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Minder fra det gamle Stenbjerg
Af JØRGEN PEDERSEN

H vor fåreflokkene var et led i fiskerhjemmenes økonomi,
og handelen f ra den gamle købmandsgård strakte
sig helt ned til havstokken.
ISKERLEJET STENBJERG, har i det sidste hundredår
undergået en stor forandring, både hvad byens ansigt
angår og dets nærmeste omegn.
Går vi disse hundredår tilbage i tiden, finder vi en be
skeden samling rønner, der vel svarer til halvdelen af de
beboelser der idag findes væsentlig placeret i byens øst
lige halvdel.
Går vi tilbage til 1880-90’erne, da var fiskeriet ret ube
tydeligt, set med nutidsøjne, idet det kun strakte sig over
forårs- og efterårsperioden, og da havet derfor ikke for
måede at give befolkningen det nødvendigste til livets
opretholdelse, blev indtægterne fra havet suppleret med
fåreavl og lidt landbrug.
Det kan således nævnes, at der omkring det tidspunkt
fandtes ca. 31 ejendomme med én ko eller flere, samt flere
hundre får, eller ca. en snes får til hver ejendom. Det såle
des ret betydelige indslag af husdyrhold kan tilskrives
flere omstændigheder, der kræver sin forklaring.
For det første er Stenbjerg, i modsætning til flere andre
vestkyst-fiskerlejer, lagt i et »grønt« område, med ikke
så helt dårligt jord, der i nogen grad skærmes af klitter
mod vest og nord, samt hede (nu skov) mod øst og syd.
For det andet har fra gammel tid og helt op til nutiden,
mange ejendomme egnsparceller i nabosognet N ørhaa-
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enge, hvor man bjergede den væsentlige del af foderet til
køer og får, og endelig lå der et vidtstrakt bælte, bestå
ende af tusinder tdr. land af klitter og heder omkring
fiskerbyen. På disse arealer græssede fåreflokkene frit året
rundt, og de var egentlig kun hjemme, når vinteren satte
ind, og der ingen mulighed var for de uhyre nøjsomme
klitfår for at finde føden.
Det eneste problem disse klitfår gav deres ejere, var når
de ved forårs- og sommertide, kunne vejre rugagrene og
de grønne marker inden i det mere fede bondeland. Skete
det - og det gjorde det desværre jævnligt, at der til fisker
lejet kom ekspresbud om, at nu var de og de ejeres får
»taget i hus« som det hed, og omgående måtte hentes, mod
erlæggelse af så og så mange mark i gebyr for svie og
smerte.
Hvordan man fandt frem til de pågældende fårs ejere,
var ikke vanskeligt, idet alle havde mærkede får, et sær
ligt klip i øret, og altid et bomærke som f. eks.: A. B. eller
noget helt andet repræsenterende ejermandens for- og
bagnavn. Det samme kunne meget vel være dyrt for ejeren
af et får, der netop kunne være med lam på det kritiske
tidspunkt, hvis en glubsk hund kom efter den - det kunne
koste lammet. Men fristelsen var givet stor for fåreflok
kene. Duften fra det grønne græs der med forårsbrisen
blev båret ud over heder og klitter, hvor der kun fandtes
kummerlig føde, man forstår at det trak mere end fåret
modstod.
Hænde kunne det også at en hård vinter satte ind med
snestorm, da drog samtlige fåreejere af hus, ud på dag
lange redningstogter i de vildsomme og uvejsomme klit
ter, for at oplede fårene, der gerne stillede sig i flok i læ
af en skrænt, og alt som sneen føg, kunne de blive næsten
usynlige med undtagelse af det hul de åndede igennem.
N år man så i fællesskab havde haft heldet med, gik det
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glad hjemover, og mødet var hjerteligt med sikkerhed for
godbidder til både mennesker og dyr.
Fåret var et vigtigt led i økonomien. Af dens talg støb
tes lys, dens kød blev enten spist i husholdningen eller
solgt. Ulden blev kartet og spundet og blev »gjort« til
strømper, undertøj og gangtøj - og man magtede det hele
selv. Den der engang har set lammene og enkelte får blive
samlet i fiskerlejet til salg, ved at handelsmanden ikke
kørte bort med dem uden tårer — lammene brægede vildt
efter deres mødre og børnene havde det samme besvær
med at slippe de små. Men det var penge der tiltrængtes i
fiskerlejet, og dette gav ingen plads for sentimentalitet.
Møllen i havsognet.
Den der idag østfra kører til Stenbjerg gennem den
dejlige klitplantage, der er blevet en pryd for egnen, aner
ikke, at der et stenkast sydøst fra kroen, har stået en af
de største og smukkeste vindmøller Thyland har haft. Det
var en af de hollandske møller, der ragede så højt op, at
jeg har hørt fortalt, at fiskerne brugte den til »sædding«,
når de var på havet. Man vil måske mene, at det var et
mærkeligt sted at opføre en mølle, men en kendsgerning
er det, at netop til denne mølle, blev der kørt i tusindvis
af tønder korn igennem årene, dels fra oplandet Nørhaa,
Istrup og andre steder fra. Tungtlæssede vogne kørte op
til møllen og staldede ind i den nærliggende kro - og
havde man ingen heste, da skete det også at man i de
tider var karl for at bære en tønde korn gennem klitterne
til Stenbjerg mølle.
Og var det småt med korn til kværnen, behøvede vin
gerne ikke af den grund at hvile. De mange sejlskibe der
forliste på kysten, og af hvis tømmer flertallet af huse og
gårde var opført i miles omkreds, var et godt supplement
til møllens drift og økonomi.
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Stenbjerg mølle stod til nogle år ind i vort århundrede,
og blev da nedbrudt og solgt på forstrandsauktion.
Møllens sidste ejer var Niels Taabel, der var tilflyttet
byen fra Hanstholm. Sammen med mølleriet drev han en
lille god ejendom der lå i den nordlige bydel, og var fra
et husmandssted, hvis tidligere ejer hed Per Østergaard,
også en tilflytter. Jeg mindes endnu det gamle »sted«, der
havde een af fiskerlejets få »kalgor’er«, med hyld der
duftede herligt, og endnu giver mig associationer, når hyl
den blomstrer. Mølleren, Niels Taabel, og hans lille trive
lige kone, Dorthe, var vi børn glade for. Der ventede os
gerne et godbid, når vi hentede mælk i møllen.
Jeg har dog engang oplevet at se den ellers så rolige
møller for alvor blive vred. H an kom agende sindig og
støt »po æ vas« hjemad med den gule velnærede russer for
vognen. Selv lå han magelig tilbageslængt oven på et lag
grønt. Syd fra kom en i de tider ret så sjældne motorcyk
lister — . Den gule blev bange og rejste sig på bagbenene hvad mølleren også gjorde, og i det motormanden ikke
var tilsinds at standse op, som skik var, så hævede møl
leren pisken, der hvinede i et velment drag over den for
vorpne synders ryg. Det skete i motorismens barndom, da
et hestekøretøj havde retten på sin side. Da imidlertid
gårdene i oplandet selv fik husmøller mistede den gamle
mølle ved havet sin betydning.
Den gamle købmandsgård.
To andre bygninger der i datiden i høj grad vedkom
fiskerlejets beboeres dagligliv, var den gamle købmands
gård og kroen. Ejeren af købmandsgården eller butikken
som den daglig benævntes, var en mand ved navn af Fugl,
der slet og ret gik under navnet »Æ fowl« - iøvrigt en
særdeles driftig mand, der efter afståelse af købmands
handelen i 1875, siges at være flyttet til Søvang teglværk,
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T il venstre Stenbjerg kobmandsgaard

men herom kendes dog intet med sikkerhed. Den næste
ejer af forretningen var handelsbetjent (som det da kald
tes) Anders Jensen, der var fra Vestervigegnen, og havde
tjent »Æ fowl« i et par år forinden. H an var købmand af
den gamle skole, dygtig til at tjene penge, og som fiskerne
sagde det, god til at passe på dem. Derfor kunne han da
også da alderen meldte sig, rejse fra Stenbjerg som en hol
den mand sammen med hustruen, der var fra Nørhaa. De
boede deres sidste år i Thisted. Da Anders Jensen overtog
den gamle butik, var han alene på pladsen. H an havde
ikke blot fiskerlejet som kunde, men også fra omegnen,
således havde han betydelig handel både fra Vorupør,
Istrup, Nørhaa og Lyngby. Den, der mindes hans butik,
ved, at der var noget på hylderne af alle arter, lige fra
kultjære og selvfølgelig alt i fiskeredskaber, som kroge,
liner og tovværk, andre hylder bugnede af bomuldstøjer,
klæde m. m. m. Desuden forhandledes der uld og tran,
tømmer o. lign. Kort sagt, hvad Anders Jensen ikke havde
fingrene med i var ingeting værd.
Men lad os aflægge et besøg i den gamle butik en lørdag
aften, hvor der var åbent til kl. 11. Vi står i et stort
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lokale, der er oplyst af 3-4 store petroleumslamper, der er
ophængt over de to lange diske, der er opstillet vinkelret
på hinanden. Dene ene repræsenterende kolonial, den an
den manufaktur. I samtlige vinduer og under loftet er op
hængt diverse ting, lige fra køkkengrej til hængelamper,
kogrimer og musefælder. På den anden side mod vest,
står en gammel skibsbænk fyldt med tovruller, så der in
gen plads er til fiskerne, derfor sidder de på tovrullerne mageligt henslængt, for er der noget en fisker skatter, så
er det at anbringe sig mageligst muligt en lørdag aften.
Nogle unge fiskere har taget manufakturdisken i brug
til samme formål, men nu er der kunder og så er det om
at komme ned, for nok er Ajs Jensen en gjæw mand - men
der er grænser - og det ved ungdommen alt om.
Der er summen af snak, drenge og hunde der slås - og
meget mere. Det er som overmål af kræfter må prøves på
denne lørdag aften.
Det var i de tider en ganske almindelig skik, at kun
derne fik en snaps og en skrå som velkomst, for derefter
at gå over til det egentlige ærinde - handelen. Selvfølgelig
var jo pengene få, men for ti kroner kunne man også købe
alt det der kunne bæres hjem i en rygkurv. Ti kroner var
mange penge, og ofte kom kladden på disken, og et navn
blev skrevet for så og så mange kroner til de mange andre
der i forvejen stod - og der gik ikke mange år inden An
ders Jensen havde en solid aktie i de fleste af de mange
kunder, der kom i hans b u tik ------ .
Som nu lørdagaftenen gik, blev røgen så tæt i butikken,
at der kunne skæres skiver af den. Men det var en fast
regel, at butikken ikke blev lukket før farver Nielsen fra
Morup mølle var arriveret. Til ham leverede man garn,
enten til farvning eller vævning. Allerede da havde An
ders Jensen trukket sig tilbage til det lille kontor, der lå
mellem butikken og privaten. H an sad ikke ved skrive-
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bordet, men stod ved en pult til sine sidste år med den
dystre tykke hovedbog foran sig. Deri var samtlige byens
borgere tegnet op, og han vidste på en prik, hvad hver
fisker var værd i kroner og ører. Nu og da skuede han
under de buskede bryn ud af et lille firkantet rude, der
var i skillevæggen, for at erkyndige sig om alt nu gik som
det skulle.
Først efter at farveren havde afsluttet sine forretnin
ger og karlen var hjemvendt fra Snedsted st. med et tungt
læs varer, pustede æ kjømand lamperne ud og anbragte en
solid jernstang for døren.
Men kroen, der var nabo, var endnu ikke gået til ro,
og møllens vinger gik rundt for en frisk sydvestlig brise,
der kom ude fra havet.
Købmanden også fiskeopkøber.
I Anders Jensens velmagtsdage, og før de Stenbjerg
fiskere fik forståelsen af at slutte sig sammen om afsæt
ning af deres fangster, var det naturligt, at æ kjømand
også her kom ind i billedet som opkøber af fisk. - Der
fiskedes helt godt ved Stenbjerg selv med de relativt små
sejlbåde, og i de tider var der masser af fisk under kysten.
Sammen med en mand fra Husby, der hed Kræn Weje,
allierede Anders Jensen sig, og de to mødte op på stranden
hver dag det var havvejr. Der var ingen som helst yder
ligere konkurrence, og det kan derfor siges, at de to
opkøbere havde lejets fiskere i deres hule hånd, hvad der
jo ikke var egnet til at påvirke priserne i opadgående
retning.
Bådelagene, fem-seks mand i hver båd, kom ind med
deres ofte store fangster af torsk og kuller, som de bar op
på stranden, idet der ingen pakhuse da fandtes, og an
bragte fisken i store tremmebænke, der var anbragt til
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dette brug. Ved disse bænke, på åben strand, stod da
fiskerkoner, jeg mindes endnu deres ansigter, og rensede
fisken, et arbejde der ofte, når bådene kom sent ind,
kunne trække ud til midt om natten. Sceneriet var oplyst
af nødtørftig belysning i form af flagermuslygter - mens
ofte ved vintertid sne- og sandfog jog hen over den frosne
strand. For arbejdet fik disse kvinder kun nogle få øre
pr. snes rensede fisk, samt den lever der var i fisken.
Senere kom så den nådige forårssol, der forvandlede
leveren til tran, der også fandt vej til den gamle butiks
rummelige pakhuse. Efter at fisken, torsk og kuller, så
var slagtet på stranden og renset i havvand, som der altid
var nok af, blev den eksportbestemte del nedpakket i pilekurve, idet trækassen på det tidspunkt ikke var kendt.
Senere kørtes fisken til Snedsted st. efter at den var star
tet i 1882. En stor del blev sendt til Tyskland med Altona
og Eckernførde som bestemmelsessted.
I de tider var der mange »stoppedage« for fiskerne, dels

Stenbjerg — Redningsbåden kores hjem ( Foto K. Skiid bauge)
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de som Vorherre skabte, med dårligt vejr og uvorent hav
- og så de som Anders Jensen og Kræn Weje dekreterede,
for at holde priserne på fisken længst nede.
Det skal siges til deres fordel, at de store priser på fisk
vel sjælden kom dem selv i hænde, og det er vel menne
skeligt, at man i handel og vandel også benyttede sig af
den manglende konkurrence på stedet - og nogen mod
vægt havde datidens fisker ikke. Dagens priser lå omkring
de 35 øre for snesen af kuller af første sortering, der da
skulle veje 5 pund st., ellers en lavere pris. Omtrent den
samme pris for torsken, der så måtte veje 8 pund st., og
vejede den ikke det, så måtte der 2 til for at udgøre een.
En ændring heri skete i 90-erne, da en handelsmand fra
Vorupør ved navn Knud Jensen, kom og bød på fisken på
Stenbjerg strand. Først var fiskerne ret skeptiske, men
senere fandt de at den nye form for salg var den bedste.
Men det varede noget endnu før Anders Jensens tag om
fiskeriet sagtnede - og det hændte nu og da, når bådene
kom hjem med store fangster flere dage i træk, at der
pludseligt kunne blive sagt stop for videre modtagelse,
med den forklaring, at markederne mod syd var over
fyldt. Efter lang parlamenteren gik dog opkøberne ind
på, ud af fangsterne at udtage de allerbedste kuller og
torsk til en favørpris — for som de sagde, at hjælpe fi
skerne. Disse tilstande ændredes naturligvis med årene, og
fiskehandelen blev mere konkurrencebetonet, nye han
delsfolk kom til, flere på samme plads, og for Stenbjerg
kan nævnes Mikkel Jensen, E. Chr. Jensen og Poul Jensen.
Den sidste i rækken af fiskehandlere var den kendte
Vorupør-eksportør, Jens Munk Madsen, der omkring ty
verne havde forretninger i hvert fiskerleje på thykysten.
Siden samlede såvel de Stenbjerg-fiskere som på andre
pladser sig i eksportforeninger og ansatte en bestyrer
for sig.
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Et godt minde om byens købmand.
N år der nu her i denne artikel er givet et billede af den
gamle købmand, der måske kan forlede læseren til at vur
dere ham som en hård mand, da var det nu slet ikke til
fældet. H an og hans samtid levede i en tid, hvor det var
småt med penge - men kredit var Anders Jensen ikke
bange for at give, selv der hvor gælden tårnede sig op i
relation som den gældbundne tjener. Så er det sagt også, at
han havde svært ved at sige nej.
Tænker man tilbage på den gamle købmand, da ser
man ham som lige med sin tid, og meget ofte som den
mand, der i utroligt fattige tider viste vilje til at hjælpe
de små over de værste rystelser ved kreditgivning, når alle
sunde ellers var lukket. Hans tiltro til fiskerne blev ikke
gjort til skamme, for da han i 1917 rejste fra byen, da var
de magre års gæld betalt, og man kunne takke hinanden
for en epoke der var afsluttet.
En anden m arkant skikkelse i datidens Stenbjerg var
kromanden Peder Pedersen, i daglig tale hed han Pæ
Pesen - der drev sin forretning efter datidens skik og
brug, og hvad angik spiritussen, da var den jo ikke endnu
nået at komme i miskredit. I de tider var det ingen skam
at krumme armen og heller ingen tort forbundet med ikke
at kunne gå efter en streg. Bilernes tid var ikke inde
endnu, ligesom spirituspromillen ikke var opfunden.
I de dage hørte fisk og brændevin til det daglige brød,
at dette mistrøstige billede forandredes i heldig retning,
kan tilskrives den åndelige vækkelse, der i 90-erne gik hen
over vestkysten - og så iøvrigt en fremadskridende oplys
ning. Men samme kromand, P. Pedersen, var iøvrigt den
mand der opfandt tagpappet og fik patent på samme. H erfra hentede senere den kendte lærer og folketings
mand, J. Munk Poulsen, sin hustru, Maren, fra Stenbjerg
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kro, og en søn af ægteparret, P. Munk Poulsen, blev skole
inspektør og borgmester i Herning.
Senere afhændedes kroen til A. C. Jensen, der var ugift
og var fra Nørhaa. H an var iøvrigt i en årrække formand
for Nørhaa-Stenbjerg sogneråd. Sammen med kroen drev
han indtil sin død en mindre købmandshandel. Da gik
spiritusbevillingen fra den gamle kro, og en ildebrand
ødelagde den delvis. Senere er dog kroen genopført og
gået tilbage i den forrige slægts eje, idet dens nuværende
ejer er kromand P. Pedersens datterdatters søn, P. Kaas
Ishøj.
Jeg skal ved senere lejlighed skrive en artikel om fol
ketingsmand J. Munk-Poulsens store betydning - ikke
blot for Vorupør, men for hele Vestkysten.
Stenbjerg fik sin kirke i 1894.
På mere end en måde blev 90-erne en god tid for Sten
bjerg fiskerleje. Før den tid havde byen således ingen kir
ke, og man var henvist til at få de kirkelige handlinger
foretaget i nabosognet Nørhaa, der ligger ca. 6 km inde
i landet. I 1894 fik så Stenbjerg sin lille smukke rødstens
kirke, hvilket var til stor glæde, og i samme forbindelse
kan det nævnes, at missionshuset først blev opført i 1908.
Det daværende missionshus i Sdr. Vorupør blev benyttet
indtil da.
I 1895 kom redningsstationen til byen, der i første
række betød, at lejets fiskere i deres små kystbåde kunne
forvente hjælp under landing i uroligt vejr og hav - lige
som det betød en økonomisk støtte både direkte til de
ansatte som byen iøvrigt.
Samme år opkøbte staten de store hede- og klitarealer
øst og syd for Stenbjerg. De første træer blev plantet i
»Stenbjerg Klitplantage«, og er siden blevet til det smuk
ke bælte, der omkranser fiskerbyen, og gør den til en af
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de smukkeste af kystbyerne. Nok mistede det gamle Sten
bjerg dereved hovedparten af fåreholdet, men plantør
Ebeling formåede til gengæld at give fiskerlejet et smuk
kere ansigt i stedet - og viste hermed, at bjergfyrren og
granen, trods sand og kun sand, havgus og vestenstorm,
udmærket får fodfæste i havets nærhed.
Motoren i fiskeriets tjeneste.
Ved indgangen til vort århundrede kom motoren ind i
fiskeriet, og kom til at betyde intet mindre end en revolu
tion. Den sejlende, åretrukne havbåd gled ud af billedet
og den motordrevne blev taget i brug. Dette betød langt
større sikkerhed til søs, og ikke mindre under landing på
åben kyst. Men det betød tillige at fiskeren kunne gå læn
gere ud for at opsøge fangster på bedre fiskepladser. Man
fik opført fiskepakhuse og senere ishuse, og nu udvidedes
markederne til ikke blot at omfatte Tyskland, men også
England. De første bådmotorer, der kom frem, var fra
fabriker som Kramper, Dan og Houmøller - det var med
glødehoved, små, med et par HK, og enten var de altfor
villige og løbske eller de slet ikke ville røre sig af stedet.
Måske var det manglende kendskab også fra fiskerne side
til mekanikken. Til gengæld lærte han, vel som ingen an
den, at blive dus med sin motor.
De ældre fiskere mente - trods a lt- at farten kunne
ligge i overkanten, særlig når redskaber skulle sættes eller
tages, og der fortælles, at der blev bødet herpå ved at
hænge en riskurv ud på hver side af fartøjet.
Al begyndelse er svær, men motoren blev siden fiskerens
ven i storm og i stille. I kystbåden var den fra første færd
på et par HK , mens den i dag er på 60-70 HK, og m. h. t.
fartøjstonnagen er der sket en lignende udvikling fra før
på 3-5 tons til nu ca. 14 tons.
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Og kystbådene blev brugt fra den åbne kyst i en grad,
der ikke giver kutterflåden fra vestkysthavnene noget
efter. Var stoksøerne end i overkanten af det som selv
fiskere fra kysten fandt tilladeligt at gå på havet med,
så blev der ført et varpanker, hvilket skete på den måde,
at en pram blev bemandet med tre fiskere og ankeret lagt
ombord, der var forbundet med en trosse ind til selve
kystbåden. Prammen roedes med kraftige åretag af prø
vede fiskere ud, hvor den blev kastet på dybere vand,
hvorefter pram og mandskab returnerede ind på stranden.
Trossen blev derefter anbragt i »klydsen«, i kystbådens
forstavn, og efter at bådkølen er gledet ned af den sidst
anbragte rulle, haledes den ud gennem de svære stoksøer
af to-tre mænd, der siddende på dækket, ofte i vand til op
over hovedet, ud til ankerstedet, hvor denne blev hevet
op, og motoren gav propellen kraft og omdrejninger.
Som effektivisering af fiskeriet udviklede sig, og det
blev nødvendigt at gå længere til havs for at få lønnende
fangst, blev tid efter anden disse kystbåde så store, at de
oversteg fiskernes fysik, og det håndtrukne ophalingsspil
magtede ikke længere opgaven. Da indtraf det kritiske
tidspunkt, som ingen fisker så en løsning på. Den kom dog
i skikkelse af det elektriske ophalingsspil, opfundet af
den daværende formand for Vestjydsk Fiskeriforening,
direktør Claus Sørensen, Esbjerg. Det første af en lang
række spil blev opført ved Nørre Vorupør i 1942 og
senere ved samtlige lejer på den åbne kyst, med tilskud til
driften af staten. Dette tekniske ophalingsspil reddede
kystfiskeriet fra at stagnere - indtil Hanstholm havn blev
en kendsgerning.
Den lange vandring mod lyset.
Allerede i 90-erne søgte fremsynede fiskere på Thykysten, og andre med tilknytning til fiskeriet - en ledende
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kraft var her som i så meget andet - daværende lærer og
senere folketingsmand, J. Munk-Poulsen, Vorupør, staten
om bygning af en havn på Thykysten. Vi kender havnens
udvikling. Den blev vedtaget ved lov så tidligt som i
1917 - for først at blive indviet i 1967 af kong Frederik.
Alle de mellemliggende data springes der over ved denne
lejlighed. Men det må ikke skjules, at det var en stor dag
for den åbne kysts fiskerbefolkning, der da havde været
godt et halvthundrede år om at se ønsket om forbedrede
livs- og erhvervsvilkår opfyldt.
Om fiskerihavnen Hanstholm er der ingen tvivl. Det
første år lå omsætningen på ca. 10 mill. kr. Dens omsæt
ning lå tre år efter på 60 mill. kr. Derudover ligger eksport
havnen og venter, og forhåbentligt med lige så rige mu
ligheder, til gavn for en hidtil glemt landsdel.
Flertallet af kystfiskerne er allerede sejlet ind i den nye
havn, og der vil kun gå få år inden resten følger. Det er
nemlig en udvikling der ikke lader sig standse - en ud
vikling som fiskeren selv har fremtvunget, og er lykkelig
over er gennemført.
Kystvejen, der blev anlagt i forbindelse med havnen,
er et kapitel for sig, og som det var tilfældet med havnen,
var der også udtalt modstand imod denne vej. Men den
ligger der som en turistattraktion af klasse - fra Klit
møller til Hanstholm fører den igennem vildtreservatet
nær havet. At den som frygtet skulle blive til skade for
vildtreservatet, er der intet der tyder på - men vejen er og det var dens argumentation - en glimrende forbindel
sesåre mellem thykystens fiskerlejer, så fiskerne hurtigt
kan nå havnen, men blive boende i deres respektive fisker
lejer.
Om Stenbjergs fremtid vil det ikke være vanskeligt at
spå. Den vil - som de andre thylandske kystbyer - blive
liggende, hvor de ligger, som perler på en snor, trækkende
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fremmede til vor friske strand, fra inden- og udenlandske
storbyer. Hanstholm havn er en realitet, en ny epoke er
indledt - og kystfiskeriet er snart historie. I det korte rids,
der her af givet af et enkelt fiskerleje, hvor jeg selv har
rod, findes der ingen fisker angivet, og det er med vilje.
Stenbjerg fiskerleje har haft mange dygtige fiskere, helt
op til vore dage, og at pille enkelte ud nænner jeg ikke.
For mig var flertallet betydelige profiler, på strand og
hav, øvet i savn og de gamle i kår så små, at vor gene
ration ikke kan gøre sig tanke om det. Her, som i andre
kystbyer, var det havet, den milde giver og hårde revser,
der formede en hårdfør slægt, hvis fremtid stadig er havet.

Fattigdommen i det fattige
Agger for 200 år siden
Ved VIGGO JOSEPHSEN

OM DET ER NÆVNT i H. A. Riis-Olesens interessante

S

optegnelser i den forrige årbog (1970) om fattigfor
sørgelse i Vestervig, kom der i 1708 en forordning om,
hvordan man i sognene skulle forholde sig over for de
fattigste medborgere, og H. A. Riis-Olesen fortalte om et
par spegede sager fra 1803 og senere. Af et kig i VestervigAgger sogns fattigprotokol fra 1756 og årene op til 1800tallet kunne jeg med den givne foranledning fristes til at
gøre nogle uddrag om fattigvæsnet i dette fattige sogn
for et par hundrede år siden.
Protokollen fortæller, at præsten og hans fire »med
hjælpere« blandt de »vittigste og bedste« sognemænd i
Agger op til julen i 1756 holdt et møde med sognets
beboere »samt og de fattige, som kunne betragtes træn
gende til almisse«. Præsten var Anders Westehof Albertsen Winding (1722-68), som efterfulgtes af (sønnen?)
Jens Philip Winding, og medhjælperne var Niels Bak og
Mikkel Sørensen af Vester Agger, Povl Tisted af Øster
Agger og Joseph Jensen på Toft. (Det vil måske huskes,
at Agger sogn endnu på denne tid bestod af syv »byer«,
Røn, Toft, Øster Agger, Vester Agger, Sønder Aalum,
Nørre Aalum og Nabe, hvoraf Nabe dog sang på sit sidste
vers og forsvandt helt ud af billedet i 1775. Toft holdt
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stand indtil den store stormflod i 1825).
Blandt alle de fattige i Agger sogn fandt fattigkommis
sionen den 9. december 1756 ud af, at der var 12, som
måtte have almisse. Fra ældre tid synes der at have været
kun seks »portioner« til rådighed, så ingen kunne få en hel.
Følgende 12 Agger-boere fik tilkendt almisser ved den
ne lejlighed:
1. Søfren Pedersen paa Nabe, som har tarmbrud og
kand intet arbeide . . . . V2 portion.
2. Mads Josephsen, ibid., gl. og utienlig til arbeid med
70 år . . . . V2 portion.
Vesteragger.
3. Joseph Nørs enke til trende børn, den ene 1 daatter
Johanne 4 aar, den anden 1 daatter Karen 6 aar, nock 1
daatter 10 aar . . . . V2 portion.
4. Chresten Jensen Nabe, som har flad i benene . . . .
3/8 portion.
5. Jep Degns enke 70 aar . . . . V4 portion.
Østeragger.
6. Mette Røn, værkbruden og vanvittig . . . . V2 por
tion.
Sønder Aallum.
7. Jens Præst til 1 daatter 10 aar, 1 søn Anders 7 aar,
1 ditto Søfren 6 aar og 1 pigebarn IV2 aar . . . . Vs por
tion.
8. til Peder Willadtzens barn Søfren IV2 aar hos ditto
Jens Præst . . . . 3A portion.
9. Den Dumme hos Maren W illadtzdatter . . . . V2 por
tion.
10. Chresten Vinters enke 70 aar gi..........V2 portion.
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11. Søfren Jensens enke til 2 børn, dend ældste 6 aar
. . . . V2 portion.
12. Villadtz højlands kone som er værkbruden . . . . V4
portion.
Summa 55/s portioner.
Efter denne liste står der i den gamle protokol:
»Dernest blef Ligningen sat og giort ofver hver Sognets
Beboer og det udi Penge, siden Sognet bestaar i bare
Huuse uden H artkorn og Sæd.«
Og så følger navnene på de 123 sognefolk, som blev
lignet. 18 af dem var ikke i stand til at give noget og står
på listen med 0 eller intet. Af resten, 33 i Vester Agger,
23 i Røn, 22 i Sønder Aalum ( + fem mod 0), 20 i Øster
Agger ( + otte med 0), seks i N ørre Aalum og seks i Toft.
Af de 105 betalende husstande skulle kun en enkelt,
nemlig præstens medhjælper Mikkel Sørensen i Vester
Agger, af med 1 mark og 6 skilling, tre skulle betale 1
mark og 4 skilling, 29, 27 og 31 henholdsvis 1 mark, 12
skilling og 8 skilling. En enkelt blev sat til 10 skilling, en
til 6 skilling og de 11 sidste kunne afse 4 skilling.
Det ser ud til at en hel portion fattighjælp ved denne
lejlighed kan opgøres til 2 rigsdaler, så de fattige, der
måtte nøjes med en kvart portion, skulle altså klare sig
med 3 mark.
Af et senere notat i fattigprotokollen - i 1767 - frem
går det, at i Agger sogn var den årlige fattighjælps-portion på 3 rigsdaler, 3 mark og 2 skilling + en melration
på 1 tønde, 7 skæpper og 1 fjerding, altså for sognet i alt
11 rigsdaler, 5 mark og 6 skilling + 11 tønder, 3 skæp
per og 2 fjerding mel, hvortil Vestervig Kloster lagde 6
rigsdaler og 4 mark + 10 tønder mel. Aggerboerne måtte
betale deres tribut til de fattigste i fire eller to terminer,
nemlig til kyndelmisse, pinsedag, bartholomeidag og mor-
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tensdag eller »en halv portion til sommertid og en kvart
portion til påske og bartholomei«.
De fattige.
Ved senere notater i fattigprotokollen, sammenholdt
med kirkebogen, kan man finde frem til at
1. Søren Pedersen på Nabe, som i 1756 »har tarmbrud
og kan intet arbeide«, får en ekstra kvart portion i 1759,
nemlig det halve af Mette Røns i Øster Agger, der da
afgår ved døden, og yderligere i/s portion i 1762, en del
af Christen Vinters enkes efterladte halve portion, men
han dør i oktober 1763, 82 år gammel. H an ses ikke at
have været gift.
2. Mads Josephsen på Nabe, der i 1756 er enkemand
uden børn, får den anden halvdel af Mette Røns part i
1759, men dør året efter, 75 år.
3. Joseph Nørs enke i Vester Agger, der hedder Karen
Christensdatter og er 39 år i 1756, var Joseph Pedersen
Nørs anden kone. H an var død 1753, kun 44 år gammel.
De havde da fem børn, men sønnen Christen døde to år
efter faderen, hvorefter Karen Christensdatter sad tilbage
med fire døtre. Den ældste, Maren, der i 1756 er 13 år,
er antagelig borte fra hjemmet i tjeneste hos en nabo,
måske - hun bliver gift i 1772 - og de »trende små børn«,
som protokollen nævner, er Uns Josephsdatter på 11 år,
Karen på seks år og Johanne på tre (protokollen siger 10,
6 og 4). Moderen Karen Christensdatter får en ekstra halv
portion i 1765, men hun dør samme år, 48 år gammel.
4. Christen Jensen Nabe i Vester Agger, som »har flad
i benene«(?), er i 1756 82 år og enkemand siden 1737,
da hans kone Maren Jensdatter døde, 69 år gammel. De
havde ingen børn, så den gamle syge enkemand har ikke
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haft store chancer for at skaffe sig det tørre brød uden
hjælp fra sognefolkene.
5. Jep Degns enke i Vester Agger hed Mette Jensdatter,
var som det siges 70 år og havde været enke efter Jep
Jensen Degn i ni år. De blev gift i 1720 og fik tre børn,
der alle døde som små. Jep Degn havde i sit første ægte
skab også tre børn, hvoraf kun Christen Jensen, født i
1713, overlevede de første barneår. Mette Jensdatter lever
efter 1756 endnu i seks år og dør 1762, 82 år gammel.
6. Mette Røn i Øster Agger, »værkbruden og vanvit
tig«, har jeg ikke kunnet finde andet om i annalerne,
end at hun døde tre år senere. Om hun var ung eller gam
mel og hvordan hun var blevet værkbruden og vanvittig,
kan jeg ikke sige noget om.
7. og 8. Jens Andersen Præst i Sønder Aalum og hans
kone Cidsel Christensdatter var i 1756 henholdsvis 51 og
46 år. For 10 år siden var de flyttet fra Vester Agger til
Sønder Aalum - om hav og storm havde ødelagt deres
gamle hjem eller grunden var en anden, kan jeg ikke sige.
De havde fået ni børn, hvoraf tre døde som små. De to
ældste, Maren, 20 år, og Christen, 17 år, nævnes naturligt
nok ikke i fattigprotokollen, og den 10-årige datter, som
nævnes, er Anna, som er 14 år, Anders, der er 10 (ikke
syv), Søren, ni år (ikke seks), og Karen, tre år (ikke I V 2 ,
som der står i protokollen). I 1759, tre år senere, bliver
Jens Præst enkemand, og han dør 1765. Den yngste dat
ter, Karen, er da 11 år, mens søster Anna er 18 og vel
har måttet klare dagen og vejen for sine små søskende og
yderligere for Peder Villadsens søn Søren, den I V 2 år
gamle plejebror, som i 1756 fik tilkendt 3A portion i fat
tighjælp.
Den lille Søren Pedersen var året i forvejen blevet mo
derløs, da Peder Villadsens anden hustru, Giørre Sørens
datter døde, 38 år gammel. Hun havde fået fem børn,
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hvoraf de to døde som små. Sørens to søskende var Jo
hanne, der i 1756 var 15 år (og blev gift 1773), og Villads,
der var otte år og døde som 22-årig, to år efter sin far,
Peder Villadsen, som blev 64 år. (Han havde to døtre af
første ægteskab, begge i 30’erne i 1756).
Søren Pedersen får i 1762 en ekstra ottendedel portion
af fattigkassen (efter Christen Vinters enke).
9. »Den dumme« hos Maren Villadsdatter i Sønder
Aalum viser sig at hedde Jens Sørensen og være 72 år i
1756 (sådan siger kirkebogen). Man har vist lov til at
gætte på, at han har været en ældre bror til Maren Villadsdatters afdøde mand, Christen Sørensen, der døde i
1738 i en alder af 50 år og efterlod Maren med fem børn
i alderen fra ni til 19 år. Netop i 1756 var de to ældste
sønner blevet gift og havde fået egen husholdning - to af
døtrene var gift allerede fem år tidligere, så den yngste,
Karen, da 27 år, var alene tilbage med moderen. (Hun
blev først gift som en ældre pige på 44 år - et år efter
Maren Villadsdatters død i 1771).
I 1759 »arvede« »Den dumme« yderligere en kvart por
tion og Maren Villadsdatter selv resten, Vs portion, efter
Christen Jensen Nabe i Vester Agger. Og efter »Den
dumme«s død i 1762 fik Maren Villadsdatter yderligere
Vs portion efter Christen Vinters enke i Sønder Aalum,
mens »Den dumme«s halve portion gik til Villads H øj
lands værkbrudne kone, der nu var blevet enke (se
nr. 12).
10. Den 10. af Agger sogns fattige i 1756 var den oven
for omtalte Christen Vinters enke, der var 70 år gammel.
Hun hed Kirsten Christensdatter, og om hende er måske
ikke andet at sige, end at hun havde været enke i 20 år
og døde barnløs i 1762. Af hendes tre børn døde de to
som små, og en søn, Peder Christensen, var død i 1749
som 25-årig.
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11. Søren Jensens enke i Sønder Aalum hed Maren
Pedersdatter, havde været enke i tre år og var 43 år.
Hjælpen skulle være til hendes to døtre, Cidsel på syv år
(ikke seks) og Maren på fire år. (Søren Jensen havde i sit
første ægteskab to sønner, Jens og Christen, som i 1756
var 19 og 16 år).
Da Maren Pedersdatter dør knap fire år senere, får de
to småpiger hver en kvart portion og bliver sat i pleje
hos henholdsvis Niels Laf (Cidsel) og Jens Grøn (Maren),
begge i Vester Agger. Den yngste, Maren Sørensdatter,
bliver som 12-årig i 1764 sendt til Thisted og udgår der
med af fattigkommissionens liste. Det ses ikke af opteg
nelserne, hvornår Cidsel forsvandt fra listen, men i 1777
må hendes plejefar selv have tildelt en halv portion fat
tighjælp. H an er da 65 år.
Niels Sørensen Laf (eller Laug) var gift med den 28 år
ældre Cidsel Olufsdatter fra Tolbøl, som havde været gift
to gange før og havde en gift søn og en datter af sit første
ægteskab, og hun døde året efter, at den lille Cidsel var
kommet i huset. Niels Laf døde i 1782, 70 år gammel.
Jens Pedersen Grøn, som tog sig af Cidsels lille søster
Maren, var i 1756 38 år og gift med Kirsten Pedersdatter,
der var 55 år. De havde selv en datter, Maren, på 11 år,
som altså fik en mindre Maren som plejesøster. Både Jens
Grøn og hans kone blev gamle, han 78 og hun 80 år, og
deres datter døde som 79-årig ugift pige.
12. Villads Højlands kone, den værkbrudne, som i 1756
får en kvart portion i fattighjælp, hedder Maren Christensdatter Vinter og er da 53 år. H un havde fået tre
børn, der alle var døde som små. Villads Højland, der var
jævnaldrende med sin kone, var nok heller ikke fri for at
være »værkbruden«, for han fik i 1762, et år før han døde,
selv en lille portion af fattighjælpen, 1/s portion af Chri
sten Vinters enkes efterladte halve portion, og hans værk-
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brudne enke får året efter en halv portion lagt til den
kvarte — »arven« efter »Den dumme«. H un dør tre år
senere.
*
*
*
»De har lidet eller intet self«.
I årene fra 1756 og frem til 1800 måtte fattigkommis
sionen så godt som hvert år tage stilling til en ny forde
ling af fattighjælpen. De gamle og udslidte, der havde
fået hjælp, døde jo omsider, og enkerne med de mange
børn fik børnene fra hånden, så de måtte klare deres egen
tilværelse, hvis ikke også de døde. Men der var aldrig
mangel på ansøgere. Ejendommeligt nok nåede ret mange
i det fattige og forblæste sogn højt op i alderen - de var
seje, de der ikke bukkede under i de første leveår.
Men ikke bare de fattigste, som skulle nyde den spar
somme hjælp, fik deres afløsere i fattigkommissionens
liste - også bidragyderne måtte udskiftes. Dels blev de for
gamle til at være til nogen nytte i den forbindelse, så søn
nerne måtte indtræde i deres sted, dels fik de selv hjælp
behov, så deres navn måtte flyttes til andre sider i pro
tokollen.
I 1769 blev der foretaget en ny ligning, og af de 11
beboere, som dette år får bevilget hjælp, påtager Vester
vig Kloster sig at klare de tre, bl. a. hjælpen til Niels Thi
steds blinde søn Michel, der da er 25 år (han når at blive
en gammel mand, før fattigkommissionen kan »afskrive«
ham på listen over »fattiglemmer«). Resten af de 11 på
listen i 1769, altså otte, bliver nu fordelt mellem bidrag
yderne, så f. eks. 16 af beboerne i Vester Agger får pålagt
at støtte Christen Skippers enke i Øster Agger. De 16 får
fordelt de fire terminer imellem sig, så regnestykket kan
gå op - 2 mark og 10 skilling i hver termin - og den
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sædvanlige portion mel, enken får ret til at få, udleveres
i de fire terminer fra Gaardhus Mølle.
Christen Skippers enke har fået en halv portion og kan
»nøjes« med sine 16 bidragydere, men Niels Nabes enke
i Øster Agger, der får en hel portion, må støttes af 25 af
sognebeboerne, dels fra Vester Agger, dels fra Sønder
Aalum, og de må til gengæld hver betale lidt mere end
dem på skipperenkens hold.
Men det fattige Agger sogn er ikke blevet mere vel
havende, end det var i 1756, og det varer ikke så længe,
før præsten (nu J. Ph. Vinding), der i 1768 afløser Anders
Vinding, må skrive i fattigprotokollen, som hvert år fore
lægges for de højere myndigheder i Thisted, at der til
almisserne »intet kand faaes paa enten Røn eller Toft
fornemmelig, saa vel som for en stor Del af de andre
Byer, da de har lidet eller intet til dem self«.
Året efter, i 1774, må han gentage, at »Almisselem
merne ei paa nogen Maade kand faa deres Del af nogen
Mand paa enten Røn eller Toft, 3 à 4 Mand undtagen,
og ligeledes med den største Deel af Beboerne i de andre
Byer«.
Amtmanden svarer den 13. december 1774, at Vester
vig sogn »i følge derom udgangne Forordninger« så vidt
muligt må »komme Agger Sogns fattige til Hjælp«.
Så går det vel på bedste beskub i nogle år, men den 12.
december 1799 må præsten Bendix i Vestervig notere i
fattigprotokollen: »Da der næsten af alle Almisselemmer
i Agger Sogn klages over, at de Penge, som hos Beboerne
vare dem tillagte, af saare faa udredes, er det efter Med
hjælpernes skønnende funden tienligt, at Almissepengene
indsamles i Agger af Præstens Medhjælpere og den hele
Almisse da i Præstens Overværelse nedlægges i Almisse
kassen«. Og det indstiller han til amtsfattigkommissionens
»høigunstige approbation«. Men kommissionen spørger
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tilbage, om ligningen er »affattet i forening og overlæg
med de vedkommende, som ifølge anordningen deri bør
deltage«, og den 20. april 1800 underskriver pastor Vin
dings fire medhjælpere i Agger følgende erklæring, som
just ikke er så helt ligetil at tyde:
» I Følge af foranførte Ligning over Almisse i Agger
Sogn som er bestemt og forfattet efter Tilvarsel for os
Medhjælpere og alle vedkommende betimelig fra Prædike
stolen og holden Møde i Vestervig Præstegaard angaaende
om Almissepengene af Agger Sogns Beboere indkræves af
os Præstens Medhjælpere. H vorpaa det fra Vestervig Clo
ster ydende Almisse Korn er uddelt i alle vores Over
værelse den 21. Februar og alle Almissepenge ligeledes
uddelt den 20. April alt efter vor bedste skønnende og til
meest Gavn for de fattige.
Øster Agger, den 20. April 1800.
Thøger Laug.
Jens Iversen.
Joseph Pedersen.
Christen Grøn.
I 1799 var tiderne blevet så sløje for Agger sogn, at
ingen af de beboere i Vester og Øster Agger, i Nørre eller
Sønder Aalum eller i Toft, som skulle være med til at yde
til fattigkassen, men dog otte i Røn var i stand til at
betale så meget som 1 mark. Alle de andre 70 beboere
måtte nøjes med at lade sig skrive for et skillingbeløb til
hjælp for 1799’s 16 fattiglemmer (seks med en halv por
tion og 10 med en kvart eller 4 mark og 3 skilling).

De kongelige lensmænd
på Vestervig Kloster
Af H. A. RIIS-OLESEN

FTER REFORMATIONEN inddrog kong Christian III
det store kirkegods under kronen, og her kom han
ikke mindst i Vestervig i besiddelse af meget værdifuldt
gods.
Kongen satte lensmænd til at bestyre godserne, og for
at få det mest mulige af ud dem, var nogle af afgiftslen
og nogle regnskabslen. Som navnet siger, betalte lensman
den en årlig afgift og skulle iøvrigt holde bygningerne
vedlige. Som regnskabslen skulle overskuddet deles såle
des, at kongen fik de % og lensmanden Va. De fleste
lensmænd ved Vestervig kloster betalte afgift. Desuden
skulle de gøre fuldt regnskab for inddrevet vraggods m.m.
samt stille et antal »geruste« heste til kongens rådighed.
Den sidste provst i Vestervig, Svend, havde fået godset
på livstid, idet alle de penge, som klosteret havde rådig
hed over, blev tilstillet kongen af ham. Men efter hans
død i 1547 udnævnte kongen sin første egentlige lens
mand i Vestervig, Erik Rud.
H an førte i 1551 på Kronens vegne en retssag mod
Gabriel Gyldenstjerne, Ørum slot, om Hvidbjerg mølleå,
som Erik Rud hævdede at have ejendomsret til ifølge en
en tidligere retssag i året 1500. Erik Rud hævdede end
videre, at mølleåen ødelagde klosterets mølle, idet løbet
var gravet forkert. Det endte dog med, at han tabte sa
gen, fordi Gabriel Gyldenstjerne kunne fremvise en dom
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fra 1467, hvor ridder Eskild Nielsen fik ret til at drive
møllen, og denne dom blev nu i 1551 den gældende.
Samme år førte Gabriel Gyldenstjerne sag mod Erik Rud
angående told, som denne opsnappede for næsen af Ga
briel Gyldenstjerne. Lenene lå så tæt ved hinanden, så
retten havde vanskelighed ved at afgøre, hvem der havde
ret, men da hovedbeløbet gik til kongen, enedes man om
forlig.
Erik Rud spillede også en mæglende rolle, idet han
skaffede Anne Ibsdatter hendes slægtsgård, Nørbo, som
Christian Friis forsøgte at fratage hende. Endvidere sør
gede Erik Rud for, at Vejlegård fik sin egen mølle uden
afgift. Ejeren måtte dog ikke støve vandet til hinder eller
skade for nogen. N år han døde tilfaldt møllen Kronen.
Det var den 26. maj 1552 Christian III besøgte Erik Rud.
I disse år foregik flere festligheder i og udenfor landet.
Kongen udsendte da brev om, at lensmændene skulle stille
i gode klæder med guldkæde på, og deres svende og
drenge i hofklædning og med kongens farver på ærmet.
1555 blev en del fremmede fyrster indbudt til fastelavns
fest i København. Lensmændene fik også indbydelse, men
men der var en del forpligtelser. Nogle skulle tage heste
med, så der kan blive »nogen turnering med renden og
stikken«. De fleste skulle sende tinfade, tintallerkener,
krus, saltbægre, kedler, duge og lysestager ind til hoffet,
ligesom enkelte lensmænd, deriblandt Erik Rud, fik be
sked om at sende deres bedste kok til København 14 dage
før fastelavn.
1556 blev Erik Rud opfordret af kongen til at påse
overdragelsen af Irup til Knud Gyldenstjerne fra Aagaard. Få dage efter forelå forleningsbrevet på Ørum
slot, som enken efter Gabriel Gyldenstjerne havde haft
et årstid. For at overtage lenet skulle Knud Gylden
stjerne udrede en større sum penge til enken. Da han til-
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bød hende dem, afslog hun imidlertid at modtage dem,
men dette fik hun ordre til fra højeste sted.
Erik Rud fik 1557 brev på Riberhus len og stift og
bestyrede begge len indtil 1559, da Knud Gyldenstjerne
overtog Vestervig, som han altså havde sammen med
Ørum slot. Knud Gyldenstjerne var da en aldrende mand,
og han levede kun to år mere, hvorefter hans kone, Jytte
Podebusk overtog lenet.
Knud Gyldenstjerne havde en dramatisk fortid. Efter
studier i udlandet ansattes han 1527 som domprovst i
Viborg, for tre år efter at blive biskop i Odense. Der
fortælles, at han måtte betale biskop Beldenak 6000 daler
for stillingen. 1532 sendte Frederik I bud efter ham som
leder af en hjælpeflåde under anførsel af Peder Skram.
Christian II forsøgte nemlig at erobre Akershus for der
ved skaffe sig indpas i Norge, men hjælpeflådens an
komst reddede fæstningen. Der skulle nu mere til for at
standse Christian II, og Knud Gyldenstjerne gik - efter
sigende - et skridt videre, end han havde bemyndigelse
til, idet han tilsagde Christian II frit lejde til Danmark
og til en drøftelse med hans farbror, Frederik I, men
denne lod Christian II gribe, så snart han nåede ind til
København, hvorefter Christian II som fange førtes til
Sønderborg slot. Dette dokument, hvori Knud Gylden
stjerne tilsagde Christian II frit lejde, er bevaret, og her
ser man noget interessant. Peder Skram, hvis segl også
findes under dokumentet, havde stukket en seddel ind
under seglet, og da kongen bebrejdede ham, at han var
gået med til det ulovlige, sagde Peder Skram: Herre
Konge - jeg gik kun med i protest - se under mit segl!
Da kongen løftede seglet, lå der en seddel med påskrif
ten: Dette er imod min vilje! Hermed var det gode for
hold til kongen bevaret.
Efter Frederik I’s død fik han sin bispestol igen, men
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megen ro var der ikke i embedet, idet han under Grevens
fejde måtte flygte fra Odense bispegård. 1536 blev han
fængslet ligesom de øvrige katolske biskopper, men året
efter blev han benådet med Vosborg og nogle andre
gårde i forlening. Senere erhvervede han sig Aagaard ved
Fjerritslev og blev lensmand i Vestervig og Ørum som
foran omtalt. Ejendommeligt er det, at der hersker uover
ensstemmelse om Knud Gyldenstjernes dødsår, idet der
på mindetavlen i Aarhus domkirke, hvor begge ægtefæller
ligger begravet, står at han døde 1568, mens kongebre
vene i 1560 omtaler Jytte Podebusk som enke efter Knud
Gyldenstjerne. Måske har det sidste tal på gravstenen
stået åbent, indtil en rum tid var gået, og chancen for et
forkert dødsårstal var til stede.
Som lensmand i Vestervig og Ørum skulle han svare
3000 joachimsdalere til kongen og gøre regnskab for al
sagefald, gårdfæstning, gæsteri og al anden uvis rente. Alt
vrag, som strandede i lenene, skulle han lade bjerge på
egen bekostning, gøre regnskab og levere det altsammen
til kongen. H an skulle tjene riget med 24 geruste heste og
holde kongen med følge tre nætter om året.
Knud Gyldenstjerne har sikkert været meget ude efter
penge og fortjeneste. Der er flere sager desangående. Så
ledes klagede sognepræsten, Niels Sael, over at Knud
Gyldenstjerne havde frataget ham den tiende, som sogne
folket skulle levere præsten, og da dette kom kongen for
øre, måtte lensmanden levere pengene tilbage til Niels
Sael.
Da Jytte Podebusk overtog lenet, sattes afgiften ned
til 2200 joachimsdalere, 16 rustede heste og kun to næt
ters gæsteri.
Vi har et vidnesbyrd fra disse år om, at skudehandelen
med Norge og Danmark eksisterede, idet Jytte Podebusk
fik medhold i sin klage over, at lensmanden over Ørum
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slot, Frans Bille, tog told af alt det norske tømmer, som
blev sejlet ind under Thykysten.
Mens Jytte Podebusk havde Vestervig kloster i forlening, førtes syvårskrigen mod Sverige 1563-1570. For
øvrigt er det et særsyn, at en enke beholdt et len i så
mange år (1560-1573), men det må skyldes den store
økonomiske hjælp, både hun og hendes mand ydede
kongen.
Da krigen kostede uhyre summer, fordi man måtte leje
tyske hære og bygge nye skibe m. m., blev der lagt store
skatter på befolkningen. Første gang i 1563, da Jytte Po
debusk måtte låne kronen 169^2 lod ungarnsk guld, 1000
goltgylden og 600 lod sølv - en meget anselig sum, som
i vore dages penge ville andrage V2 mill, kroner. Desuden
blev afgiften sat op til 2300 joachimsdalere, og denne
afgift blev i 1565 sat op med 1000 joachimsdalere. Til
krigsvåben, bl. a. kanoner, hentede man kirkeklokker fra
de kirker, hvor der var mere end to - en befaling, der
dog ikke blev gennemført alle steder - f.eks. ikke i Vester
vig.
1568 var der igen bud efter adelsmændenes penge. Fru
Jytte Podebusk skulle betale 2000 daler. Samme år mod
tog fru Jytte tilsagn om, at hendes pant i godset var for
højet med 2900 daler, som hun havde forstrakt konge
huset med.
I begyndelsen af syvårskrigen (1563-1570) havde en
vis grev Günther fra Tyskland optrådt som leder af de
hvervede hære, men kongen måtte midt under krigen
afskedige ham under pres fra de danske adelsmænd. Dels
var han en dårlig hærfører og dels stod han i vejen for
den danske hærledelse. Men han var påtrængende og søgte
hele tiden at få indpas i Danmark. H an fik held med sig,
idet han efter krigen fik tildelt Barbye slot i Skåne som
len, og nu rakte han efter Vestervig. Jytte Podebusk fik
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1572 ordre til at aflevere klosteret til grev Günther, men
hun var hurtig i vendingen. H un ilede til kongen og
havde en række venner til at støtte sin anmodning om at
beholde Vestervig. H un fremførte, at hun i den sidste
fejde havde haft stor bekostning med at holde heste og
svende, at det ville være hende til stor skade, hvis hun
uformodent skulle af med klosteret. Det må kongen bøje
sig for, idet han indrømmer, at fru Jytte og hendes slægt
og venner altid har vist sig tro mod kongehuset. Grev
Günther skulle altså ikke befatte sig med Vestervig.
I stedet fik grev Günther sammen med sin trolovede,
jomfru Dorette Krabbe, Spottrup slot, men længe varede
dette ikke, idet Dorette Krabbe 1572 fik overladt Spot
trup gods uden afgift, da grev Günther er død.
1571 og 72 fik Jytte Podebusk ordre til at indløse for
skellige gårde i Thy til Kronen, hvilket vil blive tilbage
betalt hende, når klosteret indløses. Det fik hun ikke
megen glæde af, idet hun døde 1573.
Efter hendes død overtog sønnen, Predbjørn Gylden
stjerne, Vestervig, mod at svare 2500 gi. dalere i afgift,
stille 12 heste og give regnskab for gæsteri og uvis rente,
hvoraf han selv må beholde halvparten, dog forbeholdt
kongen sig al told og vrag, som kunne falde i lenet. Pred
bjørn Gyldenstjerne må sikkert have klaget over afgif
tens størrelse, idet han 1574 modtog et nyt forleningsbrev,
hvori afgiften er nedsat til 2300 gi. dalere (samme beløb
som moderen gav).
1576 efterfulgtes han af sin slægtning, Peder Gylden
stjerne til Timgaard.
Peder Gyldenstjerne beholdt lenet i Vestervig fra 157694. Selv om han var rigets marsk til sin død i 1594, mod
tog han mange rykkere fra kongen på grund af en vok
sende gæld af Vestervig len, således 1587, da kongen be
mærker, at han ofte har skrevet til ham om at indbetale
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lensafgiften i rette tid, men det har hidtil ikke frugtet
noget, idet han endnu skylder kongen for nogle års afgift
af Vestervig kloster og resterer med en stor del af penge
skatterne af Vestervig birk samt af Hing og Ulfborg
herreder. H an skal inden tre uger afgøre sagen med møn
sterskriver Hans Meckelborg, der er ved kongens hoflejr,
og senere lade sin skriver komme med det færdige regn
skab. Dette for at kongen ikke skal gribe til andre midler.
Det må ikke have frugtet, for 1588 kom et meget
skarpt brev fra kongen om omgående at indbetale gælden,
som nu opgøres til mindste enkelthed:
Peder Gyldenstjerne skylder:
3369 daler afgift fra Vestervig len fra 1. maj 15781587.
307 daler på regnskab fra Bohus len.
218 daler af landsskatten fra Vestervig birk til juli
1576.
499V2 daler af landsskatten for Hing-Ulfborg herre
der.
Hvis pengene ikke betales, vil lenene blive frataget
ham. Han indbetalte da noget - man kan ikke se hvor
meget, men 1588 døde kongen, og Peder Gyldenstjerne
fortsatte som lensmand.
Regnskabet stod stadig uafklaret, og han fik gentagne
opfordringer om at sende en skriver til København for
at få en ende på sagen. Men Peder Gyldenstjerne havde
vel ingen penge, for han bad stadig om henstand, og
således stod sagen ved hans død 1594. To år senere mod
tog broderen, Axel Gyldenstjerne, en skrivelse om at få
opgjort gælden efter hans broder, og endelig i 1605 bliver
det sidste af gælden indbetalt af en anden broder, Knud
Gyldenstjerne til Tim.
Vestervig kloster blev omkring 1594 overtaget af Al
bert Friis til Harritskjær, som skulle undersøge alle bøgei
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i overværelse af Christen Prip til Øland og Christen Høg
til Todbøl. Men Albert Friis var ikke i stand til at kom
me, hvorfor en bror, Jørgen Friis, var til stede. Man har
indtryk af, at Albert Friis aldrig så Vestervig, for allerede
1596 udnævnte Peder Munk til lensmand i Vestervig.
Denne var herre til Estvadgaard, admiral, og blev i 1596
rigets marsk. Han var blandt de fire rigsråder, der over
tog regeringen under Christian IV’s mindreårighed. Det
første år, 1596, var uden afgift, men året efter skulle han
svare 1000 daler, holde 12 heste til Kronen samt holde
bygningerne vedlige. 1598 blev afgiften nedsat til 500
daler.
Det er i denne tid Christian IV gav befaling til, at der
kun måtte være én kirkeklokke ved hver kirke. De øvrige
skulle sendes til København til omstøbning, så der kan
blive malm til manglende kanoner. For Vestervigs ved
kommende blev der i stedet sendt kedelkobber af samme
vægt ved indsamling på gårdene. Et brev, som skulle sen
des til Peder Munk angående ødelagte marker i Ørum
sogn på grund af sandflugt 1603, er blevet overstreget
med ordene: Dette brev er ikke efterkommet, men blevet
kasseret. Af hvilken grund vides ikke.
1606 ledsagede Peder Munk som admiral kongen på
hans Englandsrejse. Kongeskibets navn var »Tre Kroner«.
To år senere, 1608, trak den 74-årige Peder Munk sig
til bage som lensmand i Vestervig efter nogen uoverens
stemmelse med kongen.
Pastor Henrik Laursen, Vestervig, har i en artikel her
i årbogen (1938,s. 68 ff.) omtalt en synsforretning 1608, da
Predbjørn Gyldenstjerne, lensmand på Bøvling, og Jacob
Lykke, lensmand på Lundgård på Mors, besigtigede byg
ningerne og kirken i Vestervig. De fandt dem alle meget
forfaldne, skønt Peder Munk havde pligt til vedligehol
delse.
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Hans efterfølger blev Jørgen Lunge til Odden, og det
er ham, der foretog den første udgravning af Liden Kir
stens og prins Buris’ grav. Han fandt et mands- og et
kvindeskelet, hvorefter intet kunne bevises eller mod
bevises om folkevisens rigtighed. Om det er ham eller
andre på hans tid, der fik den forklaring frem, at det
drejede sig om et par fra herregården Tandrup, der ikke
måtte få hinanden, men i døden forenedes, skal være
usagt.
Kun to år havde Jørgen Lunge Vestervig i forlening,
men det var i denne tid, at nogle engelske krigsfolk kom
i land ved Agger. Straks var hele stranden fyldt med
mennesker, der ville forhindre mandskabet i at komme i
land, da rygtet fortalte, at de ville besætte landet. Man
for løs på matroserne og bandt dem, men havde ikke for
stand på, hvor hårdt man kunne snære rebet, idet tre af
mandskabet omkom under denne brutale behandling. Man hører ikke et ord om, at de fremmede søfolk havde
ondt i sinde, eller at de var bevæbnet. Sagen var alvorlig,
og Jørgen Lunge indberettede omgående sagen til kongen,
som gav ordre til at straffe gerningsmændene strengt. Rygterne svirrede også dengang - man fortalte, at en stor
spansk armada lå klar til afsejling og strandfogederne fik
alvorligt tilhold om at holde øje med stranden og ind
berette alt mistænkeligt. Endvidere skulle man udspørge
enhver, som kom i land efter vand eller proviant, om
rygterne havde noget på sig, hvad de vidste om armadaen,
hvor den skulle hen o.s.v., eller om de havde bemærket
noget særligt opbud af andre landes flåder.
1610 nævnede Jørgen Lunge, at der i'R e fs herred
fandtes nogle Kronens gårde, der havde stået øde siden
pestens tid, og at der var nogle bønder, som ønskede at
få jorden ind under sig til supplering af deres egen, men
hertil svarede kancelliet nej. Man ville miste noget ved
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det. Hellere søge nye fæstere og lade dem slippe billigt
de første år, mens de byggede op, og siden kræve fuld
ydelse.
Samme år overtog Steen Maltesen Sehested forleningerne.
H an blev rigsmarsk 1609 og sad i rigsrådet. H an skulle
svare 900 gode rigsdaler og stille 12 heste til kongens
brug. Under Kalmarkrigen var han leder af kongens hær
i Sverige, og i denne tid skulle Manderup Parsberg føre
tilsyn med bl. a. Vestervig gods. Under kampene i Sve
rige blev Steen Maltesen Sehested angrebet af pest og
døde 1611. Enken fik al indkomst fra lenet, indtil det
blev besat af en ny lensmand.
1612 vendte Vestervig kloster tilbage til Gyldenstjerne
slægten, idet Knud Henriksen Gyldenstjerne til Aagaard
fik brev på godset fra 1. maj 1612. Men der skete nu en
forandring, idet han skulle oppebære følgende genant
(vederlag): 300 daler, 350 tdr. byg og malt, 140^2 tdr.
mel, 11 tdr. smør, 8 skippund flæsk, 57 skovsvin, 188 får
og lam, 223 gæs, 434 høns, 600 hvillinger, 5 tdr. ål og 312
tdr. havre. Resten tilskrives Kronen, der betinger sig seks
heste.
Knud Henriksen Gyldenstjerne blev født på Aagaard
(Kettrup sogn, Hanherred) den 31. juli 1575 som ældste
søn af Henrik Gyldenstjerne. I en alder af ni år påbe
gyndte han skolegangen på Sorø akademi, hvor han var
i seks år. H erpå studerede han ved universiteterne i Ro
stock, Wittenberg og Strasbourg. Efter rejser i Schweiz og
England blev han hofsinde ved Christian IV’s hof. Senere
var han hof junker indtil 1598, da han overtog ledelsen af
sine godser. 1608 giftede han sig med Sofie Lindenow,
man allerede året efter måtte han til hæren som fændrik,
og han deltog derefter i Kalmarkrigen. Der var blevet
lagt mærke til den energiske unge adelsmand under kri
gen, og midt under denne fik han Vestervig len.
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Følgen var, at kongen tog Knud Gyldenstjerne med på
en rejse til Tyskland, og han fik besked om at møde med
folk og heste og staffere sig selv og sine folk med gode
klæder. H an skulle lade lave en stor fløjelskjortel på den
ungarnske manér, som nu er brugelig, men liberiet til fol
kene vil blive udleveret, når de ankom. Senere rejste
O tto Skeel og Knud Gyldenstjerne som kurerer til Mosk
va, hvor de blev holdt som gidsler, indtil sagen afklaredes.
Året efter foretoges den store reparation af Vestervig
kloster, den istandsættelse, som der gang på gang havde
været talt om. Der blev udført et solidt arbejde, der be
rømmes af hans eftermand som lensmand. 1618 blev
Knud Gyldenstjerne forlenet med Bergenhus len i Norge.
Året før var der blevet tvangsudskrevet en del mandskab
til opbygning af Frederiksborg slot, og denne udskrivning
foregik meget trægt, så kongen måtte true med at gøre de
bønder, der rømte fra arbejdet i Hillerød, fredløse. Det
blev Knud Gyldenstjerne for meget, hvorefter han op
sagde lenet og flyttede til Norge. H er opholdt han sig den
største del af tiden, selv om han stadig var ejer af
Aagaard, og døde i 1627 på Bergenshus, kun 52 år gi.
Jørgen Lunge fik for anden gang Vestervig len indtil
1620. H an overtog lenet som afgiftslen, idet han skulle
svare 500 dalere uden nogen afkortning, dog forbeholdt
kongen sig al told, sise og vrag. H an skulle stille 12 heste.
Kongen var ivrig efter at få en god ordning med hen
syn til hvervning af soldater. Kirkernes våbenhuse ind
rettedes med skab til geværerne, som skulle låses inde,
når de »ej anvendes til våbenøvelse«, og Jørgen Lunge
beordres ligesom flere andre lensmænd til at påse, at de
bedste af Kronens bønder stiller det fornødne antal sol
dater.
Det var også Jørgen Lunge, der sammen med Mogens
Kaas til Ørum fik besked om at føre alt det tømmer, der
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var drevet i land i lenene, til Løgstør grunde, hvor kon
gens skibe vil tage det ombord. Jørgen Lunge døde inden
modtagelsen af brevet, hvorfor sagen blev overladt til
hans enke, fru Sophie Brahe.
Efter Jørgen Lunge blev Claus Daa til Ravnstrup lens
mand. H an var kommanderende admiral over den dan
ske flåde. H an førte proces mod Mogens Kaas til Lyng
holm - en trætte, der varede i to år (1622-24). Det var
stadig den omstridte Hvidbjerg mølle og Hvidbjerg å,
som Claus Daa på kongens vegne påstod tilhørte Vester
vig kloster med damsbord, dæmning og alt fiskeri. De
beviser han brugte, var dels et lovhævdsbrev fra HassingRefs herredsting år 1500 af provst Gregers Svendsen,
Vestervig, og dels Vestervig jordebog, der angav fem
tønder ål som årlig landgilde af førnævnte mølle og å til
klosteret. Mogens Kaas beviste heroverfor Christian I l l ’s
dom i 1551, hvori retten til møllen og åen var sikret ved
dom indtil midtstrøm, som det hedder. De fire dommere:
Niels Krag, Oluf Parsberg, O tto Skeel og Tønne Friis
gav Mogens Kaas ret, så Lyngholm beholdt sine rettig
heder for tredje gang.
Claus Daa havde overtaget lenet som regnskabslen
1620, men to år senere ændredes den årlige levering til 30
øksne at købe eller sende til Skanderborg slot og 1100 tdr.
havre at levere i København. Det var 1624, man opda
gede, at Flade søs afløb igennem Agger var blevet stop
pet ved sandflugt, hvorfor der fra Kronens side beordre
des mandskab fra fjern og nær til at udgrave afløbet. Det
blev dog til, at man gravede et nyt - en kanal, som findes
den dag i dag i Taabel.
Hans efterfølger blev Jørgen Grubbe, og Claus Daa
fik Dragsholm slot i forlening. Den 21. oktober 1624 ud
sendte Christian IV sit brev om, at kristendommen havde
trange kår i vort sydlige udland, hvorfor han gerne ville
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samle hæren i landsbyerne, så de hurtigt kunne bryde op.
De mest formuende gårde skulle have soldater indkvar
teret - således 15 i Vestervig len, 10 i Ørum og 20 i Aal
borg. To år senere må Christian IV være i Tyskland, idet
det er prinsen, som udsteder befalingerne, f. eks. fik Jør
gen Grubbe bevilget 200 rigsdaler til istandsættelse af
laden.
Jørgen Grubbe fik den 17. september 1625 et brev,
hvori det hedder, at da der er givet ordre til at sende
proviant på Weseren til kongens krigsfolks underhold og
vinterlejr, skal han sende nedennævnte proviant til Aalborg
til udskibning: 2064 tdr. byg, 1100 tdr. havre og to la
ster smør. Prinsen formoder, at provianten kan bringes
til veje af lenets indkomst. Der var her tale om en ekstra
udskrivning, som lensmændene syntes var for streng. Der
for blev kun en mindre post bragt til hæren.
Den næste lensmand var Jørgen Skeel til Fusingø og
Sostrup, som fra 1607-27 havde Kalø slot i forlening.
1629 kom han til Vestervig, som han overtog som et pan
telen for et lån til kongen (30-års krigen kostede mange
penge!). Det var på Jørgen Skeels gamle dage, han kom
til Vestervig, idet han døde 1631, og han var ved sin død
rigsmarsk. Det var ingen let sag at stå for Danmarks
værn, når Wallensteins tropper besatte og plyndrede Jyl
land. Datiden vil vide, at Jørgen Skeels liv blev forkor
tet ved de mange ødelæggelser, disse tropper forårsagede
overalt, også i Thy.
Enken, Jytte Brok, styrede godset indtil 1632, da Jør
gen Urne fik Vestervig len som afgiftslen (500 rigsdaler
samt told, sise og vrag). H an blev forøvrigt rigsmarsk
efter Jørgen Skeel, men havde en meget rolig periode fra
1632-42, så han kunne beskæftige sig meget med lenet og
dets folk. Vi ved fra et senere brev, at Jørgen Urne havde
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skænket den stedlige præst, Christen Poulsen Resen, (lig
sten i Vestervig kirke), jord fra tvende øde gårde til eget
brug, men desværre er hans brev derpå bortkommet. Det
var udstedt 1632. Som begrundelse for gaven anførte han,
at præstens tiende i Agger aldeles intet er, hvorfor han
bør have de tvende øde gårde, enten drive dem selv i for
bindelse med præstegårdens jord eller lade et par fæstere
betale afgift til ham. Den samme ordning fik de følgende
præster, og Peder Mollerup, der ejede Vestervig kloster
fra 1699-1737, udstedte endog et brev, hvori han bandt
fremtidige ejere af Vestervig til at give den siddende
præst denne forret. Da man i 1966 skiftede præst i Vester
vig, stod man overfor de særlige beløb, som præsten per
sonligt fik for disse øde gårdes jorder (ca. 40 tdr. sæde),
idet de enten var overgivet til forpagteren, eller hvis
denne havde jord nok, lejet ud til en af landmændene i
nærheden af præstegården. Man vurderede jorden og dens
ydelse efter kapitelstaksten, så det kunne godt blive til
en pæn skilling ekstra for embedet. Da man fra menig
hedsrådets side ønskede at sammenlægge præstegårdsjorden
med disse 40 tønder sæde - ialt ca. 80 - mødte man i
stiftsøvrigheden modstand, idet man ikke kunne finde
frem til originalbrevet, og man ønskede ikke at betræde
den snørklede vej gennem retsmaskineriet. Der findes en
kontraktrevers fra 1697, hvorved Joachim Irgens søn
Gert giver præsten fortsat rettighed over de to øde går
de. Der hersker dog nogen uklarhed om motivet til at
give præsten jorden. Det kan være Aggers sogns ringe
evne til at yde tiende, men til erstatning herfor fik Chri
sten Poulsen Resen dog Snedsted kirketiende.
Jørgen Urne var gift med Margrethe Marsvin, der
døde i Nees på Mors 1647. Der findes et brev fra hende,
hvori hun nævner, at Christen Poulsen Resen havde haft
denne rettighed fra Peder Munks tid - altså fra begyn-
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delsen af 1600-tallet. Om tidligere præster havde haft
samme tilladelse kan ikke ses.
Hans efterfølger var Anders Bille til Damsbo, der tid
ligere havde haft Rugaard (Fyn) og Arnsborg på Øsel.
1642forlenedes han med Vestervig på de sædvanlige vilkål
H an sad i rigets råd og var rigets marsk. H an komman
derede hæren på Fyn og fik besked om at marchere til
Jylland for at møde den svenske hær under Torstensson.
H an lagde sig ind i Frederiksodde, en ny fæstning, som
knap var færdig. Derfor turde Anders Bille ikke blive
ved fæstningen, men gik tilbage til Fyn. Fæstningen blev
da indtaget, hvorefter Torstensson fortsatte sin fremmarch
op i Jylland. Selv om Anders Bille ophørte med forleningen af Vestervig i 1650, fortsatte han med at være rigets
marsk indtil til sin død i 1657. Det år begyndte en ny
krig med svenskerne, og under belejringen af den nyopbyggede Frederiksodde (ved det nuværende Fredericia)
mistede han livet.
Den sidste lensmand i Vestervig, Oluf Parsberg til Sø
dal, havde 1622-24 Ørum len og senere andre, indtil han
1650 fik Vestervig len.
H an blev 1622, da han overtog Ørum len, gift med
Karen Kruse. Deres datter, Else, blev gift med en broder
til Corfitz Ulfeldt - Laurids Ulfeldt, og Oluf Parsberg
kom derved ind i stridighederne med Corfitz Ulfeldt. Ved brylluppet skænkede Oluf Parsberg sin datter en
forgyldt sølvkande, som vejede 241 lod. Oluf Parsberg
blev flere gange anvendt som udsending for kongehuset,
ligesom han var en af de tre mænd, der blev sendt til den
svenske lejr 1660 for at gøre ende på krigen. H an var
på den måde med til at gå ind på den ydmygende fred.
O luf Parsberg nævnes blandt de sidste 13 rigsråder, der
1660 måtte opgive deres hidtidige magt.
I Vestervig har Oluf Parsberg ikke været meget af
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tiden, idet han i 1952 udnævnte Joachim Irgens til sin
forvalter. Denne var en hovedrig mand af holstensk af
stamning. Hans kone, Cornelia Bickers, var af fornem
hollandsk købmandsslægt. De blev gift 1656, og af de
mange midler, de ejede, forstrakte de kongen med store
summer til hjælp for krigsførelsen. Da lensvæsenet op
hørte 1660-61, fik Joachim Irgens overdraget Vestervig
gods som en del af sit tilgodehavende til kongen.
Der havde været 16 lensmænd fra 1547-1660, men
mange af dem nåede aldrig at sætte sig ind i befolknin
gens vilkår. At skildre lensmændenes betydning vil derfor
være vanskeligt, idet mange af dem ikke betød noget for
egnen.

Barndomsminder fra Helligsø
Af PETER HOUMØLLER

RA OKSENBØL i Vestervig sogn og til Helligsø tegl

F

værk er der høje bakker, der skråner ned mod fjorden,
på nogle steder ret stejlt. Forhen gik bakkerne et stykke
længere hen, end de gør i dag. I 1874 købte min morbror,
Jens Frederiksen Svinth, den sydøstligste del af disse bak
ker mellem kommunevejen og fjorden af Kræn Mikkelsen,
og da de var i handel derom, kom der to sognerådsmed
lemmer til Kræn Mikkelsen for at overtale ham til ikke
at sælge til en fattig mand. Det var jo dengang en sogne
rådspligt at gøre, hvad de kunne for at holde fattigfolk
væk fra en kommune. Men Kræn Mikkelsen spurgte dem,
om de ikke mente, at jorden var hans, og det kunne de jo
ikke benægte. Så mente han ikke, at han behøvede at
spørge nogen, hvem han måtte sælge til. Jens Frederiksen
Svinth lavede så en lille hytte med en gammel fiskerbåd
med kølen i vejret som tag, og under dette tag flyttede
han så ind med sin unge, smukke og lykkelige og ikke
fordringsfulde brud. Efter et par års forløb fik de bygget
et rigtigt hus. Det meste af materialet var fra en nedrevet
landejendom. H an var fisker. H an var særlig skrap til at
fiske hummer og blev kaldt hummerkonge. Ialt fik de 15
børn, men i det samme tidsrum var der udkommet 16
almanakker, så de har da ikke haft et hvert eneste år.
I 1891 drog han med familien over Atlanterhavet og helt
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over til Stillehavet, hvor de bosatte sig. Men forinden
havde han solgt huset og nogle fiskeredskaber til mine
forældre. De havde boet i et nabohus, og det solgte de til
Hans Ulnits. I jorden, min morbror havde købt, var der
en mængde sand. H an havde solgt deraf, mens han boede
der, og far fortsatte dermed, da han havde overtaget det.
Der blev solgt flere tusinde læs, så med tiden forsvandt de
høje bakker.
Da jeg havde fle t en lille søster, skulle min søster Ma
riane tage sig af mig, og jeg sov hos hende om natten.
Hun lavede nogle dejlige kludesutter til mig, og dem
lavede hun på den måde, at hun tog et stykke rugbrød og
smurte godt med smør og sukker på, og det blev så tygget
og lagt i fem eller seks små portioner på en klud, og så
blev de surret for med tråd eller uldgarn, og det kunne
jeg så sutte på om natten. Men så blev hun konfirmeret
og skulle ud at tjene. Så skulle jeg passes af en anden,
men de sutter hun lavede, ville jeg ikke have. Hun havde
måske selv suget smør og sukker i sig, det kunne jo godt
betale sig. Jeg skreg og sparkede og ville ikke sove. H ver
ken min mor eller søster kunne få mig til at falde til ro.
Så kom min far. H an hverken slog eller skældte ud, det
var ikke hans opdragermetode. H an tog mig ganske stille
med ind i sin seng, og skønt vi holdt meget af ham, havde
vi alligevel respekt. Over for ham var der ikke noget med
at lave ballade. Jeg faldt snart i søvn med mit hovede ind
til hans lange skæg.
Der var en fisker, der til tider hjalp far med at fiske.
H an hed Niels Poulsen Nørbjerg. Efter hvad mor fortalte,
var han svagt begavet og var derfor ikke agtet af de
voksne, men han var en børneven og havde han penge,
købte han noget til os. En morgen vågnede jeg ved, at
han åbnede min mund og pressede en mægtig stor bolche
i min mund, jeg kunne slet ikke bevæge kæberne. Det var
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nok en bismarckklump, men jeg ved det ikke. Jeg havde
jo aldrig hørt hverken om den store Bismarck eller hans
store klumper. En dag kom der en og fortalte, at han var
druknet ved Kobberø. Mine søskende græd allesammen,
og jeg græd længe over, at han ikke kom mere.
En dag lå jeg på maven på en lille tønde og rullede lidt
frem og tilbage, men med et tog det overbalance, og jeg
rullede på hovedet lige ned i en nedgravet tønde, der var
helt fyldt med læsket kalk, og den var så dyb at kun min
ene stortå stak oven for, men de traf sig så heldig, at Mor
kom til at se, at denne tå bevægede sig. Så var hun klar over,
at der stak noget under, og hun fik mig trukket op i en
fart. Da det var lige ved brønden, hev hun hurtig en
spand vand op og slog den lige ind i ansigtet på mig og
én til over hovedet. Jeg skreg af skræk, for jeg troede, at
hun havde sat sig for at jeg skulle druknes. Jeg forstod
ikke, at det var for at jeg ikke skulle tage skade af kalken.
Et stykke sydøst for vort hus blev der i 1897 sat et stort
gammelt barkskib på grund. Far og et par andre mænd
købte det for at ophugge det, og de havde så nogle arbej
dere til at hjælpe med ophugningen. Blandt andet var der
et par spilopmagere fra Ferring ved Lemvig. Ajs Koltoft
fra Randrup var hver dag kørende med en rask og ivrig
hest. En aften, da han var ved at kravle på vognen, løf
tede en ferringbo halen på hesten og smed en dåse stødt
peber ind i rumpen på dyret, og det sved, og lige som han
ville sætte sig på agefjælen, fo’r den frem med et ryk, så
Ajs gik baglæns over og vendte træskoringene lige op
mod skyerne. Hesten galoperede frem i en rasende fart,
men vognen væltede heldigvis ikke, og da Ajs Koltoft
først fik fat i tømmen, var han mand for at holde den,
for han var af sværvægtsklassen.
For dem, der havde købt skroget, blev det en meget
dårlig forretning. Træet blev solgt på auktion, men koste-
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de meget mindre, end de havde beregnet. Træet var ellers
godt. I 1966 blev der taget nogle hegnspæle op og smidt
til side, og jeg tog én med hjem til minde om dette bark
skib og til minde om min gamle husbond, Ajs Poulsen.
Han havde nemlig købt træ på auktionen og lavet hegns
pæle deraf og sat dem omkring hans engskifte sidst i for
rige århundrede, og der havde de stået i næsten 70 år,
mens pigtråd var rustet, og hegnspæle af gran og fyr
havde m åttet fornyes flere gange.
En søndag havde Mor været i kirke, og da hun kom
hjem, var hun meget oprømt. Der havde nemlig været en
episode i kirken. En arbejdsmandskone havde sat sig på
en plads i kirken, som alle vidste, at en gårdmandskone
plejede at sidde på. Da hun så kom, forlangte hun at
arbejdsmandens kone skulle flytte sig, men hun rokkede
sig ikke en tomme, selv om gårdmandskonen til sidst
skældte ud helt højlydt. Der kom en kone på besøg, og hun
var også optaget af, hvad der var sket i kirken. De talte
om kirkestole, jeg tænkte det måtte nok have været en
særlig fin stol, siden der ville sidde to i den, jeg forstod
jo ikke, at det var et led i kampen om ligeret.
Børnefesten i Agger kunne dengang samle mange men
nesker. Der kom de allevegne fra, og der blev kørt i
mange forskellige slags vogne. En gang husker jeg, at vi
var med Mads Mikkelsen. H an kørte i en høstvogn med
stænger på. Vi var mange med. Vi sad både for og bag
og ved begge sider, samt på et par fjæl midt i. Det be
gyndte med at Mads fik en ordentlig skrå af Wolle Knakkergaards tobakspung. De to sad så allerforrest, og jeg
sad lige bag ved, og da vi havde kørt et stykke tid, skulle
Mads spytte, men det var uheldigt med vinden. Det fløj
lige hen i ansigtet på Wolle. H an tørrede det af, og de
snakkede livligt videre, men et stykke tid efter spyttede
Mads igen. Det knurrede Wolle noget over, men han blev
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da siddende. Men da det traf sig tredie gang, og han fik
det lige ind i øjnene, da blev Wolle for alvor gal. H an
skældte Mads ud for en swikn og en høwwed og gik hen
og satte sig bagest i vognen og de talte ikke mere sammen
på den tur. Da vi kom i nærheden af Vestervig, kom der
en cyklist, og Mads ruskede i hestene, for at det skulle se
ud, som de var bange, og han rakte pisken i vejret. Det
var tegn til, at cyklisten skulle stå af og hjælpe de bange
heste forbi. Det gjorde manden også. - Det var nemlig
almindeligt dengang.
Da var arbejdsdagen længere end i dag, men folk tog
sig alligevel tid til en gang imellem at gå omkring og
sludre med venner og bekendte. Der kom mange i mit
hjem for at snakke, og Mor tog sig altid tid til at snakke
med dem, der kom. Men da der var nogen standsforskel,
kom der flere af dem, der ejede mindre end et album, end
af dem, der ejede over en tønde hartkorn. For os børn var
det skønnest, når der kom nogen, der ville fortælle histo
rier eller holde lidt sjov. Gamle Kræn Mikkelsen kunne
altid fortælle så mange historier. Det var mest aggerbohistorier, noget i retning af molbohistorier. Mens Kræn
H øv fra Sinnerup var ungkarl og var hjemme hos sin far,
kom han tit, og han fortalte nogle helt fantastiske histo
rier. En dag fortalte han, at han var kommet til at gå
lige bag ved Maren Sigh, og ved vort hushjørne kom der
en hvirvelvind og slog skørterne over hovedet på ham,
og han kunne ikke finde ud igen. Hun opdagede ham ikke,
før hun satte sig inde på skammelen. Hun var tung, så
hun havde nær kvalt ham. Jeg var ikke klogere, end at
jeg troede det. Maren Sigh kunne more både børn og
voksne. Det klædte hende, alt hvad hun sagde. Hun var
moster til et par dusin her i Helligsø, og de kaldte hende
jo moster Maren. Det gjorde mange andre også. Da vi gik
i skole, ville vi gerne ind til Maren og P. Kr. Sigh for at
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se ugeblade, men de sidste år, hun levede, var hun syg.
Da var humøret væk. De boede vest for indgangen til
kirkegården.
Øst for indgangen er der nu asfalteret parkeringsplads
for de blanktskinnende biler, og langs med kirkegårds
diget er der sået græs, som ikke må betrædes, men sådan
var det ikke i halvfemserne. Da lå fattighuset der. I fat
tighuset var der plads til tre familier, men jeg kan kun
huske, at der var cn. Det var en ældre pige, som altid gik
under det kedelige navn »æ fattehuspig«. H un havde en
datter, som var et par år ældre end mig, men jeg kom en
periode jævnlig derop for at lege med hende. Det var
mest fordi der var en lille gærdesmutte, som altid sad
udenfor det sted, mest i noget granris, og den var så tam,
at Anna, som pigen hed, kunne gå hen og tage den, så tit
hun ville, og så fik jeg lov at sidde med den. Det ville jeg
gerne. Så tænkte jeg, at når hun kunde sådan gå hen og
tage den, så kunne jeg vel også. Jeg prøvede mange gange,
men så snart jeg var lige ved at snuppe den, så fløj den.
Om det nu var lugten, eller det var mit udseende, den ikke
kunne fordrage, det er vanskeligt at sige, men for mig
var det en stor sorg og ærgrelse, at den gjorde forskel.
I 1904 fik vi en københavnerpige i sommerferien. Hun
kom flere gange om dagen og spurgte Mor om, hvad hun
skulle lege med, for hun havde slet intet legetøj. Det havde
Mor aldrig hørt, at nogen af hendes elleve børn var
kommet og havde spurgt om. Men der er jo stor forskel
på et barn, der er opfødt i en lille lejlighed i byen, og os,
der levede på landet. Der var jo nok at lege med overalt,
når vi forstod at bruge fantasien. Ville vi for eksempel
have en ko, kunne vi finde en sten med hul i nede på
stranden, og så tage et søm og en snor og sætte den på
græs. Vi kunne finde forskellige snegle og lave dem
til, hvad vi ville, og sand var der altid nok af. Far var
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strandfoged, og da der drev noget i land om vinteren,
kunne vi bygge huse af strandingsgods.
Tiden var jo en hel anden dengang. Det var ikke skik
at købe dyre gaver til fødselsdag og jul. Mine forældre
købte ikke gaver til os, og vi savnede det ikke. De arbej
dede, for at vi kunne få føde og klæder, og dermed skulle
vi lade os nøje. Men vi havde altid juletræ og fik blandt
andet figner og dadler og mange andre gode ting, så vi
glædede os lige så meget til jul, som børnene gør nu.
Foruden at sælge sand fra sandgraven solgte vi også
det kridhvide sand til at strø på gulvet. Det blev hentet
på Aggertangen ved Thyborøn kanal af min far eller æld
ste bror. Dertil havde vi en skonnert. Den var ikke stor,
så det var ikke mange læs, de kunne bære. Det blev solgt
i skæppevis, og en skæppe med top kostede fem øre. Det
var almindeligt, at folk strøede sand på gulvene også på
de fine hvidskurede gulve. At strø sand rigtigt var en
kunst. Det skulle stå i nogle små toppe, og det skulle strøs
fuldstændig jævnt. At komme med på en sejltur efter
sand var det bedste, jeg vidste. Der var altid noget at op
leve ved havet. En dag havde jeg samlet en del snegle, og
da jeg inde på stranden så en lille sø, ville jeg gå ned
og sætte den ud at sejle, men pludselig sank jeg ned i san
det til midt på livet. Det må have været kvægsand. Jeg
fik vendt mig om og kom med besvær op igen ved at
bruge hænder og albuer. En anden dag blæste det stærkt
af øst. Da kom der et mågeæg rullende forbi mig med
mange omdrejninger i sekundet. I ægget var der en lille
unge, der stak hovedet ud, og den skreg af fuld hals. Jeg
løb efter den, men nåede den ikke. Den forsvandt i havet,
hvor den endte sit korte, men bevægede liv.
På Aggertangen lå der et enligt træhus. Der boede lodserne. Foruden at lodse skibene ud og ind gennem kanalen
og sejlrenden, skulle de også hænge nogle lygter op hver
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aften, som skibene skulle sejle efter om natten. Da var
der intet fyrtårn, hverken på tangen eller i Thyborøn.
Lidt inden for kanalen lå der om sommeren et toldskib,
hvorpå der var tre toldere. De skulle ombord i alle skibe,
der kom fra udlandet, for at se efter, om de havde told
pligtige varer. De boede ellers i toldhuset i Kobberø. 1911
var det sidste år, de var der. Der indenfor kanalen kunne
der til tider ligge mange små skibe for anker, når det var
vestenvind, så lå de og ventede på gunstig vind. Da var
der kun én sejlrende ud til havet, og den gik ud i nærhe
den af toldhuset i Kobberø. Derfor skulle fiskekutterne
fra Lemvig og alle andre skibe forbi Helligsø, så der var
altid noget at se på.
At rejse med tog fra Thy til Harboøre eller Thyborøn
var som at foretage en lang udenlandsrejse. Togene havde
ingen ordentlig forbindelse med hinanden. Derfor kom
der mange og skulle sejles over fjorden. Jeg husker særlig
to thyholmboer, som tit blev sejlet over. De hed Jakob
og Hinge, og de arbejdede ved høfdebyggeriet. Jeg grun
dede megt over, hvordan det kunne gå til, at de kunne
blive ved at komme fra Thyholm, når de aldrig kom til
bage igen. Jeg vidste ikke, at der var en anden mand, der
sejlede herover. I Thyborøn var der ingen bager dengang,
og bager Jens Daahl i Gjettrup havde fået oplyst, at der
var god mulighed for at sælge brød derovre. H an hyrede
min far til at sejle derover med brød, men den første dag
blæste det stærkt om morgenen, og inden de kom halv
vejs over, var det en brandstorm, så de måtte vende om
og gå hjem igen. Den anden dag gik det akkurat ligeså
dan, og ført den tredje dag lykkedes det dem at nå til
Thyborøn. H an fik let brødet solgt, for der var foruden
de fastboende også mange, der arbejdede ved Vandbyg
ningsvæsenet. Dem kaldte vi havbørsterne. Mens Jens
Daahl havde fået nok af blæsten, der går frisk over Lim-
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fjordens vande. H an ville ikke til Thyborøn med mere
brød.
Mor har fortalt, at en dag kom den kendte venstrefører
og bladudgiver Christen Berg ind for at blive sejlet over
fjorden. Da Far ikke lige var til stede, måtte Berg vente
lidt. Mor sendte straks bud efter Morten Mortensen, der
arbejdede på teglværket sammen med tyskerne. H an var
ligesom mine forældre tilhænger af den politik, som Berg
førte. Der sad så den kendte agitator i den lave stue sam
men med de to af ringe stand og gav dem en interessant
og oplysende politisk orientering og snakkede med dem
på en jævn og ligefrem måde, uden at vise det mindste af
overklasse eller åndshovmod. Det blev en oplevelse, som
de aldrig glemte, og da Far og Berg sejlede, stod de to
nede på stranden og vinkede, så længe de kunne se båden.
En af Mortens sønner, som blev født året efter, fik navnet
Berg som mellemnavn. I disse tider gik de politiske bølger
højt, og dønninger nåede ud i de fjerneste afkroge af lan
det. Der var højre- og venstremænd, der havde vanske
lighed ved at være i stue sammen.
Også på det kristelige felt var der stejle meninger. I
Helligsø havde de fra 1880 til 1890 en præst, der hed
Løgstrup. H an var en meget dygtig og nidkær præst, der
havde stor indflydelse i sognene, men efter hvad jeg har
forstået, anså han sine meninger for at være de eneste
rigtige og kunne ikke tolerere, at andre kunne have en
anden opfattelse. Derfor havde han også fjender. En af
dem var Wolle Thøgersen, Oddersholm. H an var en dag
nede efter et læs sand, og han ville, at et par af mine
søskende skulle have en køretur, men ham, der hed Theo
dor Løgstrup, ville han ikke have på sin vogn. Et men
neske med det navn skulle hans heste ikke køre med. Men
Mor mente, at drengen ikke kunne gøre for, hvad han
hed, så hun satte ham op alligevel. Wolle forlangte, at
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hun skulle tage ham ned, men det ville hun ikke. Så
spændte Wolle hestene fra og ville lade vognen stå. Da
blev hun klar over, at hun måtte trække det korteste strå,
og hun tog drengen ned, men selv om hun tabte slaget,
morede hun sig vist over den resolutte måde, han vandt på.
I 1817 stod jeg sammen med min Mor og vore to nær
meste naboer, Volle Knakkergaard og Hans Ulnits, og så,
at sognefoged Jerrik Jensen satte sig på en slåmaskine for
at slå græs på Thomas Søndergaards mark lige over for
teglværket på den anden side af vejen.
Efter de begejstringsudbrud, de kom med, da de så,
hvordan den kunne slå græsset, lige så rask som et par
heste kunne gå, og at den selv kunne lægge det fra, så han
kunne fortsætte med næste omgang, uden at et menneske
skulle røre ved det, kunne jeg forstå, at de aldrig havde
set en sådan maskine før. Jeg tænkte mest på, at den lille
bitte stol på maskinen var altfor lille til den bagdel, han
havde.
Det var ikke dengang som nu. Med hensyn til anskaf
felse af maskiner, da tog det mangfoldige år, fra en ma
skine var bleven opfundet, til den blev anskaffet af land
mændene. I 1907 fik de en selvbinder i Gundtoftgaard.
Det var den første i Gundtoft.
Omkring århundredskiftet tror jeg nok, at de fleste
gårdmænd havde afskaffet plejlen og brugte maskiner til
at tærske kornet med. Det var store damptærskeværker,
som så blev kørt fra gård til gård, og der skulle mellem
10 og 20 mand til at betjene et sådant tærskeværk. Time
lønnen ved tærskeværker var 25 øre og kosten, men i 1906
forlangte arbejderne et sted 30 øre i timen, ellers ville de
hverken tærske eller gå af loen. De fik, hvad de forlangte,
og det fik de så også ved andre maskiner.
En af de første i kommunen, der fik en cykel var æ
snejjker i Gundtoft. I 1899 eller 1900 fik han en cykle
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af samme model, som bruges i dag med luftringe og
cyklekæde. Jeg hørte en, der fortalte det. H an sagde, at
nu kunne han sagtens komme på arbejde, for sådan en
cykle kunne køre stærkere, end en hest kunne løbe. Så
forstod vi jo, at det var en mægtig fart. At en mand
kunne cykle, havde jeg ikke tænkt var noget mærkeligt,
men at nogen af det svage køn kunne finde på at sætte
sig op mellem sådan et par hjul, det havde jeg aldrig
tænkt. Derfor blev jeg også slemt overrasket og stod og
gloede og gabte, da jeg for første gang så en pige på en
cykle, og pigen kendte vi. Hun ekspederede ellers i køb
mand Peder Didriks butik i Gettrup. Og så var det ikke
alene det, at hun kunne cykle, men hun havde en hårflet
ning så tyk som en fed mands arm, og så nåede den helt
ned til sadlen. Og hun smilede og hilste. Jeg syntes, hun
var så umådelig smuk, men sagde intet, for jeg var helt
stum af forbavselse. N år en pige dengang var bleven kon
firmeret, skulle skørterne nå helt ned til foden, og hvis
hun var oppe at ride på en hest eller for eksempel sad på
en vippe, ansås det for mest anstændigt, at hun holdt
begge ben til samme side, men det lod sig jo ikke gøre på
en cykle, når hun skulle træde pedalerne. For at undgå at
træde i de lange skørter, når pedalerne gik ned, brugtes
der skørteholdere til at hive skørterne lidt op med. Der
kunne købes nogle af elastik med en clips både foroven
og forneden til at slå fast i tøjet. Nogle brugte også elastik
fra skørterne og ned under fodsålerne, for at ikke skør
terne skulle glide for langt op.
En dag råbte min ældste broder ind i stuen til os, at vi
skulle komme ud og se en båd, der kom sejlende, og den
brugte hverken sejl eller årer. Da så vi sandsynligvis den
første motorbåd, der sejlede forbi Helligsø. Det var vist
omkring 1901. Vi kendte jo dampskibene, men en båd,
der blev drevet frem med en motor, det havde ingen af os
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set. Min broder sagde, at det måtte være let at komme
frem på den måde, når det var stille vejr eller modvind.
Men hvad denne eksplosionsmotor med raffineret olie fra
jorden ville få at betyde for verden, det var der selvfølge
lig ingen af os, der tænkte på.
I den almindelige landsbyskole var der dengang kun to
klasser, og når vi i 10-11 års alderen kom i ældste klasse,
skulle mange af os ud at tjene. I 1905, da jeg fyldte 11 år,
kom jeg til at tjene på en gård i N r. Nissum. Manden var
67 år. H an havde aldrig været gift, for det måtte han
ikke for sin mor, så længe hun levede, og han var 66, da
hun døde. H an havde kun et ben. Det andet var af træ.
Min ældste søster var husbestyrerinde for ham, og des
uden var der en karl på 17 år, og de var nogle ualmin
delige gode medtjenere, så jeg længtes aldrig hjem. G år
den jeg tjente på, hed Aabenraa, og der hvor jeg gik i
skole, hed København. Vi gik kun i skole én dag om ugen,
og det var fra kl. 6 til 12. Vi skulle jo gøre nytte og ikke
spilde tiden med at sidde i skolen. Ferier fra skolen var
tilrettelagt efter den tid, der var mest at lave i landbruget,
lugeferie, høstferie og kartoffelferie.
Den første dag, vi var i skole, skulle vi jo skrive dik
tat, men læreren, som hed Møller, havde den uskik, at vi
dagen efter skulle sidde, eftersom vi havde haft fejl til,
og jeg var så uheldig at komme til at sidde ovenfor de to
største og værste drenge i skolen. De smurte mig med
blæk i nakken og bag ørerne og stak mig med et søm og
sparkede og nappede mig. Der ville jeg ikke op at sidde
mere, og derfor skrev jeg mindst hvert andet ord forkert
næste gang. Læreren udtalte sin undren over den vending,
min retskrivning havde taget, men jeg endte på nederste
plads, og der holdt jeg mig den sommer. Jeg gjorde den
erfaring, at når man er ny og fremmed i en skole og til-
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med en af de mindste, så er det bedst at holde sig i bag
grunden, ellers er det ned med nakken.
Husbonden var ikke af dem, der ville have noget kasse
ret i utide. En dag havde min søster brændt et par gamle
strømper. Da han fik det at vide, kom hans blod i kog, og
hans mund bævrede helt om til ørerne, for de strømper
ville han ikke have haft ødelagt. Dem havde han haft på,
da han som 21-årig sejlede til København, og han kom
aldrig til at rejse så langt i et par strømper mere. Da han
foretog denne rejse, var der ingen jernbane i Jylland, så
man forstår jo godt, at det for en bondedreng har været
en stor begivenhed. Men det var 46 år siden, og det var
ikke alene ham, der havde gået i dem. Der havde også
gået møl i dem. Der var stopninger og huller overalt, så
det var ikke let at se, hvad der havde været det oprin
delige, og det var en tåbelig idé, at de skulle have varet
ham livet ud.
Somrene 1906 og 1907 tjente jeg hos Tammes Vie i
Gundtoft, og lønnen var henholdsvis 30 og 35 kroner
for en sommer. H an havde to gårde, og alle kreaturerne
stod tøjrede. I den varmeste tid om sommeren måtte jeg
allerede op klokken halv fire for at flytte ungkreaturerne,
og når pigen, som kom op samtidig, fik malket, skulle
køerne ud, og de skulle allesammen flyttes et par gange
og ind igen inden klokken halv ni, for ellers ville de bisse.
Desuden var der en del får, som stod tøjrede i noget, der
hed Almen i Flarup. De skulle også flyttes et par gange
om dagen. Hændte det så, at et par kom løs, så skulle de
altid nok komme hen til et andet par, og de kunne løbe
mindst hundrede gange omkring hinanden, og tøjret blev
sammenfiltret i en mægtig klump. N år det så skulle løses
op, føltes der ingen virkelig glæde ved at passe dyr. Kor
net blev alt sammen høstet med le, og i høst havde de to
mand, som fik hver 30 kr. for en høst. Så skulle de hjælpe,
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fra de begyndte med at høste til den sidste rivelse var i
hus. 1907 var et vanskeligt år. Der var aldrig tørring i
luften. Vi var ikke færdig med høsten før allersidst i
oktober, og nogle fik ikke kornet før jul.
Dengang blev alting taget med. Vi så aldrig nogen, der
brændte halm af, og sognerådet solgte kommunens vej
græs til den, der bød mest. Derved fik de en del penge
ind. Amtsvejmændene fik vejgræsset som en del af deres
løn for at passe amtsvejene. Mads Hansen var vejmand
mellem Gjettrup og Ydby. På gården, hvor jeg tjente,
havde de godt en snes høns, som gik i en lille fold, og
høns vil gerne have mælkebøtter. Dem var der en del af
ved siden af vejen ned ad Gosbak, og jeg plukkede af og
til nogle til hønsene. En dag var Mads Hansen kommet
op at køre med en mand fra Ydby, og lige som de kørte
forbi, gik jeg over vejen med et par håndfulde mælke
bøtter. Da Mads Hansen så gik tilbage fra Ydby, var han
inde hos Tammes Vie for at klage over mig, og da jeg
kom ind for at spise, fik jeg på en ikke venlig måde at
vide, at hvis jeg ville plukke græs til hønsene, havde de
nok på gården. Jeg skulle ikke gå og stjæle andres græs.
Siden rørte jeg aldrig Mads Hansens fandens mælkebøtter.
En aften var jeg sammen med karlen, Kristian Høv,
nede ved Helligsø strand for at bade. Naturligvis var vi
bagefter hjemme hos mine forældre, og det blev mørkt,
inden vi tog hjem igen. Da vi så kom løbende på kom
munevejen, der kommer syd fra til Gundtoft, og vi kom
lige ud for, hvor den daværende mølle stod, tog hunden
med et til at gø som en rasende, og samtidig så vi begge
to, at det så ud, som hele møllen stod i brand lige op til
den øverste vinge. Så blev det til en stor kugle, der rul
lede og rullede ned over husene ved vejen og hen over
marken og forsvandt for vore øjne ved Gundtoftgaard.
Om det var en kæmpestor lygtemand, der slog kolbøtter
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eller trimlede over tå, eller hvad det var for et spøgelse,
det blev aldrig opklaret.
En dag så jeg, at Niels Søndergaard, Gadegaard,
kørte ned til gården. - H an var en kendt heste- og
kreaturhandler, og jeg vidste, at han altid gav 25 øre
for at holde ved hans heste. - Derfor løb jeg for en
gangs skyld, alt hvad jeg kunne og nåede også dertil, da
de havde hilst på hinanden og skulle ind i stalden for at
handle om et par fede stude. Da de kom ud, holdt Tam
mes og Niels på, at de ville have 2272 øre for pundet,
mens Niels Søndergaard ville kun give 22 øre. H an gik
på vognen og kørte nogle skridt og rakte hånden ud, men
de ville ikke slå til. Men da han fortsatte ud til lande
vejen, satte Tammes i skarp trav for at nå ham. H an var
noget mavesvær og selvfølgelig helt ude af træning, så
det så absolut lidt komisk ud. Men de fik da handlet.
Den første ovn til Helligsø teglværk blev bygget om
kring 1870. Den blev bygget ved fjorden på et fladt ter
ræn mellem stranden og bakkeskråningen, og vejen dertil
gik fra kommunevejen i nærheden af Buskjærrende. Det er
der, hvor vandet fra det sydligste Helligsø løber udi fjor
den. Denne vej gik lige langs med stranden, og den er
forlængst skyllet væk af fjordens bølger, men da var der
lavet sten i mange år, og der var forsvundet så meget af
bakken, at der var blevet lavet en anden vej. Fra tegl
værket blev bygget og til 1898 var der altid to eller tre
tyskere og en dansker, der lavede håndstrøgne teglsten og
drænrør og brændte dem.
Teglværket blev bygget af Jens Søndergaard og siden
overtaget af Thomas Søndergaard, og om foråret, når
tyskerne kom, skulle ejeren altid have en stor fed gris,
der skulle veje mellem 15 og 20 lispund. Hver eneste søg
nedag sommeren om fik disse teglværksarbejdere gule
ærter og flæsk.
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Huset, som tyskerne boede i, lå nede ved fjorden, men
i 1899 blev der bygget et hus oppe ved vejen til en dansk
mester, og de gik over til at sten på maskine. Den blev
trukket af et par heste, der gik rundt hele dagen. Mikkel
Lund blev mester i 1900, men han boede da i Kobberø.
Jeg gik meget omme hos Mikkel Lund, han var altid hyg
gelig at gå og snakke med. I 1906 købte han teglværket
og bosatte sig dernede.
I huset sydøst for teglværket boede Volle Knakkergaard, dette hus lå højt over vejen, og der var mange
trapper derop til, og haven bag ved huset skrånede også
stærkt opad for så på fjordsiden at gå stejlt nedad igen.
På denne skråning havde han som regel kartofler. Han
var gammel, og i 1904 ville han ikke grave det mere, men
have korn og græsfrø deri, og Mads Mikkelsen lovede at
harve jorden og tilså det. Der var tre unge mænd, der
arbejdede på teglværket. De ville hjælpe ham. Det var
hans broder Kristian Mikkelsen, Jens Thøgersen, senere
Nykøbing Mors, og Niels Thomsen, senere Ulsted, og de
var hver især af dem, der kunne finde på hvad som helst.
De skulle skiftevis op til Volle og have en genstand. De
såede ikke just klinte blandt hveden, men turnips i hele
stykket og de var sået med en øvet hånd, så tæt og fint,
at selv ude i hjørnerne var der ikke én, der blev større
end en lille radis. Der kom tit nogen og besøgte Volle, og
vi så tit, at der sad nogen på bakkens højeste punkt og
nød udsigten. Volle havde den bestilling at opkræve skolemulkt for kommunens skoler, og der var mange, der
forsømte skolen dengang. Det kunne blive dyrt, hvis de
forsømte meget. En mand har fortalt mig, at han som
dreng tjente en sommer for en løn af 25 kr., men han for
sømte skolen så meget, at hans husbond skulle af med
26 kr. i skolemulkt.
I det næste hus boede vi. Far var døbt Jensen, fordi
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hans far hed Jens til fornavn. Hans far var fra en gård
på Mors, som hed Houmøller, og derfor blev han altid
kaldt Houmøller. Det blev Far jo også. I 1904 blev der
lavet en lov, så enhver der ønskede at få det navn, som
de blev kaldt med, kunne få navneforandring gratis. Det
fik vi, og det var der mange, der fik, for med tiden var
det blevet sådan, at næsten hveranden gik under et andet
navn end deres rigtige. Far var fisker, og han havde mest
fisket med krannier og hummertejner og rødspættegarn,
som vi kaldte ned. Men i 1902 fik han sildebundgarn, og
senere åleruser. Bundgarn er et stort og dyrt redskab, og
der kan fiskes en mængde fisk deri, men er der uheld, kan
det også give stort underskud. Fiskeri er skuffelser og
overraskelser, mest det første. Der kan fiskes alle mulige
slags fisk i bundgarn, men det er væsentlig sild. Dog kan
stenbidere spille en rolle først på foråret, og hornfisk sidst.
Der kan komme nogle særlig ivrige hornfisk før de andre,
men ellers kan man næsten med sikkerhed sige, at den
første stime går gennem Thyborøn kanal og ind i Lim
fjorden den 20. april, uanset vejret, så de må på en eller
anden måde kunne almanakken.
Hans Ulnits var vor nabo til den anden side. H an kom
hver dag lidt før aften og satte sig. Det var ikke hver
dag, han sagde noget, men han ville om og se folk. Hos
ham boede der nogle forårsmåneder to bundgarnsfiskere,
som hed Peder Flyvholm og Niels Kirk. De var fra H arboøre, og Niels Kirk rejste sammen med flere andre fami
lier til Gjøl, hvor de bosatte sig og særlig fiskede ål. Om
disse fiskere har Niels Kirks brodersøn, forfatteren Hans
Kirk, skrevet romanen »Fiskerne«.
Vejen går et stykke lige langs med stranden, men så
slår den et lille sving. De er udenom et bjerg, der hedder
Kvarbjerg. Navnet har det endnu og det står aftegnet på
på landkortet, for ellers er det ikke let at se, at det er et
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bjerg, hvis ikke man ved det. En stor del af bjerget har
fjorden taget i årenes løb, og af resten er der lavet mur
sten af rødleret, og sandet er solgt til mørtel og andet.
Derved er det meste af bjerget forsvundet.
I læ af dette bjerg og op mod en vej, der går til Skardal
og østen Helligsø, lå der et hus, hvor Niels Mikkelsen og
hans kone, Else Marie, boede. Niels Mikkelsen døde sidst
i halvfemserne, og Else Marie kom på fattiggården. Der
levede hun i mange år. Hun var blind, men kunne strikke
strømper og andre ting.
Omtrent samtidig med at Else Marie kom på fattiggår
den, kom Kren Laustsen og Ann Ibsdæ (Ibsdatter) også
derop. Deres hus var der, hvor der nu er lavet sluseværk
og gravet en kanal ud til fjorden. Endskønt de havde
været gift i en menneskealder, blev hun efter fortidens
skik ved at blive kaldt ved hendes pigenavn. Det sidste
hus i rækken beboedes af Lars og Trine. Lars kan jeg ikke
huske. H an havde været fisker og havde daglig fisket
østers til Østerskompagniet. H an var fra Harboøre eller
Rønland, og da det var almindeligt dengang, at folk fik
navn efter det sted, hvor de kom fra, så fik han navnet
Røn, hvad han jo slet ikke hed. Foruden Trine var der
datteren Marie og drengen Andreas. H an var omtrent på
alder med mig, og vi fulgtes ad til skole og fra skole, og
jeg vil ikke påstå, at vi var bedre end andre drenge, men
æ Dæjn mente også, at vi var værre. Han var tilbøjelig til
at give os skylden, hvis der blev lavet noget galt.
Mellem Helligsø og Sinnerup var der dengang en sø,
hvori vi kunne fiske gedder og andre ferskvandsfisk.
Desuden groede der i søen et tækkemateriale, som vi
kaldte fleg, det kunne kun bjerges fra både, og min far
og brødre bjergede hvert efterår mange læs til de forskel
lige landmænd, som ejede søskifterne. Det blev skåret
med en segl og skulle skæres lidt nede i vandet. Den gang
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havde næsten alle landejendomme stråtag. Nu er det kun
den gård, der ligger nærmest søen, der har stråtag her i
kommunen. Men nu er der hverken sø eller fleg tilbage.
Det hele er groet til med tækkerør. Helligsø drag var en
træløs hedeflade med lyng overalt, og vi plukkede nogle
små sortebær der ude. De som ejede de forskellige drag
skifter, slog hver sommer et læs lyng eller to, som mest
blev anvendt til at varme den store bagerovn op med.
Da var draget nærmest anset for at være værdiløst, nu er
også denne jord kommet op i pris.

Nedlagte skoler på Mors
Af O. P. COLDING

OVEN om folkeskolen af 18. juni 1958 medførte, at
en del små skoler blev nedlagt. Det skete f.eks. med
Næs (el. Nees), Agerø og Ø rndrup skoler. Tager vi et
kort over det sydvestlige Mors, ses på den vestligste
strimmel navnene: Ørndrup, Torp, Karby, Næs og Agerø.
Fjorden skærer sig ind, så vi får to halvøer: Ørndrup
og Næs + en ø (Agerø). Fra Agerø i syd til Ørndrup i
nord er der kun 11 km, men det er med Karby som
centrum alligevel upraktisk, målt med Frederik den Sjet
tes alen. Karby har allerede sin skole ca. 1740, men når
kongen er så krævende, at intet barn må have over en
fjerdingvej til skole, så må både Agerø og Næs hver have
sin, om lov skal holdes, og det skal den jo.
Næs har med sine ca. 100 td. hartkorn bøndergods væ
ret under Ørndrup hovedgård, og man kunne muligt for
vente, at herremanden dér ville have skaffet næsboerne
en degn. Til sammenligning ved man, at Anna Sehested
til Sindbjerggård ville ansætte en sædedegn for Sindbjerg
- at det blev forpurret er en anden historie. Men Ørndrupejerne er i stedet kendt for upopularitet, hvis man
skal dømme efter Kirsten Kås-visen (1680). Om hende
lyder det: »På Ø rndrup er en frue - hedder fru Kirsten
Kås - jager hun sine bønder i bås - slider hun af dem
både hud og læp - alt med sin tornekæp.« Det er selv
følgelig ikke retfærdigt at dømme ud fra et enkelt til
fælde, men visen siger dog sit.
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Agerø hørte helt andre steder hen, nemlig til Damsgård
og senere under Glomstrup, men heller ikke her var der
skole, før Sjette-Frederik tog sig af sagen, men så blev
det faktisk også omgående, sådan da.
Skoler oprettes
»Den 16. marts 1826 var Karby pastorats samtlige skole
kommissioner (dvs. Hvidbjerg, Redsted og Karbys valgte
mænd) forsamlede i Hvidbjerg skole for at få oprettet en
skole på Agerø.« (Eft. gi. skoleprotokol).
På dette tidspunkt var nævnte skoler moderniserede
efter 1814-loven, hvilket skete 1815. Næs fik sin skole
1821, og nu var det Agerø’s tur. Vi vil nok spørge: H vor
dan fik de gamle sådan noget sat i stand? Der var intet
sogneråd - (det kom først 1841), men der var altså skole
kommissioner, som det blev pålagt især at ikende bøder
for skoleforsømmelser. Herom siger en provst: Også om
der kun er en dags forsømmelse, skal der bødes!
Men nu tilbage til mødet, og dets beslutning. Følgende
beslutninger førtes til protokols:
A. Skolen skal være udført i alle dele og forelagt til af
benyttelse inden august måneds udgang. (1826).
B. Byggematerialet bringes til byggepladsen af distrik
tets beboere.
C. De fornødne håndlangere stilles til rådighed af samme.
D. Såsnart som råmaterialet er bragt til stede, udbetales
den halve licitationssum til entreprenøren. Den sidste
halve sum erlægges, når ved syn bygningen afleveres
som forsvarlig.
E. Tegning af et hus 8X12 alen fremlagdes. Skolestuen
anslås til 7X 6 alen, iøvrigt indrettes et kammer til læ
reren ■+• et brændselsrum. Bygningen skal være så
solid som muligt og kunne rumme 16-20 børn.
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A .C . Obel. Niels Møller. Christen Agger. A. Gjedde.
Chr. Madsen. Peder Blåbjerg. Chr. Lynggård.
P. C. Bendix.
(Bemærkn.: A. C. Obel er sognepræsten i Karby. A. Gjed
de er godsejer på Glomstrup, som på det tidspunkt er en
komplet herregård på 211 td. htk. P. C. Bendix er provst
over Sydthy og Mors, som først 1828 blev et selvstæn
digt provsti. De øvrige navne repræsenterer kendte gårdmænd. Der er dog ingen fra Agerø, skønt det var deres
skole, men som lodsejere skulle de svare udgifterne til
skoleholdet. Jo, større gård des større udgift).
Til dette skoleprojekt har skoledirektionen i Thisted
med amtmand G. Faye i spidsen kun et par bemærkninger:
»Skolehuset skal holde 14X 7^2 alen. Vinduerne skal
anbringes lVi alen over gulvet i stedet for 1 alen. Der
skal i stedet for et vindue i hver side være to«.
THISTED, den 11. april 1826.

Faye.

Agerø har på det tidspunkt 16 matrikelnumre: 10 gårde
og 6 huse. De fleste af gårdene lå i en klump i det nord
østlige hjørne af øen, og her byggedes også skolen. I år
hundredets løb flyttedes gårdene ud, men skolen blev
næsten alene tilbage, indtil den 1904 også flyttedes hen
til hovedvejen, norden for Damgård. Det gælder for både
Næs og Agerø skoler, at lærerne i de første årtier kun
var der i korte tidsrum. Visitatsbøgerne er de bedste kil
der, selv om de også er spredte.
I året 1834 skriver biskop Fogtmann: . . . »Næs, en
biskole til Karby. Undervisningen foretages af et ungt
menneske, som ikke godt kan lære børnene det fornødne«.
Der var 15 børn. I kirkebogen findes dog en tidligere
lærer. Under fødte kvinder står under 1824: Skolelærer
i Næs Jens Christian Larsen og hustru Marie Sørensen
en datter døbt Kirsten Marie.
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Men de første to år må man nøjes med en ueksamineret
mand: Henrik Thomsen, far til den kendte lærer Poul
Henrichsen, Flade.
På Agerø er det ligeledes unge mænd, de første tre
dimitterede fra Lyngby seminarium, Djursland: P. Kålund dim. 1822, ansat 1826 på Agerø; J. A.Dahl dim. 1833
med karakteren bekvem. Alligevel når han i 1897 at blive
entlediget fra Hjørring skole som dannebrogsmand. N r.
tre er P. Brønnum, f. 1797 i Randers amt dim. 1816.

Agerø skole 1904

Endelig fik Agerø en lærer, som var trofast og forblev
sin tid ud, nemlig Mikkel Pedersen, f. i Gullerup, Mors,
1822, 24. maj. H an blev ansat, skønt ueksamineret, men
prøvet af provst J. C. Sørensen, Karby. Fra 1854 til 1895
var Mikkel Pedersen enelærer på Agerø. Gift med Ane Ma
rie Sørensdatter, datter af gdr. Søren Jensen Brun, Agerø,
Karby sogn. Der var fire børn i ægteskabet.
Visitatsbogen af 1859 ved biskop P. C. Kierkegård:
»Læreren er 37 år, ueksamineret, men prøvet af provsten,
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gjorde sit bedste og underviste godt i religion. Imidlertid
var der meget tilbage at ønske for den lille skole: regning
g, sang tg, dansk tg. Der var tyve børn.« Det ønskelige
lader det til er kommet med årene. Biskop P. E. Lind
skriver 1879: Mikkel Pedersen har været 25 år i embedet.
Læreren talte rigtig og forstandigt med børnene - hørtes
i Jakobs historie - viste gode kundskaber i bibelhistorie.
Der var 17 børn.«
Linder disse stabile forhold på Agerø vedblev omskifte
ligheden i Næs. 1847, biskop Fogtmann visiterer: »Skole
lærer J. Nielsen, 23 år vil indtegne sig på Snedsted sem.
I anden klasse fandtes fremgangen god, i yngste klasse
læste og regnede børnene ret godt.«
Om denne J. Nielsen kan fortælles følgende: Jens Niel
sen (Kusk), f. i Harre, Salling, 1824, 20. april, søn af gdr.
Niels Nielsen Kusk, hjælpelærer i Næs 1844, gift 1847
med Anna Elisabeth Poulsen, 39 år, dim. fra Ranum sem.
1850, lærer i Vile, Salling 1853, lærer i Blære, Himmer
land 1854; herfra afskediget 1865; siden røgter på Li. Re
strup, død i Ålestrup 1903.
H er følger et par breve, som fortæller noget om Jens
Nielsen. Brev nr. 1 fra stedets præst: I skolekommissio
nens protokoller findes intet om Jens Nielsen, lærer fra
30. november 1854 til 1865. Ved henvendelse til en gam
mel mand, som husker Nielsen fås oplyst, at han var fra
Harre i Salling, hans kone skulle være fra Næs. I ægte
skabet menes at være en søn ved navn Niels, som var
i konfirmationsalderen i 1865, da familien forlod Blære.
Om årsagen til Jens Nielsen’s afgang fra embedet i Blære
fortælles: Nielsen’s holdt drikkegilder til langt ud på nat
ten sammen med folk fra sognet og fra hans hjemegn.
Dagen derpå var det sløjt med skolearbejdet, og da pastor
Funder var en streng herre, syntes, at det gik for vidt
med gilderne, foranledigede han Nielsen afsat. Da Niel-
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sens forlod Blære fik de plads som røgterfolk på Li. Re
strup ved Ålestrup.
Brev nr. 2 fra ejeren af Li. Restrup:
Den gamle lærer, som De efterlyser, kan ikke være no
gen anden end »gamle Nielsen«, som jeg husker svagt fra
min barndom. »Gamle Nielsen« havde været skolelærer,
men var blevet afskediget på grund af drik. H an havde
såvidt vides kun en søn, som gik under navnet »Skrå
Niels«. H an er vist død nu. H vornår han er kommet til
»Fiskerhuset«, et hus, som hidtil havde huset ungkreatu
rerne på Li. Restrup, vides ikke. »Gamle Nielsen« var
meget drikfældig. Nu skete det - Nielsen var gift - at en
snedker ved navn Per Christian blev »husven« så meget,
at »Gamle Nielsen« solgte konen til snedkeren, mod at
han, Nielsen, skulle blive boende i »Fiskerhuset«. Snedke
ren og Nielsens hustru fik børn sammen! (Bemærkning:
Dette kan ikke være Anna Elisabeth, f. Poulsen, som var
født 1808. »Fiskerhuset«s tid ligger efter 1865. Nielsen
må isåfald være gift anden gang).
»Gamle Nielsen« boede de sidste år i Ålestrup og er
vist begravet på Østerbølle kirkegård 1903.
(Bemærkning: Disse oplysninger stemmer overens, og
må vel regnes for tilstrækkelige til at belyse Jens Nielsens
kranke skæbne.)
Men tilbage til Næs: 1848-49 har Næs som lærer Peder
Pedersen Krogh, f. i Torp, Karby sogn d. 17. jan. 1827,
søn af gdr. Peder Svenningsen. H ar en kort tid været på
Agerø, dim. fra Snedsted sem. 1847, huslærer på Nandrup,
lærer i Næs. Senere lærer og kirkesanger i Hvidbjerg,
Mors.
Jens Chr. Touborg, f. 1833, 22. april i Nr. Nissum, søn
af gdr. Chr. Christensen og hustru Ane Marie Touborg dim. fra Ranum, meget duelig.
Den næste lærer i Næs, som visitatsbogen omtaler, er
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P. F. Villiam Christensen, f. 1843 27. oktober i Nykøbing
på Mors, søn af guldsmed J. Chr. Christensen, dim. fra
Ranum 1863, lærer i Næs samme år, gift 1869 med jomfru
Johanne Marie Møller af Næs. Det er biskop P. Engel
Lind, der skriver 1879:

Nas skole 1901

Skolelærer P. F. V. Christensen dim. fra Ranum er
meget duelig, 35 år, har været i embedet 16 år. Læreren
fortalte bibelhistorie udførligt, han har ikke sang.
Der findes et brev fra lærer V. Christensen til sogne
rådet:
Til det ærede sogneråd for Karby-Hvidbjerg-Redsted!
Da det er nødvendigt, at der anskaffes en kakkelovn
til dagligstuen hersteds, tillader jeg mig at bede det
ærede sogneråd i henhold til lov af 8. marts 1856 1,2
og 3, sammenholdt med senere ministerielle cirkulærer at anskaffe en kakkelovn betids, inden vinteren kom
mer, da vi nu herefter skal benytte værelset hver dag
(familien bliver større). Vi har kun en kakkelovn i to
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værelser, og den ejes af mig selv (jeg har købt og betalt
den). Det er umuligt, så gerne jeg end ville, så få råd
til at købe en kakkelovn til. Mine formuesomstændig
heder er sådanne, at jeg desværre må henvende mig
til det ærede sogneråd, og jeg håber sognerådet vil
give mig min ret og forskåne mig for at henholde mig
til lov af 8. marts 1856 § 4.
Det følger af sig selv, at gamle kakkelovne eller bi
læggerovne kan ikke bruges i værelset. Jeg antager det
ærede sogneråd vil behandle mig som en dannet mand
og ikke som et almisselem.
NÆ S SKOLE, den 1. september 1883.
Ærbødigst
V. Christensen.
NB.: Værelset er 30 kvadratalen, 97 kubikalen. En
vindovn til 30 kr. vil være passende.
Svaret på brevet eller resultatet kendes ikke. Men et andet
brev fra de fleste af pastoratets lærere omhandler også
opvarmningsproblemet. Det lyder:
Undertegnede lærere i Karby pastorat (bemærk: nu er
det faktisk Karby-Hvidbjerg-Redsted kommune) tillader
os herved at andrage hos det ærede sogneråd om en for
andring af det vore embeder tillagte brændselsdeputat,
da hverken mængden eller godheden af det brændsel vi
modtager, synes os at svare til, hvad loven bestemmer,
ligesom også måden, hvorpå vi modtager det, synes os
mindre heldig.
For hovedskolernes vedkommende (dvs. Karby, H vid
bjerg, Redsted) bestemmer jo skoleloven af 1814, at
brændselet til skolernes og lærernes brug skal være 6 favne
storkløvet bøgebrænde eller andet brændsel med tilsva
rende varmeevne. N år brændselet erstattes med tørv, be-
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stemmer cirkulæret af 6. november 1838, at 900 snese
tørv (hver tørv — 10X 5X 3 tommer, velbehandlede) må
anses som svarende til nævnte 6 favne bøgebrænde.
Kan det ærede sogneråd gå ind på at skaffe sådant
kvantum - altså for hovedskolernes vedkommende 1562
kubikfod og for biskolernes vedkommende i forhold dertil
efter det dem tillagte snesetal af behørig kvalitet og i god
bjærgningstid, ja, så bortfalder vor klage.
Skulle sognerådet være villig til at ville afløse tørvene
med penge, er vi også villige dertil og foreslår da hver
snes tørv afløst med 15-16 øre, hvad ikke forekommer
os at være for meget, når snesen skal svare til 3000 kubik
meter, og vi selv skal have omkostningerne ved brændse
lets hjemkørsel.
Idet vi erklærer os villige til enhver overenskomst, der
kan ramme såvel ydernes som modtagernes tarv, henstil
ler vi vort forslag til sognerådets velvillige overvejelse og
udbeder os derefter dets ærede svar.
Den 1. oktober 1882.
S. P. Rokkjær, Sinding.

A. Kristensen, Redsted.

S. Christensen, Hvidbjerg. P. C. Worm, Karby.
V. Christensen, Næs.
Også dette brev siger noget om de problemer, der var
dengang. Der skelnes i brevet mellem hovedskoler og bi
skoler. I virkeligheden er der kun forskellen i børnetal,
alle var enelærere.
På dette tidspunkt kommer Ørndrup ind i rækken af
skolerne, og kommunen er »dækket« 1814-loven er op
fyldt.
Ørndrup blev aldrig nogen stor skole, børnetallet lå
mellem ti og tyve, og lærerstaben gennem årene var for
skelligartet.
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Ørnåruf) skole 1901

I året 1876 besluttedes at ansætte en vinterlærer. Det
blev en 18 år gi. mand, P. N. Rokkjær, f. 22. november
1858 i Sdr. Mølle, Rakkeby. Han blev senere lærer (dim.
fra Gjedved sem.) i Sindbjerg, Mors. Der findes et brev
fra provst Cederfeldt de Simonsen ang. ansættelsen af
Søren Chr. Bertelsen. Det lyder:
I tjenstlig gensvar på det meget ærede brev af 9. marts
i hvilket sognerådet udtaler, at det med skolekommis
sionen er blevet enigt om, at forholdene ved Ørndrup
biskole rettest ordnes på den måde, at der antages en no
genlunde oplyst mand til at holde skole der hele året,
samt meddeler, at man mener at have fundet en sådan
i husmand Søren Chr. Bertelsen af 0 . Hvidbjerg, und
lader jeg ikke, næst efter at beklage, at jeg på grund af
megen travlhed, først nu har fundet tid til denne skri
velse, at udtale, at skoledirektionen ikke kan afgøre noget
om sagen, forinden jeg personlig har fået lejlighed til at
overbevise mig om vedkommendes dygtighed, men at han
foreløbig, da skolekommissionen anser ham for duelig,
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kan begynde at holde skole fra 1. april, dog at ingen fast
ordning sluttes med ham, forinden jeg har haft lejlighed
til at lære ham at kende.
Morsø Herreders Skoledirektion,
den 30. marts 1880.
Cederfeldt de Simonsen.
Provsten må have følt sig overbevist om Søren Chr. Bertelsens evner, for vi kan af visitatsbogen af 1883 med
biskop P. Engel Lind som visitator læse: Ørndrup skole
har 8 børn. Læreren S. Bertelsen, 49 år, ueksamineret, 3
år i embedet. Læreren katekiserede ikke.
Fra 1. november 1889 virkede M artin Nielsen (f. 14.
november 1868 i Nørup sogn ved Vejle, præliminær
eksamen), som vikar i Ørndrup. Indgået akkord: Får 415
kr. årlig + fri bolig, men bekoster selv brændsel. Fast
ansat år 1900. Gift 22. december 1927 med ugift pige
Jensine Marie Nørgaard Andersen, f. 24. september 1876
i Rakkeby. Martin Nielsen dør i embedet 2. juni 1934.
Samme år blev seminarist Axel Jacobsen (f. 30. marts
1906 i Tørring pr. Ry st.) ansat som aspirant. H an var
dim. fra N r. Nissum sem. 1931, og blev fast ansat 1. sep
tember 1935, blev i embedet til 1. juni 1940.
Straks besattes embedet af Kristen Jensen Hansen (f.
den 2. januar 1894 i Marstal landsogn, dim. fra Haslev
sem. 1919, præsteeksamen fra Des Moines, lova danske
præsteskole 1925 - præst der, gift 13. september 1934 med
M artha Dorthea Christensen, f. 23. august 1907).
I 1947 flyttede Kristen J. Hansen til Skårup i Thy.
1955 ansættes Margrethe Vestergård Nielsen (nu H vid
bjerg, Mors). Børnetallet daler til fem, som henvistes
til Karby skole 1957. Hermed var Ø rndrup skoles tid
forbi. Bygningen er i privat eje.
Vi vender tilbage til Næs skole.
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Ved visitatsen 1894 (biskop Schousboe) skrives om
besøget: Skolens tilstand tilfredsstillende i almindelighed,
ret godt lokale. Læreren Villiam Christensen, dim. fra
Ranum, kan ikke spørge og taler selv hele tiden. Han
kommer dog ret godt ind på opgaven og taler godt til
børnene. Disse er temmelig usikre i deres salmevers.
Lærer V. Christensen bliver sin tid ud i Næs. Entlediget
1905.
De næste 30 år har Næs skole Søren Peter Molbæk som
lærer (f. 5. juli 1868 i Lillering, Framlev sogn, dim. fra
Gjedved sem. 1892, enelærer i Redsted Vestre 1. januar
1901, enelærer i Næs 1. januar 1906, entlediget herfra på
grund af alder 31. marts 1934. Død i Vils, Mors, 6. februar
1942, begravet på Karby kirkegård (gift med Petra Kir
stine Kjær, f. 2. oktober 1880 i Redsted sogn. Skolebyg
ningen nyopført 1901).
Den sidste lærer i Næs skole er H . P. Bjerrum. (F. 12.
oktober 1899.
Hans Peter Bjerrum, f. 12. oktober 1899 i Fårup sogn
ved Ribe, dim. fra Jelling sem. 1920, andenlærer ved
Karby skole 1. november 1922, enelærer ved Næs skole
1. april 1934. Ifølge 1958-loven nedlagdes skolen, og
H . P. Bjerrum gik på ventepenge. H an boede siden i
Agerø skole, hvor han døde 1968.
Næs skole havde bestået i 138. Den bygning, (opf.
1901, som nu forefandtes), solgtes til privatbolig.
Endnu i 1893 kan man i Agerø skoleprotokol læse:
»Børnene godt underviste«. Læreren er den 71-årige Mik
kel Pedersen, og det er den stedlige skolekommission, der
udtaler sig kapellan Kr. Nielsen, Redsted, gdr. Jens H an
sen og gdr. Poul Støvlbæk).
Først som 73-årig forlader M. Pedersen sit mangeårige
embede til fordel for Christen Graven Lauritzen f. i St.
Olai sogn, Hjørring, dim. fra Gjedved sem. 1893, ene-
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lærer på Agerø 1895. Under tilsynets påtegninger læses:
10. oktober 1901 besøgt skolen og fundet børnene meget
vel underviste. Fr. Olivarius (provst, boende i Solbjerg).
1904 afløses C. G. Lauritzen af Graves Th. Graversen
f. 1871 i Nors, Thy, dim. fra Vordingborg sem. 1902,
kaldet til enelærer 1904. Under 1905 læses påtegningen:
»Skolens arbejde vidnede om alvor og dygtighed« (K.
Knudsen, Hans Futtrup, Anders Bjerregård).
Jens Marius Chr. Sølvsten f. 1876 i Farre, dim. fra
Ranum sem. 1900, bliver enelærer på Agerø 1. januar
1905 til 1. juni 1906.
Efter ham følger Anton Chr. Skyum, som er på øen
1906 til 09. Protokollen siger 1907: »Børnenes kund
skaber og arbejdets gang i et og alt særdeles tilfredsstil
lende«. (K. Knudsen, Ludvig Worn, Niels Futtrup).
Johannes J. Berg f. 1884 i Resen ved Skive, dim. fra
Ranum 1906. Under 1912 står: »Børnene læste meget
korrekt og harmonisk, og det var rigtig fornøjeligt at være
til stede«. (K. Knudsen, Ludvig Worm).
Niels Jakobsen f. 1882, dim. Odense 1911, på Agerø
1914-21. Under 1915 står: »Børnene udviste dygtighed
i alle fag«. (K. Knudsen, Mads Søndergård).
Johannes Julius Nielsen, ansat på Agerø 1921 til 1940,
f. 1875 i Humble, Langeland, dim. fra Odense 1899.
Her kommer en tid med skiftende vakancelærere, men
i 1944 1. februar ansattes Knud Hansen f. 1912, dim. fra
Skårup 1940 i embedet. H an forblev til 1949, da han
kaldedes til Håstrup pr. Fredericia. Nu gik igen 10 år med
vikarer, og eksamensprotokollen viser, at der holdes års
prøve for sidste gang den 13. marts 1959 med fru Gerda
Hegnet Bach som lærerinde.
På det tidspunkt var der 13 børn i skolen, som nu
overførtes til Hvidbjerg skole.
Måske kan hovedindtrykket af at læse disse skolers
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og læreres historie sammenfattes i et suk: Ak, ja, men det
er jo så længe siden, skal vi ikke ladet det være glemt!
Vi kan muligvis være enige i, at det var nøjsomme og
fattige tider og mennesker, tænk: de havde kakkelovne og
brugte tørv til brændsel, men det var jo da også de helt
små embeder, som man knap nok havde råd til at gifte sig
o

paMen alligevel giftede man sig, og mon de ikke var lige
så lykkelige, som vi er det den dag i dag. Det er dog rig
tigt, at mange af de nævnte kun har betragtet embedet
som et foreløbigt mål, og de fleste har søgt andet steds hen.
Dog, nogle er blevet, måske fordi de »faldt til«, syntes
om at være der. Der var muligt heller ikke det jag efter
»noget mere« som vi kender i vor tid. Martin Nielsen
blev sin tid ud i Ø rndrup skole, ligeledes blev Mikkel
Pedersen på Agerø, og Villiam Christensen og S. P. Mol
bæk i Næs, faktisk et liv igennem. Den eneste ungkarl
mellem lærerne er H. P. Bjerrum, og til tider er der der
en større børneflok, og mon de egentlig har følt sig fat
tige af den grund - sikkert tværtimod.
Men selv om det kun er strejf af deres liv og tilværelse,
der her er trukket frem, må vi dog vide, at disse slægt
led, der var før os, har givet os det ståsted vi har, og
derfor bør vi ikke sige: lad dem være glemt, men tvært
imod: de skal ikke være glemt, deres indsats har vi bygget
på. Der var dengang ulykkelige skæbner, men der var
også eksemplariske og efterlignelsesværdige. Jo, vi vil
huske dem.

Slægtsforskning
Af JØRGEN MILTERSEN

er spændende som en kriminal
roman. Er man først begyndt at hige og søge i de
gamle kirkebøger efter sine forfædre, er det ikke let at få
holdt op, og når man har fundet navne og årstal, går man
til de kilder, der måske kan fortælle noget om manden eller
kvinden bag navnet.
Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I det
sydlige udland havde man kirkebøger fra 1400-årene. De
blev indført af den katolske kirke - først og fremmest med
det formål at hindre, at beslægtede giftede sig. Det gjaldt
også åndeligt beslægtede, for eksempel faddere. Efter re
formationen var kirkebøgerne i Tyskland et vigtigt middel
til at undgå gendåb.
Sognepræsten i Hjordkær i Aabenraa provsti begyndte
efter inspiration sydfra at føre kirkebog i 1573. Det er Dan
marks første kirkebog. I flere sønderjyske sogne fulgte man
eksemplet fra Hjordkær, men først under Christian IV blev
kirkebøger almindelige i Danmark. Forordninger fra 164546 pålagde ikke blot præsterne at føre kirkebog, men også
at sørge for at holde kirkegængerne vågne under gudstje
nesten. Det hed i forordningen til bisperne bl. a.:
„Eftersom overalt med soven i kirkerne stor disordre begås,
da ville vi, at I udi hvert sogn i eders stift nogle skal tilfor
ordne, som kan gå rundt om i kirkerne med lange kæppe
at slå dem på hovedet, som sover, og således holder folket
lægtsforskning
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årvågen til at høre desto flittigere prædiken. Desligeste
ville vi, at I præsterne udi eders stift alvorligen tilholder,
at de herefter holder rigtig kirkebog ved dag og datum på,
hvor mange udi deres sogne fødes, hvo dertil faddere stå,
og hvor mange årlig tilsammen vies og dør; ville også, at I
siden skal have god indseende med, at sådant af dem efter
kommes. Såfremt nogen præst herudi forsømmelig findes,
skal han dermed have forbrudt sit kald.“
Der skulle mod til at undlade at føre kirkebog efter en
sådan trussel. Alligevel findes der forholdsvis få kirkebøger
fra Christian IV ’s tid. Det behøver ikke at være et bevis
på, at præsterne ikke har rettet sig efter kongens ordre.
Mange kirkebøger er ødelagt ved brand, nogle på grund af
forsømmelser med opbevaringen. Enkelte præster har i
sindssyge ødelagt de uerstattelige optegnelser for eftertiden.
Kirkebogen blev i begyndelsen kun ført i et enkelt eksem
plar, som præsten opbevarede. I den kirkebogsforordning,
som havde virkning fra 1814, hed det, at der herefter skulle
føres to enslydende kirkebøger: en bovedministerialbog af
præsten og en kontraministerialbog af degnen. Det blev
indskærpet, at disse bøger ingen sinde måtte opbevares en
nat under samme tag.
Kirkebøger fra før 1814 og kontraministerialbøger der
efter findes på landsarkiverne - i Viborg, Aabenraa, Oden
se eller København. Hovedministerialbøgerne fra tiden
efter 1814 har hidtil været opbevaret hos sognepræsterne,
men i 1967 bestemte kirkeministeriet, at også hovedmini
sterialbøgerne skulle afleveres til landsarkiverne, dog først
hundrede år efter, at de er udskrevet.
Kirkebøgerne er de mest eftertragtede arkivalier. Lands
arkivet for Nørrejylland udleverer på et år ca. 60.000
stk. arkivalier til benyttelse på læsesalen, deraf omtrent
45.000 kirkebøger. Slægtsforskere lægger beslag på om
kring 90 pct. af det materiale, der udleveres.
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Nogle vil være tilfredse, hvis blot de finder navnene på
enkelte af deres forfædre, men de fleste slægtsforskere øn
sker at udarbejde en anetavle eller en efterslægtstavle. Ved
udarbejdelsen af en anetavle går man ud fra en såkaldt
„proband“ - en person, hvis forfædre man vil undersøge.
Når man har noteret probandens navn på anetavlen, fort
sætter man med forældrene og går videre til de fire bedste
forældre. Ved man, hvornår og hvor bedsteforældrene
døde, vil man som regel kunne finde tilbage til, hvornår de
er født og døbt. Ved fødslen er forældrenes navne normalt
opført. På den måde fortsætter man tilbage i tiden. Lykkes
det at finde navnene på tipoldeforældrene, har man de
eftertragtede 16 aner.
Det er en sport at fortsætte tilbage i tiden, indtil kirke
bøgerne slipper op. Ret meget længere tilbage i tiden end
omkring året 1700 skal man ikke regne med at kunne kom
me, når det drejer sig om bondeslægter. Derimod kan bor
gerslægter ofte føres tilbage til omkring 1650 - adelsslæg
ter endnu længere tilbage.
Mens man ved udarbejdelsen af anetavlen begynder i
nutiden og går tilbage, må man gå modsat vej, når man vil
udarbejde en efterslægtstavle. Man kan for eksempel be
gynde med sine bedsteforældre og opføre deres børn, børne
børn o.s.v. Vil man udarbejde en tavle over sin oldefars
efterslægt, vil den som regel komme til at omfatte betyde
ligt flere navne.
Der findes forskellige måder at opstille en efterslægts
tavle på. Ved anvendelse af indrykningssystemet er det vig
tigste princip førstefødselsretten. Man begynder med det
ældste barn og hele dets efterslægt, fortsætter med det
næstældste barn og hele dets efterslægt o.s.v. Systemet har
navn efter, at man begynder helt ude til venstre med stam
faderen og rykker til højre for hver generation.
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Et andet system er den generationsvise opstilling, hvor
efter man gør generationerne færdige i sammenhæng.
Eksempler på begge opstillingsformer vil man kunne stu
dere nærmere i slægtshistoriske håndbøger.
Uanset, hvilket system man vælger, må man væbne sig
med tålmodighed. Det kan tage lang tid at finde slægtens
navne i kirkebøgerne, og der er faldgruber undervejs. En
af dem er de skiftende efternavne. Før i tiden kom for
eksempel Jens Hansens søn til at hedde Jensen til efter
navn. Først i 1828 blev det bestemt, at hvert barn ved
dåben ikke alene skulle benævnes ved sit fornavn, men
også „ved det familie- eller stamnavn, som det i fremtiden
bør bære.“
En anden vanskelighed er, at nogle havde flere efter
navne og måske blev kaldt noget helt andet. Lærer Torsten
Balle, Thorsted, har i tidligere årbøger redegjort for disse
forhold og har nu bl. a. dette nye eksempel fra Thisted:
Jens Lomborgs søn får ved dåben navnet Christian Las
sen. Senere kan man i forskellige kilder - også kirkebogen
- finde ham under navnene Christian Lassen Jensen, Chri
stian Lassen Lomborg, Christian Lassen Jensen Lomborg,
og forvirringen bliver fuldstændig, når man finder ud af,
at han oftest kaldes Christian W erth eller Christian Wath.
W erth er moderens efternavn, ofte forkortet til Wath.
Før i tiden blev børnene i regelen kun døbt med for
navne, og hvis der ved dåben blev tilføjet efternavn, var
det ikke faderens, men den persons navn, som barnet var
opkaldt efter. Dette navn blev oftest barnets efternavn.
Man kunne også bruge et erhvervsnavn som efternavn, for
eksempel Møller, Smed, Snedker, Hattemager.
Hvis det kniber at finde ønskede oplysninger i kirke
bøgerne, vil man i folketællingslisterne have mulighed for
at finde, hvad man søger. Disse lister opbevares på Rigs
arkivet i København, hvor dokumenter med tilknytning til

Slægtsforskning

81

centraladministrationen findes. Det er dog ikke nødvendigt
at besøge Rigsarkivet for at finde oplysninger om folke
tællingerne. Hvert landsarkiv har mikrofilm af listerne fra
arkivets område, på centralbiblioteket i Thisted findes film
af de lister, der har interesse for egnens slægts- og lokal
historikere, ligesom der findes afskrift eller film af en del
af Thisteds kirkebøger på det byhistoriske arkiv, der har til
huse på centralbiblioteket.
Endvidere kan skifteprotokollerne være til hjælp. I skif
teprotokoller kan man efter en mands eller kvindes død
finde navnene på hans efterladte og en opgørelse over hele
boet, hvis der er umyndige arvinger blandt de efterladte.
Ældre skifteprotokoller findes på landsarkiverne, de yngre
på dommerkontorerne.
Mange andre arkiver end landsarkiverne og Rigsarkivet
står til rådighed for forskere. Hærens Arkiv i København
rummer blandt andet oplysninger om faldne og sårede i
krigene 1848 og 64, strafferegister, kartotek over officerer,
lægdsbetegnelser med videre.
Erhvervsarkivet i Århus har materiale fra handels-, in
dustri- og håndværksvirksomheder, og i Aalborg findes et
iidvandrerarkiv med oplysninger om dem, der rejste uden
lands for at prøve lykken - først og fremmest Amerika.
Materiale til belysning af danske udvandreres historie kan
fra arkivet i Aalborg sendes til udlån gennem centralbiblio
tekerne, som også på anden måde kan være slægtsforskere
til megen nytte. I de sidste år er dertil kommet byhistoriske
arkiver med mange værdifulde oplysninger om tidligere
borgere.
Mange andre kilder står til rådighed for slægtsforskerne.
Der findes flere bøger, som giver indblik i systematikken
ved slægtsforskning, og i mange bøger og tidsskrifter vil
man kunne finde oplysninger om mere kendte slægter.
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Det gælder for eksempel adelsarbogen, hvor man blandt
mange jlægter kan finde „de Lasson“, der fik mange efter
kommere i Han Herred og Thy. Stamfaderen var forment
lig Thøger Lassen, der virkede som slotsskriver i Viborg
og var en stor ejendomsbesidder. Hans søn, Peder Thøgersen Lasson til Rødsiet med flere gårde, blev adlet i 1731.
En anden kilde, hvor slægtsforskerne kan hente oplys
ninger, er „Personalhistorisk Tidsskrift“, der i et af de sid
ste hæfter har haft en artikel om Slægten Nandrup fra
Flade på Mors. Enkelte slægter er der skrevet hele bøger
om, som det fremgår af centralbibliotekernes kartoteker.
Ingen af de her nævnte slægter har rod så langt tilbage
i tiden som en af slægterne fra Koustrup i Sønderhaa. Det
ældste originale dokument på landsarkivet i Viborg er et
brev fra 3. december 1389. I dette brev skænker hr. Chri
sten Munk til Kovstrup i Sønderhaa i Hassing herred sin
gård til underhold for præsten, som til gengæld hver uge
skal læse sjælemesser i kirken. Dette brev blev i århundre
der opbevaret i Sønderhaa præstegård. Omkring 1800 kom
det i bispens arkiv i Aalborg. Derfra overførtes det til
Landsarkivet for Nørrejylland, der blev oprettet i 1889
med 5125 meter hyldeplads.
Landsarkivet har efter udvidelsen i 1963 fået yderligere
25.500 meter hyldeplads. Hvis hylderne blev lagt i for
længelse af hinanden, ville de kunne nå fra Thisted til
Hurup. Landsarkivet har på læsesalen plads til 36 per
soner ad gangen. Ikke mindst på lørdage og i ferietiden
er der stor tilstrømning af mennesker, der vil søge oplys
ning om deres slægt.
At få udnyttet de mange oplysninger, der findes på
arkiverne, kræver ikke blot dygtige arkivarer og assistenter,
men tillige søgende mennesker, som ikke er tilfredse med,
hvad de ved i øjeblikket. Måske kan den korte vejledning,
der er givet her, føre til, at de medlemmer af Historisk
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Samfund, som endnu ikke er begyndt at søge slægtens spor,
vil få mod til at gå i gang.
Jørgen Miltersen.
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Vig og Vigs gods
Af TORSTEN BALLE

I

HISTORISK ARBOG fo r Thisted Amt 1920 har P. L.

Hald skrevet en artikel om Vigs gods i Ty. Dengang
mente mange historikere, at gården Vig havde ligget i
Vigsø sogn, og de støttede sig til Pontoppidans Danske
Atlas, der under Vigsø sogn nævner, at kongen her havde
en gård eller kongsgård med noget gods til, som kaldtes
Vigsgård og Vigs gods i Ty. H ald mente derimod, at
gården måtte have ligget i Øster Vandet sogn eller der
omkring, både fordi et forleningsbrev viste, at de gårde,
der udgjorde Vigs gods, lå i Øster Vandet og de nærme
ste sogne, og fordi Knud Aagaard i sin beskrivelse af Ty
1802 fortæller, at gården Vig havde ligget ved Sandgår
dene i Øster Vandet sogn, hvor dens sted endnu kunne
ses. En gammel stedkendt mand havde derefter vist Hald
stedet. H an havde i sin ungdom hørt, at på det sted havde
der engang ligget en gammel gård, der kaldtes Vigsgård,
og der var endnu en gammel brønd eller stensat kilde på
stedet.
Dermed havde Hald gjort det sandsynligt, at gården
Vig havde ligget i Øster Vandet sogn, men han nåede
ikke at følge gården og godsets historie op gennem tiderne.
Det skal i korte træk gøres her.
Vig og Vigs gods er først nævnt i nogle breve fra 1406,
altså på dronning Margretes tid. Et latinsk brev af 31.
august 1406 er udstedt på kongens retterting1), og i det
skøder Torkild Myg, hans hustru Bodil og dennes søster
Mette både Vig og Vigs fang, nemlig 16 gårde i Ty, til
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dronning Margrete. Et andet brev, skrevet på dansk, er
udsendt 6. september samme år i Aalborg2), og i det vitterliggør Torkild Myg, som man kalder Schiælge Myg,
hans hustru Bodil Gundesdatter og hendes søster Mette,
at de har hørt og forstået, at Kronen længe har haft det
gods i værge, som består af Vig og Vigs fang med alt det
gods, som ligger dertil, samt 5 gårde, der tidligere kaldtes
Sætrichs gods i Ty. De erklærer, at hvis de har eller har
haft nogen rettighed til dette gods, skøder de denne ret
tighed til dronning Margrete. Og så findes der endnu et
brev, givet på kongens retterting 5. oktober samme år3).
Det siger, at Vig og 10 gårde blev tildømt Kronen, fordi
Torkild Myg ikke kom med sine adkomstbeviser til går
den og godset inden den tid, der var fastsat.
Brevene siger altså ikke helt det samme, men hvordan
formaliteterne er blevet ordnet, har ikke så stor inter
esse for os. Mere interessant er det, at godsets omfang
synes at være angivet noget forskelligt i de tre breve. I
det første er der tale om 16 gårde, deriblandt Vig, altså
foruden Vig 15 gårde. I det andet nævnes Vig og Vigs
fang med de tilhørende gårde, hvis antal ikke nævnes, og
desuden 5 gårde, som havde været kaldt Sætrichs gods. I
det sidste brev, domsbrevet, nævnes Vig og 10 gårde. Der
bliver dog balance i regnskabet, hvis fra de i første brev
nævnte 15 gårde trækker Sætrichs gods med 5 gårde. Til
rest bliver da 10 gårde, som hører til Vig, netop det tal,
som domsbrevet nævner. Det ser da ud til, at Sætrichs
gods ikke har været omfattet af dommen. H vor det har
ligget, vides ikke. Måske kan det sættes i forbindelse med
et gammelt led ved Momtoft, to store sten, der blev kaldt
Sætrikled.
Sætrichs gods er heller ikke nævnt i den næste kilde,
vi kender, nemlig kansler Claus Giordtzens optegnelser om
len og lensmænd m. m. fra 15234), altså kun godt 100 år
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senere. Her har vi for første gang en udførlig fortegnelse
over Vigs gods, der sammen med Øland var forlenet bort
til biskop Stygge Krumpen. Der står, hvor gården lå,
hvem der boede på dem, og hvilken skyld, de skulle svare.
Dog er det ikke utrykkelig nævnt, hvor selve gården Vig
lå, eller hvem der boede der, men af den skulle der svares
16 td. korn, af de andre mellem 4 og 8 td. Foruden Vig
nævnes 4 gårde i Øster Vandet og 3 i Torsted, altså kun
7 gårde. At der nu mangler 3 gårde, betyder dog ikke, at
der er solgt eller nedlagt gårde, for i den næste kilde, der
skal nævnes, et forleningsbrev 1581 for Niels Krabbe til
Nebel og Vesløsgård på Vigs gods5), består lenet igen af
Vig og 10 gårde, nemlig Vig, Tanderup, Vestergaard,
Tøfting og 2 gårde i Øster Vandet, samt 5 gårde og 2
gadehuse i Torsted.
Vigs gods blev 1597 lagt under Ørum len, men der fin
des dog for 1597-98 og 1610 særlige jordebøger for Vigs
gods og andre små len. I dem finder vi noget af forkla
ringen på det vekslende gårdantal. 1598 står der om Vig,
at den gav, da den var ved magt, 9 td. korn. Claus
Giordtzen siger 16 td. Der mangler altså 7 td. Men dem
finder man nedenunder Vig ved gården Tanderup, der
ikke er nævnt i kanslerens optegnelse. De to gårde har
kansleren så af en eller anden grund regnet for én gård.
Måske har de en tid været drevet sammen, men Tanderup
må også have eksisteret før. Det tyder navnet i hvert
fald på.
1598 nævnes ellers de samme gårde som 1581. Om
Vestergård og to navnløse gårde står der igen, hvad de
skyldte, da de var ved magt, nemlig 8, 6 og 4 td. korn.
H vor længe siden det var, ved vi ikke noget om. Ved
Tanderup og Tøfting står denne bemærkning ikke, og i
den følgende jordebog 1610 er de da også anført med
samme skyld, nemlig 7 td. og 6 td. Det samme er tilfæl-
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det med den ene af de navnløse gårde til trods for be
mærkningen. Den svarer stadig 6 td., mens den andens
skyld er nedsat til 2 td. Vestergård står i 1598 for en
skyld af 8 td., men man leder forgæves efter den i jordebogen 1610. Senere dukker den op igen, omend i forklæd
ning. I den følgende tid findes ingen særlige jordebøger
for Vigs gods, men godset står for sig selv i jordebøgerne
for Ørum len, indtil lensvæsenet ophørte ved enevældens
indførelse. I jordebogen 1630 kan man ikke finde Vester
gård nævnt direkte, men under Vigs gods finder man til
sidst nævnt nogen ejendom, som Christen Madsen (i Vig)
og Mads Jensen (i dene af Sandgårdene) har haft i brug,
men nu er taget fra dem og igen bebygget. Gården er
fæstet til Mads Torsen, som skal give 6 td. i skyld. Denne
Mads Torsen er tit nævnt i Ørum lens regnskaber og kal
des da Mads Torsen i Vestergård, således allerede 30.
august 1629, da han beklædte dommersædet på Hundborg
herredsting i dommerens sted.
Grunden til, at gården i en snes år ikke havde væ
ret beboet eller drevet selvstændigt, kender vi ikke. Må
ske hænger det sammen med, at gården 1598 var fæstet
af en kvinde, Kirsten N. Hun var sandsynligvis enke, da
gifte eller ugifte kvinder meget sjældent træffes som fæ
stere. Måske har hun ikke kunnet drive gården, så den er
enten blevet forsømt, eller hun har uden videre ladet
naboerne drive den. Det var i tiden efter, at pesten havde
raset i store dele af Danmark, og flere steder i Sydjylland
lå mange gårde øde hen. H er i Ty synes pesten ikke at
have været slem, om den i det hele taget nåede hertil, og
man ved, at folk fra Ty søgte til de pestramte egne, hvor
gode gårde kunne fås i fæste på meget fine vilkår. Det
kunne så føre med sig, at der en tid blev for få herhjemme
til, at alle gårde kunne blive besat, men omkring 1630 var
en ny generation vokset op.
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Jordebøger er konservative. N år en ny jordebog skulle
skrives, brugte man den gamle til at se efter, og derfor
finder man de samme gårde i den samme orden og de
samme udtryk fra jordebog til jordebog. Kun fæsternes
navne er forandret, hvis man da har husket, at der var
kommet en ny fæster. Derfor finder man også i de føl
gende jordebøger udtrykket »nogen ejendom .. .« om
Vestergård, ja i en jordebog over Poul Klingenbergs beholdne gods 1683°) står der såmænd endnu »nogen ejen
dom, som Christen Madsen og Mads Jensen i brug hav
de . . .« skønt Christen Madsen i Vig var død 1631, da
hans enke ægtede Oluf Andersen 1632.
I Torsted var der 1598 5 gårde, 3 større, som nok er de
samme, som Claus Giordt/en nævner 1523, da de svarer
samme skyld, 6,4 og 8 td., og to mindre ejendomme med
2 og 1 td. skyld. Deto sidste har måske tidligere været
anset for huse, og huse regnede man ikke rigtigt med. Og
senere er der ingen forandringer i gårdantal eller skyld
for Torsteds vedkommende. Forøvrigt heller ikke for de
andre gårdes, undtagen for Vig, som fik skylden nedsat
til 4 td.
Fra jordebøgerne kan gårdene følges op gennem ma
trikler og hartkornslister til nutiden, så man kan se, hvor
godset lå. Gårdene i Øster Vandet sogn lå syd for Skadkær, det kær, der ligger i forlængelse af Vandet sø, og
som engang har været en arm af søen. Endnu først i
1900rne og en gang imellem senere har kæret været vand
fyldt om vinteren. Det har sammen med søen dannet et
skel, som i ældre tid var herredsgrænse, således at både
Vigs gårde i Øster Vandet sogn og Tanderup i Vester
Vandet sogn hørte til Hundborg herred, mens Øster og
Vester Vandet ellers hører til Hillerslev herred. Derfor
var Mads Torsen 1629 i dommers sted på Hundborg
herredsting7), og derfor føres alle sager, der angår disse
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gårde for samme ting. Sandgårdene havde dog ifølge ud
skiftningskortet8) også agre i Øster Vandet bys mark
nordenfor søen, og de fik derfor ved udskiftningen også
jord der.
Den eneste af gårdene, der lå nord for kæret, var Tøfting. Gården kaldtes Store Tøfting i modsætning til Lille
Tøfting i Vester Vandet sogn. Den er nu udstykket og
nedrevet, men den lå vestligst i Øster Vandet sogn. Det
nuværende Tøfting er Lille Tøfting. Store Tøfting lå lige
østfor, og landevejen går over dens tomt, men om den
altid har ligget der, ved vi ikke. Efter kejserkrigen og de
dramatiske begivenheder, der da blev udspillet der (se
årbog 1952, s. 319 ff), blev der 1630 ført tingsvidne på,
at Gammel Tøfting var øde og nedbrudt, og der fandtes
hverken huse, tømmer eller tag på stedet9).
De øvrige gårde lå i Torsted, som grænser op til Øster
og Vester Vandet sognes sydskel, altså op mod Vigs gods
i Vandet, og godset var således ret samlet.
Den eneste gård, som er forsvundet, er selve Vig, men
det kan dog lade sig gøre at finde ud af, hvilken skæbne
den fik, og hvor den lå.
Først i 1600rne boede altså Christen Madsen på går
den, og hans enke blev 1632 gift med Oluf Andersen10),
som var født i Torsted og sad på gården endnu 1664.
Efter ham fulgte hans søn, Christen Olufsen Vig, der
døde 1708, 60 år. H an havde gården 168811), men i en
matrikelsekstrakt ca. 1710-20 er det Oluf Poulsen, der nu
bruger gården12). Denne Oluf Poulsen Dragsbæk ejede
Vandetgård i Vester Vandet, og siden blev Vigs mark
drevet sammen med den, indtil gården Engholm blev
bygget syd for søen sidst i 1800rne. Det var dog ikke al
marken, der blev drevet under Vandetgård. I hartkornsekstrakten 177813) står der under Vester Vandet, et ejeren
af nr. 1 (Vandetgård), Jens Nielsen, har af nr. 1 i Øster
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Vandet (Vig) 3 td., 5 skp., 2 fdk. og 1 alb. Men Vig
havde 1688 4 td., 1 skp., 2 fdk. og 1 alb., og der mangler
altså 4 skp. hartkorn. Dem finder man under Skinnerup
sogn, hvor Christen Salmonsen foruden sin gård har 4
skp. hartkorn af nr. 1 i Øster Vandet.
Ved udskiftningen fik Christen Salmonsen udlagt et
stykke hede, der lå op til hans ejendom i Skinnerup sogn,
som vederlag for det han havde ejet af Vigs jord, og det
må vel antages, at det også havde været et stykke hede,
måske med nogle opdyrkede agre.
Det øvrige kaldes i en udskiftningstaksation 179514) for
Vigs mark, og det hørte altså under Vandetgård, men
derpå lå der helt henne mod øst et hus, som i taksationen
kaldes Vigs hus. Det blev eller var blevet udskilt som en
særlig ejendom, som ved den sidste matrikulering, der be
gyndte først i 1800rne, fik matr. nr. 19, og jorden var
takseret til gi. hartkorn, 0-4-1-2V2, omtrent det samme
som de 4 skp. hartkorn, Christen Salmonsen havde ejet.
H artkornet blev forhøjet til 0 -6 -1 -0 , så det var ikke
noget helt ringe hus.
1835 blev der holdt skifte efter en gammel enke, Else
Marie i Vigs hus13. Hun var aftægtskone, og boede der
også ved folketællingen 1834, da hun kaldes Else Marie
Christensdatter. Manden i huset hed Christen Sperring, og
ifølge en matrikelsekstrakt 1820-3916), boede han netop
i matr. nr. 19, hvis forrige beboer var Niels Søegaard, der
også er anført som bruger af nr. 19 på matrikelens ældste
originalkort.
På det kort, som er gengivet her17, ser man de tre Sand
gårde. Den vestligste er Vestergård, den østligste Sandgård, som siden er flyttet over på den anden side af søen.
Norden og vesten for Vestergård, og imellem den og Vigs
hus, som ses på matr. nr. 19a i venstre hjørne af kortet,
findes matr. nr. 31, delt i flere parceller. Det er den
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gamle søbund, og det er på kortet antydet, at en del
(31f) står under vand. Søen gik engang helt op til skellet
mellem matr. nr. 31 og nr. 9a. H er findes endnu nogle
brinker, som kaldes søbrinkerne. Og søen har dannet en
temmelig lang smal vig vest for Vestergård, og har skilt
denne gårds jorder fra Vigs mark.
Hald har sikkert ret i, at gården Vig har fået sit navn
af vigen, den lå ved. For at gården har ligget der, kan der
nu ingen tvivl være om.
Det var meget almindeligt i ældre tid, at stuehuset blev
stående, hvis en gård blev nedlagt, eller den blev flyttet
ud på marken, som det ofte skete nogle år efter udskift
ningen. Det skete f. eks. med Niels Vigs gård i Øster
Vandet og med flere gårde i Torsted. Måske var stuehuset
for vanskeligt at flytte. Det var opdelt i mange rum, og
der var fast inventar, som ikke let lod sig flytte, arnested,
ovn, gruekedel, faste borde og bænke og indbyggede sen
gesteder. Og desuden var der jo ofte en brønd, et meget
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værdifuldt aktiv, som absolut ikke lod sig flytte. Til et
sådant hus blev der gerne lagt en stump af gårdens jord,
så der opstod et husmandssted. De er sikkert det, der er
sket med Vig. Og når man ved, hvor sejlivede traditioner
om gamle gårde er i en landsby, er det særdeles rimeligt,
at en gammel mand omkring 1920 har vidst besked om
den gamle gård og dens skæbne.
Nogen ringe gård har det ikke været. Det var først, da
Vigs mark blev lagt under Vandetgård, at denne gård
kom til at hæve sig over gennemsnittet, og endnu er Vigs
mark god. H artkornet blev 1841 ansat til 3 td., PA alb.,
og da var der gået noget fra. H vad var da årsagen til, at
denne gård fik nedsat sin skyld og forsvandt, mens de
andre gårde i Vigs gods florerede. De fleste af dem blev
tidligt selveje, og det var meget velstående folk, der boede
på dem. H ald tænkte sig, at sandflugten måtte være en
medvirkende årsag, og det siges da også direkte i jordebøger og regnskaber, at nedsættelsen af skylden skete som
følge af sandflugt. N år man taler om sandflugt, tænker
de fleste vel nok på sand, som helt ude fra Vesterhavet
er blæst så langt ind over landet, men det er nu ikke givet,
at det forholder sig sådan. Mange steder i N ordty findes
der tykke lag af sand, der er aflejret i istiden, både under
flad mark og i bakkerne, ofte lagdelt. Og netop i den
højderyg, der strækker sig mellem Sjørring sø og Vandet
sø med Skadkær, består undergrunden ofte af sådanne
sandlag. På sådanne steder vil muldjord være sandblandet,
og i den blæst, vi har så meget af, og som man i gamle
dage havde endnu mere af, er det uundgåeligt, at en bar
og tør mark »ryger«. Desværre er det da muldjordens fine
partikler, der først blæser bort som støv, så jorden bliver
mere og mere sandet. Sådanne støvstorme kender vi jo
altfor godt endnu. Og ved stærke vinde ryger det fineste
af sandet med. Vi kender det fra de gamle markbøgers
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klage over, at »sandet opblæser af marken« og »vinden
blæser huller i marken«. Det materiale, som vinden tager
med sig, aflejres igen - på samme måde som sne - i driver
ved huse og diger og på flad mark, hvor der er noget, der
rager op og derfor kan danne læ, fx. i en stubmark. Da
støv- og sandstormene gerne kommer om foråret, vil støv
og sand også lægge sig i unge græs- og kornmarker. Kom
mer stormene tidligt, vil kornspirerne dels blive ødelagt,
slebet i stykker af sandet, dels blive dækket helt til. Og
alt dette er også noget, man kendte i gamle dage, og som
giver sig udtryk i tingsvidner. Den slags sandflugt findes
jo også så langt borte fra havet, at ingen kan tænke sig
muligheden af, at det drejer sig om fygende havsand, fx.
i Sennels og Østerild. I Skinnerup sogn har der også væ
ret sandflugt. Hvis der er tale og havsand, måtte det være
kommet syd om Vandet sø, men i bakkedraget der, er der
en dyb dal, Hulhjardal, som måtte være fyldt med sand,
før det kunne komme over på østsiden, og den er der
endnu. Det øverste af bakkedraget var, indtil plantagen
blev anlagt, gammel hede. Den hed Lushede og den var
både i Torsted sogn og i Øster Vandet sogn fælled. Mod
vest fortsatte den i Kronens hede.
De er vist mest sandsynligt, at sandflugtsområdet mel
lem Vig og Torsted er en indsande. Tanderup, som ligger
vest for Vig, altså i hovedvindretningen, synes da heller
ikke at have taget nævneværdig skade. Men det ville jo
være en ringe trøst for folkene i Vig. N år sand- og støv
storme om foråret mange gange ødelagde de nyspirede
kornmarker, var det ret ligegyldigt, om sandet kom fra
havet, eller det blæste op af marken. Det har været en
katastrofe, for kornavlen var jo det, man skulle leve af,
hvor der ikke var enge til stude. For en fæster var der så
den udvej at gå til tinge og få et tingsvidne om ødelæg
gelsen. Men det i hånden kunne han rimeligvis opnå at få
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sin afgift nedsat eller eftergivet, og måske kunne han også
få mere hjælp. Det kan vække mistanke om, at skaderne er
noget overdrevet i tingsvidnerne, når man ser, at de sam
me marker ofte nævnes gang på gang. De må altså stadig
have været dyrket, og af udskiftningskort kan det ses, at
de også omkring 1800 var dyrket, og for resten er det
endnu. Men når man betænker, hvilken slags sandflugt der
er tale om, forstår man, både at den kunne gentage sig, og
at den i nogle år ingen betydning havde. For en godsejer
var det naturligvis ikke rart med disse uberegnelige, men
nødvendige nedsættelser af afgiften, og det kunne da
være fornuftigt at nedsætte afgiften varigt, således at bøn
derne i de gode år kunne samle så meget fra, at de havde
noget at stå imod med i de onde.
N år man ser disse nedsættelser, må man også huske på,
at de marker, der var offer for støvstorme, år efter år
blev ringere, alene fordi mulden blæste bort. Og på, at
landbrugets økonomiske forhold kunne ændre sig, således
at en gård, der tidligere havde kunnet føde en familie,
ikke mere var i stand til det. Det er påvist, at klagerne
over sandflugt er stærkest og hyppigst lige efter krige,
og det hænger sikkert sammen med, at de økonomiske
forhold var blevet dårligere.
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Boddumgård
Af TORSTEN BALLE

1537 fik Tomas Galskyt, en søn af Peder Galskyt til
Øland, skøde på Boddumgård og to andre gårde på
Boddum. Skødet var udstedt af hans værge, Henrik Stam
pe, der var hans morbror. Tomas Galskyts slægtninge
havde beskyldt Henrik Stampe for at have vanrøgtet sit
værgemål, og sagen er vist, at han havde brugt drengens
arv. Da drengen så blev voksen og krævede sin arv, holdt
Henrik Stampe ham længe hen med løfter og snak, indtil
han altså omsider måtte give ham skøde på de tre gårde.
Henrik Stampe døde imidlertid kort efter, ca. 1539, og
nogle slægtninge forlangte da, at skødet skulle erklæres
ugyldigt, fordi godset skulle være pantsat. Der fulgte
nogle lange retssager, som dog endte med en dom, hvor
efter skødet skulle stå ved magt1). Boddumgård og de
andre to gårde blev siden arvet af Tomas Galskyts tre
sønner, Peder, Otto og Christoffer.
Traps Danmark, 5. udgave, siger, at Boddumgård rime
ligvis er identisk med Boddum Bisgård, og ud fra denne
antagelse fortsætter dette værk, efter at Boddumgård er
omtalt, med Boddum Bisgårds historie, men sådan, at man
ikke rigtig kan se, hvor den ene gårds historie holder op,
og den andens begynder.
Det er kedeligt, for Boddumgård og Boddum Bisgård
er netop ikke samme gård. Boddum Bisgård hørte under
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bispernes hovedgård i Sydty, Irup, der efter reformationen
sammen med det tilhørende gods til at begynde med blev
et lille, selvstændigt len ligesom andre smågodser. Det var
en tid forlenet til Herman Skeel2), og i præsteindberetningen 1555 nævnes da også på Boddum Herman Skeels tje
ner (fæster eller forpagter) i Bisgård. 1566 opgav Kronen
lenet og solgte det til Knud Gyldenstjerne3). Skødet inde
holder en fuldstændig fortegnelse over gårdene og alle
fæsternes navne. Det kan da ses, at Boddum Bisgård var
den største af bispens gårde på Boddum, 24 td. hartkorn,
og at den var, hvad man kaldte »gæstegård«, men ikke
hovedgård, og der boede ikke adelsmænd på den. Benæv
nelsen »gæstegård« kendes fra andet bispe- og klostergods.
Det bruges om større bøndergårde, i hvis nærhed der lig
ger et antal gårde, der hører under samme biskop eller
samme kloster. Meningen med navnet må vel være, at
gårdene havde forpligtelse til at huse bispens eller kloste
rets folk, når de drog omkring i forskellige ærinder. I
bispetiden var også Nørhågård en »gæstegård«, ikke en
hovedgård, og når Traps Danmark fortæller, at denne
gård var en hovedgård allerede i middelalderen, skyldes
det en række fejltagelser. Trap nævner 1486 Jes Ander
sen i Nørhå, væbner, men i kilden står der Jes Andersen i
Nørå4), en større gård i Blidstrup sogn på Mors.
Boddum Bisgård nævnes 1607, da Morten Jacobsen i
Boddum Bisgård fik stadfæstelsesbrev på Kronens og kir
kens part af korntienden i Boddum og Ydby sogne5).
Disse tiender havde han indtil 1629, da Knud Nielsen,
skriver og ridefoged på Vestervig kloster, fæstede dem6).
Morten Jacobsen var da død. Da adelsfolk, der boede i et
sogn, havde første ret til at fæste tiender, og derfor tør
man slutte, at der sikkert ikke har boet adelige på gården.
For andre sognes vedkommende ser man, at det ofte var
folk, der hørte til landbefolkningens øverste lag, der fæ-
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stede tiender. De boede på de største gårde, og det er
under tiden usikkert, om de var fæstere eller forpagtere
eller selvejere. Blandt dem var det, man valgte herreds
fogeder og herredsskrivere, og mange af dem lod nogle
af deres sønner studere. Morten Jacobsen hører sikkert
til denne befolkningsgruppe.
Irups gårde på Boddum, deriblandt Boddum Bisgård,
blev skilt ud fra Irup. Omkring 1650 kom de ved gifter
mål til Christen Skeel7), og der blev købt flere gårde til,
så der opstod et lille, ret samlet gods. Efter enevældens
indførelse 1660 blev rigets økonomiske grundlag ændret.
Kronen skilte sig af med krongodset og kom derved ud af
sin gæld, men mistede så de indtægter, som Kronen havde
haft af sine ejendomme, landgilde, stedsmål og sagefald.
Som grundlag for rigets økonomi blev der så indført
almindelige skatter - bl. a. ejendomsskatter. Adelen, der
hidtil havde været skattefri, fik snart skattefrihed for deres
hovedgårde, mod at de skulle indestå for skatterne af
deres udensogns ejendomme. Også andre ejere af hoved
gårde fik denne ret. Det gjaldt da om at få bevist, hvilke
gårde, der var hovedgårde, og mange forsøgte at få en
større gård anerkendt som hovedgård, naturligvis tor at
slippe for skatten. Således prøvede Ejler Jacobsen på
Nordentoft 1676 at få Nordentoft anerkendt som gam
mel adelsgård ved hjælp af et tingsvidne, hvis udsagn
byggede på Ebbe Skammelsen-visen8). Men en vise var
naturligvis ikke noget godt retsligt grundlag. Fru Inge
borg Skeel forsøgte også at få en gård i Årup anerkendt
som hovedgård, men de transaktioner, hun foretog i den
anledning, blev gennemskuet.
Boddum Bisgård blev derimod anerkendt som hoved
gård. En betingelse for en sådan anerkendelse var, at går
den ikke var fæstet bort, men blev drevet af ejeren eller
en forpagter, og siden finder vi da også forpagtere på
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Boddum Bisgård. Måske har der også været forpagtere
før. Det ville være naturligt, eftersom der nu reelt var
tale om et lille gods. I kirkebogen nævnes 1683 forpagte
ren Jens Christensen og 1688 og 1690 Christen Christen
sen, der var gift med Jens Christensens enke, og som siden
købte gården Toftum.
Blandt de gårde der var kommet til, var og Boddum
gård. I matrikelen 1664 nævnes Niels Pedersen og Niels
Jensen i Boddumgård, som skulle svare 8 td. byg og 2
mark gæsteri. Ligeså i Boddum Bisgårds jordebøger 1662
og 1684. I matrikelen 1688 har gården nr. 21 med hart
kornet 7-2-1-2, og der og i Boddum Bisgårds jordebog
1691 findes endnu de samme fæstere som i 1664.
I kirkebogen nævnes også folk på Boddumgård. En
sammenligning mellem nogle oplysninger fra jordebøger
og matrikler med nogle fra kirkebogen vil vise sammen
hængen.
1662 jordebog,
1664 matrikel,
1683 jordebog:
Niels Pedersen og Niels
Jensen i Boddumgård.

Kirkebogen:

1688 matrikel nr. 21.
Niels Pedersen og Jens
Jensen.

1699 begravet Niels Pedersen
i Boddumgård.

1700-1720 matrikelsekstrakt®):
Niels Pedersen og Gunde
Jensen, nu Tomas Jensen
og Jens Gundesen.

1730 begravet Tomas Jensen
i Boddumgård.

1735-1740 matrikelsekstrakt10) î
Jens og Niels Tomassønner.

1717 introduceret Jens Tom
sens hustru i Boddumgård.
1793 begravet Niels Thomsen
af Boddumgård.
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Det må være tilstrækkeligt til at vise, at Boddumgård
var en selvstændig gård. Endnu et bevis findes, og det et
afgørende. På et forarbejde til Videnskabernes Selskabs
kort over Danmark 1792 er nemlig både Boddum Bisgård
og Boddumgård afsat. Disse forarbejder er udført i stor
målestok, 1:20 000, og de er meget omhyggeligt udført
med et væld af detaljer. Et udsnit gengives nedenfor11).

Hvis man sammenligner dette kort med et matrikelkort
ca. 1860, som også gengives12), vil man kunne måle sig til,
at Boddumgård skulle ligge på matrikel nr. 27 (ny m atri
kel, numrene forskellige fra dem i matrikel 1688). Det var
nu spændende at vide, om navnet Boddumgård er bevaret
endnu som navn på den samme gård. På forespørgsel
erklærede gamle folk på Boddum uden betænkning, at
Boddumgård var Jens Søes gård. Det stod nu kun tilbage
at få oplyst matrikelnummeret på denne gård, og det var
netop nr. 27.
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Vi har altså i store træk kunnet følge Boddumgård fra
1537 til nutiden. Navnet tyder på, at gården i endnu
ældre tid har haft en særlig stilling i byen eller på øen,
eftersom dens navn er sammensat af bynavnet (eller ønavnet) og betegnelsen gård. Sådanne navne findes fra gam
mel tid i mange landsbyer som navne på den vigtigste
eller en af de vigtigste blandt gårdene, fx. Hvidbjerggård,
Sindrupgård, Gærupgård, Skyumgård, Sperringgård (disse
gamle navne må ikke forveksles med nyere navne, dannet
på samme måde, men uden gammel hævd).
Der havde ofte boet adelsfolk på disse gårde, og måske
er det også tilfældet med Boddumgård. I hvert fald må
der havde været en mindre hovedgård på Boddum ikke
så længe før, hvad der kan ses af et par bevarede breve.
3. maj 1344 nævnes Anders Jenssøn »van Both um« mel
lem andre adelige, der er velkendt fra Ty, som forlover
for kong Valdemar, da han ved et møde i Sønderborg
overlod sin strid med de holstenske grever Henrik, Claus
og Gerhard til hertug Valdemar af Slesvigs mægling13).
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Da han skriver sig til Boddum, må han have haft en gård,
hans sædegård, på Boddum. H an var væbner og hørte til
en adelig slægt Benderup, der ikke er meget kendt. Vi
ved ellers ikke andet om ham, end at han havde en bro
der, Ivar Jenssøn, der ejede gården sammen med ham.
H an kaldes nemlig i et brev af 26. september 1348
Iuari Jenssøn de Bothum in Norjucia^). På det tidspunkt
var han imidlertid død. En Niels Tyrissøn havde dræbt
ham nogle år før i Roskilde domkirke15). Det var jo hel
ligbrøde, og Niels Tyrissøns halvbroder, Laurents Nielssøn
Todde, der var vicarius perpetuus ved kirken, stiftede
derfor et alter til sone for drabet.
Det er måske den samme gård, der omtales i et brev
af 13. (eller 20.) juli 145716), altså godt 100 år senere end
de to nævnte breve og knap 100 år før Henrik Stampes
skøde 1537 til Tomas Galskyt på Boddumgård. Blandt
dem, der hængte deres segl under dette brev, var Ivar
Eriksøn »in Bothum«. Vi ved, at han var væbner, men vi
kender ellers ikke noget til ham. Måske kan han være op
kaldt efter den dræbte Ivar Jenssøn.
N år nogen har forestillet sig, at der har været et »Bod
dum slot«, som skulle have været kongens ejendom, er det
ganske uden hjemmel. Måske er forestillingen opstået ved,
at man har læst navnet på en anden af Boddums gårde,
Sletsgård, som Slotsgård, måske har man tænkt på Kon
gensgård. Men gårde med det navn kendes så mange ste
der fra. H er på Boddum har den vel som den største af
Kronens gårde fået sit navn som modsætning til navnet
Bisgård, bispens gård. Kongensgård har aldrig været andet
end en almindelig bondegård.
I Brokær mellem Boddum og Ty ligger der imidlertid et
voldsted, Voldhøj17), som kan have forbindelse med øens
sædegård. Voldstedet er af de små. Topfladen er kun ca.
10 X 10 m, så der har ikke været plads til en egentlig borg,
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men højst til et tårn, og det kan endda ikke have været et
stentårn. Det ville den løse grund ikke kunne bære, og
der er da heller ikke fundet bygningssten ved voldstedet.
Terrænforholdene på den side af Boddum, der vender
mod voldstedet, gør det umuligt, at gården, som »fæst
ningen« hørte til, kan have ligget i umiddelbar nærhed
af denne. Man har derfor næppe kunnet nå i sikkerhed,
hvis der opstod en pludselig fare. I urolige tider, hvor
man stadig måtte være forberedt på angreb, ville det
imidlertid være godt at have sådan et tilflugtssted, selv
om det lå noget fra gården. Det er ret sikkert, at gården
må have været en adelig sædegård, et sted, hvor adelsmænd boede, og da vi kun kender én sædegård på Bod
dum fra gamle breve, den der var hjemsted for de nævnte
brødre, Anders og Ivar Jenssønner, kan man ikke undgå
at sætte denne gård i forbindelse med voldstedet. En
sådan gård ville det være naturligt at kalde Boddumgård,
og det er sandsynligt, at det er denne gård, det drejer
sig om.
Kilder:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Gamle danske domme, I, 174 m. fl.
Kancelliets brevbøger, I, 208.
Kancelliets brevbøger, II, 32.
Dueholms Dipi. s. 84.
Ørum lens regnskab 1609-10.
Ørum lens regnskab 1629-30.
Trap: Danmark, 5. udg., Thisted amt, Boddum sogn.
Hundborg herreds tingbog 1676.
I Landsarkivet, TBA.
I Landsarkivet, TBA.
TBA.
TBA.
Schlcsw.-Holst. Reg. u. Urk., IV, 105.
Rep. Dipl. I, 341, nr. 2062.
Rep. Dipl. I, 360, nr. 2166.
Dueholms Dipi. s. 85 f.
Om voldstedet og dets historie, se Vilh. la Cour og Hans Stiesdal: Danske voldstcder fra oldtid og middelalder, Tisted amt,
s. 231 ff.
TBA - kopi i Thisted byhistoriske Arkiv.

Et soldaterbrev
fra Napoleonskrigene
Ved TORSTEN BALLE

FTER Napoleons nederlag i Rusland 1812 måtte Dan

E

mark som hans forbundsfælle sende et korps på
10.000 mand og 2.100 ryttere til hjælp for en fransk hær
afdeling under ledelse af marskal Davout, prins af Eck
mühl, der skulle forsvare Nordvesttyskland og Danmarks
grænse mod russiske og svenske tropper. Der stod flere
kampe. I Blichers »E Bindstouw« lader han en jysk sol
dat fortælle om sine oplevelser i denne krig. Napoleon
led igen et stort nederlag ved Leipzig i oktober 1813, og
de fjendtlige tropper forsøgte at omringe det danske
korps, efter at marskal Davout havde trukket den franske
hærafdeling tilbage til Hamburg. Det lykkedes dog de
danske at slå sig igennem ved Segeberg 10. december og
derefter at gå tilbage til fæstningen Rendsborg, hvorefter
freden i Kiel blev sluttet 14. januar 1814. Det brev, der
gengives nedenfor, er skrevet før træfningen ved Sege
berg.
Brevet er adresseret til Christian Carelsen Møller i Todbøl Stampemølle i Nørrejylland i Thisted amt, og afsendt
af korporal Hørdum af Holst. R. R. (Holstenske Rytter
regiment). Det er som andre breve fra den tid et stykke
papir, som har været sammenfoldet og forseglet. I seglet
læses Jørgen Jensen Hørdum. Brevet lyder sådan:
Gode svoger.
Efter tidens omstændighed og min tilstand kan jeg ikke
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forbigå, at jeg jo skal lade dig vide min tilstand og noget
af min skæbne, og nyheder hvad jeg tør skrive.
Det fornemste deraf er, at den gode Gud har til denne
tid sparet mit liv og begavet mig med nogenledes helbred
og sundhed.
Kære svoger, forældre, søskende og venner alle! For
tænk mig ikke, at jeg har opholdt mig så længe med at
skrive jer til og underrette jer om mit levned, da jeg ved
vel, at I længes inderligt efter at vide det, men tiden og
lejligheden har ikke tilladt mig det. I kan sikkert tro, jeg
længes lige så hårdt efter at vide, hvor(dan) I lever, og
hvad nyheder der kan være passeret hos jer i så lang
en tid.
Jeg har begyndt på mange breve og haft nogle færdige,
men i øjeblik er kommet derfra og fået andet at tænke på.
Vi har marcheret fra et sted til et andet og har s.t.1) hårde
lig, og mangen er blevet ødelagt og st. p.2) som I vel har
hørt. Deriblandt kan jeg ikke fuldtakke den gode Gud,
som har ledsaget mig igennem så mangen hård kamp og
strid og bevaret mit liv og skånet mig for stymperdom,
som er vederfaret nogle af mine kammerater. Christen,
Hvidbjerg Mølle, er død på sin sotteseng i Altona, Mikkel
Skyum og Christen Nors er blevet hårdt blesseret. Jeg
har i lang tid ikke hørt fra dem, men jeg tror nok de
lever.
P. N., nemlig Niels Rytters søn i Skyum er skudt til
døde. Fra din broder har jeg hørt. Han har en lang tid
ligget og skal ligge endnu i Oldeslohe og skal leve meget
godt. Du bliver bedt på det kærligste at hilse Peder Chri
stensens moder i Skyum og venner alle. H an har en lang
tid ligget her i Lybeck, men i dag rejste han til Rensborg
med dekort. Han har helbred og slider tiden som mig og
andre. 1 lige måde hilses I allesammen fra P. C. Hørsted.
Han skriver i dette øjeblik til sin broder. Skulle det være
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tilfældet, at brevet skulle gå fejl, da ligger han ved mig i
Lübeck, og vi har været tilsammen hele tiden i st.3) - H an
er for nærværende tid ved legemlig helbred og sundhed og
slider tiden, det bedste han kan.
Ellers, hvad vi har lidt og gennemgået er langt mere
end jeg nogensinde med pennen kan skrive. Er det der
imod Guds vilje, at vi engang skal tales mundtlig, vil jeg
fortælle dig noget derom. Vores skæbne og vores ommarcheren og bataljer, vi har holdt, er ubeskrivelig, og om
fremmede potentater og krigere ved jeg ikke meget, og
det samme tør jeg ikke skrive.
Vi har siden juli måned ikke været i vores eget land.
Altså kan du vel tænke, at jeg ikke har kunnet skrive, da
jeg ikke har vidst, hvor jeg blev af, om jeg levede én dag
eller flere. Jeg har mangen gang haft mere at skrive end
nu, men har ikke kunnet fuldført det.
Gode svoger, dig beder jeg, du skriver mig til så snart
som muligt, da jeg længes inderlig efter at vide jeres om
stændigheder, og for alle ting beder jeg, du hilser mine
forældre og venner alle, at de ikke bærer nogen sorg eller
bekymring for mig, da jeg lever alle tider fornøjet og ved
et frit mod, og lader hver dag (være) sin egen plage. Jeg
går lige så fornøjet i strid, som jeg lægger mig i min seng
i fred og ingen fare, da jeg har det forsæt: H vor jeg skal
dø, skal jeg dø. H vor jeg skal ligge, skal jeg ligge. H vor
ledes min skæbne er, må jeg tage dette.
For denne gang tør jeg ikke skrive mere. Altså afbryder
jeg med alle de venligste og kærligste hilsener, der kan
tænkes, til mine forældre og søskende, slægt og venner
alle, men først og sidst er du hilset af mig. Hvilket jeg
henlever din hulde svoger til min død.
Lübeck, den 25. november 1813.
J. J. Hordum.
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P.S. Skriv mig endelig til med det allerførste for at under
rette mig om, hvad nyheder der er passeret hos jer, for
nemmelig om der er nogle af vores venner døde, gift eller
bortflyttet, kort sagt, alt hvad du ved, jeg kan have ro
af at vide. Skulle det ikke vides hjemme at mine kam
merater er døde og sårede, da sig det ikke, da jeg er ikke
for at gøre nogen sorg. N år du skriver, da adresserer du
brevet til Lübeck med F. P.4).
Det er dårligt skrevet og er ikke at vise frem for nogen,
men jeg tænker vel, du kan læse det.
Grüsse geschrieben in Eile, schreibe mir bald wieder zu
und vergess mir nicht. Adieu lebe wohl.
Noter:

1)
2)
3)
4)

Nogle ord er forkortet, vist på grund af, at visse ting ikke måtte
nævnes, hvad brevskriveren også antyder, således:
s. t. - tridt.
s. t. - stridt.
s. t. - strid.
F. P. - Feltpost.

Da Vildsundbroen blev set
i et syn
Ved P. C. O. NØRGAARD

ET VAR omkring 1884, at en mand i Sundby, der
var ivrig jæger, havde været på jagt. Det havde
været en herlig eftermiddag, men han havde ikke været
heldig at få vildt på skudhold. Geværet han brugte, var
ikke som de moderne geværer nu, nej, det var en gammel
forlader, som det kostede et betydeligt arbejde at få la
det, og fik han ikke noget skudt, kunne man ikke få
skuddet af geværet, medmindre man brændte det af i
luften.
Den mand, der her er tale om, havde den gode skik,
når han kom hjem fra jagt med et skud i geværet, altid
om aftenen, inden han gik i seng, at gå hen til et dige et
lille stykke fra huset og skyde geværet af op i luften, for
at børnene ikke skulle komme til skade med geværet.
Geværet havde sin plads på et søm i loftsbjælken i det
værelse, hvor børnene sov. Denne aften efter den resul
tatløse jagt var klokken mellem 10 og 11, inden manden
gik ud for at skyde geværet af. Børnene var i seng, men
sov endnu ikke, da han kom ind med bøssen igen for at
hænge den på plads på bjælken. Børnene udbrød straks:
Vi hørte ikke, du skød, Far. Hvortil han svarede, at
skuddet ikke ville gå af, og med den forklaring lagde de
sig til at sove.
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Da manden kom ind til sin kone, stillede hun ham
samme spørgsmål, og han fortalte nu, at han ikke turde
affyre bøssen, for da han kom hen til diget, så han et syn.
Syd for diget kom et lokomotiv prustende med røgen
væltende op af skorstenen og efterfulgt af en lang række
vogne. Lokomotivet kom kørende fra Gadegaards mark,
fortsatte ud over fjorden og kørte i land på Jens Søren
sens mark i Thy, hvorfra det fortsatte op gennem Thy.
N u kan man indvende, at det må have været indbild
ning fra mandens side med dette syn, men det mærkelige
er, at nogle naboer, der var ude på samme tid, også så
lokomotivet. Og længere ude østpå i Sundby var der også
nogle, der så det. Toget kom kørende ned over engen
syd for forsamlingshuset. Alle var de meget forfærdede
over det mærkelige syn. Stedet, hvor toget kørte over
fjorden, er ikke, hvor Vildsundbroen er beliggende, men
noget mere sydlig, netop på det sted, hvor brofagene blev
bygget, så måske var synet ligeså meget et varsel om en
jernbane på Mors som en Vildsundbro. Da der for mange
år siden begyndtes på bygningen af en jernbane på Mors,
var der adskillige i Sundby, som udtalte, at nu gik varslet
i opfyldelse, men det skete dog ikke dengang. Broen er
kommet, men dog ikke lige på det sted, hvor varslet blev
set. At der skulle komme en bro mere er tvivlsomt, og
hvad fremtiden vil bringe, ved ingen.
Da varslet blev set, kendte man ikke biler, men kun
lokomotiver, så for den sags skyld kunne det ligeså godt
være store lastbiler med anhængere, man har set varsler
af i Sundby.

Erindring om fangenskabet
i Torgau fæstning
fra 23. april til 16. august 1864
Af JENS CHRISTENSEN, Søndcrhaa, ved TORSTEN BALLE

D

EN 20. marts 1864 blev en kedelig dag for mig og

(min) familie. Den eftermiddag kl. 2 kom lægds
manden med mit pas, at jeg skulle møde ved artillerikom
mandoen på Als uopholdelig. Den 21. marts var jeg i Thi
sted og Hørdum og havde en hest af Lars Gyrups. I Thi
sted traf jeg rebslager Tanderup, som også skulle af sted.
Den 22. var min fader og moder (her) at tage afsked med
mig. Den 23. var jeg og min kone til Herrens bord, som
jeg havde stor trøst af. Den 24. om eftermiddagen kl. 5 V2
var det bestemt, at vi skulle rejse. Det var skærtorsdag.
Det synes for mig, som jeg aldrig kunne glemme denne
skærtorsdag, men jeg vil sætte alt mit håb på Herren og
tage ordet, som siger, at han er den, som sender medgang
og modgang til hvem han finder det tjenligt.
Jeg tog afsked med min familie med et beklemt hjerte
og især med min kære kone. (Det) var det sørgeligste.
Hvorpå Mads Krogsgaard kørte mig til Thisted, og Chri
sten Kobberø (og) Jens Kvejborg fulgte med. Vi kom til
Thisted kl. 8 om aftenen og kom ned til Tanderup at spise
og drikke kaffe. Om natten kl. 12 kom vi med posten fra
Thisted og videre til Aalborg, som kostede 4 rdl. 2 mk.
danske. Vi holdt først i Østerild kro og siden i Bjerget kro,
hvor kusken gav os kaffe. I Fjerritslev kro holdt vi om-
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trent 2 timer og kørte så videre til Aalborg igennem Vend
syssel, hvor vi kørte fra Svenstrup kro til Sundby, som
var et ganske fladt land.
Fra Sundby kom vi med færgen til Aalborg, hvor vi
kom langfredag eftermiddag kl. 2 og lod os indkvartere
hos en skrædder og meldte os så hos kommandanten for
at komme frit med et dampskib til Als, hvilket skulle ske
den 26., og da meldte vi os igen, men der kom ingen dam
per den dag, og så blev vi indkvarteret i byen den nat.
Jeg lå hos en maskinmester og kom ind at spise med dem
om aftenen i deres smukke stue, og bagefter (fik jeg) en
punch og fik en god seng at ligge på.
Påskemorgen den 27. marts stillede vi kl. 5 til rejsen,
men kom ikke af sted før kl. 111/^ om formiddagen med
dampskibet Aalborg, som havde 3 andre fartøjer på slæb
efter sig, indtil vi kom forbi Hals. Der lå en engelsk
skruedamper, som vi blev læsset op på, vi som var på
slæb, hvorpå dampskibet tog sin egen kurs. Vi kom under
dækket, alle de som kunne være der, og her var halm nok
at ligge i. H vorpå vi sejlede videre og nåede Fyns land
den 28. marts, anden påskedag, om eftermiddagen kl. 2
ved en landingsbro på den her side Strib. H er lå vi, til
mørket faldt på, og vidste ikke, hvor vi skulle hen, men
så kom der ordre til alle, som skulle til artilleriet, at vi
skulle sejle op til broen på både, hvorfor vi hver skulle
give 1 mk., og gik så igennem pløjning og over grøfter,
indtil vi kom til en bondegård på Fyn, hvor vi fik lov til
at ligge i et åbent hus, som var fyldt med halm, og hvor
jeg frøs uafladelig den nat.
Om morgenen købte jeg varm mælk til mit smørrebrød,
som oplivede mig noget. Så marcherede vi til M iddelfart
og kom der den 24. marts om formiddagen kl. IP /2 og
fik lov til at sætte vort tøj ind hos en gæstgiver, hvor vi
købte brændevin og kaffe til vores eget brød, hvorpå vi
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meldte os til kommandanten, men han ville ikke tage sig
noget af os, og da måtte vi til at tage en ekstra vogn til
Assens og gav hver 5 mark 8 skilling. Her kom vi om
eftermiddagen kl. 6 og meldte os til kommandanten,
hvorpå vi blev indkvarteret i byen til næste morgen. Jeg
og Tanderup kom til at ligge hos en skomager og fik kål
til aftensmad og kaffe, før vi gik til sengs, og smørrebrød
og kaffe om morgenen.
Den 30. om formiddagen kl. 10 kom vi med dampskibet
Haderslev til en landingsbro på Als, som kaldes Høruphav. Her landede vi kl. 2. På dampskibet spiste vi ærter
til middag, som kostede 1 mark 12 skilling til mands. H er
fra marcherede vi til Sønderborg, hvor vi kom om efter
middagen kl. 5 og kunne hele tiden høre kanontordenen.
Da vi var kommet til staden, meldte vi os lige straks
til kommandanten, hvor jeg blev indsat til 6. fæstnings
kompagni. Meldte mig så til kompagniet og fik over
komplet nr. 25, men de havde hverken tøj til os eller
kunne give os kvarter, hvorfor vi måtte til at indkvar
tere os selv og traf på en simpel værtshusholder, hvor vi
fik lov at ligge på loftet i noget halm om natten.
Den 31. blev vi også der og meldte os hver formiddag
kl. 10 og om eftermiddagen kl. 5 til kompagniet. Den 31.
gik kanontordenen godt igen. Vi kom til den 1. april og
kom i samme stilling den nat. N atten før den 2. april kom
vi til at ligge i noget halm i 3 senge. Den 2. april talte jeg
første gang med Peder Kløverhus, og vi gik sammen til
kl. 2 om eftermiddagen. Da begyndte prøjserne at be
skyde byen med en sådan voldsomhed, at de straks satte
flere bygninger i brand og sårede mange civile til døde,
ligesom og kompagnier af militære blev helt adsplittet,
hvorved mange fandt deres død. Og folk strømmede ud
af byen i store hobe, og vi måtte med og kom ud til en
bondegård og lå på det bare loft om natten.
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Den 3. april fortsatte de bombardementet på byen, og
vores kontor måtte flyttes ud af byen til en gård, som
kaldes Surlykke, og vi fulgte med. H er blev vi til aften.
Da kom der igen ordre, at kontoret skulle flytte ind til
byen i den østre ende, og vi måtte med. Da vi kom der,
sagde vores kommandersergeant, at vi selv måtte sørge
for kvarter, men i byen var der intet at få, og vi gik da
ud på landet, men her var heller intet at få. Så måtte vi
til at lægge os ved et gærde til kl. 12 om natten. Det var
en kedelig konfirmationssøndag. Kl. 12 gik vi ud til
barakkerne og fik lov til at lægge os i en barak ved nogle
infanterister.
Den 4. april gik vi igen til den forrige bondegård, hvor
vi havde ligget på loftet og fik ophold der, og så kom vi
i et gulv hvede om natten.
Den 5. er det stille med skydningen. Denne nat lå jeg
hos Anders Damme i en anden bondegård. Den 6. be
gyndte prøjserne igen at bombardere byen, og alle ind
byggere måtte rømme ud af den, så at vi ikke kunne få
noget for penge. Den 6. lå jeg ingen i hvedegulvet. Den 7.
ligeså. Den 8. kom der ordre, at vi skulle ind i kostalden
at ligge, og denne dag var jeg inde i Augustenborg for
plaser. Om natten lå vi i kostalden, og den 9. april fik vi
ordre at møde om formiddagen kl. 10 for at modtage tøj,
og de prøjsiske granater dundrede godt hele dagen. Om
eftermiddagen kl. 5 kom vi til en skanse ved Kærvig og
kom til at ligge i et telt ved skansen den halve tid.
Den 10. begyndte skydningen igen med en stor vold
somhed og kastede 5000 bomber og granater over hele
stillingen. Denne dag fik prøjserne held af at skyde Dyb
bøl mølle ned, efter at de hele tiden havde beskudt den.
Møllen faldt om eftermiddagen kl. 2. Den 11. blev det
igen fortsat. Den 12. blev det igen fortsat, og især for
søgte prøjserne at ville skyde Surlykkebatteriet ned fra
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morgenstunden af. Granaterne fløj forbi vores hoveder,
så det var en gru, men alt blev sigtet til Surlykke, og om
natten havde de opkastet 2 batterier mod vores skanse.
Om eftermiddagen kom der 17 trænkonstabler for at af
løse os, og vi kom da ind til kostalden igen. H er lå vi
den nat.
Om morgenen gik vi til Augustenborg med vores civile
tøj og sendte det hjem tillige med et brev. Denne dag
fyrede de godt igen. Det var den 13., og denne aften kom
jeg ud i skansen nr. 10 første gang. Det gjorde noget un
derlig i mig, da granaterne modtog os, så snart vi var
udenfor sundet. Vi kom dog lykkelig ind i skansen, end
skønt granaterne fløj om hovedet på os hele tiden, mens
vi gik derind. Denne nat faldt der dog ikke så mange
som forrige nat, men den 14. om morgenen begyndte de
at beskyde os med 3 batterier, og det med stor voldsom
hed, hvorfor vi igen ville forsvare os. Men det blev kun
få skud, før granaterne faldt så voldsomt om os, at vi
måtte holde op og tage dækning ved brystværnet og blok
huset. Der faldt 300 granater i skansen i disse 24 timer,
ligesom de brændte alle gårde af på Als, som de kunne
nå med deres granater, og ligeledes på Dybbøl.
Vi kom dog lykkeligt ind til kostalden den 14. om afte
nen. Den 15. var jeg ude at tale med Anders Christensen
Kobberø, og om eftermiddagen skrev jeg til min kone og
et brev for Peder Kløverhus. Vi kom igen ud i skansen
denne aften, og da blev der en infanterist hårdt såret,
idet begge ben blev hugget over på ham. Denne nat skød
de med bomber hele natten, og den 16. sendte de os gra
nater igen, men dog ikke i så stor en mængde som den 14.,
da de mest var beskæftiget med at skyde gårdene i brand
på Als.Vi kom igen lykkeligt ind til kostalden denne aften.
Den 17. var jeg, Peder Kløverhus og Grurup ude i
Sundsmark at tale med Tanderup, hvor vi fik middags-
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spise, og denne dag flyede jeg min ene skjorte og trøje til
vask. Om eftermiddagen kl. 4 kom vi igen ind til ko
stalden og begyndte at berede os til at gå ud på skansen
igen. Vi stillede ved møllen kl. 8 til afmarsch. Vi var ikke
engang kommet ud af byen denne aften, før granaterne
faldt rundt omkring os, og én faldt i vandet lige ved siden
af os, da vi marcherede over broen, og de blev også ved at
falde os om hovedet hele vejen til skansen. Så snart vi
kom derind, blev vi beordret på arbejde. Vi kom til at
kaste en 84 punds kanon ned i jorden under briksen og
satte igen en lille kanon derovenpå og blev færdig om
morgenen, ligesom prøjserne begyndte med en så voldsom
granatild over hele linjen, at ingen har hørt mage dertil.
Alligevel lagde jeg mig til at sove efter nattens arbejde
og sov godt et par timer, indtil der faldt en granat lige
i brystværnet over hovedet for mig, så at jord og 1er
faldt i store stykker ned på mig og flere. Da blev jeg godt
opvågnet, og straks begyndte prøjserne at storme kl. 9^2,
og straks kom kugderne ind i skansen til os fra alle sider.
Jeg havde nr. 5 ved kanonen og måtte til at hente skud
i krudtmagasinet, så både geværkugler og granatstumper
fløj om hovedet på mig, så det var en gru. Men Herren
var dog med mig, og det var også til liden nytte, at jeg
hentede skud, da vi blot kom til at fyre 2 skud med hver
kanon. Da kom der ordre, at vi skulle retirere, men vi
måtte opholde os der, indtil vi fik kanonerne fornaglede.
Da rejste vi 50 mand ud af skansen og fulgtes ad ned til
Alssund.
Her var en voldsom granatild og geværkuglerne faldt i
vandet, som det havde været en stærk haglæl, ligesom gra
naterne faldt i stor masse i vandet. Da jeg så, at der faldt
en voldsom mængde, både infanterister og af mine kam
merater af artilleriet, løb jeg tillige med nogle flere op i
bakken og lagde os i en grøft eller vildhul, og kuglerne
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peb godt om hovedet på os, og ligestraks så vi pikkelhuerne tor os, hvorpå v i overgav os og blev taget til fange
kl. 121/* og ført op over valpladsen, hvor vore granater
fra Broager faldt om os med stor voldsomhed. Men vi
havde dog den lykke, at der ingen blev såret.
På vejen kom vi forbi store kolonner af prøjsere, som
rykkede frem. Da vi kom forbi valpladsen fik vi et hvil
ved en marketender, hvor vi gav 10 skilling for en halv
bajer. Vi marcherede videre forbi alle de brændte byg
ninger og fik igen hvil i en have, hvor fruentimmerne bar
vand ud til os. Og da marcherede vi videre til Graven
sten, hvor vi blev indlagt i kirken om natten på slottet.
H er lå vi i noget halm tilsammenpakkede. Den 19. i en
stærk hede marcherede vi til Flensborg og havde prøjsiske
dragoner til at føre os. Det var en styg march. Her kom
vi om eftermiddagen kl. 5 og blev indlagt i kirken, hvor
indbyggerne gav os alle slags fødemidler ligesom punch
og brændevin.
Den 20. om morgenen kl. 3 kom vi med jernbanen fra
Flensborg til Altona og ind i Hamborg til en gæstgiver,
hvor vi blev indkvarteret og fik smuk middagsspise og
aftensmad. H er var vi også den 21. og blev beværtet på
samme måde, ligesom der blev skænket os cigarer i hun
dredvis samt øl og brændevin, ligesom jeg blev givet i
penge 12 lybækkere. Den 21. om eftermiddagen var jeg
ude at spadsere, og inde på basaren gav en dansk mand
mig 8 lybækkere i hånden, som jeg drak op samme aften.
Vi kom først til kvarter kl. 874.
Den 22. om morgenen stillede vi til afmarch og kom
med jernbanen fra Hamborg kl. 8 til Berlin, 37 mil, og
kom forbi stationerne Bergendorf, Reinbeck, Bodenbeck,
Schwarzenbech, Buchen, alle i Hamborg, Holsten og
Lauenborg, Beutzenburg, Breitdorf, Brilzig, Hagenod,
Ludwigslust, Grabord, alle i Meklenborg; Windorf, Verm,
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Kerstedt, Wittenberg, Wilsnach, Glöwen, alle i Prøjsen;
Zernitz, Neustadt an der Doske, Friesach, Polinenau,
Nauen, Segefeld, Spandau, Charlottenburg, Berlin. Her
kom vi om eftermiddagen kl. 572. H er kom vi ind i et
stort hus og fik en slags grynsuppe at spise, som ikke var
vores livret, og samme aften kom vi med jernbanen kl.
10 til en station Herzberg, som lå 13 mil fra Berlin. Her
kom vi om morgenen kl. 3 den 23. og blev beværtet med
smørrebrød og rom. Her marcherede vi fra kl. 572 igen
nem krat og sandmarker omtrent 3 mil og kom så her til
Torgau fæstning den 23. april om formiddagen kl. 1072
og blev indlagt på en kaserne, som var befæstet rundt
omkring. Vi kom 18 mand på en stue og fik hver sin seng
og håndklæde, og straks kom vi på dampkøkkenet og fik
en slags suppe, som kaldes slet hos os, og som var uspise
lig for os. Men så fik vi det ombyttet og fik kaffe i stedet.
Om morgenen den 24. begyndte vores levned her, og
vores middagsspise er ærter og kartofler, som er kogt sam
men i en suppe, samt grynsuppe, vikkesuppe, bønnesuppe,
som bliver ombyttet med dagene, og som heller ikke er
min livret, men jeg må jo have så meget at holde livet
med. Vi får brød og i lønning 1 groschen eller 4 rigs
bankskilling om dagen, hvilket er umuligt for os at leve
af. En løjtnant, som har inspektion over os, førte os til
appel hver eftermiddag og truede os med straf hver dag.
Den 29. skrev jeg til min kone. Den 25., 26., 27. og 28.
april opholdt vi os på kasernen. Den 29. kom vi første
gang 1 fjerdingvej vesterud for byen på arbejde om mor
genen kl. 674 og kom igen hjem kl. 12 og fik den hersens
middagsspise og til appel om eftermiddagen. Den 30.
april havde jeg første gang stuetur.
Den 1. maj var vi igen på arbejde. Det er kedeligt for
mig at tænke på hjemmet, da jeg så skulle til at så havre.
Denne nat havde jeg en sådan smerte i mine tænder, at
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jeg fik ikke søvn i mine øjne, og så meldte jeg mig hos
doktoren den 2 og fik det råd at binde en klud om min
hals den dag, og så skulle jeg igen på arbejde den 3. Siden
kan jeg også kurere for tandpine.
Den 5. maj havde vi kristihimmelfartsdag. Da var vi
fri for arbejde. Den 6. var vi til appel om eftermiddagen
og renlighedsparade, og den sorte løjtnant lod bestandig
oplæse ved en slesvigsk sergeant af vore, som han brugte
til mægler imellem os og Hans milde Højhed, at vi skulle
straffes for det og det. Men denne dag fik vi en ny appel,
som lød på, at vi ingen middagsspise måtte få, når vi kom
af arbejde, førend vores tøj var børstet og udbanket, og
hvis vi så ikke havde godt udbanket efter herrens ønske,
så ville han lade det banke ud på vores krop. Hvis vi var
meget bange, da var det tungt at høre, at vi skal gå på
arbejde i 6 timer, og så ikke engang må nyde den dårlige
middagsmad, når vi kommer hjem, men den, som har
noget, skal være nødt til at spise af deres eget smør og ost,
og de stakler, som intet har, må sulte, indtil herrens tid
kommer. N år han får medlidenhed i hans sorte ansigt, da
har vi alle årsag til at fryde os.
Den 8. maj blev der uddelt smør og ost til os, som var
givet os fra København, men det blev ikke til mere, end
som vi kunne spise den dag. Samme dag blev det oplæst,
at vi måtte arbejde om eftermiddagen for betaling, men
jeg meldte mig dog ikke den dag. Den 9. havde jeg igen
stuetur. Den 10. var jeg l 1/* mil syd for Torgau i en skov
på arbejde. Den 11. var jeg med på nivelleringsarbejde på
vor gamle plads, og da kaldte den tyske kommandersergeant eller Granaten, som vi også kalder ham formedelst
hans store had til de danske, os for de danske djævle. Den
12. fik jeg brev fra mine kone første gang her i Torgau.
Den 13. skældte Granaten os ud for hunde, fordi at vi
ikke kunne bestille nok. Den 14. var jeg atter i skoven.
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Den 15. er det pinsedag. Da blev der atter uddelt smør
og ost fra det danske, og denne dag skrev jeg til min kone
anden gang. Samme dag døde en infanterist af vores på
lazarettet her, og denne dag begyndte det her med en
voldsom hede, som varede den hele uge. Den 17. blev
vores kammerat begravet med stor ære. Der var både
trommer og hornmusik med til graven, og en deling infan
terister skød tre salver over ham, ligesom en tysk præst
gjorde en smuk tale.
Den 18. om morgenen kl. 43/z4 kom vi ud i plantagen
omkring staden for at samle oldenborrer. Ligeledes den 19.
Denne dag blev der atter en af vores kammerater begra
vet med samme højtidelighed som forrige gang. Den 21.
kom en dansk præst for at forklare Guds ord for os. Den
22. var vi i kirke, og da havde vi det første tordenvejr
her. Den 23. kl. 3 holdt præsten læsning for os om Luther.
Den 24. om eftermiddagen blev der atter en af vores
kammerater begravet med samme højtidelighed som før,
og vores danske præst gjorde en smuk tale.
Den 25. og 26. om eftermiddagen fra kl. 3 til 4 læsning
hos vores præst. Den 27. blev jeg skældt ud af Granaten
og havde nær fået bank med. Igen læsning om eftermid
dagen. Den uge var streng for os med arbejde, da det reg
nede hele tiden, så vi så ud om middagen, når vi kom af
arbejde lig med et kobbel stude på landet, som har æltet
en lerdynge.
Den 28. var jeg til skrifte om eftermiddagen. Den 29.
modtog vi alterens sakramente. Igen læsning om eftermid
dagen, og da tog vi afsked med præsten, da han så rejste
til Magdeburg. Den 30. blev det oplæst for os, at vi ingen
lønning fik for den 31. maj, da det ikke er brugeligt i
Prøjsen, at de skal have lønning for den 31. dag i måne
den. Den 2. juni fik vi et stærkt tordenvejr og kom ind i
skjul på en bastion, hvor en sergeant viste os prøjsernes
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depotsager tillige med flere kanoner, og da det blev ved
at regne, marcherede vi hjem kl. 8.
Den 4. om eftermiddagen havde vi igen et stærkt tor
denvejr med store regnskyl, og derimod kom smukt vejr
i dag. Den 5. er det igen helligdag, og da fik vi igen ost
og smør ligesom 2 gange før i denne uge. Den 6. var her
en saksisk general, som havde inspektion over Torgau her,
og for hvem de prøjsiske tropper holdt revu den dang, og
som vi også stillede for i kasernegården kl. 9. Den 7. fik
vi igen smør og ost, og jeg skrev et brev til min kone
denne dag.
Den 11. rejste de prøjsiske pionerer her fra Torgau til
Dybbøl, og denne dag fik jeg brev fra Christen Kobberø.
Den 12. er det igen helligdag, og da fik vi igen smør og ost.
Den 13. igen på arbejde. Den 14. og 15. ligeså, og det er
meget besværligt for os, da det er en voldsom hede hver
dag. Den 19. er det igen helligdag, og da fik vi igen smør
og ost. Den 21. havde vi et meget strengt stykke for, som
vi ikke blev færdig med før kl. 11, og alligevel truede
Granaten vores underkorporaler, at de selv skulle tage
fat, hvis de ikke kunne få os til at arbejde strengere. Den
22. var jeg ude på en bastion nordenfor byen at plukke
græs af stenbroen. Det er Vestervig markedsdag, hvorfor
jeg ikke er godt fornøjet med at gå her på arbejde. Den
23. var jeg igen på mergelarbejde og kom først hjem
kl. 11 i en stærk hede. Den 25. var jeg på arbejde for beta
ling første gang og tjente 2V2 groschen.
Den 26. er det igen helligdag, og da blev der igen ud
delt smør og ost til os fra det danske. N u er bønderne her
midt i deres højbjergning, og havren og toradebyggen er
allerede gennemskreden her, ligesom ærterne kan lade sig
sprække, og kartoflerne står i fuldt bloster og omtrent
fuld kerne i rugen. I eftermiddag ved appellen blev det
oplæst for os, at krigen atter skulle udbryde efter 6 ugers

Erindring om fangenskabet i Torgau fæstning

121

våbenhvile. Det var en sørgelig efterretning for mig at
modtage, da jeg hele tiden har ventet at komme hjem
efter disse 6 ugers våbenhvile, og som jeg trænger så meget
for, da høbjergningen og raspbjergningen nu står for. Men
jeg vil lade Guds vilje ske og ikke min.
Den 28. havde vi en ny vagtmester, da den gamle var
blevet syg. Og da blev det fortalt os ved appel, at Als var
taget denne morgen af prøjserne, men jeg tror dog, det
trænger til bekræftelse. Den 30. var jeg på arbejde her
omkring bastionen med at skovle nogle huller ned, men
det blev et stærkt regnvejr, og vi kom hjem kl. 4, men fik
dog 2V2 groschen. Den 1. juli fik vi underretning om, at
her skulle komme 400 fanger mere end som os fra Als
slaget, og de skulle indlægges i en fægtehal bag ved vores
kaserne på bastionen, som her er omgivet med volde.
Den 3. er det helligdag, og i dag grublerer jeg meget
over, hvorledes det nu vil gå i mit hjem, om jeg skal blive
her ret længe, da det nu stunder til, at rapsen skal bjerges,
og ligeledes med høsten. Den 5. begyndte de her med at
høste raps. Jeg ville gerne have været henne at se til, hvor
ledes det gik til, men det kunne ikke tillades. Den 6. skrev
jeg et brev til min kone og fik mine støvler forsålet. Den
7. var det et stærkt regnvejr. Den 8. kom der 43 mand
fanger hertil af dem, som havde været i Magdeburg, hvor
Jens Hansen var med. Den 9. om eftermiddagen skulle vi
ud at arbejde til straf, fordi at vi ikke blev færdig den 8.,
men jeg lejede en i mit sted, da jeg ikke syntes at kunne
udholde det. Den 11. fik vi den gamle Granat med os
igen, og han var lige færdig at tage huden af os. Vi fik en
sådan akkord i 5. sjak, at vi ikke kunne blive færdig, og
vi ville ikke lade vores numre opskrive, fordi at vi ikke
blev færdig, og så kom vi ud at gøre det færdig om efter
middagen, og de blev vi færdig. Kl. 8 blev der blæst appel,
og da kom løjtnanten og oplæste det for os, som var i 5.
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sjak, at vi skulle have 3 dages simpel arrest, fordi at vi
ikke ville lade vores numre opskrive. Vi var 45 mand om
at lide denne straf. Den 12. kom 13 mand af os ind i
arrest, men jeg blev fri denne dag, og vi fik igen en så
streng akkord denne dag, at vi ikke blev færdig før kl. 6
om eftermiddagen og var lige hjemme en time om mid
dagen for at spise. Og denne eftermiddag meldte vore
underofficerer Granaten, fordi at han var så streng imod
os, og vores løjtnant, som havde inspektion, skrev en
klage.
Den 13. kom jeg på arbejde med en ny vagtmester nær
ved byen, og denne dag fik vi det godt. Denne eftermid
dag kom her 88 ny fanger, som var en stor del trænkuske,
der var taget på Augustenborg, og den øvrige del mest
fra 1. regiment, som var taget ved Aalborg. I dag gaves
parolen, at Fyn er taget, men jeg håber, det er én stor
løgn. Den 15. forhørte jeg mig ved sergeant Thomsen, om
det ikke kunne tillades at få permission. Den 17. er det
igen helligdag, og denne dag fik vi underretning om, at
Fyn ikke var taget, og at der var en våbenhvile afsluttet
på 14 dage, og at prøjserne sidste søndag var rykket over
Limfjorden og op i Vendsyssel og Tyland. Jeg længes så
meget i dag efter brev fra min kone, da det nu bliver en
måned på tirsdag, siden jeg fik brev.
Den 18., 19. og 20. juli 1864 fik jeg vand og brød i
Prøjsen tillige med streng arrest, som jeg vist aldrig glem
mer, og Gud lad aldrig nogensinde enten mig eller mine
komme til at lide straf mere, endskønt jeg har en god
samvittighed, da jeg næsten ikke ved, hvorfor jeg fik
straffen. Og Gud lad mig snart nyde den glæde at komme
hjem til dem, som ligger mit hjerte så nær. Den 21. spurgte
jeg til, at østrigerne var rykket over i Vendsyssel og op i
Tyland, men hvor de opholder dem, ved jeg jo ikke. Igen
på arbejde den 22. og kom hjem kl. 11. Det var plane-
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ringsarbejde, hvor vi havde det meget godt. Den 25. havde
jeg stuetur, og da spiste jeg sødsuppe hos Jens Hansen til
middag.
Den 24. er det igen helligdag, og om morgenen fik vi igen
smør og ost, og kl. 81/* i kirke og hørte på en tysk prædi
ken, som vi ikke kunne forstå noget af. Og om eftermid
dagen kom hertil 175 fanger af søfolkene, som var fanget
ved Før siden våbenhvilen. Den 26. kom igen hertil 50
fanger af de sårede, som havde ligget på lazarettet, og
deriblandt nogle søfolk, så at her nu er omtrent 720 dan
ske krigere. Det er noget sørgeligt at se, som det går til
med vort kære fødeland, men Gud skal være vores styrke.
Denne dag fik vi udleveret tobak fra Leipzig. Den 25.
begyndte de at høste rug og har nu fuld høst over det hele.
Den 31. er det igen helligdag, og da fik vi igen smør og
ost, og kl. 9 var vi på bastionen at høre på en prædiken
af Luthers huspostil. Ved appel om eftermiddagen blev
det fortalt, at våbenhvilen var forlænget til den 4. august.
Gud, ledsag mig og mine, hvad enten det er din vilje at
lade krigens rædsler hjemsøge vort land igen, eller du vil
sende os fredens glæde, og vi må nyde den glæde at kom
me hjem til vort kære fødeland og til dem, som ligger
vort hjerte så nær.
Den 1. august fik vi underretning om, at våbenhvilen
var udsat til den 3. august. N atten mellem den 1. og 2.
var her i byen en stærk ildebrand og en voldsom torden
og lynild med stærke regnskyl, hvorfor vi blev fri for
arbejde den 2. Om eftermiddagen kom vores danske løjt
nant og fortalte os, at freden med Danmark var sluttet
med 3 måneders våbenhvile, og i denne tid skulle prøj
serne blive liggende i Jylland, og han mente, at vi skulle
komme hjem om en fjorten dage. Den 3. sagde vor tyske
løjtnant, som har inspektion, at vi ikke kunne vente at
komme hjem for det første, og så må Gud vide, hvad det
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bliver til, for nu bliver det en kedelig tid for mig, da nu
høsten falder på. Men Herren skal være min styrke, lige
som jeg også beder til, at han vil beskærme de kære, jeg
har derhjemme, og give dem tålmodighed i denne træng
selstid.
Den 4. blev det oplyst, at vi kunne komme ud på lan
det på arbejde for betaling, men det behagede ikke mig,
da løjtnanten sagde, at vi skulle arbejde fra kl. 4 om mor
genen til 8 om aftenen, ligge i halm om natten, og kosten
var meget dårlig, ligesom den største del af fortjenesten
skulle tilbageholdes til vores undermundering. Den 6. la
vede jeg en tværsæk til mit tøj, når jeg engang må nyde
den glæde at komme hjem. Gud skal råde for skæbnen.
Den 7. er det igen helligdag. Den dag fik vi ikke ost og
smør, endskønt vore underofficerer fik ligegodt deres 7
groschen. Sådan går det jo gerne hele landet rundt, at den
lavere klasse skal give efter for den større. Den 7. blev
det oplæst for os, at hvis vi gik til doktoren uden gyldig
grund, da skulle vi have 3 dages vand og brød. Det har
de altid at true os med ved enhver lejlighed. Den 8. kom
løjtnanten, som har inspektion, ud til os og fortalte, at vi
skulle hjem om få dage, da de allerede var på marchen
fra Østrig. Det var noget, som faldt godt i vore ører, og
samme eftermiddag kom der ordre fra kommandanten,
at vi skulle holde os rejsefærdig, da vi skulle udløses i det
længste inden 8 dage.
Den 9. fik jeg brev fra min kone, og det var en stor
glæde for mig, da det er 7 uger i dag, siden jeg modtog
brev fra hende. Den 12. kom en underofficer, en under
korporal og 3 menige i arrest, lige som vi kom hjem fra
arbejde. I disse dage er det her en voldsom kulde med
blæst og regn. Den 13. havde jeg stuetur i stedet for sko
mageren. Denne dag havde de arbejdsværktøjet med ind til
byen, så at vi nu kan vente at blive friet for dette slaveri.
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Og i dag er det 16 uger siden, vi kom hertil. Det er godt,
at vi ikke kender vores skæbne, thi havde én sagt til os,
den dag, vi kom her, at vi skulle blive her omtrent i 17
uger, da ville det have gjort et underligt indtryk på os.
Men vi må jo takke Herren, at han giver os kraft og tål
mod til at bære vores skæbne.
Den 14. er det igen helligdag. Denne dag blev det op
læst for os ved appel, at vi skulle rejse tirsdag morgen
kl. 572 og marchere til Herzberg. Derfra med jernbanen
til Berlin, hvor vi skulle spise kl. 4 om eftermiddagen og
videre med jernbanen til Lybæk kl. 6, hvor vi skulle
komme onsdag morgen kl. 8 og så marchere 2 mil til Tra
vemünde, hvor vi skulle overlades til vor danske konsul.
Den 15. samlede vi vores tøj. Denne dag fik vi 772
groschen i marchpenge. Og i dag er det 17 uger siden, vi
blev fanger.
Torgau i Prøjsen, den 17. august 1864.
Jens Christensen,
konstabel nr. 25 ved 6. fæstningskompagni.
Erindringerne er skrevet i en lille bog, som på første blad bærer
påtegningen: Købt i Torgau den 31. maj 1864 for 21/’ groschen.
Efter erindringerne er indført en notits om avlen på Jens Christen
sens gård 1864:
Dette år havde vi et godt år med kornavl, men en meget tør som
mer, så der var lidet græs til kreaturerne. Vi fik kornet indbjerget
til 1. oktober. Jeg havde 22 læs grøn jordshavre, som gav omtrent
6 tønder pr. læs.
Søndcrhaa, den 1. oktober 1864.
Jens Lansen.
Længere henne i bogen findes en mere detaljeret opgørelse over
avlen 1864. Den er dateret Hågård, den 30. september 1864 og
underskrevet af Jens Christensen, som altså er den samme som Jens
Lausen, et navn, han sikkert er blevet kaldt med.
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Erindring om fangenskabet i Torgau fæstning

I denne gengivelse af erindringerne, som velvilligt er udlånt af
John Bisgaard, Skyum, er retskrivningen moderniseret. I omtalen af
livet under fangenskabet findes næsten for hver dag en bemærkning
som: Den 21. igen på arbejde og kom hjem kl. 11. Disse ensformige
bemærkninger er udeladt.
Sproget bærer ofte et vist præg af dialekten. Det kommer særlig
frem i originalteksten, men skinner også igennem i denne gen
givelse, hvor ordvalget er bibeholdt. N år man fv. skriver kedelig,
er det sikkert en erstatning for kedsom (kikhsom), der på dialekten
nærmest betyder sørgeligt.

En besynderlig hjemmedåb
Af POUL C H R IS T E N S E N

ET slår ofte en, at de skriftlige vidnesbyrd om menig
mand før i tiden, hvis man ser bort fra kirkebøger
ne, enten drejer sig om økonomi, eller også om de tilfælde,
hvor menneskene forvikler sig ind i samfundsmaskineriet.
Det er klart at det giver et noget skævt billede af livet før
hen, hvis man blot skildrer det der er passeret, udfra et
så ensidigt kildemateriale. Livet var jo også dengang andet
og mere.
Hvis man prøver at kigge lidt bag om de tørre refera
ter, så vil man dog ofte kunne få et lille indblik i hvor
ledes vore forfædre tænkte og handlede i bestemte situa
tioner, og måske fornemme lidt af tidsånden. Efterføl
gende historie fortæller lidt om den tid vi kalder for
pietismen.
Den 4. oktober 1755 blev Anders Larsen i Pugdal og
Maren Christensdatter gift, blot et af de fire par, der
dette år blev viet i Rær kirke. H an var fæster af den ene
halvdel af Pugdal, som ejedes af godsejeren på N ørtorp,
og var ud af Krog-familien fra Wixø. Alt skulle således
være godt.
Den 20. maj året efter - skam få den der tænker ilde
derom - beredte den unge familie sig til barsel. Tre gode
nabokoner stod hos, og ligeledes stedets jordemoder, Anna
Larsdatter.
Det blev en svær fødsel, dels var det jo første gang
Maren skulle føde, dels havde hun det elendigt, og på de
tider måtte man regne med stor dødelighed ved fødsler.
Faderen, den stakkels Anders Pugdal stak halen mellem
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benene og gik i marken »af sorrig og bekymring over hans
hustrus jammerlige tilstand«. Enhver kan føle med ham.
Tilbage stod de fire kvinder, jordemoderen en ældre kvin
de, der havde passeret de 70 og 3 erfarne mødre.
Fødslen blev dog overstået tilsidst, men hvad nyttede
det at det var en dreng, der blev resultatet, når han åben
bart nægtede at trække vejret.
De 4 kvinder havde tilsyneladende opgivet at få liv i
ham, da de pludselig fornam nogen gispen, og jordemo
deren, der havde mere end 25 års praksis bag sig i sognet,
greb til det der stod nærmest og døbte efter ritualet dren
gen ved navnet Christen. For så vidt var alt i orden, som
Anna Larsdatter blot havde fulgt den sædvane, hun var
vant til i slige situationer. En eller anden opdagede imid
lertid bagefter, at den vædske, der var blevet brugt til då
ben var et krus øl, som var hentet ind til en af de tilstede
værende.
Her burde historien efter vores mening måske være
endt. Så kan enhver iøvrigt mene om øl, hvad han vil.
Barnet blev født en torsdag, og lørdagen derpå kom præ
sten tilstede for at konfirmere dåben, som hans pligt var.
H vad der er sket i mellemtiden kan vi kun gisne om,
men sandsynligheden taler for, at en af de tilstedeværende
kvinder eller rygtet har hvisket præsten noget i øret, for
da han spurgte jordemoderen, hvormed hun havde døbt
barnet, så fik han det »bedrøvelige svar«, at barnet var
af uagtsomhed blevet døbt i øl.
Præsten Niels Raae var en god pietist, ret ny i kaldet,
og havde ord for at være en retsindig og talentfuld lærer,
hvorfor historien måske også burde være endt her, men
da hr. Niels var et barn af sin tid, så rullede sagen og
kommer derved til vores kundskab.
Efter sin søndagsprædiken satte præsten sig hen og
skrev til biskop Brorson i Aalborg, der var hans fore-
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satte, og berettede om hvad der var hændt ham i hans
menighed. H an udbad sig nærmere ordrer, men gav ud
tryk for at han nødig så, at Anna Larsdatter kom til at
stå offentligt skrifte. En lille bøde til fattigkassen kunne
gøre det, mente præsten, der ellers kun har godt at sige
om jordemoderen.
Brevet til biskoppen var nogle dage undervejs, idet
Aalborg stifts biskop var på visitatsrejse i det nordlige.
Da Broder Brorson den 30. maj kom fra Skagen til Tvær
sted præstegård fik han imidlertid budskabet. H an reage
rer så klar som hos nogen rationalist, da han først og
fremmest giver pastor Raae ordre til at døbe den lille
Christen påny, idet øldåben efter biskoppens mening ikke
var nogen dåb. H an ytrer som sit håb, at barnet må leve
så længe at det når at blive døbt, idet det jo ville være
en tragedie, dersom det skulle dø uden rigtig dåb.
Brorsons sans for sagen er ellers klar. H an beder om, at
der bliver rejst sag mod Anna Larsdatter ved provsteret
ten, og dersom vidnerne - de 3 kvinder - ikke ville vidne
der, så skulle der rejses sag ved herredstinget. H r. Raae
får desuden at vide, at dersom han ved den officielle dåb
får at vide, at barnet er hjemmedøbt i øl, da skal han be
lære menigheden om, at det er ingen dåb, men at barnet
nu skulle døbes efter vor Herres Jesu Christi egen stif
telse. H an får desuden ordre på at være actor i sagen.
Brevet er skrevet den 31. maj.
Den 4. juni kan hr. Raae skrive til biskoppen, at Chri
sten vil blive døbt 2 dage senere - pinsedag. H an kan des
uden fortælle hans højværdighed, at de stakkels forældre
har haft så mange vågne og urolige nætter på grund af
deres lille søns dåb. Heldigvis var vidnerne villige til at
møde for provsteretten inden landemodet, så bordet
kunne være ryddet inden biskoppen mødte frem.
Alle var tilsyneladende enige i at affæren burde finde
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en hurtig og mild afgørelse. Sagen kunne måske også hos
enkelte ubefæstede sjæle kalde på smilebåndet, og det har
gejstligheden næppe ønsket. Den 12. juni blev provsteret
ten sat i Hillerslev pærstegård, hvor man desværre måtte
undvære den indstævnte, der aftenen før ret så diploma
tisk havde brækket sit lår. I hendes sted mødte hendes
husbond, krigsråd Clementin på N ørtorp.
Vidnerne blev nu udspurgt. Det var respektable koner
fra naboejendommene, som alle havde de bedste erfaringer
med den stakkels jordemoder, og deres udsagn var denne
ret gunstige. De kunne således fortælle at det var tyndt øl,
der var blevet bruget til dåben, at jordemoderen bl. a. af
samme grund var ædru, og at de aldrig havde hørt at hun
skulle være forfalden til drikkeri. De kunne desuden be
rette, at de altid havde brugt Anna Larsdatter selv som
jordemoder, og at »hun altid har ført et ædrueligt kriste
ligt levned, med bøn og idelig formaning at holde sig til
Gud som deres og hendes hjælper i nød«, som det hedder
i tidens sprogbrug.
Endelig stod krigsråden frem og betegnede sagen som en
hastig, tåbelig ubetænksomhed. H an gav ligeledes jorde
moderen det bedste skudsmål, og under henvisning til hen
des nuværende tilstand, hvor hun lå med brækket ben,
bad han om rettens mildhed, så at den arme kone måtte
slippe med en bøde til fattigkassen.
H er slutter sagen, i justitsprotokollen er det den sidste
der er rejst ved Hillerslev herreds provsteret. Brorsons
afgørelse kender vi ikke, måske glemte han at svare, må
ske fik han medlidenhed med jordemoderen. Måske måtte
hun trods alt slippe en mark til fattigkassen.
Dette er vel for så vidt også ligemeget. Noget helt an
det, som vi ikke får noget at vide om, er spørgsmålet om
jordemoderens bevæggrund til at foretage den besynder
lige dåb. Var det en tåbelig ubetænksomhed, der fik hende
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til at døbe barnet i øl? Var det en rutineret fødselshjælper,
der blot greb til det der stod nærmest i en situation, som
hun vel havde oplevet mange gange? Eller havde Anna
Larsdatter måske en skælm bag øret, da hun jog hånden i
ølkruset? Det får vi ikke at vide. N u kunne hun imidlertid
foreløbig ligge hjemme i sin seng og passende tænke på,
hvad biskoppens bror i Ribe havde skrevet nogle år i for
vejen:
»Vær uforsagt,
men derhos agt
på sindet, hvor det vanker,
lær at holde stedse vagt
over alle tanker.«
Kilder:
Ålborg bispearkiv: Cl-pakke 112.
Hillcrslev herreds gejstlige justitsprotokol
fol. 114b—116b.
Kirkebogen.
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tilknytning til Peter Houmøllers barndomserindringer
fra Helligsø, s. 44 i denne årbog, bringes her en beret
ning af Jens Magnus Houmøller, Helligsø, f. 1888, død
1971. Beretningen er en del af en båndoptagelse om
fiskeri ved Helligsø, optaget 1964.

I

Om hummer fiskeri.
Nøj a de al’eføost æ ka hôww som dræng, de war - æ
wa nåk syw’ o’r, de war i al’ fald’ faar æ kam i skuul da war æ mæ’ mi får’r å mi bro’r ùùd mæ krannier. De
wa nøj te’ å fang hom’ere lkh. - A e krannier de wa bare
en stu’r jæærnreng’ po gôt en par all twærs øw’er å dæær
o dæn’ jæærnreng’, dææ war så’ en puus. Dæn’ war osse
sö’n en pa al dÿkhb å wa så spes i e nejeænnd, å twært
øw’er dæær wa spænd’ en sno’r, å mø’t po dæn’ sno’r dææ
bløw e be’d, som wi kaldt ed, de bløw sot fåst dææ mø’t
po’e. - De wa bare en par taar røspæ’ter.
bløw e be’d, som wi kaldtt ed, de bløw sot fåst dææ mø’t
Ä dæhæær krannier di sak jo så he’l te’ e bonnd, å dææ
wa jo så en sno’r, å dæær i e ôwerænnd a dæhæ’r sno’r,
dææ wa jo en dôbber po’e, fôr’e de ku fendes. - Ä dæn’
sno’r dæn’ - ja en klejjnsreb’l - de bløw bojn op, sö’n de
lii sku paas nøj næ’r æter e wanndstand’. - Di bløw al’ti
sot ùkhd we aw’tnstn, gjoor dæhææ krannier, å så sku
di go em igjèmmel hwærajjn turn seerka, â e konst de
bestow’ altså ikh, nå di kom te sö’n jèn’, så skuld en tåes
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ôp mæ en haaste tag, for så ræ’nt di jo mæ’ te e hom’er
dæn’ sot å gnawed i dæhæ’r be’d, å så skuld en jo plomp
ne’ i e bonnd å e puus, fu dæ wa jo frit addgang ôwwn
ùkhd, mæn e’t te e sner, å så skuld en altså wær ôwwn e
wand, ennden altså dæn fæk tikh te’ å krawwl ôwwnùkhd
a dæhær puus èller sek.
Â dæhæær hom’ere di blow jo fanged, hwô dæ wa
stjennbonnd, å de hø sæ jo tél ino. - Fo ræjsten æ’ dær
enngen hom’ere hær ikh e tikh. - Di æ jo forswojjn lii
pluselig, mæn dæn’gång’ da wa dæ jo manne hom’ere, å
de feskerikh æter hom’ere de wa e’genlig de jènest, dæ wa
nøj pænng ikh dæn’gång, for faa mi tikh da fæk di en
kroon pa:r stø’k en hom’er. - De wa jo en masse pænng
æter dati’den. - Ja dæsom di wa altfo smo’e, ond’er ô’t
tomm, så sku dæ tôw’ te e kroon, mæn hél’es wa ed
stø’kwikhs en kroon.
Å æ hajj en môrrbror, han rèjst te amér’ika, da æ war e’t
ræt gammel, å han bløw kaldt fôr e hommerkonng, fode
han håj wæt mæ’ e østersdykkere ùùd, så han weest, hwô
dæ wa ste’n o e fywerbonnd, å dææ weest han jo osse, dæ
wa hom’ere, fôr èl’ers di ajer, dæ fesked æter hom’ere, di
me’n, te de wa kun ennd långs land’, ennd po ræt grond’
wand’, hwôr dæ wa ste’n, te di ku fang hom’ere, mæn
han weest alså, dæ wa manne steer bôe we dæhæ’ sil å
øwer we nesom land’, hwar dæ ku fanges hom’ere.
Ä en næt, da wa han ùùd, ham å - ja de wa wal sajtens
mi få’r, dæ hå wæt mæj, de ær æ e’t klå’r øw’er, mæn i al’
fald’ - han håd fanged halfjærs hom’ere dæn’ næt, å de
wå jo en foskrekkelig masse pænng æter dati’den, å dæfôr
fæk han naw’n a hom’erkonng.
Å siln, ja, så rejst han te amér’ika, å dæær - dæær wa
e’t nu hom’ere, mæn han prøwwed i al’fald’ å fanng nu
stuur krabber. - De wa øwer we stillehawskysten, å de
wa som møj’ gammel mand’, han drøw’ de feskerikh
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dæærøwwer. - Å de wa fode te han wa wænd’ te’ å fang
hom’ere hææhjemm. - Dææfur sku ed jo prøwwes dæær
øwwer. - Å han skrøw’ te’ wôs, at han ku kun prøww ed
hwæ ajjn næt, for han sku jo ôsse - de wa ôsse we næ’tetii,
dæ sku feeskes dæær, å han sku jo ha sôw’n nøj, å dææfo
ku han kun broog de feskerikh dærøwwr hwæajjn næt.
Hæærhjemm dæær feesked di jo altså åm e næt, å så
kan æ gôt hôww ed - åm e då’e så sku di jo hæn å soww,
å så sku wi jo wæ stell. - Så mot wi e’t law fo møj’ spitakkel. - Mæn de war jo e’genlig nøj pragtisk enndræ’ted, for
dæhjèmm i e gammel hùkhs dæær war enndlot sænng mæ
daar, så nå’r di kom dæærind’, så - e spitakkel udenfor så wa de jo tæmmelig lånt wek, så de gjoww e’t så møj.
På rødspættefiskeri.
Så ka æ ôsse hôww- d a war æ heller e’t ræt gam m el-w i
wa ùùd å sku fang røspæ’ter. - Å de wa jo røspættegå’r,
å dæ wa jo en masse røspætter, ial’ fald’ dæn’ aw’tn - jaa,
de wa wees nåk åm e då’e, de bløw alså aw’tn, ennden wi
kam hjem’ - mæn så - wi ku sikh dæhæær røspætter lisom di hiw e gå’r op, så kåm’ e røspæ’ter, å di bløw jo
sammelt ikh e dam’. - Dæhæ’r bu’d wi brog’t, dææ wa jo
altså feskedam’ ikh, hwôr dæ wa plas te en he’l masse
røspæ’ter. —
Å wi fæk da en masse røspæ’ter, å så bløw’ di så glåå
we’ ed å sikh, te dæ låå en kwas dæ længer ùùd, nøj lånt
ùùd gannske wist, mæn dæn’gång’ wi wa færr mæ wo ned,
å e røspætter wa sammelt å’e, så sejlt di dæær ùkhd, å da
war ed så bløwn aw’tn, de wa nøj hallmørk.
Mæn nå’r di skuld - de bløw e’t sol’ æter wægt, de bløw
jo sol’ pær wul’ - en wul’ de wa jo fi’rs stø’ker - mæn da
di så tall em ôp, så tall di: jèn’, tôw’, trèj’, flir’, fæm’,
sèjs, syw’, ô’t, nlkh, tlkh, ølle, tøl’, træ’tn, fjôw’tn, fæm’tn,
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sèjjstn, sø’tn, a’tn, ne’tn, tyww, jen’åtyww, tow,åtyww,
tre’åtyww, fiir’åtyww, fæm’åtyww, séjsåtyww, syw’åtyww, 6’tåtyww, nikhåtyww, træddwe - næj’ no kyr æ
fôrke’rt - nikhåtyww, tikhåtyww, ølleåtyww, tøl’åtyww,
træ’tntyww, fjéw ’tnåtyww - å så bløw ed alså - fo hwæ’
sne’s - hèller hwæ’ tôw’ snees bløw ed - så bløw di jo we
te fi’rs, å dæ sku al’ti wæ øwetal fo hwær sne’s a tôw stø’k.
Å så fæk di dæn’ wèlldig betaleng a tôw’ krooner fôr
en wul’. De bløw jo e’t te manne pænng, mæne di wa jo
glå’ we’e, at dæ w ar’ en kwas, dæ ku tå ’ em, for kom hær
hjem’ mæ’ em å skuld ùkhd o e land’, de war beswæ’rlig,
å de bløw jo næjstn engen pænng tel, for æ hå wæt mæj
te’ å sæl manne stuur røspætter for flir øør e stø’k.
Hummerfiskeri.
Noget af det allerførste, jeg kan huske som dreng, det var - jeg
var nok syv år, det var i alt fald før jeg kom i skole - da var jeg
med min far og min bror ude med krannier. Det var noget til at
fange hummere i. Og krannierne det var bare en stor jernring på
godt et par alen tværs over, og der på den jernring, der var så en
pose. Den var også sådan et par alen dyb og var så spids i nederenden, og tværs over der var spændt en snor, og midt på den snor
der blev biddet, som vi kaldte det, det blev sat fast der midt på.
Det var bare et par tørre rødspætter.
Og deher krannier de sank jo så helt til bunden, og der var jo en
dobber på, for at de kunne findes. Og den snor den - ja en klejnsrcbel - det blev bundet op, sådan det lige skulle passe noget nær
efter vandstanden. De blev altid sat ud ved aftenstid, gjorde deher
krannicr, og så skulle de (man) gå dem igennem hveranden time
cirka, og kunsten det bestod altså i, når de kom til sådan en, så
skulle den tages op med et hastigt tag, for så regnede de jo med, at
hummeren den sad og gnavede i dether bid, og så skulle den jo
plumpe ned i bunden af posen, for der var fri adgang ovenud, men
ikke til siderne, og så skulle den altså være oven vandet inden altså
den fik tid til at kravle ovenud af denher pose eller sæk.
Og deher hummere de blev jo fanget, hvor der var stenbund, og
det hører sig til endnu. For resten er der ingen hummere her i tiden.
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De er jo forsvundet lige pludselig, men dengang da var der jo
mange hummere, og det fiskeri efter hummere det var egentlig det
eneste, der var noget penge i dengang, for før min tid da fik de en
krone pr. stk. for en hummer. Det var jo en masse penge efter
datiden. Ja dersom de var altfor små, under otte tommer, så skulle
der to til kronen, men ellers var det stykvis en krone. Og jeg havde
en morbror. Han rejste til Amerika, da jeg var ikke ret gammel, og
han blev kaldt for hummerkongen, fordi han havde været med
østersdykkerne ude, så han vidste, hvor der var sten på fjordbunden,
og der vidste han jo også, der var hummere, for ellers, de andre, der
fiskede efter hummere, de mente, at det var kun inde langs land,
inde på ret grundt vand, hvor der var sten, at de kunne fange hum
mere, men han vidste altså, der var mange steder både ved denher
side og ovre ved Nissum land, hvor der kunne fanges hummere.
Og en nat, da han var ude, ham og - ja det var velsagtens min
far, der har været med, det er jeg ikke klar over, men i alt fald han havde fanget 70 hummere den nat, og det var jo en forskrække
lig masse penge efter datiden, og derfor fik han navn af hummerkonge.
Og siden, ja, så rejste han til Amerika, og der - der var ikke
nogen hummere, men han prøvede i alt fald at fange nogle store
krabber. Det var ovre ved stillehavskysten, og det var som meget
gammel mand, han drev det fiskeri derovre. Og det var fordi han
var vant til at fange hummere herhjemme. Derfor skulle det jo prø
ves derovre. Og han skrev til os, at han kunne kun prøve det hveranden nat, for han skulle jo også - det var også ved nattetid, der
skulle fiskes der, og han skulle jo have sovet noget, og derfor kunne
han kun bruge det fiskeri hveranden nat.
Herhjemme der fiskede de jo altså om natten, og så kan jeg godt
huske det - om dagen så skulle de jo hen at sove, og så skulle vi jo
være stille. Så måtte vi ikke lave for meget spektakel. Men det var
jo egentlig noget praktisk indrettet, for derhjemme i det gamle hus
der var indelukkede senge med døre, så når de kom derind, så spektaklet udenfor - så var det jo temmelig langt væk, så det gjorde
ikke så meget.
På rodspættefiskeri.
Så kan jeg også huske - da var jeg heller ikke ret gammel - vi var
ude og skulle fange rødspætter. Og det var jo rødspættegarn, og der
var jo en masse rødspætter, i alt fald den aften - ja, det var vistnok
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om dagen, det blev altså aften, inden vi kom hjem - men så - vi
kunne se deher rødspætter, ligesom de hev garnet op, så kom rød
spætterne, og de blev jo samlet i dammen. Denher båd vi brugte,
der var jo altså fiskedam i, hvor der var plads til en hel masse rød
spætter. —
Og vi fik da en masse rødspætter, og så blev de så glade ved det
at se, at der lå en kvase1) der længere ude, noget langt ude ganske
vist, men dengang vi var færdige med vort ned2), og rødspætterne
var samlet af, så sejlede de derud, og da var det så blevet aften.
Det var noget halvmørkt.
Men når de skulle - det blev ikke solgt efter vægt, det blev jo
solgt pr. ol - en ol det var jo 80 stykker - men da de så talte dem
op, så talte de: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1C, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 - nej, nu kørte jeg
forkert - 29, 10 og 20, 11 og 20, 12 og 20, 13 og 20, 14 og 20 - og
så blev det altså - for hver snes - eller for hver to snese blev det så blev de jo ved til firs, og der skulle altid være overtal for hver
snes af 2 stk.
Og så fik de den vældige betaling af 2 kr. for en ol. Det blev jo
ikke til mange penge, men de var jo glade ved, at der var en kvase,
der kunne tage dem, for komme herhjem med dem og skulle ud på
landet, det var besværligt, og det blev næsten ingen penge til, for
jeg har været med til at sælge mange store rødspætter for 4 øre stk.

Noter:
1) Kvase = mindre skib, der brugtes som handelsskib på Limfjorden.
2) Ned = stående fiskegarn med store masker.

Hannæsbonden
Christen Jørgensens
dagbog og regnskabsbog 1826 - 1 8 7 3
Ved TORSTEN BALLE

årbog 1925 findes en artikel af N. Sodborg om hannæs
bonden Christen Jørgensen, Arup, der levede fra 1803
til 1881. Artiklen bygger især på Christen Jørgensens
efterladte papirer, deriblandt en bog, han havde brugt
som dagbog og regnskabsbog i omtrent 50 år fra 1826.
Denne bog er nu sammen med de øvrige papirer skæn
ket til Landsarkivet i Viborg af hans sønnedattersøn læge
Chr. Roelsgaard, Vejle, således at de værdifulde doku
menter nu er bevaret for eftertiden. Landsarkivet har der
efter fremstillet en xeroxkopi af bogen, og efter læge
Roelsgaards ønske er denne kopi skænket til Thisted by
historiske arkiv, hvor den nu er tilgængelig. Landsarkivet
har desuden sendt Thisted byhistoriske Arkiv en forteg
nelse over de øvrige papirer, hvorimellem der også findes
optegneleser af hans svigerfader, gårdejer Anders Chri
stensen, Arup, der døde 1828, samt over optegnelser af
Christen Jørgensens søn, der også hed Anders Christensen
og var gårdejer i Arup.
I dagbogen har Christen Jørgensen, ofte næsten hver
dag i de mange år, nedskrevet, hvad han syntes, der skulle
huskes, om familiebegivenheder, om det daglige arbejde,
om vejret og om mange andre ting. Trods den tit meget
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knappe form giver dagbogen da et sjælden rigt billede af
en bondes liv, fra han som ung stiftede hjem til hans høje
alderdom. Sodborgs artikel i årbog 1925 giver en smuk
skildring af hans liv og virksomhed, og til denne artikel
skal der her henvises. De der gerne vil vide mere derom,
kan få lejlighed til det ved at studere dagbogen nøjere,
hvad den fortjener. Som eksempel på dens indhold gen
gives her optegnelserne for maj 1828, det år, da han byg
gede nyt stuehus.
I. Kørte sten hjem, og blast. 3. Såede det sidste enf ærkorn1) ved Sund og 61/2 pund kløverfrø, og lagde
grundvold. 4. Leverede stude. Hentede vor karl. Nu
16 lam. 5. Hentede 9 læs sten i kær. 6. Såede bore
byg. Køer ud. 7. Kørte 99 læs grus hjem. 8. 86 læs
1 hul. 10. Såede byg og kørte Ingvors sten hjem.
I I. Købte en so. 15 høveder hen i græs. Plage ud.
13. Fik vi grundvold aflagt2), som varede i 15 dage.
18. Hentede Peders redskab, ialt 28 læs fladtørv.
2 - I nat en søn født klokken 11. 23. Tilsået. 31.
Vore skårtørv afgravet3).
Efter de daglige optegnelser følger så forskellige afsnit,
ført hver for sig.
1. Regnskab over indtægt og udgift 1825-1840.
2. Regnskab over indtægt og udgift
1845.

i penge 1832—

3. Regnskab over avl i de forskellige markskifter
1825-1846.
4. Regnskab over indmålt korn, priser på kvæg og
korn, tider for forskelligt markarbejdes begyndelse
og slutning 1826-1864.
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Torsten Balle:

Her gengives den korte beretning om avlen 1825, da
han som nygift flyttede ind i svigerfaderens, Anders Chri
stensens gård.
1825, det dr kom jeg her til gården. De havde haft
en god avl dette år, og i år havde vi omtrent 54 las
byg og fra 1 til 2 tønder i las, thi det var noget
ulige. 19 las rug unge fa r l 1!2 td. i las, 17 las hvid
havre nasten 3 td. i las, 13 las sort havre fra PI2
til 2 td. i las, er ialt 103 las. 14 las borehø, enghø
som sadvanlig 7 las.
I sommer døde fisk af det salte vand. Fiskede vel
omtrent 30 snese helt.
Disse regnskaber er naturligvis af stor landbrugshisto
risk værdi og fortjener et indgående studium. De fortæl
ler om gode år og om dårlige, og de viser stærkt svingende
udbytte. For et enkelt år er der noget i retning af et over
slag, nemlig for 1836, da han havde drevet gården i nogle
år og turde danne sig et forsigtigt skøn over indtægt og
udgift. Det gengives her.
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Forslag gjort i februar på 6 td. hartkorn.
Udgift årlig:

Indtægt, når jeg sår af
10 rdl.
10 rdl.
10 rdl.

Skat
Fisk
Jern

4
rug
12
hg
7
havre
ærter, vikker 2*ls

Håndværkere:
Murmester
Kalk og sten
Tømmermand
Skrædder
Smeden
Skomager

rdl.
rdl.
rdl.
rdl.
rdl.

Kul 1 */: td.
Salt 6 skp.
Reb
8 skp. humle

2 rdl.
3 rdl.
3 rdl.

td.
td.
td.
td.

Sæd fratagen a 6 fold 231lz td.
6
133

td.

10 rdl.

10 rdl.

Havre til hestene,
rugen til brød,
12 td. byg til malt
og gryn.
18 td. byg til tiender
Igen af byg 42 td.
a 2
rdl. er 84
rdl.
13 td. ærter og vikker
a 21/: rdl. er 371/: rdl.

Løn:

12P/: rdl.

2 karle
Dreng
Piger

30 rdl.
3 rdl.
13 rdl.

Farvesager osv. 3 rdl.
3 rdl.
Stads

30 rdl.

4 stk. fæhøveder at sælge
a 13 rdl. er 60

10 rdl.
Tag for hør.

Jordemoder
osv.
Tømmer

10 rdl.
10 rdl.

rdl.

Indtægt 1811!* rdl.

20 rdl.

Udgift 180 rdl.
Skoletorv 6 snese 3 tørv
af td. hartkorn 20 stk. skårtørv.
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Det blev altså ikke til noget stort overskud, men der er
jo her kun tale om en forsigtig gennemsnitsvurdering.
Umiddelbart ser det ud til, at overslaget ikke kunne holde,
for regnskabet for 1836 viser en udgift på 321 rdl. mod en
indtægt på kun 232 rdl. 2 mk., altså et betydeligt under
skud, men regnskabet er ikke så let at gennemskue. Til
udgifter er således regnet indkøb af heste og kvæg for ialt
105 rdl. Det var jo nok en udgift, men ikke et forbrug,
idet de kan repræsentere en formuestigning, en forøgelse
af investeringen, som siden kunne føre til større indtægt.
N år man studerer regnskaberne, må man derfor også
tage Christen Jørgensens formueforhold gennem årene i
betragtning. Om dem giver regnskaberne ingen oplysning,
men i artiklen i årbog 1925 omtales en udtalelse af sogneforstanderskabet, der siger, at han er en velstående mand,
der er ejer af en ikke ubetydelig landejendom; hans for
mue kan anslås til 12.000 rdl. og han er gældfri. Udtalel
sen stammer fra 1862-63. Ad andre veje vil man sikkert
kunne få mere omfattende oplysninger om hans økonomi
ske stilling. Formålet med denne artikel er kun at gøre
opmærksom på det værdifulde materiale, der nu er gjort
tilgængelig.
Noter:
1) Havre, der blev sået i jord, som også forrige år havde båret havre.
Jorden blev da kun pløjet én gang.
2) og 3) Forstavelsen af - foran en tillægsmåde af et udsagnsord
betyder, at man er færdig med det arbejde, som udsagnsordet ei
udtryk for. Fx. vi fik grundvold aflagt = vi blev færdige med at
lægge grundvold. Vore skårtorv afgravet — vi blev færdig med
at grave tørv. Vi hvr af pløjet = vi er færdig med at pløje.

J. P. Jacobsens møbler tilbage
til Thisted
FTER en lang rejse rundt i landet er digteren J. P.
Jacobsens møbler kommet tilbage til Thisted. De
stod i sin tid i det studereværelse, grosserer Christen Ja
cobsen lod indrette til sin søn i Købmandsgården ved
havnen. Søsteren, Marie, arvede dem efter digterens død
i 1885, og derefter er de flyttet adskillige gange, indtil
slægtninge i foråret skænkede dem til Museet for Thy og
V. H an Herred.
Møblementet, som nu er opstillet i J. P. Jacobsenstuen,
består af et skrivebord, et spisebord, en skrivebordsstol,
en lænestol, et læsebord af mahogni og en chaiselong, be
trukket med rødt plys. For at få plads til møblerne i
J. P. Jacobsen-stuen, var det nødvendigt at flytte Carl
Lochers skulptur af digteren ud. Den står nu ved indgan
gen til J. P. Jacobsen-stuen og virker som blikfang.
J. P. Jacobsens søster Marie var gift med konsul N. C.
Andersen, Thisted, der efter sin kones død flyttede til
Århus og tog møblerne med. Hans datter Jenny Petra,
gift med J. O. V. Thorgersen, arvede møblerne, som der
efter blev flyttet til Ringkøbing. Familien Thorgersen tog
senere bopæl i København, Sakskøbing og Nykøbing Fal
ster. Sidst boede familien på Maglekildevej i København.
Æ gteparret Thorgersens datter, Inger Marie Bolvig
Hansen, overtog møblerne efter forældrenes død og flyt
tede dem til Teglvænget 3 i Taastrup. Da fru Bolvig H an-
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sen var død i januar i år, arvede en søster, Gudrun M ar
grethe Søltoft, møblerne. Fru Søltoft var gennem sin
kusine, fru Kaja Pindstrup, Århus, underrettet om, at
allerede museets tidligere leder, P. L. Hald, inden sin død
i 1958 havde ønsket at få møblerne tilbage til Thisted.
Fru Søltoft og hele hendes familie var straks parat til at
opfylde dette ønske.

Slægtninge af ]. P. Jacobsen (Fot. Tage Jensen)
Bente Søltoft, Jens Peter Søltoft, fru Søltoft, hr. Søltoft.
Ved J. P. Jacobsens skrivebord fra Kaja Pindstrup.

Ved en højtidelighed lørdag den 12. juni takkede
museets formand, redaktionschef Jørgen Miltersen, for
den store gave. Åbningen af udstillingen med J. P. Jacobsen-møbler blev overværet af to børnebørn af J. P. Jacob
sens søster Marie: fru Kaja Pindstrup, Århus, og fru
Gudrun Margrethe Søltoft, København. Endvidere var to
oldebørn af Marie og konsul N. C. Andersens til stede:
Jens Peter og Bente Søltoft.
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Medlemmerne af Thisted Kommunalråd var inviteret
til åbningen, og borgmester Holger Visby var blandt dem,
der havde taget mod invitationen. Endvidere deltog med
lemmer af Historisk Samfunds bestyrelse og bestyrelsen
for J. P. Jacobsen-selskabet.
Efter åbningen talte professor Fr. Nielsen i Central
bibliotekets store sal om Thisted-drengen, der blev ver
densdigter.
J. M.

Thisted Museum
Museet for Thy og V. H an Herred har i det forløbne år
kunnet notere stigende interesse fra kommunal side. I de
cember 1970 bevilgedes 10.000 kr. til museet for det inde
værende finansår, og i januar i år godkendte kommunal
bestyrelsen, at der for det følgende finansår bevilgedes
40.000 kr. Baggrunden for forhøjelsen af Thisted Kom
munes tilskud var museets ønske om at få ansat en faglig
uddannet medhjælp.
Der blev efter den kommunale bevilling indhentet an
søgninger, og i et møde 29. marts blev der truffet beslut
ning om at ansætte mag. art. Jette Kjær, som netop havde
afsluttet sin uddannelse ved Arhus Universitet. Speciale:
nordisk arkæologi og europæisk forhistorie. Jette Kjær til
trådte 1. april på museet i Thisted, og der var indgået
aftale med Morslands historiske Museum om, at Jette Kjær
- foreløbig for et år - skulle virke et par dage om ugen
ved museet i Nykøbing. Jette Kjær, der er ansat som
museumsinspektør, har haft mange udgravningsopgaver i
sommerens løb, som det fremgår af beretningen andet sted
i årbogen.
Ringkøbing amtsråd og Nordjyllands amtsråd har givet
afslag på ansøgninger om tilskud. Begrundelsen for ansøg
ningerne var, at en del af Han Herred, som nu hører under
det nordjyske amt, og Thyholm, som hører under Ringkjøbing amt, områdemæssigt er underlagt museet i Thisted.
Viborg amtsråd har til gengæld vist stor interesse for de
statsanerkendte museer i amtet. Der er nedsat et amts
museumsråd, bestående af formanden og museumsinspek-
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tøren fra hvert statsanerkendt museum. I amtsmuseums
rådet 7. oktober 1971 gav formanden, Peter Seeberg, op
lysning om, at amtsrådet for 1972 - 73 budgetterede med
et tilskud på 100.000 kr. til museerne. Thisted Museum
venter et tilskud på 10.000 kr. Til en fælles konserverings
anstalt, der er under oprettelse i Skive, er afsat 40.000 kr.
Museet har kunnet notere stigende besøgstal. Fra 1.
april til 1. oktober i år var der 1575 voksne og 1110
børn på museet mod 1350 voksne og 1000 børn i samme
periode i 1970. Flere ventes næste år, idet det er meningen
at udvide åbningstiden i turistsæsonen. I øvrigt forberedes
en mere udadvendt virksomhed. Inventar søges fremskaf
fet til et undervisningslokale, og museumsinspektør Jette
Kjær er parat til at give oplysning i studiekredse og for
eninger om Thys rige fortid.
Jørgen Miltersen.

Det arkæologiske arbejde
i Thy og på Mors
ER er også i år indløbet mange meddelelser til
museerne i Nykøbing og Thisted om jordfundne
oldtidslevn. Det korte resumé over hvad, der er sket ved
de to museer begynder 1. april i år, da undertegnede til
trådte.
Alle anmeldelser bliver behandlet - i første omgang
ved en besigtigelse af stedet, en samtale med ejeren og i
usikre tilfælde ved en mindre prøvegravning for at få
fuld klarhed over, hvad sagen drejer sig om. På grundlag
af disse besigtigelser tages der stilling til, hvor meget der
snarest yderligere skal ske i sagen. Alle fund er lige vig
tige og lige interessante, men af tids- og pengemangel, må
vi skelne. En grav, der er blottet af ploven, er selvskrevet
til hurtig hjælp - en boplads derimod, hvor interessant
den end er, er ikke i samme grad øjeblikkelig truet. Men
først og fremmest kræver en bopladsundersøgelse meget
tid, mange mennesker i arbejde og følgelig mange penge.
Den første anmeldelse efter april d. å., der krævede en
undersøgelse, kom fra gdr. J. Jørgensen, Førby, H und
borg sogn. H an var under forårsarbejdet stødt på nogle
store sten i en vis orden. Det var en overpløjet høj med en
min stensat kiste ca. 1 m lang og 0,60 m bred, beliggende
0 -V . Kisten afdækkedes og dækstene fjernedes. I N Ø hjørnet lå en velbevaret bronzedolk med svage spor efter
en træskede, og spredt i kisten lå der brændte ben. Graven
kan på grundlag af konstruktion og fund dateres til slut
ningen af ældre bronzealder, ca. 1100 år f. Kr.
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Førby - grav set fra vest

Næste sag drejede sig også om en høj, som ejeren øn
skede fjernet, da den lå i vejen for en udstykning til par
celhuse. Højen var efter forhandlinger mellem ejeren gdr.
J. Hove og Nationalmuseets Fortidsmindeforvaltning i
Århus blevet frigivet mod, at ejeren bekostede en under
søgelse. Det så ud til at skulle blive en spændende sag.
Højen syntes at høre til en sjælden gruppe af stenfrie
langhøje. De første spadestik viste dog noget som ikke
rigtig svarede til forventningerne, nemlig undergrunds
grus. Ved yderligere gravning fremkom kun endnu mere
grus. En rendegraver afgjorde hurtigt og effektivt sagen
for os. Med den gravedes en grøft 0 -V 5 m lang og 1 m
bred og godt 2 m dyb. Højen var en naturlig bakke.
Gdr. Gunnar Munkholm, »Højbjerggård«, Beersted,
Snedsted sogn, anmodede engang i sommer om at få fjer
net en frigivet høj. Nationalmuseet bad Thisted Museum
om at forestå udgravningen for midler stillet til rådighed
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af Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning. Højen var
delvis ødelagt, især mod SV, af nyere tilbygninger, men
alligevel af imponerende størrelse ca. 20 m i diameter og
ca. 4 m høj. Med den størrelse drejede det sig sandsynlig
vis om en bronzealderhøj, men udgravningen har givet
lidt andre resultater.
En høj udgraves normalt ved at man lægger to profiler,
én 0 -V og én N-S, der så vidt muligt skærer hinanden i
højens midte, og derpå graves der af i vandrette lag ca.
25 cm af gangen, indtil man støder på noget af interesse.
Det vor også fremgangsmåden ved udgravningen af denne
høj, på grund af højens delvis odelagte SV-side blev pro
filerne forskubbet mod nord og øst, så højens centrum lig
ger i SV-feltet. Ved nedgravning i felterne SØ, N Ø og
N V kom der »kun« forskellige rækker af sten, rester af
ilat 3 randstenskæder, og i fylden enkelte potteskår og
ravstumper. I SV-feltet er der foreløbig afdækket to grave.
Den første grav vi stødte på - og sikkert også den yng
ste - bestod af et lag håndstore sten med en ramme af
mellemstore sten. Graven lå ØV, og den var ca. 1,60 m
gange 0,80 m. Den nøjagtige størrelse kan ikke angives,
da der har været en moderne forstyrrelse mod øst. Grav
godset bestod af en stridsøkse af yngre type. Grav nr. 2
var også orienteret 0 -V og af nogenlunde samme størrelse.
Den døde var i dette tilfælde lagt i en trækiste, der har
været støttet af mellemstore sten. Kisten aftegnede sig
som en tynd trækulholdig mørk stribe. Gravgodset bestod
af otte trekantformede hængesmykker af rav og to rav
perler. Tilbage er der formodentlig endnu tre grave, hvoraf
de to er af samme form som den første grav, der afdækkedes. Den tredie og sandsynligvis den ældste af gravene
tegner sig i jorden som en mørk kulstofholdig oval plet
omgivet af en lille randstenskæde.
Fundene viser, at det ikke kan være bronzealder, men
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Beersted. SØ-felt set fra SØ med mellemste randstenskæde

derimod en begravelsesplads for enkeltgravskulturens folk,
ca. 4000 år gammel.
I sommerferien har lærer Jens Nielsen, Tilsted, afdæk
ket flere spændende ting i Fredskilde grusgrav, Nørhaa
sogn. Det mest spændende fund udgøres af to firkantede
kar. De er usædvanlige både ved deres form og størrelse,
det ene ca. 65 gange 65 cm i omkreds og ca. 1 m høj og
forsynet med en smuk ornamenteret forside, det andet kar
er endnu større ca. 90 gange 90 cm, højden kan ikke an
gives med sikkerhed for dette kar. Firkantede lerkar er
ikke tidligere fundet i Europa. H vad de har været an
vendt til er ikke helt klart; det sandsynligste ville være
enten som ovne eller forrådskar. Det første kar er netop
nu opstillet på Thisted Museeum efter at have været sendt
til konservering på Forhistorisk Museum, Moesgaard. Til
foråret vil Thisted Museeum fortsætte undersøgelserne i
områderne, hvor de to mærkelige kar har stået.
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Hos Robert Sørensen, Ræhr, har museet optaget en næ
sten hel urne og en lille kop, samt hjembragt så mange
skår af to noget større kar, så det vil være muligt at
samle dem. H r. Sørensen havde løs i jorden fundet en lille
jernkniv, der kom hjem til museet sammen med potterne.
Det hele stammer fra en urnegravplads fra tiden omkring
Kr. f. ca. 50 år før og 50 år efter.
Museerne i Nykøbing og Thisted takker for den inter
esse og forståelse, der er udvist i det forløbne år.
Jette Kjær.

Thisted byhistoriske Arkiv
1970 -1971
OR personalhistorisk samlings vedkommende er arbej
det med anskaffelse og registrering af materiale fort
sat i det forløbne år. Der tages nu hensyn til de landsogne,
der sammen med Thisted købstad udgør Thisted kom
mune, idet befolkningen der også har krav på at kunne
få oplysninger fra arkivet. Arkivet har allerede et omfat
tende materiale fra disse sogne, fx. kirkebøger og folke
tællingslister. Fra sogne, der tidligere hørte til Vester H an
herred, nemlig Øsløs, Vesløs, Arup, Tømmerby og Liid,
har vi ikke før haft materiale, men vi har nu fået kopier
af folketællingslisterne 1787, 1801, 1834 og 1845.
For Thisted købstads vedkommende har vi fået kopi af
folketællingen for 1880, der omfatter 10 halvbind, idet
byen på den tid var begyndt at vokse stærkt.
Alle kopier er udført som xeroxkopier i naturlig stør
relse, og de er derfor meget lette at benytte.
Topografisk samling har et righoldigt materiale af ma
trikler og hartkornslister fra landsognene, og fra Thisted
by har vi materiale tilbage til 1761. Der er nu anskaffet
skattemandtal for Thisted købstad for årene 1729, 1743
og 1744, der sammen med andre kilder kan danne grundalg for en fortsættelse tilbage i tiden af ejendommenes
ejerforhold og historie, der nu er kendt tilbage til 1761.
Den model af Thisted by 1761, der er omtalt i den
foregående årbog, er nu anbragt i en montre, så den er til
gængelig for studium. Et udsnit af den er gengivet her.

F
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Thisted 1761
Udsnit af model

(Fot. TB)

Øverst til venstre ser man kirken, der dengang var kal
ket gul. Sakristi og våbenhus var endnu ikke bygget til.
Bag tårnet ses et hjørne af den lille skole, som blev kaldt
kirkens skole, og som til 1739 havde været latinskole. Øst
for kirken ses en stor gård med mange avlsbygninger, her
boede amtsforvalter Laurits Fog. Nordfor denne gård ses
ting- og arresthuset (rådhuset). Det lå omtrent midt på
det nuværende Store Torv udfor Rådhusstræde. Nordenfor rådhuset boede (i nr. 14) byfogeden, kommerceråd
Peter Lübecker, som var gift med en datter af den Kirsten
Langgaard, der er kendt fra besættelseshistorien. Her lig
ger nu Sparekassen Thy. Ved østsiden af Store Torv ligger
den store præstegård (nr. 37), hvis længer strakte sig helt
hen til Lille Torv. I Søndergade, der dengang strakte sig
fra Store Torv sønderud af byen, boede (i nr. 148) fru
kommandørinde Sophie Gerner, datter af Thomas Gravesen
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(se årbog 1954). Forhuset havde to etager og der var man
ge udhuse. Det nuværende Grydetorv (som er næsten for
svundet) var kun en del af Søndergade. Det gamle Gryde
torv, der ses på billedet, lå nede ved stranden, hvor der
var et landingssted. Her landede limfjordsskippere, der
kom fra potteegnene ved Kvols, med deres sorte gryder,
som så blev solgt på Grydetorv. Fjorden gik dengang læn
gere ind mod byen end nu, da en del af den er opfyldt.
Fra Grydetorv til Storegade gik en gyde, der dengang
hed Mads Jørgensens gyde, men snart efter fik navnet
Skolestræde efter den såkaldte Danske Skole, der ses på
hjørnet af gyden og Storegade (nr. 22).
Fjordstræde, som nu er forsvundet, hed dengang Smede
gyde. H er boede i nr. 158 en smed, der havde sin smedie
helt nede ved fjorden, sikkert på grund af brandfaren.
Langt de fleste huse i Thisted havde jo stråtag.
Kortsamlingen er forøget med en komplet serie af gene
ralstabens kort 1:20000 i formatet 311/4X 371/2 cm over
det gamle Thisted amt efter opmåling 1883. Ved sam
menligning med ældre og yngre kort kan de give oplys
ninger om ændringer af bebyggelse, vejføring, beplant
ning, udtørring o. a.
Der er desuden modtaget et originalt udskiftningskort
for Skaarup by, Sjørring sogn og kopier af udskiftnings
kort fra Sperring, Sjørring sogn og Øster Vandet by. Flere
gamle udskiftningskort, såkaldte gamle bykort, findes
endnu rundt om i landsbyerne. Disse meget værdifulde og
uerstattelige gamle kort er stærkt udsat for tilintetgørelse
af mangel på konservering og vedligeholdelse, og det vil
være et stort tab, hvis de skulle gå til grunde. Arkivet til
byder derfor at modtage disse kort, istandsætte dem og
holde dem ved lige. Dermed vil de også kunne være til
nytte for interesserede. De er meget vigtige kilder til land-
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brugets og landsbyernes udviklingshistorie i denne egn,
noget som vi ikke ved ret meget om.
Erhvervs- og kulturhistorisk samling har modtaget en
kopi af en dag- og regnskabsbog, ført af gårdejer Christen
Jørgensen, Arup, fra 1826 til 1875. Den er omtalt andet
steds i denne årbog.
Fotografisk afdeling har fortsat fotografering af gader
og bygninger i Thisted. Fotografering i landsognene er på
begyndt med fotografering af kirker, historiske steder og
oldtidsminder. Det vil også være værdifuldt, om gamle
bygninger bliver fotograferet, inden de forsvinder, så man
kunne få et stort materiale til belysning af byggeskik i
ældre tid. Arkivet vil være taknemmelig for at få oplyst,
hvor der findes gamle bygninger, som har bevaret oprin
deligt præg, uanset deres tilstand iøvrigt.
Billedsamlingen vokser stadig og omfatter nu ca. 4000
billeder af personer, gadepartier, enkelte bygninger osv.
samt fra foreninger og institutioner. Blandt billederne fin
des nogle af håndværkere med deres værktøj, undertiden
i arbejde. Sådanne billeder af arbejdende folk er meget
værdifulde. Vi beder om flere.
De fleste billeder er fra Thisted, men vi har allerede en
ret stor samling af billeder fra landsognene både af per
soner, gårde og huse og landskaber. Vi vil dog gerne have
mange flere, så hvis nogen skulle have gamle billeder, er
de meget velkomne her.
Samlingen har desuden ca. 500 farvelysbilleder fra Thi
sted og omegn, og den fotografiske afdeling sørger for, at
der stadig foretages nye optagelser.
Arkivet er efterhånden blevet kendt og har i det for
løbne år haft mange besøgende, der ved hjælp af vore
samlinger og kartoteker har fået oplysninger af forskellig
art, mest personalhistoriske, men også topografiske og
historiske. Arkivpersonalet har besvaret mange spørgsmål
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og ydet hjælp og vejledning ved studierne, også til stude
rende, der arbejdede på specialopgaver. Desuden er mange
telefoniske henvendelser og breve fra ind- og udland be
svaret.
Arkivet er som regel åbent tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag 14-17, og har telefon nr. (07) 92 23 99, lokal 22.
C. Brunsgaard.

Torsten Balle.

Til medlemmerne
På generalforsamlingen på Thisted Museum den 7. juni
1971 meddelte formanden, skoleinspektør Riis-Olesen, at
han som følge af bortflytning fra egnen nedlagde sit man
dat efter at have været formand siden 1961. Torsten Balle
takkede på bestyrelseskollegers vegne Riis-Olesen for den
nes arbejde for Historisk Samfund, en tak der er grund til
at gentage her.
I stedet for skoleinspektør Riis-Olesen indvalgtes første
lærer G. Nordentoft, Stagstrup, samtidig med at bestyrel
sen blev udvidet med endnu et medlem, lærer Svend An
dersen, Outrup.
På generalforsamlingen blev det enstemmigt vedtaget at
forhøje kontingentet fra 10kr. til 15 kr., idet det på grund
af de stigende udgifter har været nødvendigt at gøre ind
hug i kassebeholdningen. Forhøjelsen kan måske synes stor,
men det bør bemærkes, at vi stadig har et af landets mind
ste kontingenter, hvor man andre steder opkræver indtil
30 kr. pr. år. At det stadig lykkes at holde kontingentet så
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lavt i forhold til andre historiske samfund, skyldes bl. a.
vort store medlemstal, og det var i denne forbindelse
ønskeligt, om vore medlemmer fortsat ville bidrage til
yderligere tilgang f. eks. blandt thyboer andetsteds i
landet.
Historisk Samfund genoptog i år den årlige udflugt,
som søndag den 19. juni gik til Lundehøj og derefter via
Tambohus kro til Søndbjerg kirke. Mag. art. Jette Kjær
fortalte om jættestuen på Lundehøj, medens lærer Kr.
Madsen og arkitekt Olaf Brusch gennemgik kirkens histo
rie. Udflugten var særdeles vellykket og med den stigende
interesse for vore middelalderkirker, bør vi også i frem
tiden arrangere sådanne ture. Samtidig kunne man måske
efterhånden få udvirket, at menighedsrådene ved opslag
ved kirkedørene meddelte publikum hvornår og hvordan
der til daglig er adgang til de enkelte kirker.
Lund-S ørensen.

Bøger
Jysk ordbogt udgivet af Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning
under ledelse af Peter Skautrup, bind I, hafte 1. Universitetsforlaget
i Århus 1970.
H. F. Feilbergs ordbog over jyske almuesmål har længe været ud
solgt. Den var et fortjenstfuldt arbejde, men den måtte blive ufuld
kommen, bl. a. fordi han kun kunne skaffe ord fra bestemte egne af
Jylland. Efter at Instituttet for jysk Sprog- og Kulturforskning var
blevet oprettet 1932, blev det da hurtigt dets hovedopgave at ind
samle ord fra alle jyske dialekter med det formål at udgive en langt
mere omfattende ordbog.
Denne indsamling, der har været i gang siden, har været et meget
stort arbejde, og den måtte nødvendigvis tage lang tid, da man ikke
kunne begynde at redigere en ordbog, før man havde hovedmængden
af det jyske sprogstof hjemme. Alt hvad der kunne opspores af ældre
trykte og håndskrevne dialektsamlinger, her fra Mors og Ty bl. a.
provst Caspar Schades og professor K. J. Lyngbys optegnelser, måtte
gennemgås ord for ord og tages med, og desuden måtte man fra alle
egne i Jylland indsamle de ord, der endnu er i brug eller har været
det i mands minde.
Det ville være ugørligt at få hele ordforrådet optegnet i hvert
enkelt sogn, men man har sogt at gøre det i nogle sogne rundt om i
Jylland og har desuden udsendt spørgelister til ca. 500 lokale med
delere for at få oplysninger om enkelte ord eller få klarlagt for
skelle. Skriftlige optegnelser vil dog altid til en vis grad være ufuld
komne, afhængig af optegnerens fortrolighed med dialekten og dens
lyde, men i mange år har det nu været muligt ad teknisk vej at fast
holde mundtlige meddelelser, først ved grammofonoptagelser og
senere med optagelse på lydbånd, således at hver dialekts særlige
sprogtone og lyd kan bevares for eftertiden og dens forskere.
Alt hvad man således har samlet, overføres på ordsedler, som
danner det første grundlag for ordbogen. Som et vidnesbyrd om
arbejdets omfang kan nævnes, at man allerede i 1958 havde ca. 2
millioner sedler. Alle disse millioner af sedler må ordnes og stude-
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res, før redaktionen kan udarbejde det endelige manuskript. Dette
kolossale arbejde har krævet en næsten ufattelig tålmodighed og
arbejdsevne af redaktionens leder, jysk dialektforsknings grand old
man, professor Peter Skautrup, og hans medarbejdere, professorerne
Niels Age Nielsen og K. Ringgaard m. fl., da det var nødvendigt, at
arbejdet blev gjort med den yderste akkuratesse og grundighed.
Med spænding har alle dialektinteresserede da ventet på, at udgi
velsen kunne begynde. Det er nu sket med det første hæfte, som går
fra a til ael. Ordene bringes først som en opslagsform, hvorefter
udtaleformcr fra forskellige egne af Jylland anføres, ofte med bøj
ningsformer og træffende eksempler på ordenes brug, ligesom der er
gjort omhyggelig rede for ordenes nøjagtige betydning, der kan være
forskellig i forskellige egne. Måske ville nogle have ventet andre
opslagsformer end den, der er brugt, men i så fald søger man ikke
forgæves som så ofte i Feilbergs ordbog, da andre mulige opslags
former er anført med henvisning til den anvendte. Ordbogen inde
holder desuden en mængde instruktive kort bl. a. over dialektgrænser
og enkelte ords og ordformers udbredelse.
Efter alt at dømme svarer Jysk Ordbog fuldt ud til de store for
ventninger, hvormed både fagfolk og lægfolk har imødeset den, og
den vil nu være den vigtigste kilde for enhver, der søger oplysninger
om jysk sprog.
Feilbergs ordbog vil dog ikke være overflødig. Han medtog nem
lig utallige oplysninger om folkeliv og folketro, emner som han i
særlig grad var optaget af og havde et indgående kendskab til.
TB

Breve fra Koids datter
En dattersøn af Christen Kold har udgivet nogle breve, som hans
moder under et ophold på Askov højskole 1885-86 har skrevet til
sin søster og til moderen, Koids enke. Disse breve, der er samlet i et
lille hæfte med forord af Sune Andresen, vil sikkert være af inter
esse for mange af årbogens læsere. Hæftet kan fås ved henvendelse
til udgiveren, overlærer Johs. Kold-Pedersen, Aarestrupvej 14, 5000
Odense.
TB

Regnskab for Historisk Samfund for Thy og Mors
1. april 1970 til 31. marts 1971.
INDTÆGT
Beholdning fra forrige år ...................................................
Indg. kontingent: 1081 medl. å 10,00 kr..........10.810,00
Indg. kontingentrestance ....................................
320,00
Bidrag fra kom m uner...........................................
350,00
Tilskud fra staten ............................................... 2.000,00
Tilskud fra Viborg a m t .......................................
500,00
Gave fra privat ...................................................
200,00
Salg af årbøger ...................................................
735,50
Indvundne renter .................................................
899,92

14.169,83

15.815,42
29.985,25

UDGIFT
Trykning af årbogen ........................................... 10.571,95
Tryksager m. v......................................................
447,05
Særtryk .................................................................
153,24
Forfatterhonorarer ............................................... 1.435,00
Udgifter ved udsendelse.......................................
200,00
Medhjælp ved regnskab.......................................
200,00
Tilskud til museet ............................................... 2.000,00
Ekstra tilskud til museet ................................... 1.000,00
Sammensi. af lokalhist. foreninger..................
477,00
Årsmøde, generalf. og u d flu g t...........................
906,37
Annoncer, porto m. v........................................... 1.056,05

18.446,66

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

11.538,59
29.985,25

STATUS
Beholdning af gi. årbøger 820 å 3,00 kr..............................
Beholdning iflg. driftsregnskab ...........................................

2.460,00
11.538,59
13.998,59

Thisted, den 27. maj 1971.
Chr. Jensen.
Regnskabet revideret og intet fundet at bemærke. Kassebeholdnin
gen var til stede.
Thisted, den 2. juni 1970.

Chr. Sondergaard.

Kjeld Høyrup.

