dene blev placeret på deres nuværende pladser: Vejlgård,
matr. nr. 10 1885, Damgård, matr. nr. 3 1895, matr. nr. 9
1904. Nogle gårde blev dog allerede udflyttet før, f. eks.
matr. nr. 1 ,2 og 4. Fra udstykningsplanen er der ret stor
forvirring i matrikelnumrenes placering. Tilsyneladende
begynder tildelingen fra østsiden (nr. 1 og 2) se kortet!
Men nr. 3 og 4 ligger mod vest.
Matr. nr. 5 havde derpå hele øens højderyg fra syd til
nord i en temmelig lang stribe, så det for nutidige øjne vil
være svært at rekonstruere. Heri ser man, at al øens jord
er omlagt efter et skema med den snorlige vej fra nord til
syd, og her er matr. nr. 5 tilsyneladende blevet klemt ind
(se kort af 1814). Imidlertid er her så senere fragivet jord,
først til matr. nr. 3, til skolen (1904) og siden til kirken
(1908). Den har iøvrigt skiftet skikkelse både i jordareal
og i bygninger. De allerældste bygninger skal have dan
net en parallelgård (i Niels Kankelborgs tid ca. 1830).
Den næste gård byggedes af Peder Jensen (Borre), som
overtog mtr. nr. 5 delvis 1876 (resten gik til matr. nr. 3).
Endnu står stuehuset fra 1894, men ellers er bygningerne
fra 1928 efter en brand. De nordligste jorder var højest
boniterede (takst 19), de sydlige stod til 12, engene til 3.
I 1917 var der 43 td. Id. ager + 10 td. Id. eng, 1929 køb
tes 22 td. Id. eng i det nordvestlige hjørne af øen og ende
lig i 1969 ater ca. 22 td. Id., dels ager, dels eng, så den
nu er øens største gård.
Navnet nu er »Borregård«, tidligere »Kirkegård«, idet
den afgav jord til kirken. I året 1900 28/4 afstod Peder
Jensen (Borre) gården til to af sine døtre: Ane Borre og
Pouline. De drev gården i 17 år og fik betydning ud over
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det almindelige, idet de grebne af den daværende stærke
Indre-Missions-bevægelse tog sig for at holde søndagssko
le og tillige også samlede de voksne til møder, og det var
»Kirkegården« centrum for. Da Ane Borre så tilbød at
skænke jord til en kirke, blev der taget fat, og kirken
kom (1907-08).
Gårdens ejere (og fæstere) siden udskiftningen i 1814
er: Niels Kankelborg (ejer: Didrik Galtrup Gjedde), Pe
der Kankelborg 1841 26/6. 1863 (ejer: fru Gjertrud K.
Gjedde). 1876 skøde til Peder Jensen (Borre) og Esper
Damgaard. 1900 skøde til Ane Borre og Pouline Pedersdatter. 1917 16/6 skøde til Peder Borre Pedersen (en nevø
til søstrene Borre). 1960 skøde til enken Nicoline Borre
Pedersen. 1964 29/2 skøde til Frede Damgaard.
Fra året 1883 findes et brev fra indenrigsministeriet til
Thisted Amt (videre til sognerådet for Karby-HvidbjergRedsted), hvori findes en række anmeldelser om overgang
fra fæstegods til selveje: »Da efternævnte ejendomme er
anmeldte at være afhændede fra det til Højriis og Glomstrup tilhørende fæstegods, undlader man ikke til behage
lig efterretning ved den påtegning, som hr. amtmanden
har at give skøderne på ejendommene, når de med til
hørende kort fremkommer tjenstligen, at melde, at efter
matrikulens udvisende påhviler:
Matr. nr. 1 af Agger by 133 kr. 18 øre af 6 td. 1 skp.
V2 alb. htk.
Matr. nr. 10 af Agger by 86 kr. 90 øre af 4 td. 3 skp.
htk.
Foranstående meddeles herved til sognefogeden til vi
dere fornøden bekendtgørelse for vedkommende.«
Matr. nr. 10 »Vejlgård« er først opbygget året 1885,
hvor den nu ligger. På udskiftningstiden boede Johannes
Johnsen her, men i fæstebrev af 1837 8/4 til Bertel H an
sen står, at han skal svare aftægt til Johannes Johnsen,
6*
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Agerø ca. 1950.

som da må have haft gården før Bertel Hansen. Gården
købtes fri 1883 31/5 (skøde til Bertel Hansen, pantebrev
16.000 kr.). Senere: 1890 skøde til Jens Chr. Kalhøj fra
Hans Chr. Bertelsen. 1914 skøde til Anton Bjerregaard.
1917 skøde til Andreas Svane. 1924 skøde til Ingvard
Ladefoged. Udhusene brændt og genopbygget 1960. Skø
de til en søn, Kaj Ladefoged 19/4 1970.
Til gården hører 24 td. Id. ager og 35 td. Id. eng. I 1945
var der 5 heste, 15 køer, 15 ungkvæg, 25 svin og 4 får.
Jordtakst 19 på ager og 2 på eng.
Matr. nr. 9 »Nygaard«. Hedder muligvis sådan, fordi
den sidst blev udflyttet fra den gamle by, nemlig året
1904. Og så brændte den iøvrigt 1913. Her boede 1814
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Niels Hansen, men 1818 Joseph Nielsen, i hvis slægt den
siden har været. Fæstebrev 1851 20/9 til Chr. Christensen
Boil. Skøde til samme 1883 10/5 (pantebrev 19.000 kr.).
Ved skifte til enken Kirsten Josephsdatter af 1885 23/5.
Skøde til søn Christen Boll 1887 20/8. Skøde til svigersøn
Peder Larsen af 1905 6/2. Skøde til søn Bertel Larsen
1932 13/6.
Jorderne til Nygaard er udstrakte, idet meget store
engarealer, herimellem flere øer, »Holmene« og »Stenklip
pen« hører til gården. Sidstnævnte er ikke en klippe, men
en grund af sten og grus. Den er nævnt så tidligt som
1561, da ægindsamlingen blev udlejet for 1 td. by. O p
målt til at være 181.140 kvadratalen ( = 13 td. Id.).
Agrene er ca. 40 td. Id. til takst 19 og 16.
Matr. nr. 8 »Odgaard« var på udskiftningstiden fæstet
af Christen Odgaard. Den har sikkert sit navn efter den
odde, som går i nordøst over mod Glomstrup. Manden
hed oprindelig Chr. Christensen, som det kan ses i kirke
bogen: Døde på Agerø 1849: Christen Christensen O d
gaard, gårdfæster, 77 år. Der er mulighed for, at gården
i sin tid hed »Færgegaard«, idet færgen over til fastlan
det gik her på det smalleste sted. Ved lavvande gik van
det kun til hestenes knæ, i højvande kunne det være svært
nok at komme tørskoet over i en hestevogn, som da var
det almindeligste køretøj. I stormvejr og højvande er det
sket, at en kiste løftedes løs og drev til Glomstrup.
Skøde fra C. D. Gjedde til Christen Odgaard Nielsen
1883 5/5. Skøde til Jens N. P. Kvols 1887 24/12. Skøde
til dennes søn Peder Kvols 1904 23/4. Skøde til Axel Blaabjerg 1916 28/10. Skøde til Jeppe L. H. Søndergaard
1918 19/2.
Skifteattest for enken 1934 15/12. Arveudlægsskøde fra
arvinger til Søren Søndergaard af 1942 15/4. Skøde til
Gunnar Lauridsen 1969 1/11.
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Jorden består af 34 td. Id. ager + 23 td. Id. eng (1942).
Besætningen var samme år 4 heste, 10 køer, 20 ungkvæg,
10 svin. Ejendomsskyld 45.000 kr., grundskyld 290.000
kr. Senere tilkøbt 15 td. Id. 1967 (Søren Søndergaard).
Matr. nr. 7 »Højgaard« beboedes som fæstegård 1818
af Poul Søndergaard, som døde 1827 (48 år gi.). Derefter
udstedtes fæstebrev til Chr. Therkildsen Konge 1827 1/12.
Vincens de Steensen Leth stod som ejer i tiden 1878 til
1895 22/6, da Bertel Hansen fik skøde på gården (pante
brev 20.000 kr.). Skøde til Jørgen Sørensen 1899 9/12.
Skøde til Jens N. P. Kvols 1900 3/2. Skøde til Thomas
Kristensen 1911 16/12. Skøde til Anton Bjerregaard 1913
19/7. Skøde til Niels Riis 1914 8/8. Skøde til Søren P.
Sørensen 1917 3/11. Skøde til Anton Bjerregaard igen
1917 22/12. Skøde til Poul Josefsen 1924 27/6. Skøde til
Vilhelm Josefsen 1937 7/8. Skifteattest til enken 1965.
Skøde til Niels P. Bjerregaard 1969 1/9.
Gården fik sin nuværende plads i 1895; den brændte
1912 og opførtes samme sted (Th. Kristensen). Kendt blev
den stærke Jens Kvols, der turde brydes med cirkusdirek
tör Bech Olsen. Mærkeligt nok havde Anton Bjerregaard
»Højgaard« to gange. Sidste gang blev tilkøbt jord fra
matrikelnumrene 1, 2 og 5, så gårdens jorder strakte sig
fra stranden i øst til stranden i vest. Den blev nu (1919)
på 50 td. Id. ager + 14 td. Id. eng. Ejendomsskyld 60.000
kr., grundskyld 35.000 kr. Vilh. Josefsen er den, der har
boet længst i denne gård, som tit har skiftet ejer.
Matr. nr. 6 (hartkorn 4 td. 1 fjk.) Svenning Lambertsen hed fæsteren i 1818, en ung mand på 28 år, der blev
gift med Dorthe M adsdatter (24 år).
Den næste fæster er Laurs Chr. Christensen, fæstebrev
1860 24/12. Om ham kan intet findes iøvrigt, men fæste
brevet udløber (slettes) 1898 25/6, da Søren E. Damgaard
får tilskødet gården.
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Efter hans død 1902 er der auktion på matr. nr. 6, som
sælges til Mads Kjærsgaard Søndergaard, der ejede den
til 1955 18/12, da Jens Lynggaard Pedersen overtog
gården.
Jordtilliggendet er 28 td. Id. ager + 8 td. Id. eng, ejen
domsskyld 37.000 kr., grundskyld 22.000 kr. 1945 var
der 3 heste, 12 køer, 20 ungkvæg og 20 svin. Bygnin
gerne er fra århundredskiftet.
Mads Søndergaard, som hele sit liv boede på Agerø,
regnedes for en førerskikkelse, men med en stilfærdig
væremåde.
Matr. nr. 4 (3 td. 3 skp. htk.). Fæstebonde Peder Svenningsen var næsten 80 år ved udskiftningen, men en
søn, Svenning, lader til at føre slægten videre. Denne
Svenning Pedersen døde 1860, og en søn, Niels Svenningsen, fik fæstet (1861 6/4). 1902 23/8 skøde til Chr. Niel
sen Christensen (lån i Viborg Kreditforening 11.000 kr.).
1908 skøde til Niels Kortsen. Skøde til Peder Dahl Søn
dergaard 1918 5/10. Skøde til Jens Chr. Nørgaard 1955
25/1.
Til gården er 23 td. Id. Ejendomsskyld 30.000 kr.,
grundskyld 17.500 kr. Besætningen ved overtagelsen 1918
3 heste, 4 køer, 8 ungkvæg, 2 svin, forøget til i 1945 at
være 3 heste, 9 køer, 16 ungkvæg og 7 svin. P. Dahl Søn
dergaard, der har boet længst på gården, fornyede 1930
stuehuset, som var ca. 100 år. Trods den lange afstand
holdt familien forbindelse med frimenigheden i 0 . Jølby.
Matr. nr. 3. Søren Espersen Damgaard var fæster her
på udskiftningstiden, og i denne gård fulgte søn efter far
århundredet ud. Navnet Damgaard har sin forklaring i,
at der i den gamle by lå en dam lige op mod gården. N av
net fulgte 1894 med på den nye plads vest for vejen, og
stuehuset er således 75 år gi. Udhusene har derimod un
dergået store forandringer efter en brand 1941. I året
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1937 var der en besætning på 1 hest, 4 køer, 8 svin og 3
får. Den er nu (1970) 22 køer, 140 svin, 30 ungkvæg og
80 høns. Også jorderne er forandret flere gange. Der er nu
45 td. Id. ager + 21 td. Id. eng.
Der blev udstedt fæstebrev til Esper Sørensen Damgaard 1838 2V7. En søn, Søren Espersen Damgaard, fik
skøde på gården 1891 16/11; han byggede en ny stor, fire
længet gård, hvortil der hentedes en mængde store kam
pesten, som ellers var sat om en såkaldt hellig kilde, som
lå sydvest på øen. Efter folkesigende var det en hand
ling, som ville føre til fordærv for vedkommende. Han
ville selv dø ung, og de første syv ejere gå fallit.
Vi vil vel sige, at de gamle var overtroiske, og at sådan
snak skulle man ikke fæste sig ved. For denne sags ved
kommende skal meddeles, at Søren Damgaard døde 1901,
45 år gi. Gården gik til auktion. 1902 26/7 udlægsskøde
til Marthinus Sørensen. 1909 6/3 skøde til Niels Lynggaard. 1913 18/12 skøde til S. K. Markvorsen og J. Heilskov. Skøde til Chr. Agerholm af 1914 17/1. Skøde til
Kr. Clausen 1922 26/5. Skøde til Lars Chr. Østergaard
1924 26/5. Fogedudlægsskøde 1929 13/12. Tvangsauktion
1936 22/12. Skøde til Kristen Søndergaard 1937 21/6.
Matr. nr. 2 »Søndergaard«. Egentlig er der to gårde,
som har dette navn, altså hed det Søndergaarde, sandsyn
ligvis oprindelig en stor gård, men allerede 1787 er der i
hvert fald to gårde. På det tidspunkt var det herren til
Glomstrup og Spottrup, velbyrdige Peder Nissen, der
skrev fæstebrevet af 1787 5/5 på matrikel nr. 2, Agger,
Karby sogn til Lars Nielsen (senere Syndergaard), men
det blev hans søn Niels Laursen (Søndergaard), der drev
gården videre for sin mor, som 1814 er angivet som fæster.
Næste fæstebrev blev skrevet 1828 af Anders Gjedde til
Niels Laursen. Herefter blev det datteren, der ved sit
giftermål med Søren Jensen Horsager 1852 overtog ma-
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trikel nr. 2. Mærkeligt nok blev det igen i 1883 en datter
der fik gården, det samme skete 1925 og 1966. Forslag:
Gården bør hedde »Dattergaarden«.
Vi vender tilbage til fæstebrevene, fordi de giver et
billede af udviklingen. I 1787 var der på gården: 4 heste,
3 køer, 4 år. I 1828: 6 heste, 6 køer, 11 ungkvæg, 13 får,
1 so. I 1852: Diderik Galtrup Gjedde af Glomstrup, Højriis og Kirstinedal landvæsenskommissær for Thisted amt
gør vitterligt, at jeg har fæstet til Søren Jensen Horsager
af 0 . Assels den mig tilhørende gård i Agger by, Karby
sogn, matr. nr. 2 under Glomstrup gods med tilliggende
jorder 5 td. htk., 5 skp., 3 fjk., 2l/a alb., som Niels Laur
sen Søndergaard hidtil har haft i fæste. At svare i land
gilde: 9 td. rug, 1 td. byg samt 49 rbd. (rigsbankdaler) 12
skilling. Under min hånd og segl.
D. G. Gjedde.
Søren J. Horsager.
Til vitterlighed: Brandt. P. C. Jensen.
1883 22/6 skøde fra enkefru Gjedde til Vincens de
Steensen Leth. 1883 4/12 skøde til enke Ane Sørensdatter
Horsager. 1884 26/7 skøde til Hans Colding. 1925 19/6
skøde til Kirsten Vestergaard. 1966 16/8 skøde til Hans
Højer Christensen.
Besætningen var i 1925: 5 heste, 13 køer, 22 ungkvæg,
18 svin og 4 får. Ejendomsskyld 48.000 kr., grundskyld
27.000 kr. 57 td. Id. ager og td. Id. eng. Bygninger for
nyet i Kr. Vestergaards tid. Udhuse 1934, stuehus 1941.
Matr. nr. I »Søndergaard« beboedes 1814 som fæste
gård af Niels Nielsen Søndergaard, død 1840 (70 år gi.).
Den næste ejer er Mads Pedersen Brunhøj, som overførte
fæstet 1855 30/6 til Peder Jensen (Borre). M. P. Brunhøj
havde da haft gården i 15 år, men det er ikke noteret.
Borre-navnet stammer fra Borregaard på Thyholm, og
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den familie blev på gården til 1918. Peder Jensen (Borre)
kaldtes en overgang »Ager konge.« Han oprettede en
grynmølle, som dog igen nedlagdes. Den gamle gård lå
lidt østligere end den nuværende, som er opført efter en
brand 1925. Matr. nr. 1 er den gård, der længst blev un
der fæste. Efter Peder Jensen (Borre) overtog en sviger
søn, Anders Kristensen, fæstet 1894. På det tidspunkt
havde gårdens ejer siden 1883 (hofjægermester L. C. N y 
holm) afhændet gården til godsejer Poul Knudsen, Blidstrup. Denne solgte 1908 til Fr. Grønlund, og endelig blev
enke Petra, f. Pedersdatter (Borre), nu Kristensen selvejer
1909. Skøde af 1918 21/12 fra Petra Kristensen til Oskar
Larsen. Skøde 1925 1/5 til Poul Poulsen. Skøde 1927 11/2
til Kristen Damgaard. Skøde 1933 11/10 til Søren Drejer.
Skøde 1944 12/9 til Aage Kjeldgaard. Skøde 1946 4/12 til
Poul Borg. Skøde 1960 21/5 til Morriel Borg.
Til gården er der 48 td. Id. Den har været større, thi
1919 21/12 solgtes den nordlige ende af jorden, således at
matr. nr. 1 d gik til »Højgaard« og matr. nr 1 e gik til
Damgaard. Denne handel er et bevis på gode naboforhold,
thi her enedes fem gårdmænd om en temmelig indviklet
handel for at få bedre vejforhold. Matr. nr. 2 fik de ellers
langstrakte veje lagt lige på hovedvejen. Foruden de alle
rede nævnte gårde var også matr. nr. 5 med i det. Navnene
på ejerne var: Oskar Larsen (nr. 1), Hans Colding (nr. 2),
Peder Borre Pedersen (nr. 5), Anton Bjerregaard (nr. 7)
og Kr. Agerholm (nr. 3). Besætningen, som i 1944 var 2
heste, 8 køer, 10 ungkvæg, 5 svin og 12 får er nu (1970)
25 køer, 45 ungkvæg, 75 svin og 200 høns.
Husene på Agerø
I 1688 var der kun et hus på Agerø eller Agger, som det
da hed, men i 1818 er der altså pludselig seks huse på
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stribe. Disse seks huse var fæstede til følgende husmænd:
Svenning Mikkelsen (nr. 11), Niels Husted (nr. 12), Søren
Søndergaard nr. 13), Lars Poulsen (nr. 14), Niels Smed
(unr. 15) og Søren Svenningsen (nr. 16).
Til disse huse hørte 100.000 kvadratalen = 10 td. byg
sæde, dog var der mærkeligt nok 15 td. til nr. 14. (1 td.
land = 14.000 kvadratalen, 1 td. sæde = 10.000 kva
dratalen. Forhold altså 7:5).
Det eneste hus, der har bestået gennem de 152 år er nr.
11. N r. 12, 13 og 15 er lagt sammen til en gård, og jorden
til nr. 16 er købt til matr. nr. 4.
Matr. nr. 11 boede 1818 Svenning Mikkelsen. Det næ
ste fæstebrev på nr. 11 er skrevet til Niels Christensen
Purup 1857 31/1. Om Svenning Mikkelsen kan findes i
kirkebogen, at han er gift året 1816 med pige Maren
Landsdatter (24 år). H an er selv 34 år gi., men ingen børn
er født i ægteskabet. Efter fru Gjedde har Vincens de
Steensen Leth været ejer indtil 1892 24/12, da huset skø
des til Jens Andersen Borg, som beholdt det sin tid ud.
Han drev fiskeri tillige. 1923 4/5 fik sønnen Hans Chr.
Jensen Borg skøde på huset. H an fortsatte i faderens fod
spor som husmand og fisker.
I matr. nr. 12 boede i udskiftningstiden Niels Husted.
Om ham kan intet findes, men allerede 1826 3/6 udstedes
fæstebrev til Erik Mathias Jensen, og han er godt med
f. eks. i skoleprotokollen, hvor der er flere børn nævnt.
Ejendommen har som ejer haft Sophie og A. Castenskjold i tiden 1878 til 1898 17/12, da der udstedes skøde
til Niels Chr. Markussen mod en panteobligation på 2200
kr. Skøde af 1904 26/3 til Mikkel Skovbo. Skøde 1912
14/12 til Andreas Svane. Skøde 1917 15/12 til Peder Hedegaard Plith. Skøde 1919 8/2 til Hans Colding. Skøde
1921 12/8 til N. S. Nørgaard. Skøde 1924 10/11 til Niels
P. Korsgaard. Skøde 1924 10/11 til Jens Gramstrup. Skø-
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de 1926 4/6 til Chr. S. Østergaard. Skøde 1928 1/5 til
Vilhelm Josefsen.
Matr. nr. 13 er 1818 fæstet til Søren Chr. Søndergaard,
gift med Dorthe Clausdatter. (Fæstebrev af 1811 23/9).
I ægteskabet er født seks børn, men det kan ikke ses, hvem
der har overtaget fæstet. Da det imidlertid fremgår af
kirkebogen, at Søren Chr. Søndergaard døde 1873, 90 år
gi., har han sikkert boet der alle sine dage. Skøde af 1874
25/6 til Poul Christensen. Skøde 1902 25/2 til Niels Peter
Christensen Bonde. Skøde 1910 1/10 til Anders Colding.
Skøde 1911 7/10 til Andreas Svane. Skøde 1917 15/12 til
Peder Hedegaard Plith. Skøde 1921 12/8 til Niels N ør
gaard. Skøde 1924 13/6 til Niels Korsgaard. Skøde 1924
5/12 til Jens Gramstrup. Skøde 1926 4/6 til Chr. Øster
gaard. Skøde 1928 til Vilh. Josefsen.
Matr. nr. 14. Laurs Poulsen Gade står som fæster 1814.
Nu er navnet Gade vist ikke døbenavn. Familien skal sø
ges under Laursen-navn. Og der findes netop en Poul
Laursen (Gade), gift 1832 med Gertrud Christensdatter,
der fik en datter, Dorthe. N år vi kommer til året 1875,
er der en Laust Chr. Nielsen, gift med Ane Kristine (28
år gi.), som får en datter, Else-Marie. Skøde udstedes til
Peder Jensen (Borre) på matr. nr. 14 1892 17/12, pante
brev 3900 kr. Her lader det til, at Laust Chr. Nielsen
(Gade) har boet, idet hans enke, Inge, 1905 fik tilladelse
til at sidde i uskiftet bo. - Men trods dette måtte han
sælge 1911 25/11, idet Peder Vestergaard Toft overtog
matr. nr. 14 ved udlægsskøde. 1915 10/4 skøde til Chr.
Jensen. 1917 28/7 skøde til Anders J. Houmøller. 1932
skøde til Carl Nielsen. 1941 23/3 skøde til Anders Chr.
Odgaard. Skøde til Anders Markussen 1964.
Matr. nr. 15 tilhørte Niels Smed som fæstehusmand i
1818. Den næste fæster er 1846 12/9 Chr. Jensen Skytte.
Om dette fæste står, at det er slettet 1882 9/12. Samme
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dato indtrådte Anders Gjedde Jensen som ejer. Han solgte
1884 19/1 til Niels Peter Christensen Bonde og denne atter
til Anders Colding 1910 V i. Andreas Svane overtog den
1911 7/10. Peder H. Plith 1917 15/12. Vilhelm Josefsen
1928 1/5. Skøde 1948 22/1 til Søren Jensen. Hermed er
tre huse lagt sammen til en gård med matrikelnumrene 12,
13 og 15.
Alligevel er der et glemt hjørne af den lille Agerø, nem
lig det vi kalder statshusene. På kortet ses, at der ved ud
skiftningen var nogle parceller i den sydvestlige del. Af
disse er der omkring år 1905 blevet fire boelssteder, som
da beboedes af Jens Peter Gaul, Anton Dahl, Anders Niel
sen og Niels Markussen, regnet sydfra. Senere har der
været forskellige, men da emnet jo ikke er familiehistorie,
skal kun nævnes ejerne nu: Niels Odgaard Pedersen, Mag
nus Odgaard, 1964 20/8. Skøde 1959 18/4. Skøde til Os
vald Pedersen 1964 20/8. En af ejendommene er blevet
i slægtseje, idet Anders Nielsen (Markussen) har over
taget faderens hjem og udvidet den med matr. nr. 14. En
parcel af matr. nr. 9 er udskilt og ejes nu af Henry Lade
foged, skøde af 1947 24/4.
Den gamle skole blev matr. nr. 17, den ny (af 1904)
fik nr. 5 d. Den ejes nu af Adolf Bech Pedersen.
Gårdenes historie er hverdagshistorie: der muges og
fejes, bages og koges, høstes og sås, og hundrede andre
gøremål kan nævnes, men når vi tænker på Agerø i de her
omtalte tider, må vi da også huske på de store begiven
heder. Her er nok den første store begivenhed sket året
1826, da skolen blev bygget, og børnene skulle møde til
undervisning. Vi ved, hvor sjældent det var, at børn, som
havde nær og let adgang til at få undervisning, benyttede
sig deraf, hvordan skulle da agerboernes børn få under
visning. Til en skoleholder var der ikke råd, øens befolk
ning var ca. 60. Det blev en vældig opgangstid for øen,
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de her omtalte 150 år. Befolkningen steg til mere end det
dobbelte. En ny stor begivenhed var, at der blev lagt en
dæmning over til Mors (Karby). Det skte i 1874, og det
er indlysende, at det totalt forandrede trafikforholdene.
Tænk på et brudeoptog, som nu festligt kørte i kirke
(Karby). Nu var det charabancernes tid; bådene var nu
engang besværlige. Hvem skulle bære bruden? ?
Man havde brug for en kirke, og det var den tredie
gode gave til øen. Bygget 1907-08. Og der er sikkert in
gen andre steder opnået så høj en mødeprocent som i
Agerø kirke de første 10 år, den var i brug.
Nuomstunder er der ingen rabat på gårde, der ligger
på Agerø. Den tid har været, men det gælder ikke mere.
Og det specielle har øen, at der sjældent findes et udsyn
som her. Får man først øje for det, vil der være store mu
ligheder for sommerhuse, måske campingplads. Næh, for
der er ingen købmand, vil man indvende. Det hører også
med til øens historie at vide, at der har været en brugs
forening nogle år (1917 til 1920), men da ikke alle slut
tede op om sagen, gik den under.
At Agerø-gårdene temmelig sent forlod fæsteforhol
dene, skyldes sikkert Gjedde-slægtens dygtighed som gods
ejere.

Per Nittengryn
At POUL CHRISTENSEN

sin bog »Livet på Hanstholmen« vier pastor Mehr et
helt kapitel på sagnet om »Per Nittengryn«. Historien
som Mehr har fået fortalt af lokale folk i den årrække
han var præst i Rær findes i flere varianter, men lyder
f. ex. således hos Evald Tang Kristensen:
»Der boede en mand i Hansted, de kaldte »Bitte-Per«.
Han var skipper, og da det var i den tid, da Norge var
afspærret fra al tilførsel, og de deroppe næsten led mangel
på alle levnedsmidler, så gav han sig til at føre gryn derop
og sælge dem til nordmændene. Det var en vovelig forret
ning, men der var også penge at tjene, for han gav kun
19 gryn for en skilling. Derfor kaldtes han deroppe for
Per Nittengryn. På en hjemtur strandede han lige ud for
hjemstedet og druknede, og skibet tillige med hans penge
gik i havet, men endnu finder man af dem, de skyller af
og til op på stranden, og jeg har set af dem.«
Nu kunne det være spændende at se på, om der er nogen
hold i den gamle fortælling. Vi kender allesammen ud
trykket en »Per Nittengryn«, det har vundet hævd i spro
get, og når vi hæfter det på et menneske, så er det jo ikke
just for at smigre vedkommende, at vi bruger det.
N år man taler om en »Per Nittengryn«, så mener vi vel
sædvanligvis, at vedkommende er en nøjeregnede, karrig
person. Ikke blot i pengesager, men i hele sin livsførelse
kan en sådan person lægge vægt på små ubetydeligheder,
petitesser.
Vi kender vist godt typen. H an vækker irritation, ær-
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grelse, spot og måske også ligegyldighed hos os. Nogle af
os kan måske til tider have en rem af huden selv.
Det kunne egentlig være interessant at se, om det vir
kelig var en thybo der skabte begrebet en »Per N itten
gryn«, selvom thyboer næppe bryder sig om at få en
sådan betegnelse hæftet på sig som helhed.
Kigger vi nu først i Feilbergs ordbog over jydsk almue
sprog, så viser det sig, at han kender udtrykket fra Vend
syssel og Mors. Han henviser til ordet »Gryntæller«, hvad
man ikke biir meget klogere af, idet han her blot fortæller
os, at en gryn tæller er en »Per Nittengryn«.
Ordet gryntæller er åbenbart ret gammelt og kendes
bl.a . også i Sverige i midten af 17-tallet. En gryntæller er
en der render i køkkenet for at se efter om konen nu ikke
bruger for meget til sin madlavning, og f. ex. tæller gry
nene i gryden.
Går vi tilbage til de danske ordbøger, så finder vi i
»Dansk ordbog« fra 1826 under »Nittengryn«: Håns
navn på et gnidsk og karrigt menneske, en gryntæller, en
erkegnier. Sædvanligvis en Peer Nittengryn. (bondevittig
hed).« Tilsyneladende har udtrykket dengang haft en lidt
skrappere betydning end vi idag vil tillægge det.
Vi kan imidlertid komme lidt videre, idet vi har manu
skriptet til en dansk ordbog, som Mathias Moth påbe
gyndte i 1680’erne. Arbejdet stod på i en meget lang år
række, og blev kun muliggjort ved at Moth fik hjælp af
præster over hele landet, hvem han bad om at fodre sig
med ord.
I dette manuskript står der i margenen ud for ordet
gryn: »Det er ret en nittengryn. Siges om den der sparer
i utide. Hand teller grynene i gryden.« Det ser ud til, at
der er tale om en tilføjelse, men hvornår den er kommet
i manuskriptet er jo selvsagt ikke til at sige. Moth døde i
1719, så omkring ved år 1700 har man altså kendt ordet
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en »Nittengryn« som en sparsommelig person, og længere
tilbage er det næppe muligt at komme.
Nu ved vi, at det tidligere var ret almindeligt med øge
navne, »Per 1O-øre«, »Niels-stodder« og mange andre
mere eller mindre malende eksempler, så det var vel tæn
keligt, at et vittigt hoved engang har udstyret en påhol
dende nabo med navnet »Per Nittengryn«, og det kunne
jo teoretisk være sket hvor som helst i landet.
Evald Tang Kristensen der rejste land og rige rundt og
fik folk til at berette om fortiden, om trolde, hekse, sagn
og skik, stødte ofte på de samme historier forskellige ste
der i landet, - det er de såkaldte vandresagn. Historien
om »Per Nittengryn« har han imidlertid kun i to udgaver,
og begge gange henlægges beretningen til Hanstholmen.
De to meddelere, som Tang Kristensen refererer fortæl
ler stort set historien ens, malende og med dramatik. Man
skal dog tage den slags historier med en vis varsomhed,
dersom man vil betragte dem som historiske kendsgernin
ger. F. ex. får vi at vide at manden drukner på hjemturen
fra Norge, dette hører næsten med som en uundgåelig
morale, at et menneske, der kunne bære sig sådan ad måtte
drukne. Vi får også at vide, at der var dyrtid i Norge,
hvilket skulle være grunden til at manden begyndte på sin
handel. Dette er også en tildigtning på en god historie,
idet man i århundreder, - ja helt tilbage i middelalderen
har sejlet til Norge og solgt sit korn.
Det mest sikre ved de historier, som gennemlever gene
rationers viderefortælling, viser sig som regel at være per
sonnavne og stednavne og vender vi nu tilbage til historien,
så fortæller den ene af beretningerne, at manden boede i
Hansted og hed »Bitte-Per«, mens den anden fortæller, at
manden boede i Pugdal i Rær sogn. Denne nøje stedsan
givelse må vi være taknemmelig for, idet den giver os
chancen for at finde frem til »Per Nittengryn.«
Historisk Arbog 7
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H ar der da været en skudehandler, der hed Per, og som
har boet i Hansted eller i Pugdal?
Det har der, og ydermere viser det sig, at der åbenbart
kun kan være tale om een bestemt person, som opfylder
alle betingelser.
Det er Peder Michelsen Pugdal, som er født 1653, vel
sagtens søn af Michel Jensen i Hansted, eller »Michel i
Hansted«, som præsten skrev. Det er ikke meget vi ved
om ham, vi møder ham livet igennem stort set kun nævnt
som en notits, men alligevel kan vi måske fornemme lidt
af, hvorledes livet er gået for ham.
18. søndag efter trinitatis 1679 blev Peder Michelsen og
Kirsten Løber viet i Hansted kirke, efter at de et par må
neder i forvejen havde måtte stå offentlig skrifte samme
steds, som så mange andre, der kunne finde på at tage for
skud på ægteskabslykken.
Med dette ægteskab kom Peder Michelsen ind i en vel
etableret skudehandlerslægt, idet hans kone var datter af
skudehandleren Christen Løber og Benned Henrichsdatter, der stammede fra Hansted mølle og også var af skudehandlerfamilie.
Præsterne i de tider var ikke altid så omhyggelige, kir
kebøgerne har store huller, så det er kun muligt at se, at
parret har haft to børn i kirke, nemlig Benned, født 1684
og Christen, der er født i 1691, men der har måske været
flere, i hvert fald det barn, der gav anledning til det ha
stige giftermål.
Da Kirstens far døde i 1682, arvede hun, og bl. a. be
stod arven af naturalier som gryn, byg og rug, hvilket jo
var omsættelige varer for en ung mand, der var gået ind i
skudehandelen.
Undervejs finder vi Peder Michelsen sporadisk som vid
ne på herredstinget, som da et medlem af Løberfamilien
havde forgrebet sig på Nørtorps klittag, eller da svogeren
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Christen Løber får taget syn på sin bolig, hvis standard
tilsyneladende ikke var synderlig god. Mere dramatisk er
det, da han i 1684 sammen med Laurits Svenske var på en
tur til Norge med varer. På turen fulgtes de med Gravers
Andersen fra Wust - det var mellem Alle helgen og Mor
tensdag - og de var stået ud fra Wust strand med skuden,
der lød navnet »Røe« skude. Bådene fulgtes ad til ved
midnatstid, da det blæste op til en storm, der var så vold
som, at døden syntes dem alle vis. Midtvejs mellem D an
mark og Norge skiltes bådene, og da Laurits Svenske og
Peder Michelsen nåede ind til Mandal, da så de Gravers
Andersens båd liggende med siden opad. Gravers Ander
sen fandt man ikke.
Under disse hårde vilkår, altid med døden i øjnene, var
det at Peder Michelsen levede og virkede i et langt liv.
Hans kone Kirsten må være død lige efter århundred
skiftet, hun levede endnu 1700, men i 1704 er Peder Mi
chelsen gift med en anden. I Pugdal boede Laurits Chri
stoffersen, der i 1696 var blevet gift med Johanne Frands
datter fra Rær. H an døde i 1699, kun 42 år gammel, så
da Peder Michelsen blev enkemand, rykkede han ind i
Pugdal, velsagtens på den betingelse, at enken fulgte med
fæstet, som man så ofte så det i de tider.
Pugdal var en dobbeltgård, og den del Peder Michelsen
rykkede ind i stod noteret for 1 tdr., 6 skp., 1 fjk. i hartkornsmatriklen. H er boede han endnu omkring ved 1710,
men i årene derefter må han have opgivet fæstet, og har
bosat sig i Hansted. Man ser ikke så sjældent at skude
handlere boede i små gadehuse, hvor de ikke var blevet
belemret med hoveri, men kunne nøjes med at betale hus
leje i klingende mønt. For en skipper, der pløjer havet er
det svært at få tid til også at pløje herremandens jord.
Meget mere er der ikke at berette om vor helt. Vi kan
gennem diverse regnskaber følge ham år for år og se at
T

420

Poul Christensen:

han har fortsat sin sejlads. I 1704 har han 3. part i en
skude sammen med Christen Andersen, der boede i den
anden halvdel af Pugdal, og Peder Pedersen i Hansted,
Skuden var på fem læster, og det var almindeligt at man
var flere om at eje en skude. Ved sin død havde Peder
Michelsen halvpart i båden.
Så sent som i 1723 sejlede Peder Michelsen til Kristian
sand, skønt han da var omkring de 70, så han må have
været livskraftig. H an døde i januar måned 1730 i H an
sted, og blev begravet i Rær, angiveligt 82 år gammel,
hvilket næppe kan passe helt, dersom han er født i 1653.
Endnu i 1735, fem år efter sin død, står han som ejer af
den halve skude, men læseren vil måske finde det noget
»pernittengrynsagtigt« at hænge sig i den slags bagateller.
Desværre ved vi ikke mere om »Per Nittengryn«, der
er ikke fundet noget skifte efter ham, så vi ved ikke en
gang hvordan han boede. Hvordan han har tænkt og
handlet ved vi heller ikke, men åbenbart har han været
nøjeregnende og måske også lidt svær at handle med, si
den han er blevet udødeliggjort på denne lidet flatterende
måde.
Kilder:
Mehr, Ludvig: Livet på Hanstholmen
Ordbok öfver svenska språket.
Dansk Ordbog, udg. af Videnskabernes selskabs bestyrelse (1826).
Feilberg, H. F.: Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål.
Ordbog over det danske sprog.
Motb, Mathias: Manuskript til en dansk ordbog. (Kgl. Bibl.).
Tang Kristensen, E.: Danske sagn, bd. IV, nr. 1653.
Tang Kristensen,E.: Jysk Almueliv, bd. V, nr. 79.
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Søndbjerg Kirke
Af KR. MADSEN

Historisk Årbog for Thisted amt 1930 har den flittige
lokalhistoriker og medarbejder ved årbogen, S. C. Sortfeldt, en artikel, »En Kæmpevise«, hvor han fremdrager
en variant a.f visen om »Liden Engel«. Varianten lader
den uhyggelige handling med forførelse, drab, gårdbrand
og kirkebrand foregå i Søndbjerg på Thyholm.
De, der er interesserede i visen, henvises til nævnte ar
tikel af S. C. Sortfeldt. Her skal kun fremdrages træk,
der sandsynliggør, at visen dækker over en historisk begi
venhed, især hvad kirkebranden angår.
I visen møder vi f. eks. navnet Marie Kirke om Sønd
bjerg kirke, og det er en historisk kendsgerning, bemærket
i de fleste håndbøger om danske kirker, at Søndbjerg
kirke var indviet til Jomfru Maria.
Vi møder gårdnavnet »Helleriis«, og den dag i dag lig
ger gården »Helleriis« i Søndbjerg sogn.
Ligeledes finder vi navnet »Rochiers Skov«. At der tid
ligere har været skov på disse lokaliteter, bevidnes bl. a.
af, at der af den tidligere ejer af Helleriis, nu afdøde
skatterådsformand, Chr. Riis, blev fremdraget en ege
stamme på et sted, der kaldtes Kragdal. Stammen var af
så store dimensioner, at Chr. Riis lod den skære op og fik
lavet møbler af plankerne. I dag findes der ingen skov,
hvis man da ikke vil kalde de forblæste fyrreplantninger
fra nyere tid for skov, men lidt syd for »Helleriis« ligger
gården »Raakjær«.
Også gårdnavnet »Østergaard« fra visen eksisterer i
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dag. To Østergaarde mellem Søndbjerg by og fjorden har
oprindelig været een gård.
Og endelig navnet »Kvindal«. Også det eksisterer i
dag. Dalen begynder lidt nord for kirken og strækker sig
mod sydvest til den vestlige del af Søndbjerg by og be
nævnes den dag i dag »Kvinddal«!
Denne lange række af gamle stednavne - endnu væ
rende i brug - taler meget for, at folkevisens beretning
dækker over virkelige begivenheder, og dertil kan nu
føjes oplysninger, der ganske utvetydigt fortæller, at
Søndbjerg kirke engang har været hærget af en brand.
1967-68 gennemgik Søndbjerg kirke en omfattende re
staurering. Restaureringen blev langt mere omfattende
end oprindelig tænkt, idet undersøgelser viste, at tårnet
var stærkt forfaldent, faktisk så meget, at det bogstave
lig talt var faldefærdigt. Et lynnedslag, f. eks., ville kunne
have fået det hele til at skride sammen. - Restaureringen
af tårnet bragte mange interessante ting for dagen. I Aal
borg Stiftsbog for 1970 findes der en udførlig redegørelse
af undertegnede, som interesserede henvises til. Her skal
kun fremdrages de ting, der har relation til folkevisen:
1. Et led i kirkerestaureringen var installering af fjern
varme, og under gravning af en varmekanal langs kir
kens nordside kunne inspektør Krogh fra Nationalmuseet
påvise et tydeligt brandlag.
2. Ved gravning omkring tårnet fandtes en helt intakt
sokkel til et tidligere tårn, der har været af langt større
dimenssioner end det nuværende tårn. Det har haft samme
bredde som kirkeskibet og nået ca. 1 meter længere mod
vest. - I det nuværende tårns underste del, muret i kva
derstens kassemur, findes både indvendig og udvendig
indmuret talrige sokkelsten med skråkant, så mange, at
de i længde svarer til det oprindelige tårns tre frie sider. Ligeledes er der forskellige steder, indvendig og udvendig,
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indmuret hele eller dele af granitblindinger, der ligeledes i
sammenlagt længde svarer til det oprindelige tårns tre
frie sider. De har antagelig dannet en frise af romanske
buer som udsmykning udvendig på tårnet. Noget tilsva
rende kan i dag findes på He kirkes tårn. - A f rester af
det oprindelige tårn har man altså opført det nederste af
det nuværende tårn, og når man ser på den indvendige
kvaderstensmur, fanger det straks øjet, at bogstavelig talt
ikke en eneste kvadersten er ubeskadiget. Det gamle tårn
er altså styret sammen! - Under branden?
3. Under restaureringen fandt man i tårnets sydøsthjørne, hvor tårnhvælvingen begynder et brudstykke af
en døbefontskumme. På dens buede indvendige side var
der en mørk plet, der måske kunne tydes som en sodplet.
- Brudstykket, som nu står i kirkens tårnrum, er af smuk,
lys, fintkornet granit og har rester af et smukt bladmøn
ster. Går man så op til kirkens nuværende døbefont, ser
man, at dennes sokkel er af samme slags granit som brud
stykket, mens kummen er af en mørk, grovkornet granit
og meget klodset tilhugget og uden nogen form for ud
smykning. Også sokkelen har lidt overlast. Store stykker
er slået af den. I annekssognets kirke, Odby kirke, står en
døbefont af samme slags granit som sokkelen og brud
stykket i Søndbjerg kirke og med nøjagtig samme ud
smykning. De to kirker har altså haft to nøjagtig ens
døbefonter. - Men hvad er der sket med Søndbjerg kir
kes oprindelige døbefont? Man knuste i hvert fald ikke
med forsæt en så hellig og indviet genstand som en døbe
font, og da slet ikke i den katolske tid. - H ar døbefonten
stået i tårnrummet og er blevet knust, da tårnet under
branden styrtede sammen?
4. I tårnets nordøsthjørne fandt man en kvader med en
stor udhugget granitvulst på den ene kant, der godt kunne
tydes som en dørkarmsten. Det er muligt, der har været
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indgang i tårnet fra vest, og så ville det være naturligt i
den katolske kirke, at døbefonten har stået i tårnrummet.
5. Forbindelsen mellem skib og tårnrum dannes af to
sammenmurede buer bag hinanden, op mod skibet en kva
derstensbue, ned mod tårnrummet en munkestensbue, lidt
lavere end kvaderstensbuen. - Under restaureringen viste
det sig, at flere af kvadrene i den østre bue og forøvrigt
også den store granitoverligger over syddøren var så
gennemrevnede, at de måtte erstattes med nye. På et
spørgsmål om, hvordan dette kunne ske med de svære
granitsten, svarede stenhuggeren: »Det kan kun ske ved
stærk ophedning!«
Alt dette tyder med stor sikkerhed på, at kirken har
været hærget af ildebrand, og for en lægmands betragt
ning må det tegne et billede af, at hvad folkevisen beret
ter om Marie Kirkes brand, hviler på en historisk kends
gerning, og hvad skulle der så være i vejen for, at også
de øvrige hændelser, der berettes om i visen, kan være
virkelige begivenheder?

Henvisning:
Se desuden A. Gadegaard: Gårde i Søndbjerg sogn, årbog 1968.

En religiøs bevægelse i Jørsby
Af M. P. EJERSLEV

OR to hundrede år siden var det lille samfund i bon
de- og fiskerbyen Jørsby i Morsø Nørreherred midt
punktet for det her omhandlede i nogle få år. Der må
være fulgt skandale og sladder med; men man forbavses
over nu, hvor tæt tæppet synes at være trukket for alle
rede i løbet af 2-3 slægtled: de »optrædende«s børnebørn
- har de intet vidst? eller har de blot kunnet tie? - deres
børn synes ikke at have vidst noget.
Man kan sige, at det gør jo heller ikke noget, at tæp
pet er og bliver nede for en skandale, som vedkommer
flere mennesker - selv om det jo ikke kan vedkomme
deres efterslægt ret meget!
Dette 200 års minde er historien om en bevægelse, der
ikke er enestående for Jørsby, den begynder i Sønderherred, og der findes tilsvarende andetsteds i landet.
I begyndelsen af året 1773 bliver en yngre gårdmand,
selvejer i Jørsby, kaldt for retten sammen med sine så
kaldte »sekteriske« tilhængere, sigtet for »forargelig kæt
terlære som og øvrige ugudeligheder, og strafværdige for
hold i omgang med de hans forsamlinger søgende kvin
der.« Sigtelsen mod ham formes på forskellige måder,
bl. a. som her nævnt.
Manden er Peder Lassen Grud, og de fleste af hans til
hængere er bosat i Jørsby. - Men før vi taler om dem vil
det være rigtigst at omtale oprindelsen til »sekten« i
Jørsby og dens væsen. - Der kan her henvises til en arti
kel af forstander Elle Jensen i »Thisted Amts Årbog« for
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1944. Han kalder den »En kyssesekt på Mors.« - I det
flg. vil ordet sekt ikke gerne blive brugt om dette, fordi
sekter oftest samles om eller bygger på konkrete læreord
eller skriftord, eller på visse bestemt formede tydninger
af disse. I denne religiøse klike - også i »Kyssesekten« er det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at fastslå kon
krete udformninger af det, deltagerne tror på eller tager
afstand fra, for så vidt det angår - vi kan godt sige hele
katekismens lære ( dog med forbehold over for visse af
budene). Der foregår en følelsesfuld, eller ialtfald villet
stemningsfuld tale om at »følge Christum efter«, - og for
øvrigt, synes det, gøre hvad man vil.
Således er Jørsby-bevægelsen, og således er, en god halv
snes år tidligere, den bevægelse i Ljørslev-Ørding, som
blev ophav til den. Om denne bør man læse i Elle Jen
sens artikel. Men vi kommer til som indledning til Jørsby
at gentage et og andet.
Den pietistiske præst, Radich, kommer til LjørslevØrding 1743. Han er voldsom og dømmende i sine præ
dikener, han bruger ord og udtryk, som folk ikke for
står: »tvætte sig i lammets blod,« udtryk som er kommet
med den tyskfødte pietisme og breder sig med dens til
hængere her i landet. Folk klager til biskoppen, og en
»sag« varer i flere år. Mens imens har en gårdmand i Storup, Ørding sogn, gjort sig til prædikant for de yderlig
gående tanker om frigjortheden af Kristi nåde eller en
slags solidaritet med Gud, som godkender den freistes
måde at leve på. Jens Storgaard kysser sin pige Ingeborg
ude i kornraderne, og de kysser nok også rigeligt ved
deres møder. Præsten er ganske magtesløs over for dem.
Og bl. a. er der en pige, som hedder Else Terkildsdatter,
som er alvorlig betaget af det hele. Om hende fortæller
Elle Jensen en del. - Det hele synes at svinde hen i 1760erne, i alt fald ved Jens Storgaards død i 1771 - »den
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lærefader i Ørding«, som præsten ironiserer ved ind
førslen i kirkebogen.
Ja, »lærefaderen« er død - men begrebet lære søger
man efter med sine stærkeste læsebriller. Dog, »bevægel
sen«, den levende og virkende flok af mennesker, er ikke
død. Der er sammenkomster af tilhængerne - de bliver
kaldt »forsamlinger« - både i Ørding, i Sundby og vist
også allerede nu i Jørsby. - Og profeten har fået sin efter
følger, med en næsten uhyggelig konsekvens i sin vej og
med evne til at kontakte folk og fange dem ind og be
holde dem - og tilsyneladende med en særdeles robust
samvittighed.
Den nye er Peder Lassen Grud fra Thyholm. Provst
Rohsted i Sejerslev skriver i et brev til biskoppen, at
Peder Lassen har tjent Jens Storgaard; dette er vist ikke
rigtigt, men han må jo have kendt ham og være blevet
hans discipel.
Peder Lassen er, da retssagen mod ham begynder, 29 år.
Han er født 1744 på gården Grud i Sem by, Hvidbjerg
sogn på Thyholm. H an er konfirmeret i Hvidbjerg af pa
stor Thura. Efter et par års ophold hjemme efter konfir
mationen rejser han til Mors, over at tjene hos morbrode
ren Jens Christensen Søndergaard i Ørding - men det er
ikke gennem denne, han kommer i forbindelse med kyssekliken, for da morbroderen dør ved fald fra et træ i
Højris skov, indfører præsten nogle meget smukke ord om
ham i kirkebogen. Senere tjener Peder Lassen hos præsten
i Ljørslev, i Kaliumborg i Vejerslev, og herfra kommer
han til Sundby hos Chr. Nør og Chr. Gregersen, indtil
han tilsidst er hos Jørgen Pedersen 5-6 år.
Af den senere vidneførsel fremgår det, at der synes at
have været planer om, at Peder Lassen skulle have, over
tage, Jørgen Pedersens gård, og så skulle Jørgen Pedersen
have frit ophold sin livstid hos ham. Om priser nævnes
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der ikke noget. Og så skulle Peder Lassen giftes med
søsteren Else Pedersdatter. Der blev ikke noget af planen
med gården, vistnok fordi broderen Poul Pedersen i Tø
ving fik den forpurret. Heller ikke med giftermålet. Men
Else fik et barn, som var Peder Lassens, og om denne bar
selhistorie lidt mere i retssagen.
Fra Sundby rejser Peder Lassen til Ørding, hvor han
opholder sig nogle måneder hos en pige, der hedder Ma
ren Andersdatter, og hendes moder, der er enke. Han
har ikke noget at bestille der på stedet, men da begge
kvinderne en overgang er syge, »går han dem til hånde«.
Han har da også et par gange været hjemme i Sem, og
man kan vel regne med, at han har brugt tiden til at
ordne forberedelsen af købet af gården matr. nr. 8 i Jørsby, som han låner pengene til af sine to svogre Chr. Pe
dersen på Grudgård og Peder Mogensen på Styvelgård.
Han køber gården af Antonette Halse i Jørsby.
Han overtager den i 1772, og han tager Maren Andersdatter og hendes moder med til Jørsby.
Fra da af er det ham, der er leder af bevægelsen i Jørs
by og Sundby og muligvis et par andre steder, og det er
hans gård, forsamlingerne foregår i, skønt vi ved, at det
nu og da kan være hos en af de andre, f. eks. hos Peder
Boe.
Det er som nævnt ikke Peder Lassen, der kommer til
Jørsby med Jens Storgaards religion; derom vidner et
brev fra sognepræsten, senere provst, i Sejerslev-EjerslevJørsby, Peder Rohsted til biskoppen af 16. 3. 1771, hvor
af flg.1):
» ... Nu er da endelig Jens Storgaard hensovet. Men han har
efterladt sig en sæd her i Jørsby sogn, i Ørding og andetsteds, som
gør folk så forvirrede, at kvinder løber fra deres mænd, og mod
deres mænds vilje kan være hjemmefra 4 A 5 dage, hvorover er
klaget for mig. Jeg har derfor både i enrum som og i medhjælpernes
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nærværelse undervist og forestillet kvinderne denne vandels urig
tighed, og at være tvært imod Jesu lærdom og kongens lov. Men
som de have stået mig skarpt imod og ikke villet lyde Guds og
kongens ord, har jeg været nødt til at bruge embeds myndighed og
holde disse kvinder fra alters, ligesom og en mand her i Jørsby,
Joseph Jensen, der både har befordret dem og styrker dem i den
vej. Jeg melder dette i underdanighed, derfor om disse skulle blive
sindede at angive mig for Deres Højærværdighed, at De da forud
kan have nogen noter om sagen.«
( . . . . de underdanige hilsener)
Sejerslev præstegaard, 16. 3. 1771.
P e d e r R o h s t e d.

Peder Rohsted har tidligere været præst i SolbjergSundby, og han har der været bekendt med Jens Storgaards klike, også med Else Terkildsdatter. - Rohsted er
sjællænder, har tjent 8 år ved den kgl. garde til hest. Ta
ger først senere sin eksamen, bliver derefter feltpræst ved
et andet regiment. Man sporer militærets disciplinære or
denssans i ham!
Og ved at citere af nok et brev til biskop Broder Bror
son af 9. 9. 1773 er vi midt inde i begivenhederne, set fra
præstens side:
» ... Jeg tvivler ikke på, at jo den elendige handel med Peder
Lassen i mit annex Jørsby er Deres Højærværdighed bekendt efter
rygtet. Dog for at De måtte have nogen ret idé derom, vil jeg kor
telig anføre følgende. Bemeldte person er født på Thy holm, kom
her over og tjente hos Jens Storgaard (hvilket han vist altså ikke
har gjort. E.), blev hans discipel og følgelig bivånede hans forsam
linger, derefter tjente han nogle år hos hr. Adler i Ljørslev, derfra
til S u n d b y .... Endelig købte han i fjor noget før høst en gård af
hr. Ammitsbøll og begyndte der i Jørsby at holde forsamling. Jeg
lod ham da kalde til mig og viste ham efter forordningen af
13. 1. 1741, at disse forsamlinger er utilladelige, etc. - Men han
svarede trodsig, at man skulle adlyde Gud mere end mennesker.
Efter at jeg havde handlet noget nøjere og bibelsk med ham, blev
han så hidsig, at han sagde til mig: jeg var den fnysende Paulus,
en af de ypperstc-præster, der ville forfølge Guds børn og drage
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ham fra den rette vej, jeg ville have ham fordømt. - Det skete kort
før høst. Den 2. febr. næst e fte r.. . . kommer en mands datter fra
Jørsby og bekendte for mig, at hun var frugtsommelig ved P. Las
sen. - Et par dage derefter kommer en enkemand af Skærbæk her
i Scjerslev sogn og sagde, at hans datter, som tjente i Sundby, var
frugtsommelig ved P. Lassen, og at han for et par dage siden havde
fundet et helt læs af adskillige sager: sengeklæder, lærred, andet
aim. tøj, hør- og uldgarn etc., hvilket denne hans datter havde
praktiseret ud af hans hus, og P. Lassen ved nattetider havde hen
tet til sig .. . . «

Efter alt dette henvender provsten sig til retsmyndighe
derne, der beskikker (provsten fortsætter):
»En aktor og rettens middel i Nykøbing indfandt sig hos P. Las
sen (som da havde lagt sig syg og gjort sig ganske dum) for at be
skrive, hvad han havde. Derpå blev der ført tingsvidner over ham
og folk over hele landet, hvor han havde tjent og prædiket, ind
stævnede, som har vidnet mange slette ting om ham. - Under sagens
drift er endnu et kvindemenneske af Sundby opdaget, som og var
frugtsommelig, sandsynlig ved P. Lassen, thi han tjente hendes bro
dér. Og som hun om løverdagen nægtede hendes frugtsommelighed
for hr. Steenberg og medhavende, og dog gjorde barsel søndagen
derpå og havde ikke lavet den mindste trævl til af børnetøj. Barnet
døde og få dage derefter (21 dage. E.), så var hun mistænkt for
barnemord og sidder i arrest i Nykøbing.«

Hun er nu kun vist sigtet for fødsel i dølgsmål, det er
det, hun et år efter bliver idømt en bøde for på 4 rdl. til
Sundby sogns fattige. Else er ikke en lille nykonfirmeret
tøs, hun fylder 40 det år hun får dommen. Peder Lassen
benægter paterniteten, og Else støtter ham med alt, hvad
hun kan hitte på. H un afleverer i retten en historie om,
at den skyldige er en mand, hun ikke kender, men som
overfaldt hende og øvede voldtægt imod hende en aften
på vejen mellem Sdr. Draaby og Flade. Først i arresten
opgiver hun P. Lassen som barnefader, og da hun kom
mer ud, beskylder hun øvrigheden for at have lagt pres
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på hende for at få bekendelsen frem. Else Pedersdattersagen går længe igen i den fyldigere Peder Lassensag.
Provsten fortsætter sit oven citerede brev:
»Hans husholderske siges og, og det er vel vist nok, at være
frugtsommelig ved ham. Jeg har været der med min medhjælper,
men jeg kunne ikke få noget ret svar af hende, men fik en hob
hårde og ubekvemme ord af Peder Lassen, for jeg var ham i alle
ting imod. Han går endnu på fri fod, og sagen er end ikke ud
ageret. Hvad det vil blive til, vil tiden vise. P. Lassen nægter.
R o h s t e d.

Men her er vi altså ved den anden del af Peder Las
sens praktiske »forkyndelse«: forsamlingernes erotiske
løshed.
I Jens Storgaards følge synes det navnlig at være kys
senet, der foregår i flæng og offentligt - det er i alt fald
det, der syntes at påkalde forargelsen.
Hvorfor det så i den kommende profets tid udvikler
sig til noget i retning af et - i kliken godkendt - harem?
Det hænger vel for det første sammen med bevægelsens
totale mangel på livspraktiske forhold til, hvad skrift og
lære vel normalt forlanger af folk, objektivt formede og
praktisk indstillede regler for gerning og opførsel. - H er
imod ses der kun en subjektivistisk fantaseren over guds
forholdet, en slags gensidig solidaritet mellem den rare
Gud og hans frelste yndlige - ofte med kløer mod for
dringsfulde præster. - For sagens vedkommende i Jørsby
må der vel også regnes med lederen af det hele, hvis væ
sen i det seksuelle er den erotiske hamster. Og dette sid
ste synes at være godkendt af »de hos Peder Lassen bo
ende kvinder,« som det ofte hedder, i regelen 3-4 styk
ker bl. a. den fra Ørding-kliken kendte Else Terkildsdatter. Der er blevet bemærket, at vi ikke har noget til
svarende i det øvrige land, men dette er ikke rigtigt,

432

M. P. Ejerslcv:

tværtimod. Vi kan lige nævne, at en præst i Nykøbing
før dette her prøver at forsvare nogle »sværmere«, hvor
iblandt der prædikes af en ung kvinde - han får en bøde,
da det viste sig, at kvinden - ikke bare er åndelig.
Og man kan pege på en fuldkommen tilsvarende be
vægelse i det fjerneste Jylland: i Bordelum i det sydvest
ligste Sydslesvig en snes år før Jens Storgaards. H er er
det et par udensogns studenter, der kommer og forkyn
der evangelium ud fra bibelen, d. v. s. »ud af deres egne
høje åbenbaringer.« Også her har de ret hurtigt en ung
kvinde med blandt forkynderne. Dette behøver ikke at
betyde en diskrimination for forkyndelsen - mad. Vulff
i »Den forgyldte Okse,« for hvem der kender hende, og
Else Terkildsdatter i Ørding var nok af de ærligste i hver
sin kreds. Men med profeternes kvinder kan der komme
vanskelige omstændigheder. - I Bordelum lærte man
synsfrihed, det gjorde man ikke i Jørsby, men der var
ikke så langt til de tanker. En ny mand ved navn Bähr
kom til Bordelum i 1738 - kvinder forlod deres mænd
og fulgte ham. Man levede ud fra »det indre lys.« I rets
sagen i 1739 siger Dorothea Lorenzen: Om samleje og
kys vil hun ikke stå nogen til regnskab. - Johs. Petersen
og Marie Petersen: Den, som har troen, har ingen synd. Karen Broders: Bährs optrænden er ret og rigtig. Ja, men det er så langt væk! - nå ja - mon ikke nav
nene peger på Jylland2).
Enhver vil kunne se familieskabet mellem de her om
talte begivenheder, og der vil kunne findes adskillige af
samme art i kirkehistorien. Er der en slags fælles bag
grund? Ja, de store bevægelser, vækkelsesbølgerne. Selv
om de enkelte »bevægelser« ikke har store antal af til
hængere med sig, er der alligevel her tale om en art mas
sepsykologi. Historien har et og andet at meddele om
reformationstidens sære udartninger. - I de her omtalte

En religiøs bevægelse i Jørsby

433

tilfælde er det pietismens bølger, der bærer det løjerlige
skum med sig.
Det lader sig ikke nægte, at den pietistiske fromhedsfordring var rettet så stærkt og ofte snævert til dem, for
kyndelsen var rettet imod, at disse kunne spørge: Er det
da alene mig, der skal gøre noget? skal Vorherre ingen
ting? Betyder hans egne sakramenter intet? - Og der
kunne være dem, for hvem resultatet var denne rent sub
jektivistiske selvglæde, der så igen kunne gå i ét med
hysteri af en eller anden art. - Dette her er vel ikke an
det end hvad enhver historiker ved - og han nu er enig
eller ej. - Lad det prøve at forklare lidt om de Jørsby
folk, der nu i et par år, godt og vel, vandrer til N ykø
bing og lader sig forhøre af aktor, C. Juul, og forsvare af
prokurator C. Hee, under Woydemann som sagens leder.
Nu og da er tingbogen noget medtaget, så referatet er
mere eller mindre ulæseligt, til andre tider kan ulæselig
heden i nogen grad skyldes skriveren, men det er ikke
værre, end at man kan få meningen ud af det som hel
hed - de samme spørgsmål bliver stillet til de mange for
skellige vidner, så de samme svar går igen. Af vidner
indkaldes der op mod en 30-40 stk., deriblandt klikens
egne folk. Vi kan lige nævne, at mellem dem er først og
fremmest den, der vistnok regnes for Peder Lassens nær
meste tilhænger: urmageren Niels Heede (Folketællingen
1787: »berømt urmager og mechanicus«), som med sin
familie bor i Peder Lassens gård, hans broder Jens Heede,
flere af familierne Toft og Boe, de før omtalte folk fra
Sundby o. fl.
Peder Lassens omgang med kvinder er naturligvis en
af de ting, der først kommer til behandling.
I 1773 i maj føder Sidsel Larsdatter Toft en søn, som
Peder Lassen er fader til.
I september 1773 føder hans husholderske Maren AnHistorisk Arbog 8
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dersdatter hans søn Jens. - Det bør bemærkes, at deres
vielse allerede på dette tidspunkt er bestemt, men af
grunde, de ikke er herre over, må det udsættes, det bliver
først omkring nytår 1776.
4. 7. 1773 bliver det forhen nævnte Karen Christensdatter Skærbæks tur, hun føder en søn, der også kaldes
Jens. Men her går det som med Else Pedersdatter i Sund
by: Peder Lassen nægter at være fader til barnet, og mo
deren nævner ham ikke. Derimod angiver hun en atten
årig dreng, der har været eller er hos Peder Lassen, han
hedder Peder Josephsen Toft og er søn af den Joseph Jen
sen, som pastor Rohsted nævner i sit først citerede brev.
Ved barnets dåb i kirken kommer det frem, at det er
Peder Lassen, der er fader til barnet. Men han og et par
af kvinderne, der bor hos ham, har overtalt drengen til
at tage skylden - han gør Kristi vilje dermed, siger de.
H vad man nu ellers vil sige om den historie: her er en
grim revne i Peder Lassens rutsning: hvis det, som han
selv og de andre hævder, er en ligetil og uskyldig ting at
få barn med Karen Skærbæk, noget, der ikke antaster
hans kristelighed - så er det et temmelig fæl inkonsekvens
at overtale konfirmanden fra i fjor til at tage skylden
på sig. - Man tænker uvilkårligt, at hermed må da Peder
Tofts og families tid som tilhængere af Peder Lassen være
forbi. Det er den aldeles ikke.
Peder Lassen er »en forfører, kætter og horkarl.« Det
er folks mening, ikke bare sladderkællingerne, og efter
tiden har vanskelig ved at benægte det. Men det lyder
lidt usikkert, og straf kræver beviser for overtrædelse af
ganske konkrete bud. Det må vel være grunden til, at det
trækker sådan ud. - Det er vel ikke helt let at slå ned på
ret mange klare forbrydergerninger. H vor mange skal
man have børn med, før det er ulovligt? det er jo ikke
gifte kvinder. Og de får deres børn døbt, og de går til
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alters - når provsten ellers da vil have dem. Peder Las
sen er fræk over for provsten, men han hævder at holde
sig til Christus. - Og hans tilhængere? er det ulovligt at
mene, at Peder Lassen viser en bedre og bekvemmere vej
til frelse og salighed end provsten? At han skal have
sagt, at han er udtryk for Guds ånd, er vist lidt svært
at bevise, det har vidnerne stået uden for døren og hørt.
Men det må jo ellers nærme sig blasfemi - og det er ulov
ligt, det var det ialtfald dengang.
Kan man straffe Peder Lassen for, at gifte kvinder
render fra deres lovlige mænd og bliver hos ham nogle
dage? Det må ikke være helt let med denne strafsag.
Et spørgsmål, der ustandselig går igen i forhørene, er
det, om Peder Lassen har taget betaling for sine forsam
linger, i varer eller penge? - Folkesnakken siger det. Men
det eneste, der synes at kunne bevidnes, er at Karen Skær
bæk har taget sengetøj og muligvis mere med sig hjemme
fra, og at han selv har været med til at bære bundterne
til Jørsby. Men hendes fader har svaret dertil, at om hun
ikke ville være hjemme, måtte hun jo tage sit sengetøj
med sig. Og Peder Lassen har ikke på nogen måde sat
sig imod, at faderen kommer og tager det med sig igen.
En tilspidsning af alt dette til forbryderske handlinger er
nok vanskelig.
Forøvrigt er forhørene ofte særdeles nærgående, man
synes utilladelige. En jurist fortæller mig, at sådan er
gangen i den slags, og sådan bør det altså være. - Ja ja man synes alligevel det er beskidt.
Det er vel rimeligt nok, at man mest slår ned på det
usædelige. Der er mest at hente - »hans vrange og højst
forargelige meninger i religionen« er ikke lette at lave di
rekte forbrydelser af.
Proprietæren Ammitsbøll og sognefogeden i Sejerslev
Niels Bach var engang gået hen til Ammitsbølls fæster
8*
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Peder Boe, hvor der netop da var forsamling. De stod
lidt uden for døren og hørte én tale derinde, og de mente
at kunne kende Peder Lassens stemme, og at han sagde
sådan noget som: I ved at jeg er den hellige ånds red
skab, og at den hellige Gud taler ud af mig. - Og den ene
efter den anden svarede: O ja! - Da de kom ind, var der
foruden Jens Boe - Peder kom først senere - Karen Skær
bæk og Sidsel Toft (som begge havde fået barn med
Peder Lassen), to kvinder, de ikke kendte til, samt to
andre kvindepersoner, der lå i sengen.
Ammitsbøll erklærer, at han vil ikke vide af disse for
samlinger på sin gård. - Peder Lassens gård er selveje, så
dér råder han selv.
Retten gør en hel del ud af de vitterlige »sammenliggelser,« to sammen i samme seng, som Peder Lassen fore
tager sig ret offentligt, i alt fald uden at bekymre sig om
menighedens tilstedeværelse. Engang har man fået opspo
ret ham i Nykøbing: Peder Carstens enke M artha Boyesdatter vidner: Peder Lassen og en hende ukendt kvinde
har fået natteleje hos hende, i samme seng. - Hendes søn,
Peder Pedersen, bekræfter moderens udsagn. - Om de
havde taget klæderne af? Det kan han ikke sige, men han
mener at have set klæderne ligge på en stol. - Om de
begge var under dynen? - Det ved han ikke, »for de
havde sammentrækket forhænget for sengen.«
Forsvareren protesterer kraftigt og gentagende over for
forhørsemnerne og metoden.
Af samme art forekommer spørgsmålene til Peder Las
sens naboer: Om de har set folk gå ind hos Peder Las
sen? Og hvem? Og hvornår? Og hvornår er de kommen
ud igen?
Et af vidnerne er Joseph Tofts søn Peder, den samme
som Peder Lassen og kvinderne har overtalt til at udgive
sig for barnefader til Karen Skærbæks barn. H an er kon-
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firmeret sidste år og har været til alters derpå. Han har
været en måneds tid eller mere hos Peder Lassen? - Ja,
og Peder Lassen har forklaret sin tro for ham: at forlade
verden og det verdslige, tro og efterfølge den herre Chri
stum, hvilket vidnet da også har fået lyst til. Han mente
at være bedre tjent med Peder Lassens lærdom, bedre end
den han havde fået af provsten. Han kan ikke just ordret
gengive, hvad Peder Lassen har sagt, men han forstod,
at det ikke bestod i et kys alene, men i at tro på Chri
stum. Og vidnet har ikke set det omspurgte Peder Lassens
gåen i seng med kvinderne - han boede i østerstuen sam
men med Jens Lassen).
H vad den 18-årige her siger, kan godt for en stor del
dække de fleste vidneudsagn fra tilhængerne. De har ikke
praktiseret nogen afstandtagen fra hverken sakramenter
eller andre af kirkens skikke og bud. Børnene, både fødte
uden og i ægteskabet, bliver ført til dåben, og er de sva
gelige, så op til præsten i Sejerslev og bliver hjemmedøbt.
- Det er i virkeligheden vanskeligt at finde nogen lære
sætning i den almindelige kendte kirkelære, som Peder
Lassen og hans »menighed« forsynder sig imod, enten ved
at forkaste den, eller ved, som sekter ofte gør, at anse
netop denne ene for at være den alt overskyggende hoved
sag. Der er den ene ting, at man foretrækker Peder Las
sens forkyndelse frem for præsternes - som en »bedre og
bekvemmere« vej til salighed. Vi ved, at Jens Storgaards
forklaringer har fundet vej til Jørsby, før Peder Lassen
kommer der, og jo også før Rohsted kommer der. Vi ved,
at de på en eller anden måde har troet på Peder Lassens
forkyndelse - hvordan det så har forholdt sig med »be
kvemmeligheden. «
Én forordning har Peder Lassen overtrådt, nemlig den
provsten allerede har vist ham, den af 1741: at man skal
spørge om sognepræstens tilladelse til at holde forsam-
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linger. Den blev senere brugt til at bremse adskillige gu
delige forsamlinger med, men blev dog ikke taget så høj
tidelig, at overtrædelse af den kunne medføre fæstnings
arbejde. Og det blev Peder Lassen dømt til, i fire år. Vi
hidsætter fra nok et af provstens breve til biskop Brorson
i Aalborg: 25. 5. 1775.
Højædle og Højærværdige hr. Biskop!
Højædle hr. Fader i Christo!
Nu er det endelig kommet dertil, at Peder Lassen i Jørsby har
den 26. april sidst fået sin dom, som skal være denne:
Han skal betale 364 rdl. til processens omkostninger, og desuden
bøder for de besovede kvinder og noget til børnenes opdragelse, og
gå i slaveriet i 4 år, og hvis han ikke kan betale, da sin livstid. Men
ingen af hans tilhængere, i hvor grove de end har været, var kendte
til nogen slags straf i nogen måde. Og de, som retfærdiggjorte af
dommeren, begyndte at påstå adgang til alterens sakramente, uden
at få nogen slags ave eller revselse, hvilket vil blive meget forarge
ligt for mine (øvrige) sognefolk, som siger: Skal sligt gå ustraffet
bort, så kan vi jo herefter gøre hvad vi vil, og jeg selv er ikke ret
vel tilmode derved, at al min undervisning og formaning til disse
egensindige og radesløsc mennesker, al min bøn og begæring, at de
skulle afstå fra P. Lassens vrange og urigtige lære, og i det sted
blive ved Guds ord og børnelærdom, som tydelig viser os sandhed
til gudfrygtighed, skal aldeles forkastes, og mit embede som unyt
tigt rent tilsidesættes. Hvad vil her vil følge på?
Altså ville jeg hermed underdanigst forespørge mig hos Deres
Højærværdighed og udbede mig min højstærede hr. Faders betænk
ning og råd, hvad jeg bør gøre i denne vildrende sag? Thi uden al tugt
og nogen slags kirke-disciplin synes jeg ikke at kunne tage dem til
alters, thi det var jo kun at åbne porte og døre for al ugudelighed
og selvrådighed. . . .
For da at forekomme sligt og tillige at gå den mildeste vej mod
disse vildfarende og genstridige, så tillad mig, elskelige hr. Fader,
at jeg underdanigst proponerer min tanke, som er: at de enten nu
skulle gøre off. afbigt i en af kirkerne, for de menigheders med
hjælpere, af hvilke de ere . . . og love med hånd og mund, at de
aldrig selv længere vil hænge ved Peder Lassens falske lære, langt
mindre udbrede den blandt andre, men være stille og agte på Guds
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hellige åbenbaring og deres børnelærdom. Ja, at de måtte give en
mulkt til sognets fattige eller skolebøger?
Eller jeg skal lade dem gå hen til Peder Lassen for sin dom til
Højesteret (thi dertil siges han at have erklæret sig), om hans adhærenter der måske måtte få nogen revselse, efter aktor sr. Juuls irette
sættelse, at komme i tugthuset.
R o h s t e d.

Provsten har ret i, at tilhængerne nu, da de er frikendt,
forlanger ret indstændigt af ham, at han lader dem kom
me til alters. De antyder endda, at hvis han ikke vil, tæn
ker de at klage hos kongen.
Provsten svarer, at han må spørge sig for på højere
steder.
Den halve snes underskrivere på brevene til provsten
er flg. (Peder Lassen er med - det er vel ham, der har
forfattet teksten): Jens Lassen, Peder Lassen, Maren Andersdatter, Anna Andersdatter, Niels Heede, Kirsten Ma
rie Jensdatter, Jens Heede, Maren Larsdatter, Karen
Skærbæk, Else Terkildsdatter.
3. 6. 1775 skriver de nævnte ti til biskoppen:
»Vi usle bønderfolk haver pådraget os vores sognepræsts velærvær
dige hr. provst Rohsteds misgunst, således at der ved klage fra ham
til disse amters høje øvrighed er bleven lagt sag an imod os, og jeg
Peder Lassen efter langvarig proces af cn kgl. allernådigst anbefalet
commission dømt til fæstnings arbejde med videre af pengemulkter,
men de øvrige udi dommen forbigåede. I al denne møjsommelige
tid, der nu er næsten 374 år, haver han forholdt os det højværdige
alterens sakramente, uden at vi véd nogen skellig årsag dertil . . . thi
forberørte commissions dom fritager os alle uden mig Peder Lassen
for straf, som dog under 9. maj 1775 er forundt kongl. Beneficium
Paupertatis for at indstævne min sag til Højesteret..........Vi haver,
som higende lemmer udi den kristne kirke, ofte søgt hos vores
sognepræst at blive delagtiggjort udi Herrens nådcmidler, men stedse
forgæves, ja endogså ved underdanigst ansøgning anholdt hos Deres
Højædle Højærværdighed om at råde bod på dette forargerlige onde,
siden vi tørster efter Christi vandstrømmes læskclse. - Vi ved også,
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at Deres Højædlc Højærværdighed efter underdanig ansøgning haver
givet ordre til, længere forargelse at forebygge, men deraf udkom
intet andet end det, som skulle fange mig Peder Lassen og bekræfte
den af provst Rohsted over os indgivne klage, der ville være og
blive mig en genstand udi min sag, som allernådigst er bevilget for
mig som en fattig bonde, frit at fore til H øjesteret.. . . «
Deltagerne - eller velsagtens han - forfatter en tilståelse, som de
holder for, at enhver kristen er pligtig at tilstå - den kan altså
hverken genere deres frikendelse eller forværre Peder Lassens sag
for Højesteret___
De nævnte 10 underskriver.

Biskoppen svarer, men må naturligvis gå den tjenstlige
vej - med en meddelelse til provsten og hans eget person
lige råd til denne. H an nævner, at Else Terkildsdatter
kender han fra forargelige og dårlige forhold for nogle
år siden. Det var dengang, der stod megen brevveksling
og mange samtaler og formaninger om hende, i »kyssesekten«s dage.
Den gamle biskop har adskilligt igennem mange år at
mindes i denne sag, som jo hænger sammen fra Jens Storgaard til Peder Lassen. Om denne sidste har Commissio
nen dømt, og biskoppen kan intet gøre mere, andet end at
ønske ham Guds nåde til en sand omvendelse. Biskoppen
ynker hans tilhængere —at de snarer, de har været bundet
med, må briste som tråde for ilden. Provsten bør være
mildt dømmende.
23. 9. svarer biskoppen direkte på de ti deres brev: At
han har svaret deres gode sognepræst og bedt ham sige
dem biskoppens råd, og han beder dem nu venligst være
deres forstander lydig. - Om Peder Lassen, og deri er
også indbefattet andre, siger han: » ... med Augustin: tro
på den Herre Jesum, så har du deraf den samme trøst,
som om du virkelig nød sakramentet!«
Vi ved ikke, om Peder Lassen har fået en anden dom
ved Højesteret, i hvert fald er han i Jørsby i 1780. - I
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1804 er det ham, der på en del af Jørsby folks vegne
former en klage over det ødelagte kirkegårdsdige.
Fadderlisterne i Jørsby i årene efter retssagen viser ty
deligt, at Peder Lassens »selskab« i ret høj grad har holdt
sammen.
Formodentlig er forsamlingerne ikke fortsat, og om
eventuelt åndeligt lederskab af Peder Lassen ved vi intet.
Hans kone Marens Andersdatter døde 1793. Peder Las
sens anden kone Margrethe Oledatter Bojer får, mens hun
er husholderske hos ham, en søn, som han selv og Niels
Heedes kone - de bor jo hos ham, hun er Karen Chri
stensdatter Skærbæk - kører med op til præsten i Sejers
lev for at få ham hjemmedøbt. Han og Grethe bliver kort
efter gift, og de får ialt 6 børn mere. Peder Lassen døde
i Jørsby 1812, begravet 12. 4., 69 år gammel.
Selv om skiftet foregår i det pengemæssigt onde år
1812 - f. eks. vurderes gruekedlen til 60 rdl. og et par
røde heste til 700 - så viser skiftebrevet, at der ikke synes
at have været mangel på noget. - Der er 4 obligationer
til ialt 929 rdl. - Gælden er kun ialt 114 rdl. Der kan jo
ikke være tvivl om, at Peder Lassen har kunnet betale de
idømte omkostninger og bøder.

Kilder:
Kirkebøger fra de sogne, som er personer og sagen vedkommende.
Tingbogen fra Morsø herrederne i årene 1773-75, med referater fra
de igennem de to år fortsatte forhør.
Aalborg bispearkiv, med provstens og biskoppens breve, navnlig
bd. 20, pk. 116.
Elle Jensen: En kyssesekt på Mors. I Thisted Amts Årbog 1944,
s. 118.
Emnet berøres af bl. a.:
Elle Jensen: Pietismen på Mors. I Kirkehist. Samlinger 6. r., IV.
Elle Jensen: Pietismen i Danmark.
Kirkehist. Samlinger 4. r. III.
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M. P. Ejerslev:

Kirkehist. Samlinger 5. r. V
Kirkehist. Samlinger 5. r. IV.
Kirkehist. Samlinger 5. r. I.
Historisk Årbog for Mors VII, 116.
Noter:
1) I de i artiklen citerede breve m. m. er stavemåden moderniseret,
men ordvalget bibeholdt.
2) Bevægelsen er her omtalt efter Poul Kürstein: Nørre og Sønder
Gøs Herred - hvor han meddeler Bordelum-historien efter Hej
selbjerg Paulsen fra hans: Sønderjysk Salmesang 1717-1740.

Gendarm
på De vestindiske Øer
Af S. A. BACH

J

EG er født den 20. januar 1886, og gjorde tjeneste som

gendarm på De vestindiske Øer fra 1907 til 1910.
1906 læste jeg i avisen, at staten søgte efter mandskab
til oprettelse af et gendamerikorps i Vestindien. Jeg blev
antaget. Lige efter nytår 1907 gik vi i snestorm ned til
Frihavnen. Der lå s/s »St. Jan«, skibet, som skulle sejle os
derover. Vi gik ombord. Mange mennesker var til stede
for at tage afsked med os. Jeg stod ved siden af en kol
lega. Stor kraftig gardekorporal. Nede på kajen stod hans
far og mor. »Lad mig nu se, du kommer godt hjem igen,
min dreng.« «Ja, ja.« H an slog sig for brystet. Tre år er
jo ikke nogen lang tid. Det skete ikke. H an tålte ikke
klimaet, døde 1909, ligger på kirkegården i Frederikssted, St. Croix, sammen med mange andre i tropisk jord.
Store palmer på graven.
Ligeledes døde 12, Christensen, nogle dage efter at vi
var ankommen til St. Thomas, ligeledes en kraftig mand.
Han var meget overtroisk. Dengang vi skulle antages
som gendarm, stod vi i kø uden for lægens dør. Jeg stod
som nr. 12. Pludselig bankede én mig på ryggen. »Du dér,
er du overtroisk.« Jeg svarede nej. »Så byt plads med
mig. Jeg er nr. 13.« Dengang det var ordnet, sagde han:
»Du ser aldrig Danmark mere.« 13 kom hjem, men 12
blev derude. Ligger på St. Thomas kirkegård. Han kunne
ikke ligge bedre. Der er store palmer på graven, og solen
skinner næsten hver dag.
Vi var 55 mand. De 25 blev på St. Thomas, efter at vi
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havde været i karantæne på øen i byen Charlotte Amalie.
Negersygeplejersken sagde til mig: »Du ser aldrig D an
mark mere.« Ja nu begynder livet. Den 18. februar 1907
gik vi ombord på »Vigeland«, et gammelt skib, over 100
år, meget af sin tid røverskude.
Vi forlod St. Thomas kl. 9, var på St. Croix kl. 4. Vi
lå ude på reden. Der var ingen havn. Vi blev af nogle
indfødte sejlet ind til Frederiksted, kaldet W/E. De dan
ske soldater, som vi skulle afløse, stod på kajen, klar til
at gå i sørøverskibet til Christiansted, kaldet Bassinet.
Vi måtte hilse, men ikke tale sammen, også om vi var
danske.
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Vi marcherede ind i fortet. Der stod en stor tyk neger
kvinde og ønskede os velkommen. »Jeg er eders kok. Jeg
skal nok lave god mad til eder.« Jeg svarede nej tak, for
hun så kedelig ud. Vi kom på belægningsstuen. Der blev
mig anvist en seng, Uha, uha, uha! Det sidste var værre
end negerkokken. N u kom længselen efter far og mor og
søskende. Havde jeg bare blevet hjemme hos dem. Alt så
meget kedeligt ud. Sengen gik næsten levende af myrer.
»Jeg skal ingen seng i.« »Du bliver klogere,« lød svaret.
Ganske rigtigt. Jeg var meget sulten. Kun morgenmad
på St. Thomas og nu aften på St. Croix. Maden, som
negeren lavede til os, var god nok, smagte godt for en
sulten gendarm. Så kom tiden, vi skulle sove. Klokken
var nu 10 aften, men hvordan kan du komme i seng for
alle disse dyr. Bange var jeg. Havde jeg bare haft en
knibtang ved hånden, ville jeg bruge den. Nå, ja ja, jeg
var meget søvnig og intet at gøre. Jeg sov på St. Croix.
Jeg savnede min far, mor, ja dem alle i Danmark, for der
så ikke sådan ud. Endelig lagde jeg mig. Faldt i søvn.
Den første nat var frygtelig. Næste morgen var jeg over
bidt af myrer, broget over hele kroppen. Nu skulle vi
have morgenmad. En stor skål kaffe, tre små brød af
majsmel. Det fyldte ikke ret meget i min sultne mave.
Jeg blev udtaget til hest og skulle på rideskolen. Nu
skulle jeg jo til hest. Det var uvant for mig. Komme på
hesten var mig umuligt. Jeg smagte chefens ridepisk. Hvordan jeg kom op, ved jeg næsten ikke, men op kom
jeg, og fra den tid kunne jeg stige til hest uden ridepisk.
Vi var på banen en time formiddag og en time eftermid
dag.
Dengang vi var kommet i stalden med hestene, kaldte
chefen på mig. Jeg skulle kl. 2 spænde to heste for en
vogn. Vi skulle ud at køre. Det var min første glæde. Vi
måtte nemlig ikke forlade fortet de første dage. Vi læng-
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tes efter at se St. Croix, og nu blev jeg den første gen
darm, som kom uden for fortet. Jeg troede, jeg fik god
tid til at på omgivelserne, men nej. Køreturen var ikke
spændende. Det var ikke køretøj som herhjemme i D an
mark.
Vi kom til Kingshill. Det var en gammel mellemsta
tion, som lå i ruiner, blev af negeroptøjerne 1878 lagt
øde. En kilometer fra stationen holdt han hestene an.
Han steg ud, og så bad han mig om at se efter hestene
her. Hen kom tilbage om en time. N u troede jeg, der var
rigtig tid til at tage livet på St. Croix i øjesyn, men det
blev ikke til noget. Hestene var meget urolige. Endelig
så jeg chefen komme. Nu kørte han en anden vej hjem
for at vise mig øen.
Dengang vi kom ind i fortet, blev jeg omringet af ene
nysgerrige kollegaer. »Hvad har du set, og hvor har du
været?« Men jeg kunne ikke give nogen forklaring. Men
glad var jeg for turen første dag på St. Croix.
Nu skulle vi jo lære negersproget, engelsk, gymnastik,
ridning, skydning, bruge sabelen, samt politivedtægterne
m. m. Eftersom tiden gik, blev alting bedre. Nu havde
vi nået april 1907. Nu var vi langt henne med skolen. Vi
havde negerbetjente til at lære os at gå på gaden. Lige
ledes havde vi negerbetjente til hest, som skulle lære os
landet at kende. De var meget flinke og gode til at lære
os. Nu var vi så langt fremme med skolen. Jeg blev sendt
til Kingshill, to beredne gendarmer otte dage ad gangen.
Vi boede i ruinerne indtil 1908, så var politistationen
færdig til brug. Så blev der sendt 10 beredne og 6 fod
folk fast belagt; så var vort arbejde kun polititjeneste. Så
kom der en lov: Ingen neger måtte begraves, før to gen
darmer havde synet liget. Det var $ 0,50 til deling, og det
var hver dag. Ligeledes opkrævning af skat og skolemulkter og transport af negre fra den ene station til den
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anden og til plantagerne. Vores løn var ikke stor - 3
francs 25 bit pr. dag på egen kost. Vi var nødsaget til at
tjene lidt ekstra. Jeg var barber, handlede med heste m.m.
Prisen for barbering 2 cent, klipning 5 cent. Prisen for
en hest aim. 25-100 $.
En dag i 1908 blev jeg sendt til Bassinet. Der var fra
Danmark ankommet en hest, en sort hingst, som skulle
bruges som avlsdyr. Den var tre år, aldrig haft sadel på,
ej heller kandar eller hovedtop. Jeg fik sadlet op med alt
tilbehør. Hingstens navn var Blod-Peter. Jeg kom på ryg
gen af den. Hvordan turen gik fra Bassinet til Kingshill?
Dengang vi kom på stationen, var Blod-Peter svedig og
næsten tilredet. Blev en god ridehest. Blev ikke brugt som
avlsdyr i min tid. Min faste hest var en hvid hoppe, dej
lig hest, var tro og solid. Vi brugte ungarske sadler, sad
godt og fast i dem.
En dag jeg gjorde tjeneste i Frederiksted, skulle hele
rytterstyrken til Kingshill, hvor vi alle skulle møde. Jeg
var meget dårlig. Stærk hovedpine. Det var frygteligt,
når vi skulle ride trav og galop. Da troede jeg, der var
bud efter mig. Så endelig var tiden gået, og vi skulle
hjemefter de 14 km fra Frederiksted og til Kingshill, og
glad var jeg ved at komme hjem og i seng.
Men sådan gik det ikke. Pludselig så vi en stor ildløs.
En sukkermark brændte. Der skulle jo mandskab af sted.
Kommandoen lød: Bach og Hansen måtte af sted til
brandstedet. En frygtelig varme gik os i møde. Det var
ingen god medicin til en syg gendarm. Men ilden skulle
slukkes. Negrene blev sat i arbejde med at lave et bredt
bælte, toppen af sukkerrørene ind i ilden og rørene til
side. Endelig var branden slukket. Uden vand, for vand
havde vi ikke noget af, og ikke engang noget at drikke.
Jeg kom da levende hjem på fortet og i seng. En god
dosis kinin, og det hjalp. Negrene var meget medgørlige.
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Den gamle negerstaldkarl kom ikke i kirke den søndag,
fik kun skjorten på!
Jeg handlede noget med heste, og min gamle neger
staldkarl skulle passe på mine heste. En lørdag kom min
vaskekone med vasketøj. Negeren stod og så på det hvide
tøj. Sådan noget havde han ikke. Jeg forærede ham en
skjorte. Han stod med den i hånden. Jeg så, han var
meget glad. »Nu er jeg en fin mand, bare jeg kan komme
i kirke i morgen.« »Det kan du da godt,« sagde jeg til
ham. Skjorten fik han på, men ikke i kirke. Jeg havde
været på landet i polititjeneste og red igennem byen. Imod mig kom tre heste løbende. Jeg så, det var mine.
Negeren bagefter. Dengang han passerede mig, hilste jeg
pænt på ham, og glad blev han, fordi jeg hilste venlig på
ham. Lidt efter jeg var kommet på mit værelse, kom
negeren meget nervøs hen til mig. »Jeg har fanget hestene,
og de er i stalden. Det skal aldrig ske mere. De var så
hårde. De løb fra mig.« Så siger han: »Massa, massa, jeg
har bedt Gud om hjælp og give mig den store glæde at
komme i kirke som en fin mand.« Næste søndag var ne
geren i kirke for første gang 1908. Han var ca. 65 år.
Hans far og mor kom fra Afrika som slaver til St. Croix.
En tidlig morgen blev jeg af politiassistent Langkjær
sendt ned til stranden (vores badested). Der var nogle
negerkvinder ved at skylle nogle kødrester af et kreatur,
hvad der ikke måtte finde sted dér på stedet. Jeg bad dem
om at gå deres vej med kødet. Jeg anviste dem et sted
længere væk, og så forsvandt de med deres dele. Nogle
dage efter fik jeg besked om, at nu var negrene der igen.
Nu skulle det være alvor. Negrene skulle væk. De gjorde
ingen tegn til at gå deres vej, trods det, at det var de
samme negre som sidst. Jeg tog baljerne med indhold.
Kastede det i vandet. N u så de, at jeg var utilfreds med
deres nærværelse, og at det var alvor. De flyttede god-
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villig med alle deres ting, og efter den tid var der ikke
noget af den slags ved badestranden. Og hajerne blev også
væk, undtagen når det regnede. Så kom de ind til stran
den efter fersk vand. Trods alt dette var negrene ikke
vrede på mig. N år der igen var noget i vejen med dem,
var negrene venlige. Jeg også. Jeg kunne godt alene be
væge mig iblandt dem. Det var Frederiksted 1908.
N år vi skulle opkræve skatter og skolemulkter, var det
altid negerkvinderne, der skulle anholdes. N år man så, der
var megen fattigdom, og negeren var meget ærlig og ville
godt betale, men kunne ikke, og når det drejede sig om
et lille beløb, sagde jeg: »Nu er det betalt af mig.«
Engang blev vi to mand sendt ud. Vi delte os, én til
højre og én til venstre, og så skulle vi mødes på en plan
tage. Jeg kom efter aftale. Min kollega sagde, han kunne
ikke få døren op. Jeg steg af hesten, satte skulderen til,
døren sprang op. Inde i rummet hørte jeg stønnende ån
dedræt. Under nogle kasser lå indehaversken, hende som
skulle betale skolemulkten. Jeg bad hende komme frem.
Jeg fik et groft svar. De hvide skulle skydes allesammen.
Skolemulkten skulle betales. Det ville hun ikke. Jeg lagde
håndjern på hende. N u skulle hun på stationen til afso
ning. Havde hun været medgørlig, var det ikke sket.
Vi var jo kun 110 mand til at styre 26.000 negre. Vi
skulle jo arbejde hårdt. Negrene måtte jo ikke få magten.
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K N U D AAGAARD:

Tybonitiske Ord
ogTalemaader
med kommentar af O tto Lemvigh
ved TORSTEN BALLE

K

NUD AAGAARD var født 1769, blev 1798 kapellan i

Thisted, 1799 sognepræst i Skjoldborg-Kallerup,
1806 sognepræst i Agerskov i Sønderjylland, provst 1829,
samme år som han udgav sin beskrivelse over Tørning
len, og han døde 1838. Mens han var i Ty, udgav han
1802 sin »Beskrivelse over 7hye«, hvoraf det sidste ka
pitel, der handler om tylandske dialekt, gengives her.
Da han skrev denne bog, havde han kun været få år i
Ty, så det var egentlig dristigt af ham, at han efter så kort
tids bekendtskab med egnen og dens befolkning ville give
en beskrivelse af land og folk. I sin fortale gør han imid
lertid opmærksom på, at bogen kun er tænkt som »et For
søg, der maaske kan tiene til Bidrag, men ingenlunde ude
lukke en fuldstændigere Beskrivelse over samme Pro
vinds«, og på titelbladet bruger han også betegnelsen »Et
Forsøg«. Af fortalen fremgår det desuden, at mange af
oplysningerne i bogen, sikkert langt de fleste, stammer fra
mænd, som han har anmodet om bidrag, amtmanden,
amtsforvalteren, godsejere, forvaltere og først og frem
mest hans embedsbrødre.
Dette gælder måske ikke de sidste afsnit, kapitlet om
dialekten, da ordforrådet synes at stamme udelukkende
fra N ordty og sandsynligvis netop fra sognene syd for
Thisted. Fx. nævner han ordet »Raling«, der betyder
»Vaaningshuus, Stuehuus«, og han tilføjer: »hvad man i
den søndre Deel af Jylland kalder Salshuus.« Han har
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åbenbart ikke vidst, at også i Sydty kaldes et stuehus ofte
en sals. Om en »K aurin g« siger han, at det er en tvebak,
men i Sydty bruges ordet om et lille brød.
Hvis han selv alene har skrevet dette kapitel, er det
forståeligt, at man her, som O tto Lemvigh siger i sin kom
mentar, finder de allerfleste fejl i bogen. I det par år, han
havde været i Ty, kunne han naturligvis ikke have fået
noget særlig dybtgående kendskab til dialekten, hvad man
straks kan se. Især er hans gengivelse af udtalen meget
mangelfuld, og når man læser afsnittet, mindes man med
et suk provst Schades bog om morsingmålet »Idioticon
1807«. Alligevel må man være glad for, at der dog blev
skrevet noget. H vor ringe det end er, er det bedre end
ingenting, og Aagaards forklaringer om ordenes betydning
har ofte en vis værdi.
Hans bog er vel også blevet læst i Ty, men så vidt vides,
var der ingen her, der protesterede, skønt der nok kunne
være grund til det. Det gjorde imidlertid birkedommeren
i Kronborg birk, O tto Lemvigh, der i nogle år havde op
holdt sig her på egnen. Han var født 1758, blev 1789
byfoged i Thisted og herredsfoged i Hillerslev-Hundborg
herreder, og 1796 landvæsenskommissær. I denne periode
havde han meget med landbefolkningen at gøre, og det
var ham, der fik gennemført, at bønderne under Nørtorp
gods blev selvejere (se årbog 1960, s. 279 f.). Hans inter
esse for landbruget gav sig udslag i flere landøkonomiske
afhandlinger og bl. a. i et prisskrift om fremstillingen af
de landskendte tybooste. Gennem sin hustru, Else Johanne
Ørsnes fra Helligkildegaard, havde han personlig tilknyt
ning til egnen, men han forlod den 1798 for at blive birke
dommer på Sjælland. Da Aagaards bog kom, var det na
turligt, at han læste den med interesse, og han anmeldte
den udførligt og kritisk i »Kjøbenhavnske lærde Efter
retninger for Aar 1804«, nr. 35 og 36. I nr. 36 findes
9*
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hans kritik af Aagaards dialektordliste, en temmelig skrap
kritik, der præges af en vis irritation over Aagaards mis
handling af hans kære bønders sprog.
Med rette kritiserer han Aagaards gengivelse af en
række dialektord, der fremtræder som en blanding af
rigsdansk og dialekt, og han tilføjer sin egen opfattelse af,
hvordan ordene udtales. Således retter han:
H øjfyld
krøbel
Natter
Nedbær
synsk
skred
storsindet

til H y v fy ld (fuldmåne)
til krebbel (halt)
til Nætter (nadver)
til Niedbær (nedbør)
til siønsk
til skrej (glat)
til stuesinned (stolt)

Flere af den tids dialektbeskrivelser vidner om, at det har
voldt visse vanskeligheder at finde skriftlige udtryk for
dialekternes vokaler (selvlyde), mens gengivelsen af kon
sonanterne (medlydene) ikke har medført problemer.
Lemvigh har da også undertiden en anden opfattelse af
vokalernes karakter end Aagaard. Forbindelsen -o w - op
fatter Aagaard som - a u - og han skriver baun, Bauns,
faur, Kauring, hvad Lemvigh retter til boun, Bouns (køk
ken), four (favr, smuk), Kouringer. Lemvigh er dog heller
ikke sikker i sin opfattelse af visse vokaler, særlig å, som
han gengiver som a. Det er han dog åbenbart ikke selv
tilfreds med, og han tilføjer da fx.: »Bogstavet a udtalt
meget langt og slæbende« (Algade), »Bogtavet a med en
lang og dyb lyd« (brand e Lys - brande lyset).
I nogle tilfælde, hvor Aagaard lader ord ende på -1
eller -n, vil Lemvigh tilføje et -d, skønt et sådant -d ikke
udtales. Han retter derfor fx.:
Pol til Pold (åringsgris)
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vill til vild (kildevæld)
San til Sand (orden, renlighed)
Måske har han villet udtrykke, at ordene har stød, men
snarere har han kunnet høre forskel på de to tylandske
-1 og n-lyde, hvoraf dene ene udtales j-agtigt, så man kan
høre forskel på kalv og kald, man og mand.
En særlig tylandsk ejendommelighed ved udtalen af sam
mensatte ord har han også bemærket. Om Qyarsteen
(kværnsten) siger han, at der er »en Pause mellem Q var og
Steen«, og om Algad (Algade), at »imellem Adjectivet
eller Stavelsen Al og Gad maae være en liden Pause.«
Bedre kunne han næsten ikke udtrykke, at første led i,
hvad man på rigsdansk vil kalde sammensatte ord, her
opfattes som et adjektiv (tillægsord), således at der fak
tisk bliver en lille »pause« mellem leddene og begge led
får lige stærkt tryk (som ofte på engelsk).
Men er det vanskeligt for en fremmed at opfatte og
give udtryk for ordenes udtale, så er det ofte endnu svæ
rere for dem at forstå den fulde betydning af et ord.
Aagaard har da også tit i sin forklaring kun medtaget en
enkelt side af et ords mangesidede betydning. Ordet
krank oversætter han slet og bringer som eksempel krank
Vejr, som han har forstået i almindelighed som dårligt
vejr. Rent borset fra, at det ikke på dialekten hedder
krank vejr, men krank wejde, er forklaringen dårlig,
fordi den ikke gengiver den særlige betydning af ordet,
som bl. a. kommer frem i det kendte mundheld: »de ae
krank, men de æ da e:dele, så: e mand', han o'd e seb\«
(Det er krank, men det er da spiseligt, sagde manden, han
spiste sæben). Lige så ubestemt er fx. hans forklaring af
ordet stritte, der oversættes falde, skønt man nu skal falde
på en bestemt måde for at stritte. Og så kan man jo da
også stritte med vand, og det stritter, når det småregner.
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Lemvigh havde været her på egnen i noget længere tid
end Aagaard, og han kan give mere udførlige og nøjagtige
oplysninger om ordenes betydning fx. ordene boun, jante,
(se nedenfor). Men når han og Aagaard ikke er enige, må
man huske på, at ord kan have noget forskellig betydning
i forskellige egne. Aagaard siger, at en vase er en indka
stet, indgrøftet vej. Denne forklaring er Lemvigh ikke til
freds med. Han mener, at ordet kun kan bruges om en
indgrøftet vej, »paa et saadant Sted, hvor Vandet, enten
bestandig eller til visse Tider, vilde overskylle Vejen.«
Han tilføjer, at i denne betydning er ordet gangbart på
Sjælland. Det lyder rigtigt, for en vase kan bl. a. betyde
et risknippe, og over sumpet grund lagde man sådanne
vaser som underlag for en vej. Derefter gik ordet over til
også at betyde en vej, bygget på vaser, eller blot en vej
over blød grund. Men derfor kan Aagaard alligevel have
ret, for så længe folk her i Ty kan mindes, har ordet vase
været brugt om landeveje i almindelighed. Landevejen fra
Thisted til Sjørring kaldtes i Tilsted »e na:rwa:s« (Nørrevasen) og Oddesundlandevejen kaldtes »e sù:nwa:s«
(Sundvasen), ligesom en landevejsgrøft hed »en wa:sgro’b.«
De nye landeveje, der blev anlagt omkring 1800, var alle
indgrøftede, og det kan være grunden til, at ordet igen
fik en udvidet betydning.
N år et ord eller en del af et ord ligner et andet ord,
kan det føre på vildspor, både når det gælder ordenes be
tydning og deres oprindelse, »hvad ordet kommer af.«
Aagaard kender ordet »Driftildags« (drøw:tedaws), og
han forklarer det som »den Tid paa Eftermiddagen, da
Kreaturerne drives ud«, en almindelig misforståelse, der
vel skyldes, at man kommer til at tænke på ordet drive.
Og hvad driver man så. Naturligvis kreaturerne. Men det
gjorde man netop ikke. Her på egnen, hvor der ikke fand
tes egentlige hegn, tøjrede man kreaturerne, og man trak
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dem ud i et kobbel. Tøjringen var på grund af byjordens
inddeling og brug nødvendig. Ordet betyder den tid, da
e drøwt (driften, markarbejdet) begyndte igen efter mid
dag, og pastor Chr. Hans Winther i Hvidbjerg skriver da
også i sin ordliste (se årbog 1969, s. 295): »Drøvtedavs. . .
Kl. mod 3 Eftermiddag, naar Folkene efter Middagssøv
nen begynde Arbeidet.« Han oplyser også, at »Drøvtenstid« er »Markarbeids-, Pløie- og Sædetid.« Men han var
også præst i Ty i 39 år.
Lemvigh har undertiden spekuleret på, hvad et ord
kunne komme af. Det er ellers noget, som ukyndige gør
bedst i at holde for sig selv, men det kunne han ikke vide.
Sprogvidenskaben var dengang knap begyndt at udvikle
sig på det punkt, og besynderlige forklaringer fx. på sted
navnes oprindelse var almindelige. Alligevel - de viste
dog en interesse for problemerne, og interesse sætter stu
dier i gang. H vor mangelfulde disse tidligere ordlister
med dialektord end var, også på andre områder, så må
vi derfor være forfatterne taknemmelige og huske dem
som de banebrydere, de var.

I

K N U D AAGAARD:

Tybonitiske Ord og Talemaader
Rimeligvis er Thye een af de Provindser, der lettest har
kunnet vedligeholde Forfædrenes Sprog ublandet og ufor
andret, saavidt dette er muligt, da det ved sin afsides
beliggenhed har undgaaet mange af de forstyrrelser og
Besøg af Udlændinger, som de øvrige Provindser ikke
have været frie for. Man vil og finde adskillige O rd i
Brug her iblandt Almuen, som ellers ikke findes i gamle
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Skrifter, eller og ere ganske ubekjendte uden for Provind
sen. Da N ytten af provindsielle Ords Bekiendtgjørelse
neppe kan nægtes af nogen, saa har jeg ikke holdt det for
upassende, her at meddele nogle ualmindelige Ord, som
bruges i Thy. Heriblandt vil vel og forekomme nogle, som
et og andet Sted i Danmark, men ikke overalt, ere bekjendte og brugelige.
A, Altfor, er en Præposition, som sættes foran Adjectiver, hvorved disse faae Betydning af en Overdrivelse.
F. Ex. A m eg e t o: alt for meget. A d y r t o: alt for
dyrt. Du er a g o d o: du er alt for god1).
A d, til. Jeg skal ad Byen o: jeg skal til Byen2).
En A 1 g a d e, en Hovedgade3). En A 1 v e j, en Lande
vej.
A n t e g a a r s , forgaars. H an døde i Antegaars4).
Et A a 1 a m, et Hun-Lam5).
Æ, jeg. Mærkeligt er det, at i de tvende længst fralig
gende Provindser, Thyland og Sønder-Jylland, benævnes
den første Person med æ , som i den største Deel af Jyl
land heder a , og i Sielland og Fyen j e g.
I adskillige Ords Udtale bruges her Vokalen a isteden
for en anden Vokal. Saaledes siges: f r a m for frem0),
B a r for Børn"), Q v a r n o g Q v a r s t e n e 8) for Qværn
og Qværnstene.
B a u n, stærk og smuk9). H an er en b a u n Karl. Det
er et b a u n t Huus.
Et B o j e 1, et Gilde; hvad man i den søndre Deel af
Jylland kalder Høtte. Det bruges vel om ethvert Gjeste
bud, men især om Bryllup. B o j e l f o l k o: Bryllups
folk.
At b r a n d e Lyset, at pudse, snyde Lyset10).
At b o j e, at tilsige, beordre. Jeg er bojet til Kongekjøren.
En B r ø n g e, et lidet Knippe Halm.
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En B r ø y e eller B r ø y k n i p p e , et stort Knippe
Halm, som er ombundet med tvende Baand.
Et B a u n s, et Kiøkken11).
B u e r , et Kammer, især Urydskammer, Male- eller
Salt-Kammer.
B i t t e , bruges altid for liden. Et bitte Huus, Bitte
Børn12).
D a u r e, Frokost13).
En D r a g e, en A ndrik14).
D a g f 1 o d, Tøevejr i Middagsstunden, som Solens
Varme frembringer i Foraaret, naar det dog fryser om
N atten15).
En D a a e s eller D ø e s, et Offersted eller opkasted
Jordvold fra Oldtiden.
D r i f t i l d a g s , den Tid paa Eftermiddagen, da
Kreaturerne drives ud.
E e 1 eller Æ e 1, en Skylregn, Iling, Byge. Æ 1 i n g s
V e j r , Bygevejr.
E n g e l a n g s , langs med. Han gik engelangs med
Huset.
At f æ n t e, at søge møjsommeligen16). Vi have ikke
mere Foder til Kreaturerne, nu maae vi fænte. H eraf det
Substantivum:
En F æ n t e , en Fangst. En Fænte Aal er den hele
Aalefangst, som er falden efter en Nats møjsommelige
Fisken17).
At f æ 1 1 e, at være deelagtig. Vi vil fælle om Gevin
sten.
Et F r a m m e s eller Fremmes, et Kjøkken. At kom
me f r a m o: at komme ud i Kjøkkenet.
F u s e , løs, aaben. Fuse Tørv o: løse Tørv.
F a u r , f a v e r , smuk18). Kornet staar faurt paa M ar
ken.
F r æ v o r e n , undseelig, som skal nødes til at spise.
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F r æ s t e r, forsøger, prøver19). Han har fræstet baade
Ondt og Godt.
U f r æ s t, uforsøgt.
At f æ r e, istandsætte, bekomme. At fære ved Huset
o: at reparere.
G r a n k o k, Underkok, ringeste Kokkepige.
G j e v , smuk, kostbar. Du har gjevere Klæder end jeg.
Min Gang er gjev, thi jeg er en gammel Mand.
At g l æ d e S j e 1 e er en Talemaade, som bruges, naar
en Ægtefælle nedsætter sin nærværende Mage ved at op
regne sin forrige Afdødes større Fuldkommenheder.
G a e l h o s t e eller G o e l h o s t e , Kiighoste.
G a n n i n g, noget, som er tienligt eller beqvemt for
enhver.
En G r a n d, en Nabo20). Han lever godt med sine
Grander.
G r a n d e 1 eller G r a n d e l a g , Nabolag21).
At g a n n e, at besøge, see til, vær saa god at ganne
til os.
G r ø t t e , knuser.
At h v æ r r e Synet, forblinde Synet, kaste Blaar i
Øjnene, f. Ex. som Taskenspillere giøre.
H a m m e l , stor, vægtig; bruges især om Korn, som er
meget kiernefuldt. Det er godt hammelt Byg.
H ø y f y 1 d, Fuldmaane22).
En H o s , en gammel Hoppe23). F. Ex. en Føl-Hos.
H o u s o m, maadelig, taalelig, temmelig vel. Vejret er
housomt. Det er housomt med hans Helbred.
At h o v e, at ynde, finde Behag i.
H o v e n f o r , lysten for. Barnet er ikke hoven for at
læse.
At h o u e, huske, erindre.
H v i t t e , hvad Tid24). H vitte kom du til Byen? o:
naar kom du?
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H u g , Møl25). Der er Hug i Klæderne o: der er Møl i
Klæderne.
En H o u e, en indhegnet Plads til Kreaturer. F. Ex. en
Svine-Houe.
H y l l e s t , Tilhold, Huslye. Det er et fattigt Barn, som
ingen Hyllest har.
H e 1 d, er både god og ond Lykke. Man har Held til at
vinde i Lotteriet, og Held til at brække et Been.
H e r s k , en Familie26). To Par Hersker i en Gaard.
I d a g j a m l i n g , idag et Aar. Gid du leve idag jamling som idag.
I n d e n s k j æ r e l s , Durkløb, Diarrhe.
I i 11 ø s, ledig, ørkesløs. Han er aldrig iilløs o: Han
har altid noget at bestille.
I l l i n g , Brændsel.
En K j e 11 e, en Brønd.
At k æ r e, at anklage. I den gamle Bemærkelse: at
klage, bliver det nu ikke brugt her; men betyder altid: at
anklage. Jeg skal kære dig o: jeg skal anklage dig.
K l e i n , tynd, fiin: H vad man andre Steder i Jylland
kalder spinken.
K n a p , snart, strax. Han kommer knap o: han kom
mer strax.
At k e r e sig, at blive frisk igen, at bedres.
En K n a k, en Tue, en Knold. En Knak kaldes og et
uryddet Stykke Jord, fuld af Tuer, og som saaledes ikke
er skikket til Dyrkning.
En K y k, Kykker, kaldes de af Jord eller Snee opka
stede Tuer eller Mærker, der tilkiendegive hvor Vejen
skal gaae.
K n ø v, smuk, peen27). Det er en knøv Pige.
En K o u s e, en Skaal, en Spølkomme.
En K a u r i n g, en Tvebak28).
En K i 1 k, en liden Slæde, som et Menneske kan træk-
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ke, eller siddende paa kan stage frem over Isen med tven
de lispigge29).
En K o k , en Hane.
En K a a g, en stor Baad, lidet Skib.
K n o g, Snefog.
K r e 1 1 e r, Kreaturer.
K ø r r e s eller K ø r h u u s, Koestald; hvad man i
andre Egne af Jylland kalder N ø d d e s t eller 0 d d e 1.
K r ø n s, Kryderie, Specerie.
K 1 u e n, Klokhuset eller Stilladset, hvori Klokken
hænger ved de Kirker, som ere uden Taarn.
At k r o p p e siges om Sneen, naar den i Tøvejr hæn
ger ved Fødderne30).
K r a n k , slet; siges mest om Vejret. Et krank Vejr
o: eller et slet Vejr.
Vel k j ø r e n d e , vel faren31). H an er ikke vel kjø
rende i sit Been o: han har ondt i Benet.
K r ø b e l , k r ø b l e r , lam, halt, halter32).
At 1 i d e, at tøve, bie efter. Jeg lider efter dig o: jeg
tøver efter dig.
En L i m e, en Fejekost.
L ø d , Farve. At 1 ø d d e, at farve. H vad Lød har
Hesten? Lødkonen løder blaat i sin Lødgryde.
L u e r d a g, Løverdag.
L æ e r , giver stærk Lyd33); bruges om enhver heftig
og støjende Lyd. Svinet læer o: skriger, Fuglen læer o:
piber. H avet læer o: tuder. Bruges og om Mennesker, naar
deres Røst er ubehagelig. Han læer altid o: han skiender
og larmer altid.
M o e, nødvendig34). Jeg har et moe Æ rinde til Byen
o: nødvendigt Ærinde.
M e j 1, ringe, svag35). Et mejlt Huus. Et mejlt eller
mejlagtigt Barn.
M o e n om , ligegyldig, unyttig. Det er der Moen om
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o: det kan være det samme, det kan kun lidet hielpe. Der
er Moen om din Hjelp o: din Hjelp er til ingen Nytte.
M o e r r ø d d e r , Gulerøder36).
M a r f ø 1, eller Maarføl, et Hun-Føl37).
N e d b æ r, Sne, Regn og Slud38).
N ø g, knap, ufrugtbar. Det er en nøg Tid paa Foder.
Det er et nøgt Aar.
At n ø g e s, at forværres. H an bedres ikke; men han
nøges o: han bliver svageligere.
N o k s a a. Ved at lægge disse O rd til Adjectiver dan
nes Comparativus. Nok saa stor o: større39).
At n a m s e, snappe, fatte, forstaa.
At være sig n y d e n, at være tient med, at kunne bierge sig. Han er sig ikke selv nyden o: han kan ikke bierge
sig selv.
O p s k j æ r, Høstgilde40).
O m, Tvivl. Det er der ingen Om i o: det er der ingen
Tvivl om.
O n d, vred. Jeg er ond paa dig o: vred paa dig.
P a n , Brøst, Bræk. Der er gaaet Pan paa o: der er gaaet
Bræk paa, eller det er gaaet i Stykker.
En P o l , en Griis, som er et Aar gammelt41).
Q v a r, stille, rolig. Tie qvar o: tie stille. Vil du ikke
ligge qvar her i Nat? o: eller vil du ikke ligge Natten
over her? I gamle Skrifter hedder det k v e r.
Q v æ l s , Q v æ l s n a t t e r , den sidste Givt til Krea
turene ved Sengetid42).
At q v a r r e, at knuse. Fingeren er qvarret o: knuset.
En R ø n , en Holm, liden Øe.
R i s t e s y g e , Koldfeber.
At r o 1 e, at græde, skraale. H an roler som et Barn.
R o 1 e n, Barneskrig.
R æ e s t, eller r æ s e t , rattet, som nogenlunde er tørret
eller kommen til Fuldkommenhed. Osten er nu saa ræset,
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at den kun tages af Ostekarret. Kyllingerne ere saa ræste,
at de kan løbe ud. En ræset Fisk o: en halvrøget Fisk.
En R a 1 i n g, et R a 1 i n g s h u u s, et Vaaningshuus,
et Stuehuus; hvad man i den søndre Deel af Jylland kal
der Salshuus.
R o e , Fornøjelse, Tidsfordriv, Moroe. Jeg har en Roe
af Børn o: jeg har Fornøjelse af Børn.
R o s o m t, fornøjeligt, moersomt. Det er rosomt at
røge Tobak.
R y g e r , lugter, stinker.
R a g , strid, stiv, bruges om Uld og e r uet modsatte af
liin.
S a n , Orden, Skik, Reenlighed43). At giøre San i Stuen
o: at giøre reent i Stuen. At giøre San paa Maden o: at
giøre Skik paa, at tillave Maden. Her er god San eller
ond San i Huset o: her er ordentligt elhr uordentligt i
Huset.
S o t , smitsom Sygdom, især Sprinkler.
At s ø 11 e, at lægge Grundstene under Huset44).
S ø 1 s t e n e eller Sybtene; Grundstene under Huset.
S e n d i n g , Foræring af Fødevarer til et Giestebud.
S a 11 e r, falder, aftager.
I S o 1 e s 1 a g, ved Solens Nedgang.
S y n s k , som kan see ind i forborgne Ting45). Jeg er
ikke synsk o: jeg er ikke alvidende. Var jeg synsk, skulle
jeg nok kurere Hesten o: kunde jeg see inden i Hesten,
skulle jeg nok kurere den
S k r e d eller S k r e j, smuk, pyntet, glat46). Du er
ret skred i Dag.
At s k i e v t e, giøre færdig, indrette47). Nu har jeg
skievtet Ploven. Den Mand er ikke skievt til det Embede.
Det er sa Hedes skjevt i Verden.
S k i e v t e t , Haandelaget. Skievtet har han, men
Kræfterne mangler han.
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At s t e d e , fæste, holde fast. At stede en Tienestekarl.
Skibet kan ikke stedes for Anker i denne Storm.
S t r ø v e, stærk, føer, drøj. En strøve Karl o en stærk,
firskaaren Karl. En strøve Vind.
S t e g e r n e, Plankeværk, Stakitværk.
At s t r e n t e, at haspe Garn. E t S t r e n t e t r æ e , en
Haspe.
At s t r i 1 1 e, at falde. At stritte i Kuld o: at falde
overende48).
Et S t e g e s, et Kjøkken49.
S t o r s i n d e t , hovfærdig, stolt50).
T æ l l e n , den frosne Skorpe eller Klauen i Jorden51).
At t i m e s, at hændes52). En Ulykke er timedes ham.
T r æ l s , møjsommeligt, besværligt.
T r a n t, travelt.
T ø eller t ø s , dobbelt, to Gange. Du har tø saa megen
Jord som jeg.
T h o, Uld.
T i t e l , Navn. H vad er Deres Titel o: hvad er deres
Navn?
U n d e n, Middagsmad53).
U d d a g e n e , Foraaret, naar man driver ud med Plo
ven50). Det var i Uddagene, han døde.
U n g e r e, u n g e s t, yngere, yngst. Den ungeste af
mine Børn.
V a a g, svag, syg, ringe54). Jeg var en vaag Mand, om
jeg ville bedrage dig.
At v a a g e s, at blive svagere. Han vaages Dag fra
Dag o: han bliver med hver Dag mere syg.
En V e j e, en Bismer (kaldes andensteds V i n d s e r).
En V a s e, en indkastet, indgrøftet Vej55).
At v e j r e, at lugte, om Hunde, Heste og Katte. Hun
den kan vejre langt hen o: kan lugte langt fra.
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V o r e n , skikket til. Jeg er ikke voren til at komme i
Stuen. Jorden er nu voren til at piøjes.
V i d, Forstand.
V i 1 1 e 1 i g, fremmelig57)( Barnet er saa villeligt, at det
kan læse.
V i l l e r e , v i l l e s t , ypperlige, ypperst, fortrinligst.
Et V i 11, et Kildevæld58). Jorden er v i 11 e t o: fuld af
Kildevæld.
Ø g h ø v e d er det almindelige Navn paa Heste.
Ø e r , Smaastene, grovt Gruus; det samme som det nor
ske Aur.
0 s e 1, Raserie, Vildelse. Han er i Øsel o: han er i Vil
delse.
0 s e 1 f u 1 d, rasende.
Ualmindelige Mands Navne, som bruges her ere: Sejer
Ville, Boer, Immer, Ib, Bolle, Agi, Ubbe, Grave, Evert.
Helle er et Fruentimmer Navn.
Ved Udtalens Forskiellighed synes nogle O rd at blive
forskiellige. F.Ex. H v a n s e r d e f o r n ø j e t o: hvad
er det for noget?59) T i q v a r æ B a r r o e l o: tie
stille Børnene græde. Til Korthed i Benævnelsen hører
det, at man her henfører alt til de 4 Verdens Hiørner.
F. Ex. sønden i Gaarden, norden i Stuen; sid op paa den
østre Bænk. Ved mange Lejligheder medføre disse U d
tryk en fortrinlig Korthed og Bestemthed, især naar de
bruges istedenfor det ubestemte højre og venstre Side Til faa O rd lægges Artiklen e t, men sædvanligen e n,
man siger en Brev, en Huus - Genitivus udtrykkes mest
ved Tillæg af hans og hendes. F. Ex. Min Broder hans
Bog o: min Broders Bog. Niels hans Huus o: Nielses
Huus.
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II

Kommentar
af OTTO LEMVIGH

Den 20de og sidste Afdeling har til Overskrift: Thyebonitiske O rd og Talemaader.
Til at iagttage Lyden af O rd behøves ikkun et godt
Høreorgan og til at udtrykke den eller gjøre den kjendelig for andre, ikkun en Samling af Bogstaver, for saavidt
disse ere istand til at opfylde deres Hensigt. Man skulle
derfor under denne Afdeling ikke have ventet nogen Fejl,
og dog findes her de allerfleste; hvilke Recs. derfor finder
sig pligtig at rette.
4) Ikke Lyden af et a, ej heller af a-a saaledes som: saa
paa, maa - men Lyden af tvende a særskilt og hastig ud
talt, bemerker: alt for, f. Ex. a. a. møy o: alt for meget,
a. a. dyre o: alt for dyrt, a. a. go o: alt for god. Et enkelt
a bemerker af: f. Ex. a. ne Slatt o: af det ægte Slags.
2) A d bemerker rigtig nok til, men Thyboen siger ikke:
jeg skal ad Byen. H an siger: ne ska ad ne Bye eller Bøj.
3) En Hovedgade heder ikke en Adelgade, men en A l
gad. Bogstavet a udtalt meget langt og slæbende, ligesom
det i samme O rd bruges af den sjellandske Bonde; hvorhos
tillige maae anmærkes, at imellem Adjectivet eller Stavel
sen A l og Gad maae være en liden Pause.
4) Forgaars heder ikke Antegaars, men Andegoer eller
Andegoes.
5) Et Aalam er thybonitisk. Et Gimmerlam er dansk.
Hunlam bruges ikke.
6) Bogstavet a i jr am o: frem, er meget kort, 7) i Bar
o: Børn, er det langt og dybt, ligesom det udtales af den
sjellandske Bonde.
8) En Qværn heder ikke en Qvarn, men Qvar, QværneH istorisk A rbog 10
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steen ikke Qvanstene, men Qvar steen. Bogstavet a er me
get langt og dybt, samt en Pause imellem Qvar og Steen.
9) Smuk, heder ikke baun, men boun; det bemerker ikke
stærk, men egentlig: smukt, skjønt, behageligt Udvortes;
og saasom alt stort, tykt og fedt i Thyboens Øjne er
skjønt, saa bruges ogsaa bonn til at betegne disse Beskaf
fenheder. Recens, troer at Ordet har sin Oprindelse af at
bone, opglindse.
10) Thyboen siger aldrig Lyset, men æ Lys; det heder
derfor ikke at brande Lyset, men at brand æ Lys. Bog
stavet a med en lang og dyb Lyd.
n ) Et Kjøkken heder ikke Bauns men Bonns. Udentvivl
ogsaa af Ordet bone, opglindse, fordi man i Kjøkkenet
boner og skurer de der brugelige Redskaber.
12) Det heder ikke bitte Børn, men bitte Bar.
13) Donre er jydsk og norsk. Davre er sjellandsk. Fro
kost er kjøbenhavnsk.
14) Det heder ikke en Drage; men: jen Drag. Bogsta
vet a meget langt og dybt.
15) Dagflod, oversætter Forf. Tøvejr i Middagsstunden,
som Solens Varme frembringer i Foraaret, naar det dog
fryser om Natten. En lige saa lang som urigtig og unød
vendig Cirkumskription! Dav flod, som det egentlig tales,
og Tøevejr ere ganske forskjellige Ting. D avflod er me
get sjelden med Tøevejr, men næsten altid med Frost. I
Sjellands sydlige Del kalder man det Dagmejn, i den
nordlige Dagmildning, naar Solens Straaler i Frostvejr
kan opløse lis og Snee.
1C) At fænte er ikke at søge møjsommeligen, men sna
rere at erhverve snilleligen og uden Bekostning eller at
gjøre Fangst. Man kalder det at fæn te Foder, naar man om
Foraaret kjører fra By til By paa Landet, og under Paaskud af et Erinde beklager sin Fodertrang, hvoraf følger,
at den goddædige Bonde, som forstaaer Meningen, skaa-
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ner Fænteren for den Ydmygelse i egentlig Forstand at
tigge, men giver ham et Par Brøjer eller Knipper Halm,
og saaledes bliver Fænteren ved, indtil han har gjort den
fornødne Fangst.
17) Alle de Aal som i et Garn, af et Selskab Fiskere, er
fanget en heel N at, kaldes en F<endt, hvad enten Fiskeriet
har været møjsommeligt, eller ikke.
18) Smukt, skjønt, gi. dansk faver; udtales ikke: faur,
men four.
19) Fræster eller frister er en forandret Udtale af det
gode danske ord: frister, prøver, forsøger.
20) Grande, Naboe, er norsk, Graje, Naboe, er thyboisk.
21) Grajelev er Nabolag.
22) Fuldmaane kaldes ikke H øjfyld men H yvfyld .
23 Hos - Bogstavet o haardt udtalt - er en Hoppe, uden
derved at betegne, om den er gammel eller ej.
24) H vitte hvad Tid, har Rec. oftere hørt udtale H vitti.
25) I Hug, Møl, skal Bogstavet u udtales meget langt,
nesten som Huug.
20) Hersk oversætter Forfatteren: en Familie, og anfø
rer som Ex. To par Hersk i en Gaard. Recens, troer, at
Hersk er en Forkortelse af Herskab og at derfor, naar det
oversættes: Familie, burde tillægges Familie, som har no
get at byde og befale.
27) Knøv udtrykker snarere et O rd: vakker, yndig, end
de af Forfatteren brugte Ord: smuk, peen.
28) I Høsten bage Bønderne smaa Sigtebrød, når disse
flekkes i Form af Tvebakker og haardbages, kaldes de
Kouringer, ikke Kauringer. Fine Tvebakker, bagede af
Hvede, lader Thyboen beholde sit Navn.
29) En K ilk eller Kilke er en liden Isslæde, baade i D an
mark og Norge; altsaa ikke et Ord, som her burde anføres.
30) A t kroppe kaldes i Sjelland klimpe.
10*
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31) Vel faren heder ikke vel kjørende, men vel kjøb.
Han æ it val kjøb i e Been o: han er ikke vel faren i Be
net, han har ont i Benet.
32) H alt, lam, heder ikke krøbel, men kribbel eller
krebbel: En Hest siges at krebble, naar han af Stød eller
anden Skade halter enten paa For- eller Bagbenene, men
det Ord hjalt, som er en Fordrejelse af det danske Ord:
halt, bruges ikkun om en Hest, naar den er spatlam, hvil
ket i Sjelland kaldes skank.
33) H avet læer o: H avet bruser, ikke tuder. Hunden og
Ulven tuder. Man tuder i et H orn, men H avet tuder ikke.
34) Aloe er egentlig en Forkortelse af det danske O rd
moden. Den sjellandske Bonde kalder det moet. Man
siger ogsaa i Sjelland modent Erinde.
35) Mejl er en Fordrejelse af Ordet: middelmaadig og
bruges i selvsamme Betydning.
30) Ikke Moerødder, men Muerodder er Gulerødder.
37) Marføl, Marplag. Bogstavet a langt og dybt, er paa
got dansk: et Horsføl, en Horsplag. Man siger en H un
hund, som dog egentlig heder en Tæve, men aldrig et
Hunføl. A4arføl er en Fordrejelse af det danske ord:
(Mæhrføl).
38) Nedbær o: Sne og Slud, udtales egentlig Niebær.
39) N o k saa stor, nok saa god, isteden for større, bedre,
er gangbart overalt i de danske Provindser, altsaa ikke
egentlig thybonitisk.
40) Høstgilde kaldes ikke Opskjær, men Opskyvr.
41) En Gris kaldes ikke en Pol, men en Pold.
42) Natter eller rettere Nætter er en Fordrejelse af O rdet
Nadvere, som i Sjelland kaldes Nadere. Qvæls er et gang
bart norsk ord. Qvælsnætter oversætter Forfatteren den
sidste Givt til Kreaturene ved Sengetid. I Sjelland heder
det Nattefoer, at fore af. En G ivt er hverken jydsk eller
sjellandsk. Forfatteren har formodentlig uden at mindes,
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at han talte jydsk, forfinet det tyboniske O rd Gjevt,
hvilket i Sjelland kaldes simpel hen et Foer, f. Ex. et Foer
Hø, et Foer Hakkelse □: saa stor en Portion, som man
paa engang giver et eller tvende hos hinanden i en Baars
eller Spiltoug staaende Kreature.
43) San, Orden, Skik, Renlighed, skrives rettere Sand.
Benævnelsen har upaatvivlelig sin Oprindelse af at strøe
Sand paa Gulvet efter at det er fejet. At gjøre Sand er
egentlig at rengjøre, feje og med Sand bestrøe et Stuegulv.
Herfra er Benævnelsen overført til at betegne en Slags
Orden, Skik og Renlighed.
44) At sølle eller sylle o: at lægge løse Grundstene under
et Bindingsværks Hus; bruges ogsaa i Sjelland, hvor det
dog altid heder sylle - aldrig sølle.
45) Den som kan see i forborgne Ting, heder siønsk,
ikke synsk.
40) Smuk, pyntet, glat har Recens, aldrig hørt nævne:
skred, men altid skrej. Man siger ogsaa en skrej Bakke
o: en stejl og glat Bakke. Ordet kommer af at skride.
47) At skjevte eller rettere skjævte o: gjøre færdig, har
udentvivl sin Oprindelse af at skjæfte eller sætte Skaft
paa en Ting. De fleste af Bondens Redskaber ere ikke
brugbare, før der sættes et Skaft til - f. Ex. Øxen, Gre
ben, Skovlen, Spaden, Riven etc. At skjævte har deraf
faact den Bemerkelse at gjøre enhver Ting færdig eller
at sætte dem i saadan Stand, at den er ganske brugbar.
Ikkun om Bøsser bruges i de øvrige danske Provindser
det Ord: skjæfte, isteden for at sætte Skaft paa.
4a) At falde overende heder ikke: at stritte i kuld, men
at stritte i kold.
49) Et Steges eller Stegers er en Benævnelse paa et Kjøk
ken overalt i Sjelland; altsaa ikke egentlig thyboisk.
50) Hovfærdig, stolt, nævnes ikke storsindet, men stuesinned.
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51) Tællen □: den Is som en Tid lang om Foraaret ligger
under Jordens optøede Overflade, kaldes ikke i Sjelland
Klauen, men Klaven eller Klagen.
52) At times o: hændes. Du skal times en Ulykke, Du
skal faae en Ulykke, er gangbart i Sjelland.
53) Middagsmad kaldes Ujen, ikke Unden.
54) Vaag o: svag, ringe, nedrig, lumpen, er gangbart i
Sjelland.
55) En Vase bemærker ikke enhver indgrøftet eller ind
kastet Vej, men ikkun en indkastet eller blot afmærket
Vej paa et saadant Sted, hvor Vandet, enten bestandig
eller til visse Tider, vilde overskylle Vejen. I samme Be
mærkelse er dette O rd gangbart i Sjelland.
56) N aar man vil betegne den Tid om Foraaret, da Tømmermændene begynde at arbejde under aaben Himmel,
siges: Uddagene, men vil man benævne samme Tid med
Hensyn til Pløjningens Begyndelse, da heder det Vurda.
V høres neppe og a udtales meget langt. Vur er en For
drejelse af Vaar, saaledes siges Vurrug eller Uurrug iste
den for Vaarrug.
57) Fremmelig heder ikke villelig, men villeie.
58) Et Kildevæld kaldes ikke et Vill, men et Vild.
59) Thyboen siger ikke: Hvans er de for nøjet, men:
Hvans æ de fo nøje. H vad er det for noget.

Note:
Forkortelsen Recens, i Lemvighs kommentar betyder recensent, an
melder, kritiker.
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Morslands historiske Museum
oktober 1969 - oktober 1970
I det forløbne år er Morslands historiske Museum blevet udstyret
med yderligere en facilitet, idet den gamle fredede klosterbygning nu
foruden fjernvarme også er udstyret med elektricitet. Dette vil for
museet betyde uendeligt meget, idet almindelige besøg, specialudstil
linger og foredrag også kan finde sted i vinterhalvåret. I det nye
storamt vil et nærmere samarbejde museerne imellem nu blive ind
ledt, og heri vil vi med stor interesse deltage, ligesom det vil være
vort mål at få ansat en fast museumsinspektør ved vort museum.
Besøgene på museet i årets løb har ligget som tidligere, men det er
hævet over enhver tvivl, at dette tal kan bringes til stigning frem
over, ligesom den almindelige interesse for den selvejende institution
og altså et fælleseje for alle morsingboere kan højnes.
Ved den tidligere formand, dommer Baarks bortrejse er formands
posten overladt til direktør Arly Christensen, ligesom bestyrelsen er
suppleret med sparekassedirektør K. Veile, arkitekt E. Ravn samt
for Morsø Kommune Jens Bladt.
Arly Botved Christensen.
Morslands historiske Museums arkæologiske arbejde
Morslands historiske Museum har i sommeren 1970 foretaget sin
hidtil største arkæologiske undersøgelse. Undersøgelsen skete i nært
samarbejde med Viborg Amt, idet det drejede sig om en udpløjet
gravhøj, beliggende på en mark, hvis jord har tilhørt gårdejer Jens
Kr. Madsen, Erslev, men som nu er inddraget til den nye vejforlæg
ning syd om 0 . Jølby.
Højen krævedes af fredningsmyndighederne undersøgt, forinden
vejarbejdet kunne påbegyndes, og det blev overdraget Morslands
historiske Museum at foretage undersøgelsen.
Højen var ca. 17 m i diameter og har været omkranset af rand
sten, hvoraf de fleste i tidens løb er fjernet, men det sås tydeligt i
jordlagene, hvor de har stået. I højens centrum fandtes en grav, der
har været sat af planker. Disse var forlængst rådnet, men der var
brugt mange sten til at støtte plankerne med, og disse dannede en
tydelig grav. Gravens indhold af gravgods var kun en ildsten. Over
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graven fandtes et ca. 2-3 cm tykt, fedtet, sammenpresset lag, som
vi ikke var klar over hvad var. Vi gættede på, at graven havde væ
ret dækket med bark, men en senere laboratorieundersøgelse af lavet
godtgør, at det var tang. Graven var 2 m lang og 60 cm bred og
vendt i øst-vest. Graven må dateres til ældre bronzealder.
I højens sydside lige under pløjelaget fandtes rester af en brændtbensgrav. Ploven havde desværre taget det meste, men i den rest
af graven, der var tilbage, fandtes fragmenter af en bronzearmring.
Viborg Stifts museum stillede et 9 m højt fototårn til vores rådig
hed, herved fik vi et godt overblik over udgravningen og ikke mindst
lejlighed til at tage nogle gode fotografier.

Udsigt over udgravningsfeltet i Erslev.

Graven i Erslev.
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Hos gårdejer Kr. Thomsen, Bjergby, har museet undersøgt to små
grave, antagelig barnegrave, men her var intet gravgods og ingen
keramik, så en datering er ikke mulig. Derforuden har vi haft nogle
mindre undersøgelser.
Fra museets side vil vi gerne rette en tak til alle, der har givet
meddelelse om jordfundne oldtidslevn, og for interesse, hjælp og
imødekommenhed under vore undersøgelser.
P. C. O. Nørgaard.

Graven fra Aarup.
1. maj blev Morslands historiske Museum af Thisted Museum anmo
det om at undersøge et fund, der var blevet gjort hos gårdejer Kurt
Kjeldtoft, Aarup, V. Hanherred. Under markarbejdet havde ploven
ramt nogle sten, og da man begyndte at fjerne disse, blev man klar
over, at det var en oldtidsgrav, man stod overfor. Der gik besked til
Thisted Museum. Da vi ankom til stedet, var vi klar over, at det var
en grav af store dimensioner, sat af kæmpestore sten. Graven var
vendt øst-vest, indvendig var den over 2 m lang og 80 cm bred.
Nogle af stenen, graven var sat af, var over 90X90X30 cm og
meget besværlig at tage op, da graven var undersøgt.
Overgraven var der lagt et dække af flade cementsten( stenart
fra moleret). Disse dæksten var sunket ned i graven, og da de blev
fjernet fremkom der rester af et skelet, der var helt sammenpresset
af de nedsunkne dæksten. Gravens bund var også belagt med tynde
cementstensfliser. Da der ikke i graven fandtes våben, smykker eller
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keramik, er en datering meget vanskelig, men det må antages, at den
stammer fra slutningen af stenalderen eller begyndelsen af bronze
alderen.
P. C. O. Nørgaard.

Museet for Thy og V. Hanherred
Museet har i sommerens løb haft to særudstillinger, der hver strakte
sig over et par måneder: »Stine Kudsk« og »Voldsteder i Thy og
V. Hanherred«. Navnlig den første var godt besøgt. Stine Kudsk
var den sidste af en hel række af benbrudslæger, der har virket i
Thy. Den første var Laurids Badskær i Vang, som døde 1699. Han
var så berømt, at han endog blev kaldt til København for at udøve
sin kunst på Niels Juul. Efter Laurids Badskær fulgte Mads Laurid
sen Vang, hvis epitafium findes i Vang kirke. Hans elev, Niels Jep
sen, flyttede til Nors o. 1750, og fra da af var det mest der, det fore
gik. Først Niels Jepscns elev, Peder Christensen Kudsk, dernæst
dennes søn, Niels Kudsk, og som den sidste Niels Kudsks enke, Stine
Kudsk, der virkede som benbrudslæge fra 1849 til sin død 1897.
Hædersgæsten ved udstillingen var fru Mariane Munk Poulsen, Thi
sted, der som barn var blevet behandlet af Stine Kudsk og, skønt
hun på det tidspunkt var ganske lille, tydeligt havde bevaret erin
dringen om besøgene i Nors. Vi fandt hende i Stine Kudsks patient
protokol: Gmd. Jens Munks Datter Mariane. 2V2 Aar. Arup. 5.
Februar 1891. Højre Arm brækket.
Fra Harring-Stagstrup sygekasse fik vi tilsendt regnskab for året
1896 med en post for ekstraordinære udgifter på 29,12 kr. og en
tilføjelse: Thomas Sørensens Hustru laa under Lægebehandling hos
Stine Kusk for Benbrud 32 Dage. Hendes Ophold blev betalt med
91 Øre daglig.
Fra fru Johanne Leegaard, Skjoldborg, har museet fået en syma
skine. Den er fremstillet af en smed i Stagstrup som en prøve, før han
startede en seriefabrikation med indhuggede numre. Fru Leegaards
moder, Ane Katrine Larsen (gift Pedersen Wcyc), købte den i 1873
for 70 kr. og anvendte den under sit arbejde som omvandrende
syerske. Det sidste stykke, der blev syet på den, var fru Leegaards
ældste datters dåbskjole.
Museet har i øvrigt modtaget følgende genstande: Regnskabsbog
fra købmand Svarres forretning i Ydby for året 1885 (købmand
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Grønkicr), nivcllerapparat (Carl Lauritsen, Vestervig), uniformskasket
(plantør Gcleff, Lodbjerg), kokoppeindpodningsattest (læge Belter,
Hurup), mælkesuger og -samler (skolebestyrer M. Sindbæk, H jør
ring), skib i flaske( journalist Munk Pedersen), billede, tegnet af
Martinus Rørbye (Jack Eyber, U.S.A.), skrivetøj, som har tilhørt
J. P. Jacobsen (fru Anna Margrethe Bornerup, Sønderbakken), sofa
pude, syet ca. 1850 (sygeplejerske Kristine Kristensen), møntbox til
guldtikroner (guldsmed Henningsen), andagtsbog og skudsmålsbog
(fru Munk Poulsen), lysbilledpladcr for børn (Einar Nørbye), roefrøsåmaskine (Niels Iversen, Tved), dejtrug (gårdejer Haagaard), Sky
um), kopier af arkivalier (læge Roelsgaard, Bredal), regnskabs- og
forhandlingsprotokoller fra forskellige afholdsforeninger og skytte
kredse (Rasmus Smith), ligskjorte eller »ligkjortel« (fru Dahlgaard,
Skjoldborg), klassebillede fra Thisted Realskole 1927 (skolebetjent
Vagn Olesen), damehat (Poul Sørensen, Faartoftvej), handskeæske
(fru Bjerrcgaard), to trekantede roehakker (vejmand Johannes Thinggaard, Ginncrup), bogbinderpresse og sigte (Visby Jensen, Byvangen),
skøder, pantebreve o. a. fra Møllegaarden, Revbjerg, Vestervig (An
na Metha Gramstrup), servantestel af fajance (Jesper og Kirstine
Oddershede, Ostergaard, Kaastrup) og et lille reklamespejl (Per
Sørensen, Faartoftvej). Spejlet er rundt, 4-5 cm i diameter og har
følgende indskrift på bagsiden: Frederik J. Pedersen. Farveri og
Chem. Tøjrensning. Lager af hjemmevævede og finere Klædevarcr.
Kringeltorvct. Thisted. (Navnet Kringeltorv forsvandt i begyndel
sen af dette århundrede til fordel for det mere almindelige navn
Nytorv).
Besøgstallet har i halvåret 1. april-30. september 1970 været lige
så stort som det var i hele det foregående år. d.v.s. godt 2400.
S. G.

Thisted byhistoriske Arkiv
I den foregående årsberetning (se årbog 1969) er omtalt, hvad der
da var i arkivet, og hvilke arbejder, der var udført. Det skal ikke
gentages her, men suppleres med oplysninger om arkivets arbejde i
det år, der er gået siden.
Der er i dette år sket det skelsættende, at Thisted købstadskom
mune og de omliggende landkommuner er forenet, og det har med
ført en betydelig udvidelse af arkivets arbejdsområde. De tidligere
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landkommuners befolkning må også have krav på, at der indsamles
og registreres historisk kildemateriale, som vedrører disse dele af den
nye kommune, således at interesserede derfra også kan få historiske
oplysninger og vejledning ved studier. Dette arbejde er påbegyndt.
I personalhistorisk samling er registering af personer, der har boet
i Thisted fortsat på grundlag af folketællingerne 1834 og 1850 samt
af registre over afholdte skifter i Thisted siden 1710. For landsogne
nes vedkommende findes folketællingslister fra 1787, 1801, 1834 og
1845, og en registering af befolkningen på grundlag af kirkebøgerne
er påbegyndt. Allerede nu kan arkivet give personalhistoriske oplys
ninger fra flere af sognene, og flere har benyttet sig deraf.
Topografisk samling har for landsognenes vedkommende kopier
af matriklerne 1664 og 1688 og senere udgaver af den sidste. Des
uden findes en hartkornsspecifikation 1778, hvori alle ejendomme er
nævnt, og en hartkornsekstrakt 1820-1840, hvori ejendommene beteg
nes ved gammelt og nyt hartkorn. Det skulle da være muligt at
finde noget om de fleste landejendommes historie. Af de meget inter
essante markbøger fra opmålingen 1683 af hver bys marker har arki
vet kopier for Faartoft, Tilsted, Torsted, Tvorup og Vang.
Der er fremstillet en stor model af Thisted by på grundlag af
hovedbrandtaksationen 1761, hvori bygningernes beliggenhed, mål
og karakter er angivet, og der er udarbejdet et topografisk kartotek
over den gamle bys ejendomme, ordnet efter de nugældende gadeog husnumre med henvisning til ældre betegnelser, således at de fle
ste ejendommes historie kan følges tilbage til 1761. Registret omfat
ter også ældre gadenavne, som ikke mere er i brug.
I kortsamlingen findes nu også de såkaldte minorerede (formind
skede) matrikelkort over alle sogne på Mors og i Ty. De er vistnok
udført ca. 1850 og er af stor værdi for by- og gårdhistorie. Et par
interessante kort over Ty, tegnet af Peder Moldrup den yngre til
Vestervig Kloster, er anskaffet.
I erhvervs- og kulturhistorisk samling er registrering af personer,
der udover bestemte erhverv, fortsat sideløbende med personregistre
ringen. Dette arbejde har givet en del overraskelser. Det har fx. vist
sig, at der har været flere guldsmede end dem, man tidligere har
kendt til, og det samme gælder for de fleste erhverv.
En fotografisk afdeling er nu indrettet, og den har været meget
virksom. Der er foretaget en gennemfotografering af den indre bys
gader og af enkelte bygninger, fortrinsvis sådanne bygninger, der
stod for nedrivning, og gadepartier, som skulle undergå forandrin
ger. Der er fotograferet både i sort-hvidt og i farver (lysbilleder),
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og der er udført mange reproduktioner af gamle billeder, som vel
villigt er udlånt af private, der ønskede at beholde originalerne.
Billedsamlingen er i jævn og støt vækst. Vi har fra mange sider
modtaget interessante og værdifulde gamle billeder, og vi er også
begyndt at samle billeder fra landsognene her på egnen med det
sigte, at de kan indgå i et egnsarkiv. I alle tilfælde vil det have
værdi, at sådanne billeder bliver bevaret.
Samlingen omfatter for tiden godt 3000 billeder af personer, gadepartier, huse og landskaber samt billeder fra foreninger og institu
tioner. Hovedparten af billederne, ca. 2500, er fra Thisted og de
øvrige fra landsognene.
☆
Der indkommer iøvrigt stadig arkivalier såvel fra foreninger som
fra private. Fra landsognene har vi allerede modtaget meget, og vi
håber, at endnu flere vil sende os gamle dokumenter, der ikke læn
gere har praktisk betydning, og gamle billeder.
Arkivets samlinger er i det sidste år benyttet flittigt af besøgende,
der også har fået vejledning og hjælp ved studier. Desuden er mange
skriftlige og telefoniske henvendelser besvaret. Blandt dem, der har
benytte arkivet, har været en del videnskabsmænd og studerende,
der har søgt oplysninger til brug ved løsningen af specialopgaver.
Arkivet er som regel åbent for besøg tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 14-17.
C. Brunsgaard.
Torsten Balle.

Morsø lokalhistoriske Arkiv
Det er i dette efterår to år siden Nykøbing byhistoriske Arkiv opret
tedes, der i starten omfattede Nykøbing by, men senere ved kom
munesammenlægningen 1. april 1970 udvidedes til at omfatte hele
øen, hvis historie selvfølgelig i høj grad blander sig op i byens histo
rie. Man ændrede herefter arkivets navn til Morsø lokalhistoriske
Arkiv.
I det forløbne år har arkivet mødt velvilje og interesse hos befolk
ningen i by og på land, hvilket er kommet til udtryk i en stadig
strøm af gaver af mange slags. Fra arkivets tilvækstprotokel kan
således bl. a. nævnes: 25 velbevarede dokumenter fra årene 1767 til
1862 omfattende fæstebreve, gældsbreve, viclsesbrcve, købekontrak-
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ter .aftægtskontrakter, skøder, arveattester, pantcattcster, pantcobligationer, kokoppe-indpodningsattester.
Af andre gaver kan nævnes: 1 aktiebrev i A/S Morsø Strandbade,
Nykøbing, dateret den 18. februar 1898, 1 forhandlingsprotokol for
Nykøbing Oplysningsforening fra 1896 og en for Morsø Musikfor
ening af 1916, 1 firmahovedbog fra 1885, 1 svendebrev fra 1871,
skudsmålsbøger fra 1887, flere store billeder fra A/S N. A. Christen
sen & Co.s 40 og 50 års jubilæum i 1873 og 1903, 75 prospektkort
fra Nykøbing by, havn og omegn fra tidligere tid og meget mere.
Billedmaterialet indtager en betydelig plads i arkivet, idet man
allerede nu efter arkivets korte levetid råder over ca. 400 billeder,
og det tilføjes, at man i den allerseneste tid har erhvervet 200 fine,
gamle fotografiske billeder fra hele øen, og at man har mulighed
for på et senere tidspunkt yderligere at forøge samlingen fra den
pågældende.
Arkivets formål er, som tidligere oplyst, at indsamle, registrere og
nyttiggøre alt, hvad der findes af billeder og skriftligt materiale,
som giver oplysning om øen og dens befolkning i fortid og nutid, og
man håber, at beboerne stadigt ved at gennegå deres gamle papirer
og billeder må finde et og andet, som bør overføres til arkivet.
En af de mest presserende opgaver for Morsø lokalhistoriske Arkiv,
er at finde et velegnet lokale, idet det længe har været klart, at
pladsforholdene på Folkebiblioteket er blevet for trange, lokalet er
kun 2V2X3 m. Man kan simpelthen ikke fortsætte under disse for
hold, men man har naturligvis været taknemlige over at kunne
starte her.
Viggo Dinsen.
Hermann Nielsen.

HISTORISKE ARBØGER
FOR T H Y O G M ORS
UDGIVET AF
HISTORISK SAMFUND FOR THY OG MORS

X V III. B IN D
ÅRBØGER 1968-70
MED INDHOLDSFORTEGNELSE

K O M M IS S IO N :
D A N SK E BO G H AN D LERES K O M M ISSIO N SA N STA LT
NYROPSGADE 17 . KØBENHAVN V.

Indhold af 18. bind
Robert Svalgaard: Døde skibe, Thy og V. H a n h e rre d ..............
A. Gadegaard: Gaarde i Søndbjcrg sogn ......................................
Bent Søndergaard: En gammel morsingmålsordliste ..................
Anna Louise Alstrøm: Et drab i A alkjæ r......................................
C. M. C. Kvolsgaard: Landboliv på H an n æ s..............................
Jens Siggaard: Minder fra V o ru p ø r...................................... ..
H. Støvring-Nielsen: Familien Nørkjær fra H indsels..................
M. P. Ejerslev: Personnavne i Morsø N ørreherred......................
Anton Blaabjerg: Kjellergaard i T h o ru p ......................................
M. P. Ejcrslev: Gullerupgaard og G u lleru p ..................................
Vald. Henriksen: En voldsom forpagter ......................................
Jens Rolighed: Høravl i H an h e rred ..............................................
Torsten Balle: J. P. Jacobsens fødested ......................................
Robert Svalgaard: Briggen Industrie af T h iste d ..........................
Robert Svalgaard: Skonnertbriggen Ida af T h iste d ....................
Chr. Thomsen: Dagligt liv i Frøslev gi. sk o le ..............................
H. A. Riis-Olesen: Cornelia B ickers..............................................
M. P. Ejerslev: Hvem skal kaldes op? (Skallerup)......................
Poul Christensen: Edvcrt Olesen, degn i R æ r ..............................
Kr. Madsen: Tre gamle billeder (Agger) ......................................
Robert Svalgaard: Skibsfører Georg Brandi, Douglas Castle . . .
Ejvind Christensen: H. C. R iegels..................................................
Jens Rolighed: Landbrug og håndværk i Klim ca. 1900 ............
H. Støvring-Nielsen: Slægten Schytte på M o r s ..........................
C. H. Winther: Thyholmske provindsial Ord og U d tr y k ..........
Torsten Balle: Christen Koids slægt og hjem. Kold i Sdr. Felding. Billeder af Kold. Kold-minder på Thisted museum . . . .
Poul Christensen: Vigsø og krigen mod englænderne..................
H. A. Riis-Olesen: Fattigforsørgclse i V estervig..........................
Adolf Handrup: Ullerup fattiggård I I ..........................................
Ole P. Colding: Agerø gårdhistoric ..............................................
Poul Christensen: Per N itte n g ry n ..................................................
Kr. Madsen: Søndbjerg k ir k e ..........................................................
M. P. Ejerslev: En religiøs bevægelse i J ø rs b y ..............................
S. A. Bach: Gendarm på De vestindiske Ø e r ..............................
Knud Aagaard: Tybonitiske Ord og Talcmaader, med kommen
tar af Otto Lemvigh .....................................................................
Årbøgernes indhold 1956-1968 ......................................................

3
22
33
48
61
79
84
100
111
122
136
146
163
177
187
199
211
224
238
246
253
260
269
279
292
323
364
377
393
398
415
421
425
442
450
317

Regnskab for Historisk Samfund for Thisted Amt
1. april 1969 til 31. marts 1970
INDTÆGT
Beholdning fra forrige år ................................................... 12.763,14
Indg. kontingent: 1075 medl. à 10,00 kr......... 10.750,00
Indg. kontingentrestancer ..................................
240,00
Bidrag fra 26 sogneråd.......................................
685,00
Tilskud fra staten .............................................. 3.100,00
- Thisted a m t .....................................
500,00
- Thisted kom m une...........................
200,00
Gave fra privat .......................................s .........
200,00
Salg af årbøger ..................................................
450,00
Byhistorisk arkiv for særtryk ..........................
43,90
Indvundne r e n te r .................................................
795,00 16.963,90
” 29.727,04
UDGIFT
Trykning af årbogen ...........................................
Tryksager m. v.......................................................
Særtryk til fo rfa tte re ...........................................
Forfatterhonorarer ...............................................
Udgifter ved udsendelse ....................................
Medhjælp ved regnskab.......................................
Tilskud til museet ...............................................
Sammensi. af lokalhist. foreninger ..................
Årsmøde, generalf. og u d flu g t..........................
Annoncer, porto m. v...........................................

8.820,00
546,06
256,00
1.189,80
400,00
200,00
2.000,00
490,50
764,05
890,80

Beholdning til næste år .......................................................

15.557,21
14.169,83
29.727,04

STATUS
Beholdning af gamle årbøger, 820 å kr. 3,00 ..................
Beholdning ifølge driftsregnskab .......................................

2.460,00
14.169,83
16.629,83

Thistedy den 30. maj 1970.
Chr. Jensen, kasserer.
Regnskabet revideret og intet fundet at bemærke. Kassebeholdnin
gen var tilstede.
Thisted, den 2. juni 1970.
Chr. Søndergaard.

Kjeld Høyrup.

