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Morsingsk folketro
AF ANNA THORSEN OG BENT SØNDERGAARD

I
I én af de største gårde i Bjørndrup blev manden alvorligt syg. 
Og den gang betænkte man sig meget på at hente doktor. Så 
kom en nabomand derom og sagde: Nu rejser jeg over til den 
kloge kone på Himmerland, Maren Haaning. Og hun sagde: 
Manden må have fået ét eller andet ind i sig af et ondsindet 
menneske, og det kan jeg ikke helbrede for, men når du kom
mer hjem, skal du skynde dig om i gården, og idet du går ind 
af det ene gårdled, kommer der en kone ind af det andet, og 
hende er det, som har forvoldt sygdommen, så hende må du 
forhindre i at komme ind til den syge.

Manden døde inden så længe.

II
Engang kom der en mand over til den kloge kone Maren H aa
ning og klagede over, at hans får var stjålet.

Maren Haaning kunne blandt andet vise igen. Hun hentede 
da en stor spand klart vand. I det skulle manden se dybt. Og 
der så han en mand komme trækkende med et får. Og manden 
kendte han.

III
Et sted gik der en tam og kælen hare og luskede omkring en 
gård. Det blev manden efterhånden træt af at se på. Så tog han 
sin bøsse og ramte den i benet.

Dagen efter gik nabokonen meget dårligt. Og så troede de, 
det var hende, som havde skabt sig om til en hare.

IV
En gårdmand havde forbudt en nabokone at lade hendes høns 
gå i hans kornmark. Det blev hun gal over.

En tid derefter kom hun ned i gården og var meget sledsk.
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Hun havde et par småkager med, som de skulle have. Da de 
havde spist dem, fik de mistanke om, at der var noget mystisk 
ved de kager, da konen, som ejede hønsene, fik skyld for at 
kunne hekse.

Konen i gården tog sig det så nær, at hun i lang tid hverken 
kunne sove eller spise. Og det endte med, at hun hængte sig.

En tid derefter formanede faderen børnene, at de aldrig måtte 
tage mod kager af nogen.

Kommentar: Beretningerne er fortalt af Anna Thorsen efter 
mundtlig overlevering. Hændelserne er foregået omkring 1890.

I disse fire fortællinger møder vi nogle traditionelle folke
trosforestillinger.

For det første ser vi i beretning I og IV, at man tror på hekse, 
se Nils Lid, Folketru s. 125 ff., altså kvinder, som antages at 
være i besiddelse af overnaturlige destruktive kræfter, hvormed 
omgivelserne kan påvirkes. Over for disse er mennesket vær
geløst. Den, som får heksens onde mana i sig, går til grunde i 
ganske bogstavelig forstand: Den syge Bjørndrup-gårdmand, 
der har fået dette »djævelskab« ind i kroppen, dør, og konen, i 
hvis hjem de »forheksede« kager er blevet spist, begår selvmord.

For det andet træffer vi i fortælling I og II forestillingen om 
kloge koner, det vil sige kvinder, der har en indsigt, der rækker 
ud over almindelige menneskers og ind i det overnaturliges ver
den. De er i ledtog med mystiske kræfter i tilværelsen, og med 
dem kan mennesket alliere sig i kampen mod det onde, thi de 
kan — blandt meget andet — helbrede mod sygdom, men ikke 
mod »hekseri«, og vise igen, det vil sige ad magisk vej påvise 
tyve.

For det tredje møder vi i fortælling III den ældgamle tro 
på, at visse mennesker på overnaturlig vis kan omskabe sig til 
dyr. »Hekse« har netop en tilbøjelighed til at omskabe sig til 
harer, jvf. H. P. Hansen, Syner og varsler, s. 176.

Tilsammen er disse fire beretninger et vidnesbyrd om, at kri
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stendommen -  trods århundreders tilstedeværelse i dette land -  
ikke havde formået at gennemtrænge de dybeste vækstlag i 
menneskesindet. I sin tilværelseskamp søger mennesket ikke 
støtte i den officielle religion, men i folketroen, hvori mange 
generationers religiøse erfaringer er opsummeret. Den rækker 
bag om kristendommen tilbage til primitive religiøse grundfore
stillinger, som er fælles for en række vidt forskellige kulturer, 
hvoraf den nordiske blot er én.
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Gammelt landbrug
AF TORSTEN BALLE

Alle landsbyer har en bymark, som på en eller anden måde er 
delt mellem byens ejendomme. De ældste større spor af landsby
marker i Jylland stammer fra ældre jernalder og er så omkring 
2000 år gamle. Man har fundet dem over 100 steder i Nord- og 
Vestjylland på steder, hvor lyngen havde bredt sig over de 
gamle marker, så de kom til at ligge øde i lange tider.

Sådanne gamle bymarker har man også fundet spor af i Ty, 
nemlig ved Sønderhå og Skjoldborg, men de er siden dyrket op, 
så nu er sporene borte. På Mors har der også været spor, 
men her som i Ty har man brudt heder op, længe før man be
gyndte at interessere sig for de gamle agre, så nu er der ikke 
noget at finde.

Man har spekuleret meget over, hvorfor de gamle agre blev 
opgivet, især fordi vi også kender landsbyer fra den samme tid 
eller yngre, som er blevet forladt, fx. ved Ginnerup, Vestervig 
og Hurup. Man har gættet på årsager som krige, epidemier eller 
udvandring på grund af dårlige tider. Så dramatisk behøver 
forklaringen ikke at være. Den dårlige jord, som disse agre lig
ger på, kunne nok i løbet af det par hundrede år, man mener, 
den har været dyrket, blive så udpint, at den ikke mere kunne 
give folk føden. De få kreaturer, der var plads til i de jern
alderhuse, man har fundet rester af, kunne jo ikke give gødning 
af betydning. Så har man været nødt til at flytte og dyrke jord 
op et andet sted. Primitive jordhuse, som dem, man brugte den
gang, kunne man hurtigt bygge op, og så blev der en ny lands
by, måske et sted, hvor den har ligget siden. På den jord, der 
har været dyrket hele tiden siden oldtiden, kan man naturligvis 
ikke vente at finde spor af oldtidens agersystemer, men -  måske 
er de der alligevel.

De bymarker fra oldtiden, som vi kender, ligner hinanden. 
Selv om vi ikke har kort over dem, der er fundet her på egnen, 
kan vi derfor få et begreb om, hvordan de har set ud, hvis vi 
ser på kort over oldtidsmarker fra andre egne.
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Oldtidsagre på Byrstcd hede, Himmerland. Efter Gudmund Hatt:

Dette kort er fra Byrsted hede på Himmerland, hvor Gud
mund H att har undersøgt og opmålt, hvad der var tilbage af en 
bymark fra jernalderen. Agrene var meget forskellige i form og 
størrelse. Nogle var lange og smalle, andre kortere og bredere. 
Det kan se ud, som om nogle agre er blevet delt på tværs, måske 
ved arv, måske af andre grunde. Helt op mod 1800 kender vi 
en del eksempler på tværdeling af agerstykker, nemlig fra ud
skiftningskortene. Man kaldte delene vrat og taler fx. om Nør- 
revrat og Søndervrat.

Det ser ikke ud til, at der er noget bestemt system i fordelin
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gen af jorden, ikke nogen forud lagt eller senere indført samlet 
plan. Det betyder måske, at landsbyen er vokset lidt efter lidt, 
at man har brudt nye agre op af den udyrkede jord omkring 
byen, eftersom man nu havde arbejdskraft og måske gødning 
til. Fra nyere tid kender vi eksempler på, at byfolkene har givet 
tilladelse til, at en mand dyrkede et stykke af en fælles udmark 
op. 1638 havde en borger i Thisted uden forlov brudt et stykke 
af fælleden Lerpotter op og sat diger om. Det blev påtalt ved 
bytinget, og han måtte afgive en del af jorden, men resten fik 
han lov at beholde.

Bymarken på Byrsted hede er delt i to dele af et stykke jord, 
der ikke har spor af agre. Det har måske været en græsgang, for 
det ligger lavere end de dyrkede marker, og klimaet var i jern
alderen mere fugtigt end både før og senere, så denne jord har 
måske været en eng. På den ene side af dalen er agrene større 
end på den anden. Det kan være en udmark, der er dyrket op 
senere, måske noget, der svarer til vore gamle landsbyers havre
land, jord i bymarkens udkant, der ikke blev gødet og kun bar 
et par afgrøder havre med års mellemrum. Der var agerstyk
kerne også større end i indmarken.

Gudmund H att mener, at landsbymarkens struktur vidner 
om et demokratisk samfund uden større klasseforskel, og i jern
alderlandsbyerne er der da heller ikke megen forskel på husenes 
størrelse og indretning.

Oldtidsagrene kan man finde, fordi de er skilt fra hinanden 
ved tydelige skel, lave diger eller volde, som man har kaldt 
digevoldinger. De er af jord, men der er tit sten og stensamlin
ger i dem, sikkert sten, der er samlet op fra ageren og smidt hen 
på skellet. På Mors og i Ty kender vi godt den slags skel fra 
mands minde. En digevolding er jo bare, hvad vi her kalder en 
told, en strimmel upløjet jord omtrent et par plovfurer bred. 
Gamle tolde blev efterhånden højere, fordi der voksede så meget 
på dem, græs og ukrudt, »toldbær« og »hægtorn«, og det sam
lede støv, når det blæste (og hvornår gør det ikke det?). Blæste 
det meget, og markerne var nyharvede og tromlede, kunne der 
knyge en hel lille drive sammen i læsiden af en told. Det er sik
kert det, der er sket med »digevoldingerne«. N år man skærer 
dem igennem, ser man, at de har en kærne af muldjord, men
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udenom har der samlet sig sand eller støv, mest i den ene side. 
De blev så bredere, og på den tid kunne man ikke holde dem i 
ave, da plovene var meget simple. Det har nok ikke været mu
ligt at pløje det bort, der var føget til, da man ikke kunne pløje 
en fure sådan, at den blev vendt, sådan som man kunne senere.

Markerne var ikke højryggede, som de var -  eller blev -  
mange andre steder i landet, men ganske flade. Det var de også 
siden på Mors og i Ty. Knud Ågård siger 1802 i sin beskrivelse 
af Ty, at man ikke her kender til den uskik med de højryggede

Udskiftningskort, Skårup by, Sjørring sogn. Kopi
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Udskiftningskort, Dollerup by, Sjørring sogn. Kopi

agre, da man her lige så tit vender furerne på en ager indad som 
udad.

Hvordan landsbymarkernes inddeling var senere, i vikinge
tiden og i middelalderen, ved vi ikke, men 1683 blev alle lands
bymarker målt op, ager for ager, til brug for den første brug
bare matrikel, og i opmålingsbøgerne er der derfor mange op
lysninger at hente. Det er dog først omkring 1800, da bymar
kerne blev udskiftet, og der blev tegnet kort over dem, at vi kan 
få et virkeligt overblik over, hvordan marken var fordelt mel
lem ejendommene. Ser vi på sådan et udskiftningskort fra egnen 
og sammenligner det med kortet over oldtidsagrene på Byrsted 
hede, viser det sig, at de ligner hinanden ganske forbløffende.

Der er da også meget, der tyder på, at den inddeling af by
markerne, vi finder på udskiftningskortene og derefter kan 
finde igen i opmålingsbøgerne 1683, er ældgammel. Heller ikke
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på disse kort ser det ud til, at der er nogen planmæssig plan
mæssig fordeling af jorden, og det viser sig tydeligt, når man 
undersøger, hvor hver ejendom havde sine agre. Det står på kor
tene. Ligesom i oldtiden er der markstykker, fald, som de kal
des der, der er delt i mange smalle agre, og fald, der er delt i få, 
bredere stykker eller slet ikke delt.

Man kunne vente, at alle ejendomme havde agre i de fald, der 
er stærkt delt, og at agrenes bredde eller antal rettede sig efter 
ejendommenes størrelse, men sådan er det ikke. Der er store 
gårde, der enten slet ingen agre har eller kun en enkelt smal, 
mens små gårde kan have flere eller bredere agre. Agrene i for
skellige fald kommer heller ikke i en bestemt rækkefølge, be
stemt af, hvilke ejendomme, de hører til, og det er også umuligt 
at se noget system i fordelingen af de større markstykker. Det 
eneste særlige forhold, man kan finde, er at en ejendom, der 
ligger i en bestemt side af en landsby, har det meste af sin jord 
i samme side af bymarken.

Torsted 1801. Mark, der tilhører matr. nr. 12 nordøst i byen

På disse kort over Torsted 1801, er to gårdes marker vist, så 
man kan se forholdet, der også gælder for de andre ejendomme.
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Torsted 1801. Mark, der tilhører matr. nr. 10 sydvest i byen

Det kan også her tænkes, at de fald, der er mest delt, er den 
del af bymarken, der er dyrket op først, og at det andet er dyr
ket op af udmarken efterhånden, men markbogen 1683 viser, at 
allerede dengang var faktisk hele udmarken dyrket, og sådan 
var det også i andre undersøgte landsbyer, fx. i Tilsted og Får
toft. Der var ikke noget overdrev eller anden fælles jord. Det 
eneste, man var fælles om, var 1er- og sandgrave, noget jord, 
hvor der kunne graves græstørv, veje og kirkegården.

1683 var heden fælles, men byfolkene havde delt den mellem 
sig inden udskiftningen 1803, hvornår ved vi ikke, men delin
gen blev ikke godkendt af udskiftningskommissionen, og så blev 
den delt på en anden måde. Hvordan man bar sig ad med at 
dele en hede, kan man se i Hundborg herreds tingbog 1672, fol. 
4. Byfolkene i Sjørring delte da al heden mellem sig, og delings
planen blev læst ved tinget. Man delte den i strimler, hvis stør
relse stod i forhold til gårdens, og strimlerne i de forskellige 
hedestykker blev fordelt mellem gårdene i en bestemt række
følge. Også i Dollerup, Næstrup og Skårup var heden delt på 
lignende måde før udskiftningen. Der var altså system i delin
gen dengang, og når man ikke kan finde nogen plan i bymar-
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kens fordeling, tyder også det på, at denne inddeling stammer 
fra ældgammel tid.

Der er dog sket forandringer gennem tiderne. I tiden mellem 
matrikelen 1688 og udskiftningerne omkring 1800 er nogle ejen
domme lagt sammen, og andre er delt i to, ja i årene op mod
1800 er gårde blevet helt opløst og udstykket. Det er sket i 
næsten alle landsbyer. Hvis man sammenligner udskiftnings
kortene med markbøgerne, kan man finde de samme fald og de 
samme agre begge steder, men nogle agre har skiftet ejer. Man 
kan se, at flere gårde har fået mere jord hjemme ved gården, og 
hvis den udvikling var blevet ved, ville udskiftningen måske 
ikke have været nødvendig. Den er nok først kommet rigtig i 
gang, da handel med bøndergårdes jord blev givet fri 1769, men 
allerede 1778 kan man se, at mange gårdmænd bruger stykker 
af andre gårdes jord.

Hvad der er sket med fordelingen af bymarken før 1683, 
kan vi ikke vide, men lensregnskaber helt tilbage til 1600 viser, 
at dele af en gård tit blev fæstet bort.

Da man stort set kan finde de samme fald og agre 1683 og
1801 i Torsted, kan man også se, om der er dyrket mere op, og 
om man har opgivet at dyrke noget. Det er spændende, for Tor
sted sogn var mellem dem, der i 1682 fik store nedsættelser i 
hartkornet på grund af sandflugt. Det viser sig så, at i nord er 
nogle agerstykker opgivet, men om dem siger allerede mark
bøgerne 1683, at de er ødelagt ved sandflugt og utjenlige til sæd. 
Det er altså en gammel historie. Jorden er der så let og tør, at 
når der kommer stærke forårsvinde, rejser der sig skyer af støv 
fra tilsåede agre, og afgrøden bliver ødelagt. N år det skete år 
efter år, kunne man nok blive træt af det og give op. Det drejer 
sig kun om et par tønder land, og til gengæld blev der i samme 
tid brudt meget op af heden i vest og i syd. Der er underlaget 
grus og magert nok, men det fyger jo ikke.

Bymarken var altså ikke blevet større, men derfor stod ud
viklingen ikke i stampe. Det viser sig, at noget af det, der 1683 
var udmark, havreland, blev dyrket som brødjord 1801, så man 
nu avlede rug og byg der og gødede jorden. Man kunne så få 
større avl og holde større besætninger og få mere gødning.
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Torsted 1801. Forøgelse og formindskelse af bymarken 1683-1801



Nogen omfordeling, omrebning, af bymarken er sikkert 
aldrig sket før udskiftningen, og den ville nok også have været 
vanskelig at føre igennem, da ejendommene var meget forskel
lige af størrelse og hørte til forskellige godser.

Byen
På øerne og i Østjylland lå gårdene i en landsby tit sammen i en 
klump omkring et gadekær. I Ty og på Mors lå de længere fra 
hinanden, nogle steder i række, andre steder fordelt i grupper, 
men tit var der enkelte gårde og huse, der lå for sig selv, og der 
var byer, hvor alle gårdene lå spredt. I Torsted lå en gruppe 
nær kirken, andre langs hen i en dal, og nogle lå oppe på en 
bakke. I Sjørring lå gårdene spredt, og derfor havde de fleste 
navne. I Dollerup lå de i en række langs med søen, i Tilsted 
langs hen i en dal, i Vester og Øster Vandet i grupper.

Bygningsmåden fulgte som jordfordelingen tusindårige tra
ditioner. I de mange jernalderhuse, der er fundet i Ty og på 
Mors, blev taget båret af to rækker stolper, der stod inde i huset. 
Taget nåede ud over dem, så der blev et rum mellem dem og 
ydermuren, der var meget lav. Denne konstruktion blev i en 
mere fuldkommen form brugt i alle bygninger på landet, længst 
i laderne, men indtil op i 1800’rne også i stuehusene. Der stod 
også to rækker stolper, ben, inde i huset, og hver række bar 
bjælker på langs, remme, som spærene, spænderne, hvilede på. 
Benene var føjet sammen parvis på tværs med en overbjælke og 
en underbjælke, og taget gik så langt ud over dem, at der blev 
et rum, et udskud, mellem dem og ydermuren undtagen ud for 
stuernes sydside. Ydermurene var let bygget, da de ikke skulle 
bære noget, og hvor der var udskud, var de meget lave. Denne 
bygningsmåde var praktisk i vort fugtige og blæsende klima. 
Det bærende tømmer stod godt beskyttet og kunne holde længe.

På udskiftningskortene kan man se, at de større gårde tit 
havde tre eller fire længer, nemlig foruden stuehus og lade, der 
lå overfor hinanden, en eller to sidehuse, ofte sammenbygget 
med laden, men ikke med stuehuset. Stuehus og lade lå altid i 
øst-vest ligesom jernalderhusene, solret, som man kaldte det. 
Nogle gårde havde kun to længer, der lå lige overfor hinanden,
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mens mindre ejendomme ofte kun havde en længe, der dog 
kunne være meget lang.

Dyrkning
Det såkaldte trevangsbrug er kendt fra øerne. Hvor man havde 
det, var bymarken delt i tre vange, der bar skiftevis byg, rug 
og græs. Om hver vang var der gærder, så kreaturerne kunne 
vogtes løse af en byhyrde på overdrevet, der lå udenfor van
gene. Overdrevet var fælles og blev ikke dyrket.

Der var dyrkningsfællesskab, så alle skulle pløje, så og høste 
på samme tid, og når høsten var endt, kunne hegnene da åbnes, 
så kreaturerne kunne gå ind på stubmarkerne og æde, hvad der 
var spildt.

Vangene var delt i lige så mange stykker, som der var gårde 
i byen, og stykkerne var fordelt mellem byens gårde i samme 
orden, som gårdene lå omkring gadekæret. De kunne fordeles 
på ny -  omrebes, så gårdene skiftede agre.

Slet så ensartet, som denne korte beskrivelse giver indtryk af, 
var trevangsbruget vel ikke alle steder, men dog var dyrknings
måden helt forskellig fra den, man brugte i Nord- og Vest
jylland.

Bymarkerne var her delt i indmarksjord og udmarksjord. 
Noget overdrev til fælles græsning var der ikke. I de fleste by
marker blev den del af indmarken, der lå nærmest byen, alsæd- 
jorden, tilsået hvert år, skiftevis med byg, rug og havre og gø
det hvert tredje år, når havren var høstet, men da der ikke var 
dyrkningsfællesskab, behøvede alle ikke at så samme sæd, lige
som de ikke behøvede at så, pløje eller høste på samme tid.

Det gælder også for de andre indmarksjorder, der i regelen 
blev dyrket på den måde, at der i 3-4 år blev sået korn -  skif
tevis byg, rug og havre, undertiden med indskud af en afgrøde 
af blandkorn eller ærter. Derefter lå agrene hen i lige så lang 
tid eller længere for så at blive brudt op igen og gødet, før der 
igen blev sået korn. Denne jord kaldtes brødjord, og i nogle 
byer, fx. Torsted, blev hele indmarken dyrket på denne måde. 
I Tilsted var der også kun lidt alsædjord. Da der ikke var hegn 
om markerne, måtte heste og kreaturer stå i tøjr, både på den 
del af indmarken, der lå i græs, og på udmarken, som lå i græs
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de fleste år, ofte over 10 år, men så blev brudt op, så man 
kunne tage et par kærve havre. Udmarken fik ikke anden gød
ning, end den, heste og kreaturer lod falde, men det kunne nok 
blive til en hel del i løbet af en lang række år. Udmarken kald
tes havreland.

Da kreaturerne stod i tøjr, behøvede man ikke nogen by
hyrde. Det var drengenes arbejde at flytte, trække ud og trække 
hjem, og det gik der megen tid med, da køerne altid blev truk
ket hjem i stalden, når der skulle malkes, men så gjorde de da 
nytte, knægtene.

Nogle indhegninger var der dog. Mange gårde havde et sær
ligt stykke mark eller eng, der var omgivet med et jorddige. Her 
kaldte man sådan et jordstykke for en hove, et ord, som ikke 
må forveksles med landsbynavnet Hov, men er beslægtet med 
ordet have, der kendes fra øerne i sammensætninger som kalve
have og hestehave, der også bruges om indhegnede jordstykker. 
Vore hover er sikkert blevet brugt på lignende måde som dem.

Landbrugshistorikeren Henrik Larsen har i årbog 1927 på
vist, at der ikke var dyrkningstvang i Thisted amt, og at enhver 
synes at have haft lov til at så, hvad han ville, i sine agre og 
benytte det sædskifte, der passede ham bedst. I Søhav fald i 
Nors var der 1683 sået byg i de to første agre, rug i den tredje, 
og den fjerde var tilsået dels med byg og dels med havre. Ag
rene nr. 5 til 15 hørte til samme gård. I de fem var der sået byg, 
i tre rug og i en ager havre, mens to agre lå i græs. Noget lig
nende kan man finde i andre fald og i andre byer. I Øster H ør
dum dyrkede man i to fald. Stakket toft og Kirketoft fald, 
nogle agre som alsæd, nogle som brødjord og nogle som havre
land. I Torsted var der spredt mellem havrelandsagrene nogle 
agre, som lå i lyng og havde gjort det så længe, at der var gra
vet fladtørv på dem. Markbøgerne giver flere eksempler.

På Hannæs var der heller ikke dyrkningstvang. Sognepræ
sten i Øsløs-Vesløs-Arup skriver i sin indberetning 1690, at 
sæden, rug, byg, havre og blanding, sås »confuse mellem hver
andre« her i markerne. Derfor kunne han ikke let tælle kærvene 
til sin tiende, men måtte tage korn i stedet for, så han ikke fik 
halmen.

Det er sikkert ældgammel tradition, der ligger bagved. Sådan
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havde man altid gjort. Det hænger nok sammen med, at der 
ikke var nogen egentlig styrelse for landsbyen. Der var ikke 
noget bystævne, ingen oldermand og ingen skrevne love, vider, 
grandebreve eller vedtægter. Kun i særlige tilfælde blev bøn
derne nødt til at lave en vedtægt, som det skete i Silstrup 1699, 
da en forarmet adelsmand, Hans Axel Pors, slog sig ned på en 
bondegård. Han ragede snart uklar med bønderne, og de lavede 
så et grandebrev, som han dog ikke ville rette sig efter. Der blev 
en sag ud af det, og under den oplyste gamle folk, at de aldrig 
havde haft nogen vedtægt, men blot fulgt gammel sædvane.

Da Sjørring hede blev delt 1672, var det heller ikke en older
mand, der kaldte sammen til møde, men præsten, og det var 
måske ham, der stod for den systematiske fordeling.

I markbøgerne og ved udskiftningen er agrenes bredde og 
længde opgivet, men ikke i skøder på agre. De nævner kun, hvor 
mange tønder sæde eller skæpper sæde, agrene var. I ældre tid 
har man nok blot villet udtrykke, hvor meget korn, der kunne 
sås i en bestemt ager. Der er derfor nævnt både tønder bygsæd 
og tønder havresæd. Tit står der ganske vist bare tønder sæde, 
men så står der også, om det er indmarksagre eller udmarks
agre, underforstået byg- eller havrejord.

Senere regnede man med, at en tønde sæde, også kaldet en 
tønde bygsæde, var 10.000 kvadratalen. Da agrenes normale 
bredde blev 7 favne (21 alen), kunne man let regne ud, hvor 
mange tønder sæde en ager var. En ager på en tønde sæde ville 
være 476 alen eller ca. 159 favne. Disse mål passer ikke eller 
kun meget omtrentligt på de gamle agre, der blev opmålt 1683 
og ved udskiftningen. Agrenes bredde svinger der i regelen 
mellem 15 og 30 alen, men der er mange smallere og enkelte 
bredere agre. Det har ikke været muligt at finde nogen fast 
måleenhed, der kunne være brugt. Som regel er agrene heller 
ikke lige brede i hver ende, og de store uregelmæssigheder tyder 
på, at agrenes mål var lagt fast fra ældgammel tid.

Først efter udskiftningen, da gårdene fik deres jord samlet, 
kunne man dele markerne i mere regelmæssige agre med den 
praktiske bredde på 7 favne.

Man skulle tro, at den måde bymarken var fordelt på, ville 
føre til spild af en masse tid, fordi folk måtte køre rundt til
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deres mange, vidt spredte agre, men det var nok ikke så slemt. 
Det var begrænset, hvor mange gange om året, man skulle til en 
ager, selv i alsædjorden, og af brødjorden og havrelandet pløj
ede man hvert år kun det halve eller mindre. Drengene måtte 
jo flintre temmelig meget omkring i øst og vest for at flytte, 
men den motion tog de vist ingen skade af.

Redskaber
Som hver mand havde sin egen jord, havde han også sine egne 
redskaber. I skifter efter bønder finder man, hvad de havde, 
både af håndredskaber og af redskaber, der skulle trækkes af 
heste (man brugte ikke stude eller køer som forspand, før man 
gjorde nogle forsøg med dem op i 1800’rne). En undersøgelse 
af 28 skifter fra gårde af forskellig størrelse på samme egn fra 
1720 til 1759 viste, hvor mange større redskaber og hvor stor 
besætning disse gårde havde. Resultatet kan man se næste side.

Man ser, at der var en plov i alle gårde undtagen i en enkelt 
mindre gård (nr. 26). Manden der var gammel, da han døde, og 
hans svigersøn boede i gården lige ved siden af, så det er nok 
forklaringen på den manglende plov. Da der nogle år efter igen 
blev holdt skifte i gården (nr. 27), var der en plov, og besætnin
gen var større.

Plovene var af den type, som Axel Steensberg har beskrevet 
som den nordvestjyske hjulplov, og som også Caspar Schade og 
Knud Ågård har omtalt. Det var træplove med hjulforstel, men 
de var anderledes end plovene i andre egne af landet. De blev 
styret med to lige stænger, handeler, mens man andre steder 
brugte krumme handeler, tit kun en enkelt, meget svær. For
oven på venstre handel var der et håndtag bagud, som plov
manden tog om med højre hånd. Den højre handel, der på Mors 
var noget kortere end den venstre, havde foroven en øsken til 
en plovkæp, der gik vandret hen mellem to knage på højre han
del og et stykke ud til siden. N år plovmanden tog fat i plov
kæppen derude med venstre hånd, havde han god magt over 
ploven. Han kom så til at gå skråt for ploven, men det havde 
den fordel, at så kunne han gå »på land«, mens man andre ste
der gik i furen.
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1 1759 No 10-4-3-1 l. 1 3 4 6 19 11 36 8 3 0
2 1734 Sj 10-0-1-1 1 3 2 6 6 4 34 4 5 0
3 1723 Sp 9-3-0-1 1: 3 2 7 10 7 17 4 5 2
4 1752 Sj 8-3-3-2 1 3 3 7 5 7 22 3 2 1
5 1736 VV 6-5-3-0 1 1 2 2 5 6 3 12 3 1 3
6 1729 Sj 6-2-3-0 1 2 2 5 2 5 8 2 3 0
7 1741 Sj 6-2-3-0 1 3 3 4 5 6 12 2 1 0
8 1729 To 5-7-2-1 1 2 3 5 6 7 16 1 2 0
9 1754 To 5-7-2-1 1. 2 3 4 7 6 15 2 2 0

10 1739 Do 5-5-2-1 1. 3 2 4 7 5 5 2 1 0
11 1730 Sk 4-6-0-1 1 3 2 4 3 5 18 4 1
12 1720 Sj 4-5-2-2 1: 2 2 6 0 3 11 3 2 0
13 1749 VV 4-0-3-2 1. 2 5 6 3 5 30 6 1 2
14 1735 To 3-4-3-1 1. 1 2 4 2 3 14 3 2 0
15 1721 Do 3-4-0-0 1. 1 2 4 0 3 14 3 2 0
16 1729 To 3-3-1-0 1 2 2 5 6 3 12 3 1 4
17 1722 Næ 3-1-3-0 1 2 1 4 2 3 10 2 1 0
18 1724 ØV 3-1-2-1 1: 1 3 3 7 6 8 30 6 0 0
19 1735 Sk 3-1-0-1 1. 2 3 5 1 3 20 3 1 0
20 1755 Sk 3-1-0-1 1. 2 3 5 0 3 11 3 2 0
21 1733 To 2-6-1-1 1 2 2 4 1 3 12 4 1 0
22 1742 Næ 2-5-0-1 1 2 2 3 0 7
23 1743 To 2-4-1-2 1 2 2 4 2 4 11 2 1 1
24 1720 To 2-2-0-2 1. 2 2 2 0 2 12 3 2 0
25 1730 Næ 2-2-0-0 1. 1 1 2 0 3 9 1 0
26 1721 To 1-0-3-0 0 1 1 2 0 2 8 2 0 0
27 1752 To 1-0-3-0 1 1 2 2 1 4 10 1 2 1
28 1721 Næ 0-7-3-1 1 1 1 2 0 2 6 1 0 0

Do =  Dollerup, No =  Nors, Næ =  Næstrup, Sj =  Sjørring, Sk =  Skårup, 
VV =  Vester Vandet, ØV =  Øster Vandet.

To prikker efter plovtallet betyder, at skiftet siger: til 6 heste. En prik: 
til 4 heste. Til stude er regnet studeungnød, til køer også kvier. Kalve, føl, 
lam og smågrise er ikke medregnet.

Skifterne findes i skifteprotokoller for:
Dueholm, Ørum og Vestervig amter: 1. Anne Nielsd. Vestergård. 5, Mads 

Tandcrup. 8, Jens Kappel. 9, Karen Poulsd. 13, Mikkel Skårup. 16, Kirsten 
Andersd. 18, Ingeborg Jensd. 21, Done Pcdersd. 22. Maren Bcrtclsd. 23, 
Jens Nielsen. 27, Salman Salmanscn. 28, Laurids Sørensen.

Rastrup: 2, Maren Ebbesd. 3, Kirsten Simonsd. 4, Anne Andersd. 11, Jens 
Nielsen. 12, Anders Ebbesen. 19, Peder Christensen. 20, Karen Poulsd.

Ulstrup: 14, Dorte Andersd. 17, Maren Christensd.
Faddersbol: 6, Christen Tinggård. 7, Thomas Tinggård. 25, Maren Nielsd.
Nørtorp: 10, Maren Nielsd. 15, Kirsten Andersd.
Højris: 24, Christen Nielsen Vig. 26, Niels Andersen Næstrup.
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Nordvestjysk hjulplov

Hjulforstellet, forploven, var ret løst koblet til den egentlige 
plov, bagploven. Hjulene på en plov var ikke altid lige store. 
Det, der gik i furen, var tit lidt større end det andet, så ploven 
kunne gå vandret. De bevarede plove af den slags -  vel nok 
nogle af de yngste -  har i regelen jernhjul, og man har ment, at 
det var mangel på træ, der var skyld både i, at man ikke brugte 
træhjul mere, og i, at man brugte to klejne, lige handeler i ste
det for krumvoksede. Det er nu ikke så sikkert. Skifterne om
taler tit beslagne hjul, og da man først havde lært at lægge hele 
ringe om træhjulene, var der ikke så langt et skridt til at nøjes 
med ringene. Plovhjulene skulle jo ikke bære så stor en vægt som 
vognhjul, og det var vigtigt, at de var lette. N år man brugte 
lige handeler, behøver det heller ikke at være, fordi man ikke 
kunne skaffe krumvokset træ. Ville man have haft en stage 
bagud, havde man nok fundet ud af at sætte to stykker sam
men, som man gjorde i Sydnorge ved plove, der ligner plovene 
her fra egnen og måske stammer herfra.

Plovene var ikke lige store. Ägård og Schade siger, at man 
næsten aldrig pløjede med seks heste, mest med fire, og nogle 
små gårde havde plove, der kunne trækkes af to eller tre heste. 
Nogle store gårde havde en ekstra bagplov, måske af en anden 
størrelse end den, forploven var hæftet på ved skiftet.

I tre skifter nævnes plove med dræt til 6 heste og i ti skifter 
plove med dræt til 4 heste. I resten af skifterne står der ikke 
noget om, hvor mange heste ploven havde dræt til. Man behø
vede ikke altid at bruge alle de heste, der var dræt til. Det 
kunne vel rette sig noget efter, hvordan jorden var, men heste 
var der ellers nok af.
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Af harver havde de fleste gårde to, mange tre. Som regel var 
alle tænder i mindst en harve af jern, men tit var halvdelen af 
hænderne i de andre harver af træ. N år man pløjede om for
året, hvad man tit gjorde, harvede man agrene, efterhånden 
som de blev pløjet, og derfor havde man tit flere heste, end 
man skulle bruge til ploven. Ågård fortæller, at man også tit 
lod harven gå over en ager, når kornet var kommet op, for at 
ødelægge en del ukrudt, særlig agerkål.

Skønt skifterne viser, at man havde heste nok, havde man 
dog ikke så mange i forhold til gårdenes størrelse som i andre 
egne. Det hænger sikkert sammen med, at egnens heste var af en 
særlig stor og stærk race, som var vidt berømt, og at bønderne 
var meget omhyggelige med at holde hestene i god form ved 
røgt og pleje lige fra fødselen og valgte de bedste til avlsdyr.

Tromler er ikke nævnt i skifterne. Måske har man brugt slæ
bere i stedet, men det kunne man bruge vognsider til. Ägård 
fortæller, at nogle brugte trækøller til at slå jordknolde i styk
ker med.

Sådanne store køller brugte man også, efter hvad Mads Lar
sen Madsen på Jegind (født 1875) fortalte, til at behandle leret 
med, når man skulle kline og klistre bindingsværk, og murer 
Peter Vestergård i Sjørring fortalte, at man brugte dem, når 
man læskede kalk, så det blev til »slået kalk«.

De fleste gårde havde mindst to vogne, mange havde tre og 
enkelte flere. Den ene var altid en møgvogn med møgfjæl. De 
andre havde løse vognsider, her kaldet havrer, og i flere skifter 
nævner desuden lejrer, lette sidestykker af tremme værk. Mel
lem tilbehøret er også nævnt for- og baggreb og læssetræer. Kun 
et par gårde, nr. 1 og nr. 13, havde en stadsvogn, en postvogn, 
men ved gård nr. 3 nævnes en agestol, og måske hørte der også 
sådan en stol til, når der i nogle skifter er nævnt en vogn »med 
al sin tilbehør«. Om hjulene står der tit, at de er »beslagne«, 
hvad der altså nok ikke var en selvfølge, men der står ikke, om 
det var med hele hjulringe eller med delt beslag.

Håndredskaber
er ikke taget med i fortegnelsen, da det er en selvfølge, at der 
var de nødvendige leer, river, plejle, skovle og spader. I en en-
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kelt gård havde man en ærtesegl, men da der er ærter i sædbe
holdningen i mange skifter og ærter var en almindelig afgrøde, 
så man har vel brugt et andet redskab til ærtehøsten, vel en le 
eller en lyngle.

Til leerne hørte der kroge. Dem havde gamle folk set i brug 
helt op til 1900. De havde nærmest form som hjortetakker med 
grene, og Christen Hundahl Kloster i Sennels fortalte, at når 
korn var filtret sammen, var de bedre end spjarrerne, som man 
ellers brugte.

I nogle gårde var der en slibesten med jernaksel, åbenbart en 
værdifuld ting. I andre gårde havde man en harestol eller hare
tøj til at skærpe lebladene med. Med den harehammer, der hørte 
til, hamrede man æggen tynd og hård.

De fleste gårde her havde hede, og derfor havde man også 
lyngleer, leer med et kort, kraftigt blad, hvis flade vendte vin
kelret mod skaftet. Lyng blev især brugt som brændsel i bage
ovnene, og Thisted konsumtionsregnskaber viser, at borgerne 
købte mange læs lyng på landet. Mange havde også fladtørv- 
spader. Fladtørv, hedetorv, var godt brændsel i en bilæggerkak
kelovn -  og sådan en ovn var der i alle gårde -  og på arnen. 
De gav ikke store flammer, men lå og glødede ganske stille, og 
der blev ikke megen aske. Hvor der ikke var tørvemoser, var 
heden uundværlig, og det var måske derfor, man ikke brød 
mere hede op. I Sjørring, Sperring og Næstrup var der tørve
jord, og der havde man så tørvespader.

I nogle gårde var der dengang grebe og skovle af træ, og hvis 
der var jerntænder i en greb, er det udtrykkelig nævnt, som om 
det ikke var en selvfølge.

Besætning
Af gårdenes besætning er hestene omtalt. Af køer var der for
bavsende få efter vore begreber om landbrug. I gennemsnit kun 
en ko for hver tønde hartkorn, på nogle gårde lidt flere. Men 
det var på den tid begrænset, hvor mange køer det kunne betale 
sig at holde. Havde man græsning nok, var det åbenbart bedre 
at have stude. To af de store gårde var rigtige studegårde, men 
mange gårde med mindre hartkorn havde også en del stude. Det 
hænger sammen med, at disse gårde havde store græsningsarea-
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1er, som måske ikke egnede sig til korndyrkning og derfor var 
sat lavt i hartkornstakst.

Svin var der ikke mange af. I regelen kun til husbehov. Kun 
de store gårde havde flere end to. Der gik en del flæsk til Norge, 
vel mest fra de store gårde, men folk herhjemme satte nok mere 
pris på fårekød. I hvert fald var der en mængde får, men de 
gav jo også foruden det gode fede fårekød uld til tøj og tælle 
til lys, og de var nøjsomme.

Fjerkræ nævnes næsten aldrig i skifterne, og det er mærkeligt. 
Folk har da sikkert også dengang brugt fjer som dynefyld og 
æg i husholdningen. Thisteds konsumtionsregnskaber viser også, 
at der blev indført gæs, ænder, høns og æg fra landet, og Ågård 
fortæller, at der blev udført æg og kalkuner til Norge. I disse 
28 skifter er der kun nævnt 4 ænder, 6 høns og 8 kyllinger i 
nr. 1 og 6 gæs i nr. 3. Måske har man ved nogle skifter regnet 
fjerkræet med til »varer til husholdningen« ligesom beholdnin
gerne af røget og saltet kød og flæsk og andet, som aldrig talt 
op og vurderet.

I enkelte gårde havde man bistader, og honning, det eneste 
sødemiddel, man havde, nævnes da også i Thisteds konsum
tionsbøger.

A vl
H vor meget man avlede, kan man desværre ikke se af skifterne. 
I mange af dem er det talt op, hvor meget korn, der var i be
hold, og hvor meget der skulle bruges til udsæd. N år man så 
kender besætningens størrelse og ved, hvor mange folk, der var 
på gården, kan man forsøge at regne ud, hvad der må være 
brugt fra høst og til den dag, man begyndte på skiftet, men det 
vil blive meget usikkert, og værst er det, at vi ikke får at vide, 
hvor meget korn, der var solgt. Salg af korn var en vigtig ind
tægtskilde, og vi ved, at der blev udført meget korn fra Ty. I 
årene fra 1794 til 1800 blev der i gennemsnit fortoldet 8734 td. 
korn og 1356 td. ærter, som blev sendt til Norge, ved Thisted 
toldsted, og til Ålborg blev der udført 8734 td. korn og 2247 
td. ærter, sikkert altsammen fra Nordty. Knud Ågård anslår, 
at der i gennemsnit blev solgt mindst 40.000 td. korn til Norge, 
Ålborg og Thisted fra Ty, men det ser ud, som om udbyttet har
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været meget svingende. Der var år, hvor der blev udført mere 
end det dobbelte af gennemsnittet.

Nogle forsøg på at regne foldudbyttet ud på grundlag af de 
oplysninger, skifterne og toldregnskaberne giver, synes at vise, 
at rug kunne give 6-7 fold, byg 4-5 fold og havre 3-4 fold, men 
tallene må man altså tage med stort forbehold. At rug gav flere 
fold end byg, er naturligt, da man tit gødede, før man såede 
rug, og at havren gav mindst, kan komme af, at havrelandet 
ikke blev gødet.

Det overrasker måske, at der blev dyrket så mange ærter, at 
man kunne udføre 3603 td. om året til Norge og Ålborg, men 
man havde tidligt opdaget, at ærter gødede jorden, sådan at 
man kunne tage et par afgrøder korn mere, når man såede ærter 
efter nogle kornafgrøder. I skifterne er der da også tit nævnt en 
beholdning af ærter, og ærter var jo også meget værd i hushold
ningen. »Gule ærter« var en stående og skattet ret, og man 
kunne også bruge ærtemel til pandekager og til at blande i 
brødet.

Andre afgrøder end korn og ærter er ikke nævnet i skifterne. 
Kål, gulerødder og andre køkkensager havde man nok i haver
ne, men kun til eget forbrug. Hør eller redskaber til at behandle 
hør med var der ikke i en eneste af gårdene. Det var først langt 
senere, man forsøgte hørdyrkning her, og den fik aldrig nogen 
betydning. Man så sin fordel ved at avle korn og købe hørren.

Det ser ud, som om man er kommet til at så mere efterhån
den, og så har man vel også avlet mere. I matrikelen 1664 står 
der om en gård i Torsted (nr. 8 i fortegnelsen), at manden kan 
så 2 td. rug, 8 td. byg og 8 td. havre, men i skiftet 1729 er ud
sæden beregnet til 4 td. rug, 16 td. byg, 1972 td. havre og 1 td. 
ærter, altså godt dobbelt så meget. Det kan betyde, at man 
havde taget noget af udmarken, havrelandet, i brug som ind- 
marksjord, og det viser sig da også, at nogle af de fald, der 1683 
kaldes havreland, var blevet til indmarksjord ved udskiftnin
gen. Større avl kunne være grundlag for en større besætning. 
Markbogen 1683 siger om denne gård, at den har græsning til 
12 høveder (og hestene, øghøvederne, som de også kaldtes, er 
selvfølgelig regnet med), men ved skiftet 1729 havde gården 5 
heste, 6 stude, 7 køer og 17 får. En mindre gård i byen (nr. 16
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i fortegnelsen) kunne 1664 græsse 6 høveder. I denne gård var 
der også skifte 1729, og da var der 4 heste, 6 stude, 3 køer og 
15 får. En større besætning gav mere gødning, hvad der igen 
indvirkede på avlen.

Bønderne i Nordty havde ingen problemer med at få deres 
produkter afsat, fordi Norge lå så nær. Der var der brug for 
alle slags landbrugsvarer, og til gengæld kunne Norge levere 
tømmer til det skovløse Ty, jern og andre metaller, tjære, salt 
og meget andet.

Det var ikke blot ærter, korn og kornprodukter som mel og 
gryn, der blev sendt til Norge. I årene 1794-1800 blev der i 
gennemsnit udført ca. 8000 kg flæsk, 9000 kg kød og 8000 kg 
smør om året fra kysten i Nordty til Norge, hvor der i det hele 
taget var brug for alt, hvad bønderne i Ty kunne producere 
udover, hvad de selv havde behov for.

Studehandelen med Norge var til stor fordel for bønderne i 
Ty, men studehandelen sydpå betød også meget. Det viser an
tallet af stude, der var på gårdene. Man kan se, at det især var 
de gårde, der var i bondeeje, der havde mange stude, de gårde, 
hvorfra skifterne er i amtsskifteprotokollerne. Bønderne i de 
gårde havde ingen forpligtelser overfor nogen herremand, men 
kunne frit sælge deres dyr.

Der skulle god græsning til, hvis man skulle holde stude, men 
det havde man i Ty, hvor vinteren er mildere end andre steder 
i landet og sommeren mere kølig og fugtig, så tørke er sjælden. 
Knud Ågård havde lagt mærke til, at køerne malkede godt og 
så godt ud, selv om græsset var kort, og han mente, at det var 
den kalkholdige jord, der gav græsset en særlig kraft.

Mange stude gik -  bogstavelig talt -  til marskegnene i Søn
derjylland og Holsten, men der blev også fedet stude herhjem
me, og dem kunne man let sælge på markederne, især i Holste
bro og i Thisted, hvor der blev slagtet mange »nød«. En del 
retssager handler om nød, som borgerne havde slagtet uden at 
betale slagteafgift. En enkelt mand havde 1707 slagtet seks. Der 
blev også solgt en del køer om efteråret, især i København, hvor 
man fik gode priser for dem, selv om det var de ældste køer, 
man solgte. De blev vel sendt med skib fra Thisted.

Der blev også udført heste fra Ty. Bønderne heroppe sørgede
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for at lægge så mange føl til, at de altid havde unge heste nok. 
De brugte dem for redskaberne, fra de var plage, til de var 5-6 
år eller lidt mere. Så solgte man dem, og de gode heste, man 
havde her, var så efterspurgt, at indtægt og udgift ved heste
holdet kunne gå lige op. Knud Ågård mener, at når heste og 
kreaturer var så gode her, kom det dels af, at man altid brugte 
de bedste til avl, dels af, at man passede og røgtede dem så om
hyggeligt, lige fra de blev født.

Fårene gav også indtægter. Skifterne viser, at man havde så 
mange, at man umuligt kunne bruge ulden, kødet og skindene 
selv, selv om det var fårene, der leverede det meste af den kød
mad, bønderne selv spiste. Man slagtede ikke selv kreaturer, og 
i regelen kun et svin om året. En del får blev solgt til Thisted, 
selv om mange borgere havde får på den magre udmark. 1672 
blev der indført 276 væddere og får og 103 lam til byen. Ulden 
blev tit solgt til Holstebro, hvorfra noget blev sendt videre til 
Hamborg.

I skifterne kan man se, at der kun blev holdt få svin, men 
alligevel kunne der altså sendes meget flæsk til Norge. Det må 
være kommet fra de større gårde over 8 td. hartkorn, for det 
var kun der, man havde flere svin end et eller to, og folkehol
det var ikke meget større end på de mindre gårde, hvad man 
kan se af folketællingslisterne. Knud Ågård siger også, at det 
gode, fede fårekød, hvormed enhver husholdning forsyner sig, 
gør flæsket tilligemed oksekødet for det meste undværligt, så at 
bonden enten sælger svinene magre eller overlader noget af flæ
sket til skudefarerne.

Skifterne nævner næsten aldrig fjerkræ i gårdene, men Ågård 
siger, at der blev udført æg, gæs og levende kalkuner til Norge, 
og 1672 blev der indført 479 gæs til Thisted, så nogle må have 
haft mere end til eget forbrug.

Sådan var de vilkår, vore forfædre levede under i Ty, og på 
Mors var jordfordelingen, landbruget, landsbyerne og bygnin
gerne, så vidt det kan skønnes, ikke anderledes. Alt tyder på, at 
der aldrig er sket nogen omvæltning, men at alt havde udviklet 
sig roligt i en ubrudt linje lige fra oldtiden.

Det var ikke alle steder, udviklingen fik lov at gå så jævnt. I
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»Kronens Skøder 1689-1719« er nævnt et skøde fra Christian 
Frederik Bielcke til Kronen 2. maj 1709 på Næsbyholm hoved
gård ved Vordingborg med bøndergods. Der står, at overalt i 
hver by er gårdene gjort lige i hartkorn og landgilde, I Næsby 
havde 18 gårde så fået et hartkorn på 5 td. 3 skp. 2 fdk. hver, 
og Engestofte bys 6 gårde havde nu hver 5 td. 2 skp. 1 fdk. 1 
alb. 3. februar 1716 solgte prinsesse Sophia Hedevig noget 
bøndergods på Stevns til kongen. Bøndernes ager og eng i hver 
by var da gjort lige, og hartkorn og landgilde var lignet der
efter. I Holtug by var der fx. 31 gårde, hver på 8 td. 2 skp. 2 
fdk. V2 alb. Det kunne kun lade sig gøre ved en ny fordeling af 
landsbyernes jord og kun, hvor alle ejendomme i en landsby 
tilhørte samme ejer.

I Ty forsøgte herremændene i almindelighed ikke at røre ved 
den ældgamle markfordeling. I matrikler, jordebøger og skøder 
kan man se, at gårdene var meget ulige af størrelse og blev ved 
med at være det. I Vestervig var det dog anderledes. De fleste 
gårde i sognet hørte til Vestervig Kloster, men mange stod un
der ejerne af Ørum hovedgård, og så længe det var sådan, kunne 
en ensretning ikke ske. 1738 købte oberst Jens Moldrup til Ve
stervig imidlertid Ørum gods, og så var han ejer af alle gårde i 
Vestervig og Ørum sognes landsbyer, men det førte ikke til for
andringer, før Ørum gods blev indlemmet i stamhuset Vester
vig Kloster 1763. Et syn over hovedgårdene Vestervig Kloster 
og Ørum med gods, dateret 31. december 1772, nævner, at etats
råd Peder Moldrup (den yngre) siden 1764 havde rebet og lige- 
delt bøndergodset i Vestervig og Ørum sogne, således at hver 
mand i en by stod lige højt i hartkorn og skulle yde lige meget 
hovarbejde, landgilde og tiende. De havde fået deres marker 
udbyttede og for sig selv i hvert enkelt fald. Før ensretningen 
havde fx. den største gård i Villerup godt 10 td. hartkorn, den 
mindste knap 4 td., men så fik hver gård i byen 7 td. hartkorn. 
I Lodbjerg sogn kunne den nye ordning ikke gennemføres, blot 
fordi en gård i Tolbøl hørte under Lyngholm, og de enlige går
des jord og husmandslodderne skete der heller ingen forandrin
ger med, men for bønderne i de andre gårde må det have været 
et voldsomt brud med fortiden.

I det meste af Ty fortsatte udviklingen jævnt, og da land-
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brugsreformerne kom, var den så langt fremme, at de i hvert 
fald i Nordty ikke fik den samme betydning som andre steder. 
Mange bønder var efterhånden blevet selvejere, herregårdene 
var stærkt på retur, og en bedre fordeling af landsbyernes jord 
var i gang. Dette sammen med en stadig bedre dyrkning og en 
stadig forøgelse af avl og besætning vidner om, at selv om vore 
forældre holdt fast på gammel skik og sædvane, gik de aldrig i 
stå. Det hænger vel sammen med deres karakter og måske med, 
at handelen førte mange tyboer vidt omkring, ikke alene til 
Norge og sydpå, men også rundt i Danmark, hvad tingbøgerne 
viser. Det gav dem og hele befolkningen en vid horisont, men 
denne åbenbare lyst til handel og rejser var vel også en del af 
deres karakter.
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Morsingske
bebyggelsesnavnetyper I

Af BENT SØNDERGAARD

Indføring.
I dansk forskning inddeler man traditionelt stednavnene i be
byggelsesnavne og naturnavne, selv om disse to begreber logisk 
set ikke er helt tilfredsstillende, se herom Vibeke Christensen og 
John Kousgård Sørensen, Stednavneforskning I, s. 23 ff.

Den almindelige definition af begreberne fremgår direkte af 
ordene: bebyggelsesnavne er stednavne, der betegner menneske
lige bebyggelser -  f. eks. byer, landsbyer, gårde, huse- og natur
navne er navne på naturforekomster (uden bebyggelsesmæssigt 
indhold) -  f. eks. høje, åer, marker.

Det er den første af disse to stednavnegrupper, som er gen
stand for denne undersøgelse, dog med den indskrænkning, at 
kun navne af en vis alder kommer i betragtning; det vil i prak
sis sige, at interessen koncentreres om de gamle landsbynavne 
samt navne på enkelte større gårde.

Det typiske danske stednavn er sammensat af to led -  hvad der 
ikke altid er det samme som to stavelser -  nemlig et forled (der 
også kan kaldes marginalled) og et efterled (der også kan kaldes 
centralled). Eksemper: I ]ølby, Frøslev, Tøving er Jøl-, Frøs-, 
Tøv- marginalled og -by, lev, -ing centralled.

Nogle stednavne er dog usammensatte og består derfor kun 
af et centralled. Typeeksempel: Torp.

N år en forsker skal behandle stednavneforrådet i et bestemt 
landområde -  i dette tilfælde den velafgrænsede geografiske en
hed som øen Mors er -  er det nødvendigt for ham på én eller 
anden måde at skabe sig et overblik over navnene. I praksis 
gør han dette ved på grundlag af stednavnenes centralled at 
inddele disse i typer; altså taler han om stednavnetyper som 
f. eks. -by, -lev, -ing, se eksemplerne ovenfor.

Allerede her møder der os imidlertid en vanskelighed, nem
lig den, at når man skal typebestemme stednavne, kan man
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ikke altid stole på de nutidige skriveformer, men man må -  
ligesom når man skal tolke navnene -  gå tilbage til navnenes 
ældste skriveformer -  da visse navne har skiftet type eller er 
blevet forvansket på anden måde.

Et morsingsk eksempel til illustration:
Et sognenavn som Jørsby ville man jo ud fra den nutidige 

skriveform henregne til typen -by -  på samme måde som Jølby 
ovenfor -  og til denne type er navnet da også senere blevet over
ført, men af gamle skrivefoimer som 27/3 1402 Jørsbo, Jørs- 
boo, 25/9 1439 Jørsbod -  hele den ældre overlevering af navnet 
op til ca. 1600 støtter disse foimer -  kan vi se, at navnet oprin
deligt må have tilhørt en anden type, nemlig -bod. Om betyd
ningen af ordet bod i stednavne, se Danmarks Stednavne, bd. 
III s. XIX  og Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middel
alder: -bodha. Om tolkningen af Jørsby, se Nudansk Ordbog: 
Jørsby og -bo.

I det foregående er der blevet afklaret nogle begreber, som 
må være præciserede, før den egentlige undersøgelse kan påbe
gyndes. Betegnelsen bebyggelsesnavn er blevet bestemt. Det 
samme gælder stednavnetype samt undersøgelsesområdets af
grænsning.

Først analyseres nogle af de vigtigste morsingske navnetyper 
enkeltvis. Dette er den nødvendige basis for et forsøg på en 
almindelig karakteristik af stednavnene på Mors, herunder 
navnenes alder.

Stednavnetypen - lev 
Materiale:

Ejerslev, sognenavn, Morsø Nørre herred. 
11/2 1422 a ff Ethersløff 
9/12 1435 i Eyærsleff 
Dialektudtale: e:sle

Erslev, sognenavn, Morsø Nørre herred. 
17/2 1412 in parrochia Æærsløff 
1/12 1433 Eersløff
Dialektudtale: e:’sle
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Fjallerslev, Ovtrup sogn, Morsø Sønder herred. 
1/10 1422 in villa Fiældersløff 
1467 i Fiallerslef
Dialektudtale: fjalesle

Frøslev, sognenavn, Morsø Sønder herred.
17/2 1412 i Frøsløff 
13/5 1447 i Frøslæ 
Dialektudtale: f rösle

Ljørslev, sognenavn, Morsø Sønder herred. 
1413 i Lørsleff sogen 
22/7 1483 fra Liørsloff 
Dialektudtale: Ijøsle og lörsle

Sejerslev, sognenavn, Morsø Nørre herred. 
26/11 1415 in Seersløff, in Seyærsløff 
Dialektudtale: se:sle

Sillerslev, 0 .  Assels sogn, Morsø Sønder herred. 
1484 i Sillersløff 
Dialektudtale: selesle

Vcjerslev, sognenavn, Morsø Sønder herred.
26/6 1420 i Wetbersloff, Parochia Wethersløff
29/3 1486 Veyrsløff, i Weyrsløff
Dialektudtale: we:sle

Disse otte morsingske navne på -lev er tolket i: Bent Søn- 
dergaard, Indledende studier over den nordiske stednavnetype 
lev (löv). Af de seks sognenavne findes endvidere tolkninger 
i Nudansk Ordbog.

Om betydningen af centralleddet -lev, se førstnævnte værk, 
side 133 ff., og sidstnævnte værk: -lev.

Som typeeksempel vælges her en tolkning af Vejerslev.
Dette navn skal sammenstilles med Vejerslev i Houlbjerg 

herred og et i Småland forekommende Vederslöv, Kinnevalds 
herred.

32



For alle tre navnes vedkommende er tolkningsgrundlaget 
* Witherslef, og de indeholder ejefald af et personnavn Withar, 
der kendes både fra gammeldansk, gammelnorsk og gammel
svensk.

Af denne tolkning ser vi noget, der er karakteristisk for hele 
lev-typen, nemlig at forleddet — som oftest -  er et personnavn 
(tit et gammelt personnavn, der består af to led, således som det 
er tilfældet med With-ar).

Teoretisk kan alle de morsingske levnavne være sammensat 
med personnavne, omend det må indrømmes, at det er vanske
ligt at fremsætte en blot nogenlunde sikker tolkning af Ljørslev 
og Sillerslev. Hertil kommer, at jeg personligt er af den opfat
telse, at forleddet i Frøslev bedst kan udlægges som navnet på 
den førkristne nordiske gud Frø.

Som ovenfor nævnt har Mors otte levnavne. Dette er meget 
på et så lille landområde, når der sammenlignes med de om
kringliggende landskaber: Salling har tre navne (Frammerslev, 
Grinderslev, Roslev), Fjends herred har to (Højslev, Ørslev
kloster). I den nordlige del af Hardsyssel forekommer kun Vin
delev (Sale sogn, Ginding herred). På Thyholm findes der dog 
tre lev-byer {Barslev, F lovlev, Uglev), og det er en nærliggende 
tanke, at der er en forbindelse herimellem og de sydligste mor
singske lev-byer (Sillerslev, Ljørslev, Vejerslev). Fra dialekt
forskningen ved vi jo nemlig, at en række sprogligheder mellem 
Thyholm og Sydmors gør det naturligt at antage en gammel 
forbindelse mellem disse to egne. Påfaldende få levnavne eksi
sterer i Thy, nemlig kun to (Villerslev og herredsnavnet Hillers- 
lev). Det første ligger ikke langt fra Thys Limfjordskyst, 
direkte over for de tre morsingske lev-er Fjallerslev, Frøslev, 
Erslev, jvf. kortet. Afstanden over Limfjorden mellem Hillers- 
lev og de to morsingske lev-er Sejerslev og Ejerslev er heller 
ikke stor.

I den østlige del af Hanherred forekommer der en enklave 
på fem levnavne (Fjerritslev, Haverslev, Horslevgård, Torslev, 
Øslev), som dog snarest står i forbindelse med levnavnene i det 
nordlige Midthimmerland, jvf. kortet, hvorimod den vestlige -
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mod Mors vendende -  del af Himmerland er uden levnavne, 
jvf. kortet.

Sammenfattende kan det altså siges, at Mors-Thyholm er 
centrum -  rent talmæssigt -  i dette levnavneområde i den vest
lige del af Limfjordslandet.

Stednavnetypen -sted 
Materiale:

Alsted, sognenavn, Morsø Nørre herred. 
10/2 1422 Alstedt 
26/10 1479 Alstet 
Dialektudtale: alsde

Rested, sognenavn, Morsø Sønder herred. 
26/4 1408 Ræsteth 
3/5 1424 Rested 
Dialektudtale: ræsde
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Disse to navne er tolket i: John Kousgård Sørensen, Danske 
bebyggelsesnavne på -sted, samt i Nudansk Ordbog.

Om betydningen af centralleddet -sted, se førstnævnte værk, 
side 165 ff., og sidstnævnte værk: -sted.

Som typeeksempel vælges her tolkningen af Rested.
Med udgangspunkt i den ældste skriveform udlægges forled

det som plantenavnet ræ.
Dette ord er tidligst optegnet på morsingmål af Caspar Scha

de: ra =  vandplanten Chara vulgaris, »som ved Efteraars Stor
mene rives løs i Fjorden og drives til Landbredden« (C. Schade, 
Bidrag til et jydsk Idioticon 1807, side 125). Senere, nemlig i 
1868, har K. J. Lyngby optegnet ordet på Mors og defineret det 
på følgende måde: »Tang, som driver i Land ved Fjorden« 
(K. J. Lyngby, Samlinger til nørrejysk V, side 32).

Rested betyder altså: det sted, hvor der er ræ.
Dette ræ spillede en vigtig rolle for tidligere tiders landbrug.
Tilfældigvis har vi fra Mors overleveret en optegnelse fra 

sidste århundrede, der illustrerer dette.
Det fortælles heri, at Limfjorden visse steder er meget rig på 

ræ, som i stærk pålandsvind river sig løs og driver mod land.
Men en stor rive -  en såkaldt rækrat, C. Schade, B idrag-------
s. 125 -  bjærger sognets beboere dette ræ op på strandbredden 
og »efter Øens Skik« anbringes det i dynger -  en såkaldt ræ-
kyk, C. Schade, B idrag-------s. 128 - ,  hvor det gennem nogen
tid udsættes for vejr og vind for senere at blive blandet med 
staldgødning og anvendt til gødskning af markerne (A. Tha- 
ning, Erindringer fra Mors 1834-36, trykt i Samlinger til jydsk 
Historie og Topografi, 3. række, bind 5, side 562 f.)

Selv om denne beskrivelse af tidligere tiders forsøg på ved 
hjælp af ræ at forøge gødningsproduktionen -  et stort problem 
i ældre landbrug -  kun er ca. 150 år gammel, kan der næppe 
være nogen tvivl om, at den afspejler en meget gammel tradi
tion.

Hvorledes forholder denne sproglige fortolkning sig nu til 
naturomgivelserne på stedet?

Det er nemlig et meget gammelt krav i dansk navneforskning, 
at for at en ad sproganalytisk vej frembragt tolkning af et
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naturbetegnende forled er rigtig, så skal den kunne bevises eller 
sandsynliggøres ud fra de stedlige naturforhold.

Ved Rested synes der at være tale om en god overensstem
melse. Som kortet viser, findes der syd for Rested by en lav
ning, som står i forbindelse med en nu udtørret -  men tidligere 
vandfyldt -  arm af Tissingvig. Under bestemte vindforhold 
må et sådant sted have været velegnet til ræbjærgning.

Rested
Udsnit af Geodætisk Instituts kort 1 : 50.000

Som det fremgår af materialeopstillingerne ovenfor, er navne
typen -sted, modsat typen -lev, sparsomt repræsenteret på Mors. 
For øvrigt er det påfaldende, at forholdene mellem de to typer 
er omvendt i Thy, hvor der, som før nævnt, kun eksisterer 2 
levnavne, mens der i den øvrige del af det gamle Thisted amt 
(minus Mors) forekommer 18 bebyggelser på -sted.

Nogen sikker forklaring på dette mærkelige forhold kan der 
ikke gives.
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Stednavnetypen -um 
Materiale:

Em, Blistrup sogn, Morsø Sønder herred.
1453-86 Em
Dialektudtale: æm’

Mygdam Mølle, V. Assels sogn, Morsø Sønder herred.
25/10 1634 Midom Mølle 
1638 Mydam Mølle 
1664 Midum Mølle 
1688 Myhdum Mølle
Dialektudtale (som slægtsnavn): mø:dem, my:dem

Denne overlevering er sen og ugod. Det forekommer derfor 
atvære dristigt, at Kristian Hald, De danske stednavne paa -um, 
s. 86, jvf. også kortbilaget bag i bogen, regner dette stednavn 
til de primære (ægte) wm-navne. Personligt tror jeg, det er 
realistisk at regne med, at navnet er af en helt anden sproglig 
oprindelse.

Skarum, Alsted sogn, Morsø Nørre herred.
3/12 1415 Skarm
10/2 1422 Skarem
11/5 1479 Schar um, Schar umb
Dialektudtale: ska:rm

På grundlag af den sproglige overlevering er det vanskeligt 
at afgøre med sikkerhed, om navnet oprindeligt hører til typen 
-um eller ikke. Kristian Hald, ovennævnte værk, side 92, regner 
ikke navnet hertil. Se endvidere Bent Søndergaard, Skarre- 
navnene på Nordmors, Historisk Årbog for Thisted Amt 1966, 
s. 210 ff.

Om betydningen af centralleddet -um (-m), se Kristian Hald, 
ovennævnte værk, side 15 ff. og Nudansk Ordbog: um.

Med fuldstændig sikkerhed er altså kun Em et ægte um- 
navn.

Dette navn skal først sammenstilles med to enslydende nav
ne: Em i Børglum herred og Em i Lollands Sønder herred og 
dernæst med Øm i Ramsø herred samt Øm Kloster (Emborg) i 
Tyrsting herred, idet ø har udviklet sig til e (i skriften) og æ 
(i udtalen) foran m, jvf. at et søm på oprindeligt morsingmål hed-
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der en sæm, og en tømme en tæm, og tillægsordet øm hedder æm.
Em, Øm, betyder egentlig »ø-h]em«, d. v. s. »hjemmet« 

( =  bebyggelsen) på øen.
Den ø, der her er tale om, kan ikke -  som man måske i første 

omgang tror -  være Mors -  thi denne beliggenhed er jo fælles 
for alle de her behandlede stednavne.

På den anden side kan Em næppe nogensinde have været en 
ø i den betydning, vi nu bruger ordet, men ved at betragte kor
tet kan vi godt forestille os, at det før udtørringernes tid har 
været et sted med meget vand.

Syd for Em findes endnu som en arm af Glomstrup vig Søn- 
dervig, hvoraf en arm tidligere er gået mod nord, op imod 
Gammelvold, ligesom en arm af Tissingvig tidligere gik i nord
østlig retning. Em må altså på et vist tidspunkt have været om
givet af vand på tre sider. Og når vi f. eks. i Nudansk Ordbog 
under: Em ser, at ø i gamle stednavne kan betyde »lav stræk
ning ved vand«, så må vi indrømme, at der også her -  på sam
me måde som det var tilfældet ved Rested -  er en god overens
stemmelse mellem den sproglige stednavneudlægning og stedets 
naturforhold.

Em
Udsnit af Geodætisk Instituts kort 1 : 50.000
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Stednavnetypen -ing 
Materiale:

Tøving, Galtrup sogn, Morsø Nørre herred.
18/3 1371 Thøwing
14/2 1408 Thøfuing
Dialektudtale: tøweng

Ørding, sognenavn, Morsø Sønder herred.
20/11 1302 Yrthinge
3/12 1415 Ørtinghe
15/8 1427 Ørthingh
Dialektudtale: öreng

Tabring, sognenavn, Morsø Sønder herred.
4/6 1386 Tybring
4/9 1424 Taberingh
Jan. 1478 Tabring
Dialektudtale: ta:breng

Navnets to stavelser skal nok deles på følgende måde: T a
bring. I så fald hører navnet næppe til typen -ing. Om en mu
lig fortolkning af det, se Nudansk Ordbog under: Tybrind.

Tissinghuse, Rested sogn, Morsø Sønder herred.
Navnet er uden gamle skriveformer.

Dissing, gård i Dragstrup sogn, Morsø Nørre herred.
1/12 1433 Digsanda, Digisande 
Dialektudtale: diseng

Som de ældste skriveformer viser, tilhører navnet ikke oprin
deligt typen -ing, men den dialektale udtale dokumenterer, at 
navnet senere er blevet overført til denne type.

Om betydningen af centralleddet -ing, se Nudansk Ordbog: 
-ing, inge og Kristian Hald, Vore Stednavne, side 41 ff.

Forleddene i mange navne på -ing er vanskeligt tolkelige, 
hvilket tyder på, at de er gamle. Dette gælder også de to sikre 
morsingske ing-navne. Tøving synes at være utolkelig, og af 
Ørding findes der en sprogligt mulig, men noget usikker, ud
lægning i Nudansk Ordbog.
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Slutning.
I det foregående er der opregnet de morsingske stednavne af 
typerne -lev, -sted, -um og -ing. Disse fire typer er klassiske 
blandt de ældre danske bebyggelsesnavne. Derfor kan man sige, 
at Mors stednavnemæssigt set repræsenterer et typisk dansk 
landskab, dog ikke uden stedligt særpræg, se f. eks. ovenfor 
under: -lev.

Af de store navnetyper savnes -løse, som imidlertid er en 
meget kompliceret type, hvortil der knytter sig en lang række 
uløste problemer.

Almindeligvis påstår man, at typen næppe er sikkert påvist 
i Jylland, se f. eks. Kristian Hald, Vore Stednavne, side 71.

En sådan påstand vil dog føre til betydelige vanskeligheder 
m. h. t. typebestemmelse af en række jyske stednavne, f. eks. 
to morsingske:

Øster og Vester Assels, sognenavne, Morsø Sønder herred. 
24/8 1388 Westher Asselse, Westherassels 
7/3 1457 vester Assels
8/3 1484 Atzels
Dialektudtale: øsde asels, væj.-sde asels

Vettels, forsvundet landsby, som senere sammen med bebyggel
sen Venner gik op i Nykøbing, jvf. de to gadenavne Vettels- 
gade og Vennersgade.
10/2 1422 Vettels
11/7 1460 Vetells

På grundlag af disse overleveringer kan det ikke bevises, at 
navnene hører til typen -løse. Det må erkendes, at typebestem
melsen er usikker, jvf. Nudansk Ordbog: Assels.

På grundlag af en række til dels ret indviklede daterings
metoder, som ikke skal beskrives her -  interesserede henvises til 
Vibeke Christensen og John Kousgård Sørensen, Stednavne
forskning I, s. 163 ff. -  regnes navnene på -lev, -sted, -um og 
-ing til de ældste danske bebyggelsesnavnetyper, og det vil sige, 
at de nok i hovedsagen bør tilskrives folkevandringstiden, altså 
tiden fra ca. 450 til ca. 750.
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På kortet nedenfor er de morsingske navne af disse fire typer 
indstemplet.

Ældre bebyggelsesnavnetyper på Mors.
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På den baggrund kan vi stille spørgsmålet:
Hvilket billede får vi af bebyggelsesforholdene på Mors i 

folkevandringstiden?
Rent umiddelbart konstaterer vi, at bebyggelsen ikke er 

jævnt fordelt over hele øen.
Det mest markante træk er, at hele det nordvestlige hjørne af 

øen (Sundby, Solbjerg, Bjergby, Flade) er uden disse bebyggel
sesnavnetyper. Som bekendt drejer det sig om et stærkt bakket 
morænelandskab med tung, stærkt lerholdig jord. Denne del 
af øen har været vanskelig at opdyrke.

Også andre steder på øen kan vi iagttage større eller mindre 
enklaver uden disse stednavnetyper. Dette gælder f. eks. et om
råde omkring Nykøbing (Tødsø, Vodstrup, Lødderup, Kårup) 
og et område på øens sydvestlige del (Tæbring, Karby, Næs, 
Hvidbjerg, Rakkeby, Ovtrup).

Senere -  det vil sige i vikingetiden -  skulle der blive vendt 
fuldstændigt op og ned på dette bebyggelsesgeografiske billede 
af Mors. Dette vendes der tilbage til i anden sammenhæng.
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Kroge og agn
Af KR. MADSEN

I dag foregår næsten alt vestkystfiskeri fra vestkysthavnene. 
(Vorupør undtaget). Det gamle kystfiskeri fra stranden med 
kroge og garn er nu en »saga blott«. Derfor kan det vel være 
af interesse at fastholde noget af det gamle ved en artikel i 
årbogen.

Til mine tidligste minder fra barndommen i Agger hører, at 
man en morgen, før det endnu var lyst, vækkedes af en uro i 
huset, og så måtte man jo op for at se, hvad der foregik. Det 
var blevet »hawwejle«. De voksne og de store søskende var 
purret ud for at ordne krogene, der skulle bruges ved fiskeriet. 
Far sad for enden af langbordet og skar maddingen ud i pas
sende stykker. De andre havde travlt med at sætte den på kro
nene -  det kaldte vi at »bede« krogene, maddingen eller agnen 
kaldte vi for »bed« -- og anbringe krogene på krogbrættet, som 
vi kaldte »æ bedtrouw«.

Fiskerne derhjemme brugte tre slags kroge, alt efter årstiden 
og fiskeriets art. -  De mest brugte kaldtes »angler« eller små- 
kroge. De var især beregnede til fiskeriet efter kuller i de sidste 
efterårs- og de første vintermåneder. Et sæt angler bestod af en 
blød treslået line på ca. 130 meters længde. På denne var knyt
tet 120 kroge med 36 tommers -  ca. en meters -  afstand. Kro
gene hang i en såkaldt »tavse« på ca. 40 centimeters længde. 
Krogen var ikke knyttet på tavsen, da krogen ikke endte i et 
øje, men var flad i den ende, der blev fastgjort til tavsen. Den 
blev surret på med en fin tråd, der var beget inden brugen, hvil
ket skete ved gentagne gange at trække tråden gennem en beg
klump. At fastgøre krogene på tavsen kaldtes at »røre« kro
gene, og det var et vanskeligt arbejde, der ikke kunne betroes 
til hvem som helst. Det skulle gøres meget omhyggeligt, så 
røringen lå stramt og holdt krogen på plads.
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En anden type kroge var storkrogene. Som navnet antyder, 
var både krogene, selve kroglinen og tavserne sværere end ang- 
lernes. Kroglinen var ca. 215 meter lang og afstanden mellem 
krogen 4 alen -  ca. 2,66 meter. Der var 80 kroge i hvert sæt. 
Ligesom med anglerne var krogene også her fastgjort til tav
serne ved røring. -  Disse storkroge var beregnede til torske
fiskeriet i efterårs- og forårsmånederne.

En tredie slags kroge var ålekrogene, der brugtes ved åle
fiskeriet i Krik Vig. De var kortere og af spinklere line end 
anglerne. Mellem krogene var der en afstand på en favn, sva
rende til ca. 2 meter. Krogene var også mindre og spinklere og 
endte i et øje, så de var bundet på tavserne.

Jeg vil også nævne en fjerde slags kroge, som dog i min barn
dom forlængst var gået af brug. Jeg husker, at der oppe på vort 
loft hang et sæt kroge, der lignede anglerne, men på hver tavse 
var der anbragt et lille blylod, det var kegleformet og vel een 
centimeter højt. Tavsen var trukket igennem et hul i blyloddet. 
Så vidt jeg har fået oplyst, brugtes disse kroge til fangst af de 
store havrødspætter, som man kaldte bakskulder. Det var en 
udpræget bundfisk, og det stemmer jo godt hermed, at blylod
derne kunne holde krogene nede ved havbunden.

Hvilken »bed«, agn eller madding, om man vil -  kært barn 
har jo som bekendt mange navne -  brugte man nu til de for
skellige typer af kroge?

Til storkrogene brugtes almindeligvis ferske sild, der var skå
ret i tre eller fire stykker, alt efter sildenes størrelse. Jeg kan 
som kuriosum, eller vel snarere som eksempel på den tids nøj
somhed, fortælle, at den agn, som torskene ikke havde bidt på, 
og der var jo aldrig en torsk på hver krog, enten blev brugt 
igen eller også taget med hjem, kogt og spist som middagsmad. 
Den var tilpas saltet efter eet eller co døgns ophold i havet og 
smagte storartet. -  Undertiden brugte man også ålekvabber -  
»ålkoner« kaldte vi dem -  fangede i Limfjorden, som agn. 
De skulle sættes levende på krogene under disses udsætning. De 
fiskede storartet, men det var vist godt, at der ikke var en afde
ling af Dyreværnsforeningen Svalen i byen, for så var det jo 
ikke gået stille af!

Til anglerne, småkrogene, brugte man i min barndom to slags
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agn, saltet svinelever, som kom fra svineslagteriet i Holstebro 
eller Struer, og saltede småsild, »siel«, som vi kaldte dem. Dem 
fangede man, når man om sommeren landdrog makrel, og da 
var der nok af den slags. -  Både leveren og silden blev skåret i 
småstykker og sat på krogene skiftevis. -  Undertiden brugte 
man sandorm som agn. Havde der i længere tid været højvande 
i Limfjorden langs Aggertangens østside, og der så kom en rask 
vesten- eller nordvestenstorm, så vandet blev drevet ud i fjor
den, dannedes der en bred, flad sandstrand. Her gik vi så ud, 
både børn og voksne og gravede med en greb sandet op og sam
lede de sandorm, der da kom til syne, op i vore blikspande. Men 
der måtte ikke gå for lang tid, efter at lavvandet var indtrådt, 
for så blev det øverste sandlag for tørt, og ormene søgte så langt 
ned, at vi ikke kunne nå dem med greben. -  Skulle de ikke bru
ges straks, kunne man holde dem levende ved at opbevare dem 
i fugtigt strandsand, for de skulle levende på krogene.

Da fiskeriet under 1. verdenskrig tog et stort opsving, skete 
der en ændring i brugen af agn. -  Fiskeperioden blev længere. 
Krogsættenes antal steg fra 9 eller 12 sæt til 15 eller 18 sæt pr. 
mand i et bådelag. Leveren steg voldsomt i pris, og nordpå ved 
Thykysten, hvor man ikke havde så let adgang til sandorm som 
i Agger, hvor man havde den lange fjordkyst ved tangen, gik 
man over til at bruge blåmuslinger som agn, og det viste sig, 
at de fiskede bedre end den hidtil brugte agn. Den hidtil upå
agtede blåmusling blev nu en god indtægtskilde for mange fjord
fiskere.

Så måtte man jo også i Agger til at bruge blåmuslingen, selv 
om det som alt nyt blev mødt med en stor portion skepsis. -  
Jeg husker, at der kom to fiskere fra Vorupør til Agger for at 
lære Aggerfiskerne at behandle muslingerne på den rette måde. 
Det foregik blandt andet i mit hjem. Der blev stillet et stort 
kar på midten af det store bryggersgulv. En sæk muslinger blev 
hældt i karret og skyllet nogenlunde rene, og så viste de to 
Vorupørfiskere de tilstedeværende, hvordan man med en kniv 
skilte de to muslingeskaller fra hinanden ved at føre kniven 
ned mellem skallerne, og så kunne man med kniven pille de to 
halve muslinger ud af skallerne. -  Vi syntes det var frygteligt 
svært til at begynde med, og hård ved hænderne var det også.
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Senere blev vi mere trænede, og til sidst fandt man på at lave 
en maskine til at flække muslingerne med. Det var en efterlig
ning af den gammeldags brødskærer, bare at kniven var smal
lere og sad på langs af det underliggende bræt. Nu var det ingen 
sag at bruge muslinger som agn, og brugen af sandorm, små- 
sild og svinelever som agn til anglerne var slut.

Til ålekrogene brugtes så godt som altid sandorm, men fiske
riet med ålekroge var ikke særlig omfattende.

Med det egentlige kystfiskeris næsten totale uddøen, og med 
de store både, hvorfra kun bruges snurrevod eller trawl, er alt 
dette nu historie, og det kan derfor måske have sin berettigelse 
at fastholde mindet herom.
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Fra Klim
omkring århundredskiftet

Af JENS ROLIGHED f

Smedemester Lars Winther, Klim, der i 1973 fyldte 88 år, er 
født i Udklit og lærte i sin ungdom smedehåndværket hos sme
demester Rødbro i Fjerritslev. Som svend fik Winther lejlighed 
til at se sig om, idet han en tid var på rejse i udlandet. Han 
arbejdede siden en tid på L. Jørgensens Jernstøberi i Fjerritslev, 
hvor han også traf sammen med husmandspioneren Jens Clausen, 
der var modelsnedker og havde med de mange vindmotorer at 
gøre, der op mod århundredskiftet rejstes rundt i egnen. Disse 
vindmotorer kunne der blive mak ved i vinterens sne og slud, 
og det var ofte en meget besværlig ting at komme op i dem, 
men Lars Winther måtte se at klare sagen.

I 1912 købte han en smedie af Thomas Madsen i Klim, hvor 
han kom til at virke som en dygtig smedemester i mange år. 
Det var en fryd at høre ham bruge hammeren, for hans am
bolt havde en egen skøn klang, som kunne høres vidt omkring.

Ofte har Lars Winther fortalt om de mange fattige menne
sker, der i Klim boede rundt i små limstenshuse. En dag kom 
han ind til en kvinde og skulle tage mål af noget, der skulle 
ordnes ved hendes kakkelovn. I huset var et omvendt kar, der 
brugtes til sæde, desuden var der et lille firkantet bord og en 
skammel. Der var meget snavset overalt, og kvindens tøj var 
meget medtaget. Imellem roderiet på gulvet sad to store rotter, 
der godt kunne have flere unger i familien. Kvinden kom en 
dag ind hos en nabokone, der sørgede for at få hende vasket,
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og hun klippede nogle af de værste tjavser af hendes fryn
sede tøj.

Lars Winther fortæller videre: I et hus nær ved boede P. 
Nørregaard og kone. Deres hus var af brændte mursten, men 
meget brøstfældigt. I min drengetid morede vi os med at kaste 
sten mod det skrøbelige hus, så kom konen og skældte ud, og 
manden kom ud med et stykke reb, som han søgte at ramme 
os med, men han havde gerne fået så meget af brændevinen, at 
han ramte udenom.

Engang kom der ind i smedien en gammel mand og forlangte 
at få noget vand til bilen. Jeg hjalp ham at løfte spanden, og 
jeg kunne forstå, at han var P. Nørregaards søn, for han fortalte 
at han som dreng havde fået mange mellemmadder af konerne 
i nabolag, hos P. Løgsteds, Kasper Skovsteds, hos P. Kjærs og i 
Vestergaard. Ja, nu var de borte alle, der havde hjulpet ham 
som dreng.

Jeg gik en aften ned til Vestergaard. Det var før Jens S. 
Vestergaard og hustru Andrea flyttede op i deres villa i Klim, 
da boede de i et hus i haven. Da jeg gik derned, kom deres 
hest, men ikke i stærkere fart, end den var let at fange. Den 
var blevet ked af at vente og ville hjem. Jeg forstod, at folkene 
var i besøg henne hos familien i Dronningholm i Kettrup, og 
de var meget lykkelige over, at jeg kom med hesten, så de kunne 
komme hjem ingen.

Det var i 1886, Anton Holm, manden i Dronningholm, var 
med i bestyrelsen for Skytteforeningen for Thy og V. Han 
Herred, som stiftedes i dette år. Bestyrelsens formand var Niels 
Madsen, Klim Odde, og næstformanden var friskolelærer Niels 
Gertsen, Klim, desuden var i bestyrelsen forfatteren Johan 
Skjoldborg, der dengang var lærer ved Kollerup skole.

Der holdtes skydeøvelser ved Klim Bjerg. Skydebanen var i 
den nordlige side af bjerget, hvor der endnu kan findes projek
tiler i skrænten. Der holdtes også fester med leg oppe ved bjer-
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get, hvor der f. eks. kunne være sækkevæddeløb. Men den egent
lige fest blev holdt i Søndre Forsamlingshus.

Midt i århundredet kom flere indvandrede tyskere hertil. De 
fandt, at her var et godt sted at begynde. Der var bagermester 
Heinrich Koopmann, der begyndte bagerforretning. Han be
gyndte med at tage rundt med rugbrød, ikke pr. vogn, men bar 
de bagte rugbrød rundt til kunderne. Hans første forretning 
brændte for ham, så han kom til at stå på bar bund, da var 
forretningen nær ved nuværende alderdomshjem. Efter en tur 
til Tyskland kom han tilbage og blev gift og opførte et helt 
nyt bageri.

Han havde en tand, der gik uden for munden og generede 
ham meget. Vi måtte jo se at hjælpe hinanden, og da han bad 
mig om jeg ikke ville trække den tand af hans mund, sagde jeg 
ja. Jeg tog en lille tang og halede den ud. Min kone bebrejdede 
mig, at jeg tog mig dette for, men Koopmann var svært tilpas 
med at få tanden ud. Det har hændt andre gange, at man er 
kommet til mig i samme anledning. En klagede sig for en ræd
som tandpine, men ville dog først ikke modtage min hjælp, da 
det led mod aften kom han dog ingen, han ville ikke gå til nat
ten med den.

Sadelmager Schrum var far til Lene Løgsted, der var gift 
med købmand P. Løgsted. Efter købmandens død fortsatte hun 
forretningen, der senere overtoges af datteren Johanne. De 
havde en ret omfattende handel med Norge. Det var nok sær
ligt tømmer, der modtoges for danske varer. Engang havde 
nordmændene en større pengesum, de skyldte hende, for hun 
skulle ikke have af deres tilbudte varer. De tilbød så, at hun 
kunne komme ned til stranden, hvor deres skib lå et stykke 
ude, ved hjælp af en båd kunne hun så komme ud og få sit 
tilgodehavende. Børnene, der var med, græd, da de så moderen
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sejle ud. Men hun kom derud og fik alt, hvad hun havde 
til gode.

I den anden ende af sadelmager Schrums hus boede Dreas 
Kjeldsen. Han havde flere børn, bl. a. Mariane Kjeldsen, der 
var syerske og var derhjemme. Der var også den kendte søn 
Kjeldsen, der i Nørre Snede lavede en enestående forretning 
med småkager, så det blev et millionforetagende. Datteren Ma
riane havde det meget småt derhjemme. Da jeg hjemme i sme- 
dien engang kom til at trænge til en kvinde til hjælp, fik vi det 
efter adskillige forhandlinger ordnet således, at hun tilberedte 
maden, så vi kunne spise sammen i smedien.

En tysker, der også kom til at virke i mit nabolag, var sko
mager Kurt. Han havde en tid Brødmor til husbestyrerinde. 
Det var ham, der, når han spiste grød, havde en ske i hver 
hånd, en til grød og en anden til mælk, så gik arbejdet svært 
gelik.

En løbskkørsel ved Ullerupgaard 
1722

Af WOLF MØLLER

Ved hovedlandevejen øst for Thisted, ca. 4 km fra byen, ligger 
Høyer-Bjærg, ca. 49 m høj. Det er meget i denne egn, og den 
vejfarende, som har tid til at løsrive sit blik fra vejbanen, vil 
bemærke den udsigt, som pludselig åbner sig her. Fremad ser 
man vejen gå i en lang bakke ned mod Ullerupgård. Til venstre 
ser man Kjelstrup og Skovsted, til højre ned over Sennels, Mom- 
toft, Hov og Lønnerup.
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På sine vandringer ad landevejene i egnen har Torsten Balle 
påpeget (Thisted Amts Hist. Årbog 1951), at hovedlandevejen 
til Aalborg oprindelig fulgte de lavere og mere bekvemme strøg 
og gik gennem Kjelstrup og Skovsted og derefter ud i engene 
over Bromølle. At vejen på et eller andet tidspunkt blev ratio
naliseret og ført op over Høyer-Bjærg, tilskriver han godseje
ren på Ullerupgård, som dermed fik hovedlandevejen lige forbi 
hovedgården. Ser man på vejnettet i dag, ligger Ullerupgård 
klart i et knudepunkt for alle vejene mellem Sennels, Hov, Kjel
strup, Skovsted og Hillerslev, som netop var Ullerupgårds til
liggende, og ad disse veje færdedes hovbønderne til og fra 
hovedgården. Høyer-Bjærg var ikke nogen bekvem højde for 
datidens befordringer, men måske har godsejeren haft en vis 
forkærlighed for dette sted. Det er tænkeligt, at han af og til 
har stoppet op på dette punkt og gransket landskabet og udsig
ten med særlig interesse. Herfra har man nemlig et næsten kom
plet vue over Ullerupgårds jordegods som det var opbygget i 
gårdens storhedstid omkring 1720.

Hvornår vejomlægningen er sket, er ikke klarlagt. Omkring 
1700 erhvervedes gården af Thisted-borgmesteren Chr. Morten
sen Lelius, og de følgende årtier supplerede han bøndergodset, 
således at det dannede en økonomisk-geografisk enhed bestå
ende af sognene Sennels og Hillerslev.

Måske kan den følgende hændelse bidrage til at indkredse 
tidspunktet for vejomlægningen.

I nærheden af det sted, hvor man i dag kan nyde den vide 
udsigt over dette landskab, skete der den 18. november 1722 
en kørselsulykke, som kostede et menneskeliv. En 60-årig fæste
bonde fra Kløv mistede livet.

Der var ingen aviser, og selvom der havde været, ville den 
arme bondes død næppe have givet anledning til omtale. Der 
er særlige årsager til, at hændelsen trods alt har fået et temme
lig omfattende eftermæle i flere forskellige kilder og gav anled
ning til lange forhandlinger mellem datidens lokale autoriteter: 
præsterne, provsten, amtmanden og hans repræsentanter, 2 loka
le godsejere samt en halv snes vidner, hvis udsagn tilsammen 
giver et detailleret billede af hændelsernes forløb -  bogstavelig 
fra time til time.
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Lad os følge begivenhederne, således som de udviklede sig 
efter vidneudsagnene, som iøvrigt er aldeles samstemmende.

Den 18. november 1722 (som var en onsdag) skulle nogle 
bønder fra Kløv køre til Thisted for at aflevere konge-korn- 
tiende. Afleveringsstedet var Thisted Schole (Latinskolen, som 
en snes år senere blev nedlagt). En af vognene kørtes af den 
unge Lars Jensen fra Kløv, som havde sin fader, den 6O-årige 
Jens Thorsen med som passager.

Afleveringen tog længere tid end ventet, og de kommer først 
fra Thisted »ud på natten«, »klokken kan være hen ad 9«, 
lyder den unge mands forklaring. Tilmed var det »ondt vejr 
og den store mørcke«, men de kommer da af sted øst ud af Thi
sted og tager så vejen op over Høyer-Bjærg. På dette sted tager 
den unge mand fejl af vejen og kommer ind i »en gammel huol- 
vey«. Hjulene kommer op i siden af vejen, og vognen vælter. 
Hestene bliver urolige og løber løbsk med hjulene, mens resten 
af vognen bliver på stedet.

Den unge mand fortæller, at han holder ved vognen og 
hestene så langt som ned til Ullerupgård, hvor han får »stilling« 
på bæsterne. Han går ind på Ullerupgård for at bede om hjælp. 
Ladekarlen Mikkel Nielsen Hundal følger med ham op i Hee- 
den, som de kalder stedet, for at søge efter den gamle mand, 
men de finder ham ikke. Mørkt var det, som omtalt, men det 
virker påfaldende, at både den unge kusk og den stedkendte 
Mikkel Hundal giver en så omstændelig forklaring på, hvilke 
veje de fulgte. Noget tyder på, at vejføringen over Høyer- 
Bjærg er af ny dato.

Efter nogen forgæves søgen slår den unge mand sig til ro 
med, at faderen vel er blevet taget op af nogle af de andre 
Kløv-folk. Han begiver sig så hjem til Kløv med den havare
rede vogn, så får de hente resten af køretøjet senere.

Ved midnatstid er han imidlertid tilbage på Ullerupgård 
og »beklager sig jammerligen, at hans fader ikke var kommen 
hiem«. Han beder påny Mikkel Hundal følge ham op i heden, 
hvor de da finder den døde Jens Thorsen. Den unge mand er 
iøvrigt ikke alene. Han har følge af sin ældre broder Thor 
Jensen samt en Kløv-mand Jens Sørensen, som er lægdsmand 
for Kølbygård.
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Af Jens Sørensens vidneudsagn fremgår det, at han er blevet 
sat ind i sagen, da Lars Jensen hen på aftenen var kommet 
hjem til Kløv og opdagede, at hans far ikke var med de andre 
Kløv-folk. Jens Sørensen aner ulykken og går straks hen på 
Kølbygård og får godsejeren, den gamle Enevold Berregård i 
tale. Berregård giver ham en henvisning til by- og herredsfoge
den i Thisted, Ludvig Lem (Berregård havde selv en kort tid 
været borgmester i Thisted), og således rustet tog de tilbage til 
ulykkesstedet. Her blev deres værste anelser bekræftet: Jens 
Thorsen ligger »død på marcken«, navet på vognen har været 
»krøget ned i jorden«, fjællerne er faldet af, og på stedet ligger 
tjærekanden og et knippe tomme sække (til det afleverede korn). 
Klokken er omkring 12 eller 1, antager de samstemmende.

Som sagen nu lig-
ger, skal der efter 
loven foretages »lov
lig siun«, og det har 
Jens Lægdsmand 
forberedt sig på. -  
Han sætter vagt ved 
den dødemand:søn
nen Thor samt to 
karle fra Ullerup- 
gård, og selv tager 
han med den unge 
kusk til Thisted for 
at foretage det for
nødne. Han henven
der sig til herreds
fogeden med sin 
fuldmagt fra Kølby
gård. Et vidne op
lyser senere, at han 
først gik til amt
mandens fuldmæg
tig og af denne blev 

henvist til herredsfogeden -  noget, som senere kommer til at 
spille en betydelig rolle i sagen. Herredsfogeden giver ham en
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skriftlig fuldmagt til at »udmelde« to synsmænd i Brund. Er 
de ikke hjemme, må han tage hvem han kan få fat på. Det bli
ver Lars Jensen Munk og Chr. Jensen, begge fra Brund, som 
sammen med ham rider til Høyer-Bjærg. I dagningen foretager 
de så det syn, som skal ligge til grund for tingsvidnet. De kon
staterer, at der ikke er noget »brudt« på den afdøde. Han har 
ikke noget »sårmål« ud over en lille rift ved øjet. Nogle røde 
mærker på hans bryst stammer nok fra knapperne på hans 
trøje. Ejheller er der blå mærker på hans hals, så noget over
fald er der næppe tale om. De formoder, at Jens Thorsen er 
død af et slagtilfælde i forbindelse med væltningen samt »den 
onde syge, af hvilken han har havt flere tilfælde udi sit levende 
liv«.

Havde der nu været noget kriminelt ved Jens Thorsens død, 
ville myndighederne have skredet ind og forhindret hans begra
velse. Var han død for egen hånd, kunne han ikke begraves på 
kirkegården. Nu synes det klart, at alt er gået naturligt til, og 
få dage efter kan sognepræsten i Hunstrup, hr. Rubech Humb
le, notere i sin kirkebog, at han i Hunstrup kirkegård har jor
det bonden Jens Thoersen, som omkom ved at vælte med sin 
søn på hin side Ullerupgård, 60 år gi.

Åbenbart har præsten for en sikkerheds skyld forespurgt sig 
hos den lokale myndighed, godsejeren, for den 22. november 
modtager han fra Enevold Berregård på Kølbygård, i uddrag 
sålydende:

»Jeg formoder, at Dc ikke nægter at lade min bonde Jens 
Toersøn blive begravet, efterdi manden hverken er død ved 
vold eller manddrab men alleene om natten den 18. og 19. no
vember i mørck og molm vælted med en vogn« ........... »og
efterdi han ikke kan regnes i deres tal, som loven pag. 284 om
mælder, eyheller er han funden død på marken, som ritualen 
ommelder.. .«. Den gamle godsejer nævner derefter forskellige 
andre steder i Christian den Femtes Danske Lov (han var også 
justitsråd), som man skulle tage sig i agt for, men som han ikke 
ser overtrådt her, og slutter således: »Så ses ingen forhindring 
at bør skee at manden jo kan begraves efter kristen skik og 
kand være nok for dennem (amtmanden og øvrige myndighe
der) at De haver gifvet mig det til kiænde, da jeg af Kongens
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Nåde efter Lovens ord. pag. 426 er bondens øvrighed og nyder 
hals og hånd og bør udføre sagen som og skal skee, at De i denne 
post skal blive uden skade og fortræ d...«.

Efter denne myndige støtte fra nådigherren har hr. Rubech 
ingen betænkeligheder. Jens Thorsen bliver begravet og på 
»rette 30. dagen« holdes der skifte i dødsboet (indført i Kølby- 
gårds skifteprotokol). Enken får aftægt i gården, som overtages 
af den ældste søn Thor Jensen. Den yngre Lars, kusken fra ulyk
kesnatten, bliver senere mand i Roelsgård på Bjerget, hvor han 
og hans efterslægt boede i flere generationer.

Men nu får sagen et efterspil på et helt andet plan. Den arme 
fæstebonde bliver en brik i et spil mellem de højeste lokale 
myndigheder.

Lad os se på de optrædende parter.
Pastor Rubech Humble var i 1714 blevet præst i Hunstrup. 

Han var selv af præstesiægt og åbenbart en lovende mand (35 
år gi.). Han blev en betydelig godsejer i Thy og Mors og 1731 
provst for Hillerslev herreds provsti.

Justitsråd Enevold Berregård var ejer af Kølbygård og Ves
løsgård og er måske mest kendt for at være gift med Anne Søe. 
De var begge af borgerlig slægt, men havde haft stærk frem
gang ved kloge handeler og dygtig administration i perioden 
efter enevælden, da adelens magt blev brudt. Berregård hørte 
til den type, som den nye enevælde havde brug for og i mange 
tilfælde begunstigede. Sammen med sin slægtning og borgme- 
sterkollega Chr. Lelius købte han gods op. Lelius fik Ullerup- 
gård, som Berregård også en tid havde part i, men senere solgte. 
Mellem Bromølle og Liid opbyggede Berregård sit gods, så det 
dækkede næsten hele området fra Fæggesund til Hjardemål Klit. 
Men han var jo en ny mand og ikke adelsmand i gammel for
stand. Der var folk, som gerne ville minde ham om, at der var 
kommet nye myndigheder. Således amtmanden, kongens be
fuldmægtigede, som havde afløst de gamle lensmænd og gerne 
ville hævde sit myndighedsområde.

Som ovenfor nævnt hævder Berregård at have »hals og hånd« 
over sine bønder, som skikken var fra gammel tid. Netop dette 
er en torn i øjet på den nye embedsstand og bør anfægtes. At 
det ikke respekteres kan skyldes, at nyhederne vel ikke slog så
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hastigt igennem i disse fjerne egne men måske også, at den 
gamle matador har været en hård negl at stå op imod. Vel der
for føres fejden så behændigt, at man går uden om Berregård 
og i stedet retter skytset imod den unge præst i Hunstrup.

Friderich Birkenbusch er amtmand i Thisted 1712-1731. 
Han er kongens og enevældens repræsentant på stedet og har 
myndighed i en masse forskellige store og små sager.

Claus Caspergard er amtsforvalter. Han indkræver skatterne 
og fungerer på flere områder som amtmandens stedfortræder.

Monsieur Knudsen er amtmandens fuldmægtig. Under sagen 
fremhæves det, at lægdsmanden fra Kløv, som begærede afholdt 
syn, først henvendte sig til Knudsen men af ham blev henvist 
til herredsfogeden. Det var jo rigtignok også midt om natten, 
men det ser ud til, at monsieur Knudsen her begår en alvorlig 
bommert, som da også bliver fortiet mest muligt.

Jørgen Clausen er en ung fuldmægitg hos Caspergård. Det 
bliver ham pålagt at føre sagen på amtmandsembedets vegne.

Peder Roaldsen i Agerholm er præst i V. Vandet og provst 
for herredet. Han fører forsædet i provsteretten, og det er fra 
hans justitsprotokol, hele denne beretning er hentet.

Det begynder fredeligt nok.
Den 10. december (ca. 3 uger efter ulykken på Høyer-Bjærg) 

modtager Hunstrup-præsten et brev fra amtmanden, Friderich 
Birkenbusch sålydende:

»Ærværdige Hr. Pastor. Som jeg i disse dage haver erfahret 
at en mand af Kløv i Hunstrup sogn naunlig Jens Torsøn er for 
nogen tid siden funden død på mareken og hans legeme der
efter med sædvanlig ligbegængelse til jorden bestædiget, dets 
årsag og i henseende jeg ikke haver förnummet noget lovskik
ket bevis at være hørt om hans dødsårsag, hafver jeg herved 
villet erkyndige mig hos Eders Ærværdighed efter hvis befaling 
jordspåkastelse er sket, hvorom jeg til sagens videre undersø
gelse Deres svar behøfver og med første ervarter som forbliver 
Deres velærværdigheds tienist villige tiennere Fr. Birkenbusch«.

Den 13. december svarer Rubech Humble i yderst høflige 
vendinger, at han meget gerne ville »ærbødigst communicere en 
specialefterretning til Deres Velbårenhed«, dersom han ikke 
vidste, at sagen tilforn den højædle herre fra den første tid var
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tilkendegiven ved en mand af Kløv, nafnlig Jens Sørensen, som 
på justitsråd Berregårds vegne havde anmelt sig hos »min herres 
fuldmægtig Mons. Knudsen for at begiære syn over den afdø
des legeme, førend det af den stæd, hand døde kunne tages«. 
Da Knudsen imidlertid havde henvist til byfogeden, antager 
Humble, at en sådan ubetydelig sag ville være »hr. justitsråd 
til incommodation« og lod sig nøje med erklæringen fra Berre- 
gård og visheden om, at der var foretaget »lovlig siun« samt 
endelig bevidstheden om at »den salig mand af aid ærlighed 
og christelig levnedsforhold var bekiendt hos alle og jeg vist 
slutter, at hans dødsårsag var en epilepsie som han i mange år 
laborerede a f . . . .  «.

Den 21. december er der atter brev fra amtmanden -  pr. 
expressebud -  som nu afkræver præsten den erklæring eller 
copie deraf, som dokumenterer det afholdte syn.

Hertil svarer præsten, at intet af det skrevne i anledning af 
tingsvidnet er i hans forvaring men beror hos hr. justitsråd 
Berregård som husbond og sagfører. Overfor denne har præsten 
fremsat begæring om den ønskede erklæring, »men mig blev 
svaret at (han) selv ville med allerførste tilsende Deres Velbå
renhed det og ved en tingsvidne lade confirmere. I det øfrige 
næst et lyksaligt nytår«, slutter præsten, som nu er kommet i 
klemme mellem de to justitsråder.

Hvad har så Berregård foretaget sig i mellemtiden? Ja, det 
er jo nok her, forsømmelsen ligger. Først den 16. februar 1723 
(ca. 3 måneder efter ulykken) forelægger Berregaard sagen for 
Hillerslev-Hundborg herreds ret, hvor tingsvidnet registreres 
(Hill. herr. justitsprotokol 1723, pag. 228), men allerede da har 
sagen fået en vending, som amtmanden åbenbart hele tiden har 
haft i sigte. Den 22. februar 1723 stævnes hr. Rubech Humble 
for provsteretten. Han skal møde i V. Vandet kirke for prov
sten hr. Peder Roaldsen og hans 2 assessorer hr. Conrad Hilde
brandt af Nors og hr. Jens Hosum af Thisted. Citanten (sag
søgeren) er amtsforvalter Seign. Caspergård repræsenteret af 
Mons. Jørgen Clausen, og anklagen lyder på, at hr. Rubech har 
forset sig -  ikke mod den verdslige ret, thi i så fald havde man 
næppe kunnet klare sig udenom Enevold Berregård -  men imod 
Ritualen (Ritual for Danmarks og Norges Kircker af 1685),
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hvori man på pagina 336 har fundet en paragraf, som egner 
sig: »Findis nogen hastig død, enten på mareken eller anden
steds og ikke vidis, på hvad måde hand er omkommen da må 
han ikke jordis, førend præsten herom advaret haver givet 
øvrigheden det tilkiende, og der siden lovligen er kient på man
dens død«.

Jørgen Clausen hævder, at da amtmanden som landets øvrig
hed ikke har fået meddelelse fra præsten, så bør denne muleteres 
og betale sagens omkostninger med 8 mark.

Hr. Rubechs sagfører er Jens Larsen, degn af Østerild, og han 
slår djærvt fra sig. Han påpeger, at dødsfaldet fandt sted på et 
gods (Ullerupgård), hvor husbonden haver sin frihed (sine pri
vilegier) og »hals og hånd over sine tienere, som man kalder 
det«. Og eftersom hr. Rubech har forhandlet med hr. justitsråd 
Berregård, den afdødes husbonde, så må han have handlet i 
god tro.

Ritualparagraffen om dem, der »uformodentlig findes døde« 
har ingen gyldighed her, siger Jens Larsen. Her var tale om en 
vådesgerning, og man vidste ganske nøje, hvad Jens Thorsen 
var død af. Sønnen, som kørte de løbske heste, rømmede ikke 
eller var forsømmelig, men søgte straks ind på »næste sted« 
(Ullerupgård) for at få assistance til at oplede sin fader »som 
tingsvidnet videre forklarer«. løvrigt var der holdt lovlig syn 
for by- og herredsfogeden, »så derudi ingen falskhed kunde 
stikke og ingen Hans Kgl. Mayestæts interesse derved fordøl- 
ges«. Og endelig spiller Jens Larsen sit bedste kort ud -  uden 
modsigelse -  der var jo om natten sket henvendelse til amtman
dens fuldmægtig, Mons. Knudsen, men denne havde selv hen
vist til byfogeden.

Desuden fremlægges i provsteretten samtlige breve og akt
stykker i sagen: tingsvidnet, vidneforklaringerne, korrespondan
cen mellem amtmanden og præsten og endelig det afgørende 
brev fra Berregård, hvori dene anmoder præsten om at begrave 
Jens Thorsen.

Dette brev kan Jørgen Clausen ikke lide. Han hævder, at det 
ikke har noget med den rejste anklage at gøre (således som den 
er rejst på Ritualens ord) og begærer, at det ikke protokolleres.
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Provsten afslår dog dette, han ønsker intet afvist, som kan 
oplyse sagen.

Således presset må Jørgen Clausen gå ind på tankegangen og 
siger da »ihvorvel hr. justitsråd Berregård er proprietarius og 
priviligeret til hans gods, så kan det proponerte ikke sigte til 
hals og hånd siden dette lands bønder ikke nogen vårne-rettig- 
heder er undergivne«. Dette meget spændende synspunkt, som 
tydelig vender brodden mod den nye adel og som på sin vis kan 
udlægges som et bondevenligt standpunkt, forfølges dog ikke 
videre. I stedet samler Jørgen Clausen sig stædigt om ritual
paragraffen for at holde sagen på provsterettens område. Han 
bemærker dog, at dersom denne ret skulle ikiende hr. Rubech 
nogen mulct, så kan han siden ved anden ret søge sin regres hos 
velbemeldte hr. Berregård (men amtmandsembedet skal ikke 
have noget af at gå i krig med ham, forstår man).

Ved næste provsteret er Hr. Rubech selv mødt, og han taler 
klart og godt for sig. Han går direkte på det ømme punkt: 
Clausens raske definition på »hals og hånd« og ser ikke noget 
bevis for, at denne rettighed skulle være beroende på vårneret- 
tigheder. Desuden påpeger han, at der i love og forordninger 
findes »mange expressioner« om at præster skal angive en og 
anden occasion for proprietærerne, når det på hans gods fore
falder og for amtmanden, når det på kongens eller ufries (uade
liges) gods forefalder. Han mener at have handlet rigtigt, når 
han har holdt sig til Berregård som bondens øvrighed. Han 
påpeger, at der højst hengik 3 timer (fra kl. 9 til midnat) før 
dødsfaldet var meddelt til øvrigheden (Berregård og senere by
fogeden). Der er altså ikke tale om, at nogen er fundet død på 
marken af uformodet årsag. Angåendes den mulct, som Mons. 
Jørgen Clausen omtaler, så ser Hr. Rubech intet herom i loven. 
Hans forsvarstale munder ud i, at anklagerne imod ham støtter 
sig på »explicationer« og ikke til lovens mening, som han fin
der klar nok og mener at have efterlevet.

Men den stædige paragrafrytter Clausen går af med sejren. 
Provsteretten dømmer hr. Rubech Humble til at betale mulct 
og sagsomkostningerne, blot nogle få rigsdaler og ganske sym
bolsk -  og så den næse, som han selv kunne lade gå videre. For
mentlig har de to herrer Berregård og Humble kort tid efter
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haft en snak på Kølbygård. Det kunne have været spændende 
at høre, hvordan samtalen er gået mellem den unge præst og 
den gamle godsejer. Om de har følt sig slagne eller om de har 
sig et godt grin over de nidkære papirtigre i Thisted. Vi ved det 
ikke. Men sagen ser ikke ud til at have skadet de to herrer i 
deres karriere, 3 år efter, i en alder af 73 år, blev Berregård 
ophøjet i adelsstanden, og ni år efter disse hændelser blev 
Rubech Humble provst i sit herred. I denne egenskab blev det 
ham, som førte »den gejstlige justitsprotokol«, hvorfra denne 
beretning er hentet. Det er vel tænkeligt, at han nu og da har 
bladet tilbage til de ca. 20 sider, hvorpå han selv står som an
klaget.

Kilder:
Gejstlig justitsprotokol for Hillerslev herred (Landsarkivet). 
Kirkebog for Hunstrup-Østerild pastorat (Landsarkivet). 
Kølbygårds skifteprotokol (Landsarkivet).
Justitsprotokol for Hillerslev herred (Landsarkivet).
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Et mindeblad over Mette Laasbye 
og Peder Moldrup til Vestervig

Af S. MANØE HANSEN

Ved en gennemgang af nogle gamle arkivalier på Ølgod museum 
fandt jeg et gulnet ark papir med sort sørgerand. Papirets for- 
og bagside indeholdt et håndskrevet minde i en noget tarvelig 
udførelse, desværre også i en dårlig tilstand, således at adskillige 
ord er gået tabt.

Mindets ordlyd, gengivet i ændret retskrivning:

Ellers
tag dit ur op! 

ser du?
Vore dage går hen i timer, vore timer i minutter, 

og vore minutter slutter sig med evigheden.
I evigheden er den bestandigste bestandighed og for de 

i Herren hensovede den roligste rolighed.
Farvel vandringsmand, 

dog
tag først monumentet med dig i et kort 

epitafium.
Fru Mette Laasbye, dydens spir, 

assessor Peder Moldrups sir, 
en stamme til fjorten grene,

til kviste seks gange syv og én, 
og knopper seks, som blomstres ren, 

her hviler sine bene.
År seks gange syv med agtemand, 

nar tretten år i enkestand 
bar frugt hos nådens floder, 
på Vestervig den første var, 
som stammemoders are bar 
nu sat blandt himmelpoder.

Opsat af én
I Hassing.
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14 + 43 + 6 =  63
Kun syv sjæle ringere end de personer, som den store stam

me fader Jacob talte mod enden af hans liv, 
da han for til Ægypten.

Dog
dette kunne ikke mætte*) denne Mette.

Hun var
en turteldue, som længtes efter sin mage, 
der var taget fra hende d. 20. nov. 1737, 

og
en Sulamith, som længtes efter sin brudgom, 

at hendes andet bryllup snart måtte stå i Lammets sal.
Hun længtes

. . . det nye stammehus til den nye koloni i det nye Jerusalem, 
hvortil vi håber

døden for vor Laasbye er oplukket og hun optøset**), 
at hun i den by med og uden lås, fristaden her 

oven til skulle triumfere 
i så måde,

. . . hendes palmesirede sjæl en salig påske for lege
met, hvilket efter hendes lang-fredag d. 27. febr., 
da hun om aftenen sov hen, er hensat mandagen før 

påske d. 23. marts 1750 i Vestervig kirke 
med håb om en ærefuld opstandelse.

Nu, vandringsmand,
synes dig, hun straks fandt det, du søger?

Nej, det du søger, fandt hun nu først, 
en bestandig rolighed, en rolig bestandighed.

Ved du, hvor du kan finde den bestandigste rolighed 
i din vandringsfærd?

Ikke i ørken, men i arken, i Sion, ikke på Sinai, 
slet ikke i Beth-aven, men vel i Bethel, 

i Bozra, i vunderne1).
Mindets udformning og sprog er ikke ualmindeligt for 1700 
tallet, hvor man yndede formen for åndrighed og ordspil, hvil-

*) I mindet står: mette denne Mette, men må nok opfattes som matte. 
♦♦) For at give mening må læses: døren for vor Laasbye er oplukket og hun

»opløset« evt. »ophøjet«. Er antagelig en fejlskrivning.
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ke tydelig fremgår af digtet, f. eks. findes der ordspil i »mætte 
denne Mette . . . .  ørken/arken (idet ørken også kan betyde
k is te )___ Beth-aven/Beth-el____ Sion/Sinai«. I modsætning
til tidens ofte svulstige sprog er mindet her holdt i beskedne 
vendinger, med sit snørklede sprog og ofte gådefulde udtryk, 
men hvad fortæller det os egentlig om de to personer.

»Et kort epitafium« over Mette Laasbye og assessor Peder 
Moldrup, sidstnævnte også kendt under Peder Nielsen Moldrup 
eller Mollerup. Mindet hylder de to afdøde og især Mette Laas
bye, og ud over at minde os om livets forgængelighed fortæller 
det, at de to blev stammen til 14 børn »stamme til fjorten gre
ne«, 43 børnebørn »kviste seks gange syv og en« og 6 oldebørn 
»knopper seks«. De var gift i 42 år, hvorefter hun levede som 
enke i 13 år. Hun blev stammemoder til 63 personer, inden min
det fandt sin udformning.

Peder Nielsen Moldrup var født i Mollerup d. 7. november 
16512). Hans forældre var »ærlige bønder«, og han »lagde sig 
efter pennen«. I 1668 gjorde han en rejse til Gotland og Norge. 
Derefter forblev han hjemme i 1 år, for så i 1669 at have tje
neste hos kontrollør Thomas Christensen ved Århus toldsted, 
hvor han nu var i 6 år. Derefter tog han sin afsked og rejste 
hjem igen og var her til 1676, da han atter foretog en rejse til 
Norge og Lübeck og drev nu eget købmandsskab, men opgav 
den oversøiske handel på grund af urolige krigstider under den 
skånske krig. Derefter tog han tjeneste hos Antoni Bachmann 
i Bolding og blev regimentskriver i det »lovlige Svaneweldiske 
regiment«, hvor han var i 5 år. Herefter flyttede han tjeneste 
og kom til Jørgen Grubbe Kaas til Hastrup, som var amtmand 
over Lundenæs og Bøvling amter. Her tjente han som amtsfuld
mægtig i 9 år, og i de sidste 4 år foretog han årlig en rejse til 
Holland3). Ved sin hjemkomst 1690 fik han Vestervig kloster 
i forvaltning af fru Cornelia Bichers van Irgens. Efter sin nye 
stilling på Vestervig ændrede Peder Nielsen sit navn til Molle
rup eller Moldrup efter sin hjemstavn, samt tillagde sig titel af 
assessor, en stilling han havde købt sig til. Cornelia Bichers var 
hollænder og af formen slægt. Hendes far Andreas Bichers var 
rådmand i Amsterdam og ved hendes giftermål 1656 med Joa
chim Irgens, flyttede de ind på Vestervig. I 1674 blev han adlet
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Westerwig, men døde året efter. Enken sad alene tilbage med 
sine 6 sønner og en bundløs gæld. Børnene døde i løbet af få år, 
og da den sidste søn døde i 1698, blev det naturligt at afhænde 
godset, og her var Peder Moldrup et naturligt emne, idet han 
havde forstrakt enken med betydelige pengebeløb, og i 1699 
overtog han gården4). Et sagn om, at han havde franarret enken 
Vestervig kloster, afkræftes i en artikel her i årbogen nr. XVIII 
side 211-23, iøvrigt henvises til en artikel i årbogen 1911 side 
69-92, idet de begge giver skildringer af Peder Nielsen Moldrup 
som en yderst pengebegærlig person, bondeplager, og at han 
ikke skyede noget mål for at nå, hvad han havde i sinde, men 
at han også kunne udvise hjælpsomhed og godgørenhed.

45 år gammel giftede han sig med Mette Jensdatter Laasbye, 
der var datter af borgmester Jens Laasbye i Århus. Hun var 
født d. 24. januar 1676 og kun 18 år gammel, da brylluppet 
finder sted d. 14. november 16943). De flyttede nu ind som 
forvalterpar på Vestervig og overtog som tidligere nævnt går
den i 1699. Det var et fornemt godt, de overtog, idet Joachim 
Irgens havde udført et kostbart byggeri ved Vestervig kloster 
i 1672, et byggeri i Charlottenborgstil og hørende til de præg
tigste i landet4). Dog skulle al denne herlighed pludselig få 
ende, idet de oplevede, at gården nedbrændte totalt tillige med 
det meste af kirken. Branden skete d. 30. december 17033). Et 
sagn fortæller, at herremanden -  som må være Peder Moldrup -  
juleaftensdag havde plyndret et strandet skib. Skipperen tig
gede og bad for sin ejendom, men forgæves, idet herremanden 
fratog ham alt, hvad han ejede. Skipperen udtalte da en for
bandelse: »Så sandt jeg har fået en sørgelig juleaften, skal I 
også have en sørgelig nytårsaften«. Forbandelsen skulle komme 
til at gå i opfyldelse. Skibet var lastet med papir, og dette var 
hængt til tørre på loftet i Vesterviggård, og da herremanden 
og hans kone nytårsaftensdag -  må imidlertid være d. 30. -  gik 
op på loftet med et tændt lys for at tilse papiret, blev dette an
tændt, hvorefter branden brød ud i lys lue. Fra kirken lykkedes 
det, ifl. sagnet en ung søkaptajn Anders Larsen, der opholdt sig 
på gården, at redde klokkerne5).

I sommeren 1704 byggede Peder Moldrup et lille bindings
værkshus, hvor han boede til sin død.
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Kobberstik af 
Peder Nielsen Moldrup 

stukket 1755.
I billedets baggrund ses høstfolk. 

Det kgl. Bibliotek 
M.P. Bd. 15 PI. 99 II a.

Kobberstik af 
Mette Laasbye 
stukket 1754. 

Det kgl. Bibliotek 
M.P. Bd. 15 PI. 771.

I ægteskabet voksede 14 børn op. Af dem kan nævnes Cor
nelia, som blev gift med regimentskvartermester Rothe i Ran
ders. En datter blev gift med sognepræst Anders Winding i 
Vestervig. 2 sønner blev officerer, og den ene af dem Jens Mol
drup overtog gården efter faderen. Johan blev chef for et kom
pagni på Bielerup ladegård4).

Peder Moldrup udviste også sin anstrengelse for at sikre 
Vestervigs beståen i slægtens eje og opnåede, at kong Christian 
d. 6. confirmerede hans andragende om at gøre Vestervig til 
et stamhus d. 28. februar 17314).

Moldrup var nu en gammel mand på 80 år, og han har sik
kert overdraget gården til sønnen Jens før sin død i 1737, idet 
det var sønnen der i 1732-33 opbyggede Vesterviggård. Des
uden byggede han Gårdhus mølle, V2 mil fra Vestervig og gif-
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cede sig med enken Hedevig Sabine Pritzeln, der tidligere havde 
været gift med major Kneil. Hun døde imidlertid i barselseng 
1735, og 2 år senere giftede Jens Moldrup sig med frøken Anna 
Margrethe Lautrup d. 15. oktober 1737 3)6). 86 år gammel og 
efter 42 års ægteskab døde kammerassessor Peder Nielsen Mol
drup og blev begravet i Vestervig kirke. Hans enke Mette Laas- 
bye levede endnu 13 år på Vesterviggård. Hun døde d. 27. 
februar 1750 og blev ifl. mindet hensat »mandagen før påske 
d. 23. marts 1750 i Vestervig kirke«. Deres kister blev hensat 
i et gravkapel i søndre sideskib i kirken, men i sidste fjerdedel 
af 1800-erne blev kapellet fjernet, og kisterne anbragt under 
tårnrummets gulv. I 1921 blev kirken hovedrestaureret og 
kisterne flyttet ud på kirkegården7). Til hvem mindet er blevet 
udført, ved vi ikke, men dets tarvelige udførelse tyder på, at 
der er tale om en afskrift, idet man må formode, at slægtens 
status ville betinge en noget fornemmere udførelse. Hvem der 
har udført det, vides heller ikke, kun at der på mindet står 
anført »opsat af en I Hassing«. Det var som oftest præster, 
der udførte disse minder for overklassen, medens degnen tog sig af 
arbejder for bønderne, men den megen brug af bibelske vendin
ger gør, at man kan formode, at det har været præsten i Has
sing, som på dette tidspunkt hed Johan Hermansen Hegelahr, 
men da det kun kan være gisninger, må man ikke udelade, at 
det kan have været en eller anden skrivekyndig person i Has
sing, som i leg med ordspil har underskrevet sig I Hassing.

Hvad mindets senere skæbne har været, til det pludselig duk
ker op i museets samlinger, er lige så gådefuldt, men for frem
tiden vil mindet være at finde i det egnshistoriske arkiv for 
Sydthy.

Kilder og henvisninger:

1) Mindet opbevares nu i det egnshistoriske arkiv for Sydthy.
2) Kirkebogen for Mollerup er ikke bevaret, men ifølge »Erection af Stam

huset Westcrvig Klostcr< (Aalborg 1787) er Peder Nielsen Moldrup 
født d. 7. nov. 1651, venligst meddelt af Landsarkivet for Nørrejylland.

3) Håndskrevne optegnelser om slægten Moldrup af F. E. Moldrup. 
Nationalmuseets II afdeling.
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4) »Cornelia Bichers« af H. A. Riis-Olesen, Historisk Samfund for Thy og 
Mors XVIII side 211-223.
»Peder Nielsen Mollerup til Vestervig Kloster« af Jørgen Lundbye, 
Historisk Samfund for Thy og Mors 1911, side 69-92.

5) Aalborg Amtstidendes Søndags-Tillæg d. 16. februar 1958 side 3.
6) »Lautrupslægten til Estrup« af cand. jur. Carsten Teilman Hald 

Personalhistorisk Tidsskrift 1974, side 122 nr. 6. a.
7) »Danmarks Kirker« Tisted amt, side 653 f.



Fra en gammel kirkebog
Af KR. MADSEN

Skibsdrengen.

I Agger sogns kirkebog fra året 1808 læser vi følgende:
»Dødsdag 9. December 1808. -  Begravelsesdag 11. Decem

ber 1808. -  Ole Aggerson, Skibsdreng fra Norge, som kom 
hertil Landet med en norsk Storbaad, der gik i Land sønden 
for Kirken. Han døde efter tre Dages Sygdom hos Thøger Laug 
i Øster Agger formodentlig af Følgerne af, hvad han havde lidt 
paa Havet og Stranden, hvor han bestandig saas i Baaden og 
udstod meget ondt. Han døde den 9. December og blev begra
vet den 11. December. -  Saavidt man vidste 15 Aar gi.«.

Der er altså forlist et norsk sejlskib under en storm over 
Vesterhavet. Hvad skibet hed, får vi ikke at vide, skønt navn 
og hjemsted må have stået på båden. Da det er storbåden, der 
er tale om, kan man med ret stor sikkerhed gisne på, at besæt
ningen har været ved at gå fra borde, men at kun yngsteman
den, som den første er gået i båden, inden det oprørte hav har 
sønderslået skibet. Han nåede land, men døde af strabadserne 
og blev begravet på denne forblæste kirkegård på den yderste 
klit. -  Få år senere så St. St. Blicher, hvordan kirkegården var 
ved at blive opslugt af havet. Skeletdele lå på stranden, og 
kister stak ud af skrænten. 1834 blev kirken lukket, og i de føl
gende år antagelig nedbrudt. Klokke, døbefont og prædikestol 
blev ført til den nuværende kirke, der indviedes i 1838, til hvil
ken begivenhed Blicher som bekendt skrev en salme.

Matrosen.
Iblandt samme kirkebogs indførelser fra 1826 læser vi følgende: 

»Dødsdag 31. Marts 1826. -  Begravelsesdag 16. April 1826. -
Charles Wrigth, 24 år, Matros med Skibet Friendship fra
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Schieids, ført af Captein Mills, destineret fra London til Dan
zig«.

Det lange interval mellem død og begravelse får sin forkla
ring i en tilføjelse:

»N. B. Dette raske unge Menneske blev bjerget og kom i Land 
efter Strandingen. Men gik siden ombord for at fastgjøre Sei
lene -  faldt ned fra Merset og efter at have knust Hovedet mod 
Rællingen -  styrtede i Havet, hvorfra han kastedes op nogle 
Dage senere. Han var født i Skotland«.

Som skibsdrengen fra det norske skib nåede også denne unge 
mand i land fra forliset. Det ser ud til, at hele besætningen er 
blevet bjerget. Man kender både skibets navn og hjemsted, kap
tajnens navn og skibets destination.

Skibet er antagelig sat helt ind i havstokken, og da mandska
bet er reddet, begynder kaptajnen at tænke på skibets bjerg
ning, bl. a. kunne det jo måske lade sig gøre at redde sejlene, 
som stormen måske ellers ville sønderrive. Charles Wrigth, 
»dette raske unge Menneske«, som præsten skriver, går om bord 
og prøver at beslå merssejlene, men han har ikke kendt bølge
slagets kraft på den jyske vestkyst. En bølge står strandingen 
voldsomt om på den ene side, og i næste øjeblik river tilbage
suget den lige så voldsomt over på den anden side, matrosen 
mister sit tag og slynges ned mod rællingskanten, og med knust 
hoved styrter han i havet.

Efter nogle dages forløb giver havet sit rov tilbage, og Char
les Wrigth bliver begravet på den nu mere end i 1808 forblæste 
og hærgede kirkegård, sikkert ikke langt fra Ole Aggerssons 
sidste hvilested.

Havet fik dog sit bytte til sidst! For i de nærmest følgende 
år, forsvinder både kirkegård og kirketomt i det grådige hav, 
og stedet er vel nu mellem to og tre kilometer ude i havet.
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Forholdene
i Søndbj erg-Odby sogne 

i tidligere tider
Af A. GADEGAARD

Samtlige gårde og huse med undtagelse af Helleriis var beboet 
af fæstere. Gårdene ejedes alle af godsejere eller præster. En 
del af dem hørte under Hindsels, men de fleste ejedes af gods
ejere syd for Limfjorden. F. eks. Vejbjerggård, Tvis Kloster og 
Rydhave ved Vinderup, og i begyndelsen af 1700-tallet var 
sognets præst Christen Hee ejer af 15-20 af sognenes gårde og 
huse. I 1700-tallet var der som regel mange tjenestefolk på 
gårdene, og mange af dem var i 30-40 års alderen. Det var slet 
ikke ualmindeligt at en husmand havde en karl og en tjeneste
pige på 40 år. Ifølge kgl. forordning af 25. juni 1735 blev det 
pålagt amtmændene at indsende beretning om forholdene, såvel 
økonomiske som avlsmæssige, i de forskellige egne af landet, 
for Thisted Amts vedkommende ved herredsfoged P. Winter, 
Villerup, der bl. a. meddeler, at der ikke findes skove, men en 
del heder, hvor beboerne kan bjerge lidt fladtørv og lyng. Jor
den består af sort agerland, kold og våd, leragtig eller sand
agtig og stenet efter beliggenheden. Derudover intet undtagen i 
Hvidbjerg og Odby sogne, hvor der for kort tid siden er fun
det hvidler, som 3-4 formuende med stort arbejde og bekost
ning lader opgrave til at gøde deres udmarker med. Jordens 
afgrøde består af trende slags korn: rug, byg og havre. Kun gan
ske lidt høavling, thi bårhø kan ikke avles, fordi indmarken 
bruges til kornavl, alsædjord, og på udmarkerne vokser kun 
lidt græs, hvorpå kvæg og får græsses. De få stude, der findes, 
sælges til sæde- og præstegårde, og nogle føres til Holstebro 
marked. Af får sælges ingen såsom beboerne ikke har flere, end
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de selv kan behøve, thi smitsom sygdom tager dem ofte bort. 
Svin sælges, når købere fra Ribe hidkommer, og koster da 
6-8-12 mark stykket imod rede penges betaling. Smør, ost, æg 
og flæsk bruges hjemme, kun lidt sælges til Thisted og Aalborg 
købmænd. En lispund smør koster V/z-4  mark, lidt mindre for 
flæsk. Uld forarbejdes i bøndernes egne huse til vadmel, strøm
per og nathuer. Ål fanges ved Thyholm. I andre beretninger 
fra søndersognene berettes, at der ikke fanges fisk i fjorden, 
men der har nok også på den tid været skatteproblemer -  hvor
dan skulle man ellers kunne føre tonsvis af ål fra Thyholm og 
syd på til Skanderborg, Horsens og videre sydpå på? I året 
1733 var der misvækst, og bønderne måtte slagte deres dyr 
eller sælge dem til en meget ringe pris. Folkerighed til at dyrke 
landet er her ingen mangel på, hedder det videre, men på dyg
tige. Årsag til uduelighed foregives at skyldes Landmilitsen. 
De unge øver sig mere til soldaterlevned end til at fatte flid til 
bondearbejde. N år en del af dem kommer hjem, vil de hellere 
være ved drik og dobbel end arbejde for bonden og lægge sig 
efter de rette og fornødne videnskaber til landvæsenet, ja endog 
anledige de yngre bondedrenge til det samme, så man ikke fin
de en bondesøn eller ledig hyrdedreng, som ikke skal have sin 
tobaksdåse og pibe og røgtobak, førend de kan fortjene føde 
og klæder.

Om skoleforholdene hedder det 1735: I Søndbjerg sogn og 
by er et hus, som vel kaldes et skolehus, opbygt af kirkens 
penge, hvor degnen kunne bo, siden ingen anden husværelse 
findes hos ham eller nogen slags degnebolig uden samme. Mens 
som bemeldte hus ingen slags tillæg af jord eller ejendom har, 
alene bygt på kirkens fortoft, har såvel nuværende som forrige 
degn, der med husholdning ej kunne nære sig i sådant jordløst 
hus, da degneindkomsten er så ringe, måttet leje hus bort til 
andre for, hvad de kunne, og igen fæstet hos proprietæren en 
gårdpart eller hus for at have lidet sæd og underholdning og 
føde til en ko.

Den daværende degn var Knud Hee, søn af den tidligere 
sognepræst Christen Hee og broder til den efterfølgende præ
stekone Anne Mariche Hee (gift med Erik Hvass) samt broder 
til prof. phil. og math. Kristen Hee. Ved bispevisitasen 1743
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lå Knud Hee syg af »sprinkler«. Præsten (hans svoger) erklæ
rede ved denne lejlighed at kunne være fornøjet med ham. Det 
kneb åbenbart mere med sognefolkene, der i 1747 lå i proces 
med ham og holdt deres børn borte fra skolen, men sagen blev 
dog inden årets udgang i det gode afgjort og skolen kom i skik. 
Knud Hee omtales som fattig og svarede kun halv kopskat. 
Som nævnt måtte han leje sit hus ud til andre og fæste en gård
part. Ved Erik Hvass’ død i 1743 kom enken i besiddelse af en 
mængde jordegods, og det kom også degnen til gode. Hun 
solgte en halvgård i Serup til ham, htk. 2-4-1-F /2 . Den anden 
halvgård solgte Ellen Marie Jensdatter, enke efter Lars Nielsen, 
Hvidbjergård, til degnen i 1751, samme 2 -4 -1 -P/2, købesum 
99 rdl. Han var nu i høj grad kommet til kræfter, hvilket ses 
af, da han tre år senere pantsatte gården med inventar: 5 gode 
bæster, 5 køer, 2 beslagne vogne, 2 andre vogne, 2 nye plove, 
2 nye harver og andet tilstrækkeligt gårdsredskab. 2 skikkelige 
senge med klæder, 1 bilæggerovn, 1 god chatol-dragkiste, 1 
stort blåt skab, borde, stole, tin, kobber og 1 brændevinskedel 
med alt tilbehør, som alt var ubehæftet. Desuden bygninger, 
lade og stald. Samme sted var særskilt opført et nyt rålingshus 
af 12 fag med dertil indrettet have. Gården var god i mark 
og en af de bedste i sognet med høbjerring, kær og ildebrand 
samt fiskeri. 27. 4. 1761 solgte han hele gården til Chr. Staun- 
strup, der på dette tidspunkt også havde købt Helleriis. Han 
var en af de første og store selvejerbønder sammen med Chr. 
Knudsen fra Venø, der også købte flere gårde i sognene. Menig
heden fik i 1743 det skudsmål af sognepræst Erik Hvass, at de 
flittigen hørte Guds ord og levede derefter. Også hans efter
følger Peder Wilse roser i 1754 sine tilhørere, men klagede dog 
over en del banden og sværgen samt sabattens overtædelse.

Grove forargelser fandtes ikke. Dette sidste er ikke helt i 
overensstemelse med herredsfogdens mening, idet han i 1751 
anklagede fire navngivne mænd i Odby og Uglev for ulovlig 
brændevinsbrænderi og for, at de ej alene en nat mellem søndag 
og mandag havde været forsamlet til drik og spil hos Anders 
Jensen i Uglev, men hele mandagen igennem, Gud til fortør
nelse, næsten til forargelse og kongens lov modbrydelig. Nu 
skal det siges, at brændevinsbrænderi fandt sted i ethvert hjem,
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og at også både degnen og præsten var anklaget og dømt til 
trods for, at præsten hævdede at have tilintetgjort alle redska
ber dertil, men hjemmebrygget øl og brændevin hørte dengang 
til dagens kost og vi kan forestille os, at hele familien med tje
nestefolk og eventuelt nogle naboer i vinteraftenerne sad sam
led omkring det lange bord og hyggede sig over et krus øl, mens 
den ene efter den anden fortalte spøgelseshistorier eller om 
varsler, de havde set eller oplevet. Eller måske har man siddet 
i rundkreds i stuen foran bilæggerovnen, hvor mændene har 
snoet sime af halm til kurve og løb, og kvinderne har kartet 
og spundet uld til dagligt tøj -  også vævning var meget almin
delig, ja så almindelig, at der foregik en større eksport af væ
vede varer fra Styvlbæk ved Borregaard til Aalborg. Det er 
endda omtalt, at da eksporten delvis ophørte, gik flere Aalborg- 
købmænd fallit. Inden aftenens afslutning har man antagelig 
læst et stykke af bibelen, for selv om det var rationalismens 
tidsalder, havde man stor ærbødighed for denne bog.
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Et spil femkort
Ved TORSTEN BALLE

Anders Christensen Bedsted var degn i Snedsted 1700. Magister 
Holger Sørensen Schandorph var sognepræst. »I er svar bitte og 
klejn til at være vor præst«, skal en gammel kone i Snedsted 
have sagt til ham, da han kom. »Da skal jeg blive jer voksen 
nok!« svarede mester Holger -  og det blev han. I sin lange 
præstetid førte han utallige processer, og biskop Bircherod 
måtte mange gange formane ham til, at han dog engang ville 
lade sin trættekærhed fare og leve i rolig forligelighed med folk. 
Der er ikke noget, der tyder på, at det hjalp, og det er næsten 
en selvfølge, at han ragede uklar med degnen. 1704 forlod 
Anders Bedsted derfor pludselig embedet, og præstens søn Hans 
Holgersen blev degn.

Anders Bedsted slog sig ned i Thisted, men i de få år, han var 
der, fylder hans retssager godt op i tingbøgerne, så mester Hol
ger var måske ikke alene skyld i ufreden mellem dem.

I Thisted boede toldbetjenten Niels Nielsen Visiterer, der 
som andre posekiggere var ilde lidt. N år man har læst en del 
om denne herre i tingbøgerne, er det med bange anelser, man 
ser, at Anders Bedsted eller Anders Degn, som han også kaldes, 
blev gift med hans datter 1704, men til at begynde med ser det 
ud, som det gik svært godt. Niels Visiterer gik på aftægt hos 
sin kære svigersøn, der overtog både gård og markjord, dog 
med den betingelse, at hvis den gamle ikke blev tilfreds med 
kost, forplejning og omgang, skulle han have 125 daler. De 
bange anelser melder sig igen, men foreløbig flyttede de da sam
men.

Den efterfølgende historie viser, at det somme tider gik liv
ligt til hos Anders Degns.
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Natten mellem den 10. og 11. januar 1706 noget efter midnat 
gik Mogens Knekkenborg »efter sin sædvane« en runde gennem 
den lille by. Han var konsumtionsbetjent, og den slags folk 
snusede rundt både ved dag og ved nat i håb om at gribe fo r
mastelige personer, der forsøgte at smutte ind i byen udenom 
porte og diger med varer for at undgå at betale den forhadte 
konsumtion. Det var nok lettest i mørke vinternætter.

Men det er ikke særlig morsomt at liste alene rundt i gaderne 
i bælgravende mørke, når der slet ingen uærlige folk er på 
færde, og da Mogens Knekkenborg så, at der var lys hos An
ders Degns, og han fornam, at der var folk derinde (der har 
nok været lidt spektakel), gik han derind for at få lys, varme 
og selskab.

Inde i stuen sad nogle folk fra omegnen og nogle længere 
borte fra. En kendt studepranger, Laurits Ormsen, sad ved bor
det og røg på sin pibe. Studeprangere har som regel penge, og 
den fattige betjent spurgte i tillid til sine evner og sin ædru til
stand, om Laurits Ormsen ikke havde lyst til et slag kort. Det 
havde han ikke. Han havde spillet -  og tabt -  og var lidt for
trædelig. Men lidt efter vågnede spilelysten igen i ham, og han 
sagde, at han godt ville spille, men kun ét spil femkort og kun 
om en hel daler. Det var hårdt for den fattige Mogens Knek
kenborg. Han gravede forgæves i sine lommer efter penge, og 
i sin vånde spurgte han værten, Anders Degn, om han ikke ville 
låne ham en daler og stå halvt med ham. Det ville han. Det er 
altid klogt at stå sig godt med en toldbetjent, og Anders Degn 
havde særlige grunde til det. Desuden havde studeprangeren 
nydt en del af degnens gode øl, så Mogens betjent klarede 
sig nok.

Laurits Ormsen smak en daler i bordet, og degnen lagde en 
til, og så gik spillet sin gang -  under nogen spænding, for en 
daler var en stor indsats dengang. Da de ikke havde mere end 
to kort tilbage hver, sagde Mogens sejrsikker: »Nu har jeg vun
det spil i min hånd!« og smed kortene på bordet. Det var Ruder 
Konge og »Ruder Frue«. »Tag dine kort op og spil dem et for 
et«, sagde Laurits Ormsen. Betjenten spillede kongen ud, men 
Laurits stak med Ruder Es og spillede Hjerter Es ud! Der er 
ikke noget at sige til, at betjenten blev lang i ansigtet, og hvem
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der også blev det, var Anders Degn. En hel halv daler spildt på 
den snedige studepranger. Nej det skulle blive løgn. Hurtigt 
greb han efter sin daler, men det gjorde Laurits Ormsen, der 
åbenbart var lysvågen, også. Pengene kom ind mellem kortene, 
men det blev prangeren, der fik fat i dem og stak dem i lom
men.

Mogens Knekkenborg fandt nu, at det var mest sikkert at 
luske af, og Laurits Ormsen betalte for øllet og ville også af 
sted. Det var for meget for degnen. Han satte sig hen foran 
døren, så ingen kunne komme ud. Måske ville han provokere 
prangeren til et angreb, så han kunne beskylde ham for at have 
øvet vold imod ham i hans eget hus. Det var nemlig et af hans 
glansnumre. Men Laurits var klog. Han blev roligt siddende. 
Noget efter blev Anders Degn forståeligt nok ked af at sidde 
der, og han prøvede at få en af de andre i stuen til at afløse sig. 
Det ville manden ikke. Han skulle ikke blandes ind i noget.

Hen imod morgenstunden ville gæsterne gå til froprædiken. 
Laurits Ormsen sagde, at han ville med, men Anders Degn for
bød ham at gå. For at undgå håndgribeligheder satte prangeren 
sig igen uden at foretage sig noget, til det blev hen på mor
genen, og degnen indså det umulige i at blive ved at holde ham 
i arrest. Så måtte han lade ham gå med den vundne daler, men 
gram i hu var han. Hans nederlag nagede ham, og næste ting
dag mødte han for byretten og anklagede Laurits Ormsen for 
at have fravendt ham en daler på utilbørlig måde og for anden 
ulovlig medfart.

Som en erfaren tingstud havde han sikkert vurderet sine 
chancer for at vinde en retssag og mente, at han havde gode 
kort på hånden. Han kunne føre betjenten som vidne, og han 
ville nok være medgørlig, da han jo skyldte degnen en halv 
daler. Og så kunne han, som han plejede, lade sin svigerfader 
og sin kone vidne, mens Laurits Ormsen nok ville have ondt 
ved at skaffe sig vidner. To mænd havde ganske vist fulgt spil
let opmærksomt, men den ene boede i Gærup og den anden i 
Mollerup på Mors, og det var tvivlsomt, om de ville ulejlige 
sig så langt som til Thisted bare for at vidne om så ringe en 
sag, i hvert fald da morsingboen, og to vidner måtte Laurits 
Ormsen jo have. Måske vidste han endda ikke, hvem det var.
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Så mødte han og hans vidner da for retten, men Laurits Orm
sen, der nok var en anset mand, begærede opsættelse. Det ville 
jo tage nogen tid at få hans vidner frem, da de var udenbys 
folk og skulle have langt varsel. Dommeren, Iver Pedersen, 
bevilgede straks opsættelsen, og det lykkedes Laurits Ormsen 
at få sine vidner opspurgt og stævnet. De mødte begge to og 
fortalte hver for sig, hvad de havde set og hørt, så det var ikke 
til at komme udenom, at Mogens Betjent havde tabt spillet, og 
at Anders Degn havde holdt prangeren i ulovlig arrest.

Dommeren, tinghørerne og andre godtfolk, der var kommet 
til ting, har nok moret sig godt, og dommeren var ikke i tvivl 
om, hvad han skulle dømme. Dommen lød på, at Laurits Orm
sen ikke efter de aflagte vidnesbyrd havde gjort noget ulovligt, 
men ærligt og redeligt vundet daleren i kortspil, og da Anders 
Bedsted frivilligt havde sat sin daler på eventyr, måtte han 
bære tabet og betale sagens omkostninger.

Denne sag var kun et bagatel, der -  som biskoppen skrev om 
en af magister Holgers sager -  fast ikke var værd at påtale, 
men Anders Bedsted blev ikke klog af skade og gjorde sig efter
hånden ved sine mange processer så ildeset, at han måtte for
trække. Han solgte gården og lejede sig foreløbig ind i Thisted 
Bisgård, men kom straks i strid med ejeren, Knud Pedersen 
Riber, den forrige amtmands fuldmægtig, og med konsum
tionsvæsenet, fordi han ikke kunne gøre rede for, hvordan han 
havde fået alt det kød og flæsk, han flyttede med, og som der 
ikke var betalt konsumtion af.

Det blev hans sidste processer i Thisted. 12. januar 1708 
skrev biskop Bircherod i sin dagbog: »Blev Anders Christensen, 
som for mere end tre år siden formedelst sin udstand med mag. 
Holger Schandorph havde kvitteret Snedsted degnekald, anta
get og beskikket af mig til at være degn i Øster og Vester Assels 
på Mors«.
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Landlige løjer
Af KRISTEN BISGÄRD KJELDGÄRD

Kristen Bisgård Kjcldgård (f. Gudnæsstrand 1885, d. Kjelle- 
rup 1951) var lærer i Klitmøller 1914-16, derefter i Hurup 
1916-22 og endelig i Kjellerup 1922-51.
Den efterfølgende beretning, om en »stærk mand«s besøg 
hos Kræn Svålgård er nedskrevet omkring 1940. Det er ikke 
oplyst, hvor og hvornår besøget hos Kræn Svålgård fandt 
sted.

Et puds
I gamle dage var det skik i Thy -  og måske også andre steder -  
at man i vintertiden, da der var lidt at bestille på gårdene, gik 
rundt og prøvede kræfter med hinanden. Man »trak krog« 
og brødes, og mange er de stole og borde, der efter striden lå 
med brækkede ben. Og ske kunne det jo også, at deltagerne tog 
så hårdt på hinanden, at det gav både værk- og benbrud.

Men dysterne var godmodige. Man måtte ikke blive vred, 
og bagefter drak man gammeløl og kaffepunche, og denne del 
af »stærk mand«s besøg tog gerne natten med.

Sådan også hos Kræn Svålgård, der havde fået besøg af en 
flere mil derfra boende stærk mand. Kræn Svålgård havde 
været den stærkeste i brydningen, men ved ølkruset stod den 
anden sig.

Om morgenen var Kræn Svålgårds gæst uden at trække frisk 
luft og stod i gårdsledet, da en fattig husmand kom hen imod 
ham.

»Æ de æ mand?« spurgte husmanden forsigtigt.
-  Jow, det var det da.
-  »Kan æ ett fo let halm te strøels ve dæ?«
Kræn Svålgårds gæst grundede lidt, og fandt snart ud af, 

at nu kunne han spille sin vært et puds. -  »Jow, vi skal ha’ tæk
ket æ låd om, sagde han, og no ka do rees æ stig og begynd og 
ryd ner fræ ovenå, så mo do ta lisså møj, do kan bær!« Så gik 
han ind og fortsatte underholdningen af den noget søvnige 
vært, idet han gennem vinduet holdt øje med husmanden.
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Da husmanden var kommet op på tagrygningen og var godt 
i gang med at rive halmen ned, siger gæsten løst henkastet: 
»Do ska’ nok ha’ tækket di hus om«.

-  Nej, gu ska æ ett, kommer det lidt fornærmet fra Kræn 
Svålgård.

-  »Ja, da er der jæn ve og ryd’ å æ låd, så wel do wal osse 
ha’ tækket ijæn«.

Nu blev Kræn Svålgård vågen, og da han fik syn for. sagen, 
kan det nok være han kom ud. Et ocean af trusler og forban
delser væltede op om den stakkels intetanende husmand, der 
priste sin lykke, at han sad så højt oppe -  hvad der jo i virke
ligheden var hans ulykke.

Først da anstifteren af spøgen havde moret sig tilstrække
ligt, kom han til og fik befriet stakkelen, så han uden livsfare 
kunne komme ned på jorden igen. Forsoningen fejredes der
efter ved et par ekstra kaffepunche, og med genrejst livshåb 
forlod husmanden gården med et vældigt bundt halm på nak
ken. Og med ikke mindre tilfredshed drog gæsten hjem efter sit 
vellykkede besøg -  han havde pudset Kræn Svålgård.
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Briggen »Mathilde« af Thisted
Af ROBERT SVALGAARD

To Thisted-borgere var i foråret 1869 i Lybæk for at købe skib. 
Det var skibsfører Christen Andersen og havnefoged J. P. Kløv
borg. Afgørelsen faldt på briggen »Mathilde«, der var bygget 
i Lybæk i året 1847 af skibsbygmester Jacob Albrecht Meyer 
og målte 847* lybske læster. Briggens oprindelige navn var 
»Johannes Julius«. Navneskiftet til »Mathilde« er sket omkring 
1852. Handelen om skibet blev indgået med et partrederi, hvor 
majoriteten lå hos købmand Gottfried Heinrich Georg Geslien. 
Prisen blev aftalt til 9.500 Mark Lübeck-Courant. Straks efter 
købet henvendte skibsfører Andersen sig til den danske konsul 
i Lybæk for at bringe formaliteterne med hensyn til skibets 
overgang til dansk flag i orden. Det blev herved oplyst, at der 
ingen købekontrakt var oprettet mellem parterne, hvorfor ho
vedrederen -  førnævnte Geslien -  på konsulens kontor bekræf
tede købesummens størrelse.

Den første forudsætning for overgang til det danske skibs
register var toldberigtigelsen af skibet. Tolden, 3 pct. af købe
summen, blev indbetalt til konsulatet med 152 rigsdaler og 48 
skilling. Efter at Andersen og Kløvborg havde dokumenteret 
deres ret til at kræve skibet indregistreret under dansk flag, og 
efter at skibets udslettelse i Lybæks skibsregister var blevet 
dokumenteret, udstedte den danske konsul, Charles Petit, den 
24. marts 1869 et interims-certifikat for briggen »Mathilde« af 
Thisted, ført af skibsfører Christen Andersen. Skibets tonnage 
var af konsulen blevet beregnet til ca. 140 tons. Dette midler
tidige certifikat gav skibet ret til fart under dansk flag i 24 må
neder, men faldt væk forinden ved første anløb af dansk havn. 
Briggen var imidlertid i dansk havn, København, i december 
1869, men opnåede dispensation for certifikatets ugyldiggørelse, 
idet dette opretholdt gyldigheden til 1870. I april måned 1870

80



under skibets henliggen i Helsingør skete da den endelige regi
strering under dansk flag, ved hvilken briggen fik tildelt ken- 
dings-signal-bogstaverne N  D J K.

Af skibsregistret fremgår oplysningerne om skibet, hvoraf 
skal nævnes:

Kendingslængde 82,5 fod, kendingsbredde 19,9 fod, ken
dingsdybde 10,8 fod. Skibet havde 1 dæk, 2 master, agterskibet 
havde fladt spejl og forskibet havde gallion med kvindelig hel
figur. Briggen var bygget på kravel af eg med fuldstændig 
inderklædning. Det ses som nævnt, at skibet havde gallionsfigur. 
Måske hænger den i dag på et søfartsmuseum?

Ved skibets endelige registrering blev det oplyst, at en del 
af skibsparterne havde skiftet ejer. Ved købet i Lybæk var for
holdet nemlig det, at Kløvborg ejere 17/20 andele i skibet, me
dens skibsfører Christen Andersen ejede de 3/20. Det må 
imidlertid have været en forudsætning, at briggen skulle overgå 
til et partrederi med en bredere tilslutning end de 2 mænd. I 
juni måned 1869 afhændede havnefoged J. P. Kløvborg 15/20 
i briggen ved udstedelsen af en række skibsskøder til følgende:

Købmand N. P. Hilligsøe, Thisted . . . .  1/20 300 rigsdaler
-  J. J. Wagner, Thisted ........... 2/20 600 -
-  L. P. Lamberth, Thisted . . . .  2/20 600 -
-  C. Heskjær, T h is ted ...............  1/20 300 -
-  C. F. C. Kjærsgaard, Thisted. 1/20 300 -
-  P. L. Westergaard, Thisted . . 1/20 300 -

Agent P. C. Hundahl, T h is te d .....  1/20 300 -
Konsul J. C. Jørgensen, T h is te d ...........  1/20 300 -
Proprietær Schibby, L and ly st.........  2/20 600 -
Gårdejer Johannes Madsen, Hunstrup . . 1/20 300 -

-  N. Chr. Clemmensen, Korsø . . 1/20 300 -
Johs. Madsen Hamborg, Fårtoft 1/20 300

Den sidst anførte 1/20 part blev imidlertid kort efter videre- 
solgt til købmand L. P. Lamberth for 300 rigsdaler. Partrede
riet var nu etableret og købmand P. L. Westergaard valgtes 
som bestyrende reder.
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Medens disse handeler med skibsparter fandt sted, var brig
gen i fart, men der foreligger desværre ikke mange oplysninger 
om dens sejlads i årene 1869 til 1873. I et skøde vedrørende 
skibsparter nævnes det, at »Mathilde« den 24. 12. 1872 lå i 
Cardiff. For de følgende år har Thisted Amts Avis bragt en del 
omtale af briggens rejser, der spredt som nyhederne er bragt, 
skal hengives i det følgende:

I 1874 nævnes i marts måned, at skibet er i Harwich. I sep
tember anføres, at »Mathilde« er ankommet til Newcastle fra 
Gøteborg efter en stormfuld overfart. Den følgende måned er 
briggen i Frederikshavn på rejse til København. Den sidste del 
af denne rejse må have været i hårdt vejr, for telegrammet 
bringer nyheden, idet det anføres: »efter en frygtelig rejse 
ankommet til Tuborg havn«. Der var også i disse dage en kraf
tig storm over Kattegat med oversvømmelser mange steder. 
For året 1875 anfører aviserne bl. a. følgende positioner for 
briggen »Mathilde«: Newcastle, Vejle, Nyvik, Gøteborg (ha
vari), Grangemouth og Århus. I 1876 nævnes videre: London, 
Newcastle, Horsens (havari), og for 1877 og 1878 foreligger 
ingen oplysninger om skibets fart. For årene 1879 til 1882 er 
oplysningerne mere fyldige og viser, at skibet har været på føl
gende pladser: Hull, København, Åbo, Southampton, Horsens 
Frederikshavn, Arendal, London, Flensburg, Windau, Finland, 
Nikolaistad, Kotka, Greenhuthe, Helsingborg, Louvain (Bel
gien), Antwerpen, Danzig, Newcastle, Varberg, Århus, Tim- 
mernabben, West Hartlepool, Vordingborg samt Söderköping.

Disse destinationer peger på, at briggen -  uden tilsyneladende 
nogen sinde at have anløbet Thisted -  har været beskæftiget i 
Nord- og Østersøfart med laster bestående af korn, trælast, 
kul, koks m. v. Måske har skibet i de første år været i over
søisk fart, men det foreligger der intet om gennem avisens be
retninger. Skal dette forskes, må det ske gennem de af dan
ske konsulater til udenrigsministeriet indsendte beretninger 
om danske skibes fart på de respektive udenlandske havne.

Hvis vi for en tid igen vender os mod rederiet i Thisted, 
vil man se, at der igen er blevet handlet med parter i »Mathil
de«. Disse bevægelser fremgår af følgende:
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1871 Købmand J. J. Wagner sælger 2/20 andele til købmand 
P. L. Westergaard for 600 rigsdaler.
Proprietær M. Schibby sælger 2/20 andele til jernstøber 
W. Bonne, Thisted, for 600 rigsdaler.

1872 Købmand C. F. C. Kjærsgaard sælger 1/40 andele til 
skibsreder C. F. A. Ballhausen, Thisted, for 150 rigsdaler.

1873 Købmand C. F. C. Kjærsgaard sælger 1/40 andele for 
150 rigsdaler til Ballhausen.
Købmand P. L. Westergaard sælger 2/20 andele til Ball- 
hausen for 650 rigsdaler.

1874 Konsul J. C. Jørgensen sælger 1/20 andel til købmand 
P. L. Westergaard for 300 rigsdaler.

C. F. A. Ballhausen, der oprindelig var slagtermester i Thi
sted, var født i Hannover. Senere blev han gæstgiver i byen, 
men er også blevet tituleret som skibsreder, idet han havde par
ter i andre Thisted-skibe: Briggen »Industrie«, barken »Katha
rine«, skonnerten »Christian«, skonnerten »Helene« og briggen 
»William & Jane«. Disse investeringer peger på, at man ikke 
gik forgæves til ham, når der skulle rejses penge til køb af skibe 
til Thisted-flåden.

I 1879 overgik briggen til et nystartet aktieselskab: »Briggen 
Mathildes Rederi«, og nu kommer en ny personkreds ind i bil
ledet: lærer Helles, fabrikant (tidl. skibsfører) C. W. Nielsen, 
Dragsbæk, og sagfører Oluf Lykke. Lærer Helles blev valgt til 
regnskabsfører og korresponderende reder, men i august 1883 
solgte han sin aktie til skibets fører, C. Andersen, og fratrådte 
tillidsposterne i aktieselskabet. Det fremgår af skrivelsen fra 
Helles til skibsregistreringsmyndighederne, at han har afleveret 
regnskabet til købmand Kjærsgaard. På dette tidspunkt må der 
have været visse problemer med hensyn til valg af bestyrelse, 
idet Kjærsgaard anmoder skibsregistreringsmyndighederne om 
udsættelse med hensyn til den lovbefalede anmeldelse, hvilket 
imidlertid bliver afslået. Det er omkring dette tidspunkt, at 
sagfører Oluf Lykke kommer ind i billedet.

Imidlertid var det først i 1880’erne ikke de bedste år for 
sejlskibene, og muligvis under indtryk heraf overvejede man 
at afhænde briggen. Den 3. januar 1883 ankom »Mathilde«, der
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stadig førtes af skibsfører Christen Andersen, til Odense med 
en ladning kul fra Newcastle, og blev efter endt udlosning op
lagt indtil videre. Da vinteren var ovre kom den i fart igen, 
men allerede i februar 1884 blev »Mathilde« slettet af det dan
ske skibsregister som solgt til udlandet, og et Thisted-rederi var 
ophørt med at eksistere.

Kilde:
1. Skibets akter i arkivet på Thisted Distriktstoldkammer.
2. Thisted Amtsavis, div. årgange.
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Matrikulsnummer 11a og lib
A f en Âggerejendoms historie.

Af KR. MADSEN

Hvis man i gamle dokumenter, skøder el. 1. søger oplysninger 
om Agger sogn, støder man gang på gang på, at en mand be
nævnes enten fisker eller også husmand og fisker. N år det sid
ste er tilfældet, kan man som regel være sikker på, at han ved 
siden af sit fiskeri også har et landbrug. -  Vi har her et minde 
om den tid, da Agger, oprindelig Øster Agger, var et af sog
nets otte landsbyer med god agerjord. De andre syv var nord
på Vester Agger, hvoraf der endnu er et par huse tilbage, Søn
der Aalum og Nørre Aalum, hvorfra der endnu findes huse, 
som blev flyttet til Øster Agger. Og syd på var der Bollum, 
Nabe, Toft og Røn. Alt dette er for største delen lagt øde af 
havest gennembrud og sandflugten. Tilbage er kun Øster Agger, 
det nuværende Agger, og Røn, det nuværende Thyborøn.

En af mine tipoldefædre på fædrenes side, Christen Madsen, 
boede i Øster Agger for omkring ved to hundrede år siden. 
Hans data kender jeg ikke, men han var antagelig både hus
mand og fisker, da han ejede matrikulsnumrene 11a og 11b al 
Øster Agger by.

Fra 1805 har jeg liggende et lånedokument, hvorefter hans 
søn, min tipoldefar, Therkild Christensen i Øster Agger, til 
brug ved overtagelsen af sit fødested optager et lån i »Hans 
Majestæts Kongens Kasse« på 110 Rdl. -  Therkild Christensen 
var født i Øster Agger i 174 og døde 8. oktober 1838. Han var 
gift med Karen Nielsdatter, hvis far, altså en anden af mine 
tiptipoldefædre, var Niels Josephsen af Øster Agger, født i 
1731. I kirkebogen benævnes han »Broemand«, en titel, jeg 
ingen forklaring har på. Er der mon andre, der har det?

Vi får i dokumentet at vide, at ejendommen er tillagt »Hart-
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korn, Agre og Eng -  3 Skp. 1 15/34 Alb.« og desuden »den mig 
af Gade-Grønningerne og Klitterne -  (altså fællesjorden Kr. M.) 
tillagte anpart«.

Her følger så gældsbrevets tekst:

Jeg underskrevne 
Therkild Christensen

Der har tilkiøht mig mit Fødested i Agger Sogn i Thisted Amt, tilstaaer 
herved og vitterliggiør Giæld skyldig at være til Hans Majestæts Kasse den 
Sum: 110 Rdl. -  skriver eet Hundrede og Tie Rigsdaler Dansk Courant, 
som ifølge Kongelig allernaadigst Resolution af 23de Augustii d. Aa. er 
lånt og forstrakt mig af bemeldte Kasse til Kiøbesummens Betaling for 
Stedet. Thi forpligter jeg herved mig og mine Arvinger, een for alle og 
alle eller nogle for een, til at forrente og successive at tilbagebetale denne 
Kapital i en Tid af 41 Aar ved aarligen af Kapitalens oprindelige Beløb 
at svare Kapital-Af drag og Renter 3, siger fem Procento, hvoraf 4 Procento 
af den hver Gang skyldige Kapital regnes som Rente og det overskydende 
tages til Afdrag paa Kapitalen selv.

Og hvilken aarlig Betaling i Thisted Amtsstue til hvert Aars Snapstings
termin, første Gang til Snapstingsterminen 1806 for den forfaldsmassige 
Tid, og siden til hvert paafølgende Snapstingstermin, hver Gang for et helt 
Aar. -  Dog saaledes at det stedse skal staae mig frit for med et større 
Afdrag, hvis jeg skulle se mig i Stand til at udrede samme, at afbetale 
denne min Giald paa kortere Tid end de bestemte 41 Aar, naar jeg i For
vejen meddeler saadant for den Kongelig Finantz-Kasse Direction.

Paa det at den Kongelige Kasse imidlertid for den mig saaledes laante 
Kapital med paaløbende Renter kan vare fuldkommen betrygget, pantsæt
ter jeg bemeldte Kasse herved med første Prioritets- og Panterettighed det 
mig efter Skiøde af 16de Junii 1803, som er last og protocolleret under 
Retten den 6te Martz 1806, ejendommeligen tilhørende og i Øster Agger 
Bye -  Agger Sogn, Thisted Amt, beliggende Sted med alle til- og underlig
gende af Fællesskabet udskiftede Jorder, bestaaende af Hartkorn, Agre og 
Eng -  3 Skp. 1 13/34 Alb., og desuden den mig af Gade-Grønningerne og 
Klitterne tildelte Anpart, samt Stedets Bygninger tilligemed dets nuværende 
og tilkommende Besætning og Inventarium og alle andre Rettigheder, som 
mig med dette Sted tilhører, samt hvad jeg allerede nu ejer, eller herefter 
ejende vorde af Indbo, Effekter, Baade og Fiskeredskaber, intet af hvad 
Havn nævnes kan i nogen Maade undtagen.

Skulde jeg imidlertid til nogen Termin udeblive med den til Afdragets 
og Renternes Afholdelse allernaadigst fastsatte eller siden af mig vedtagne 
aarlige Betalingers prompte Erlæggelse i Thisted Amtsstue eller skulde jeg 
efterlade forsvarlig at vedligeholde Panterne, skal i hvert af disse Tilfælde 
den fulde mig laante Kapital eller hvad deraf til saadan Tid maatte restere 
straks og uden forudgaaende Opsigelse være forfalden til Betaling, og den 
Kongelige Finantz-Kasse Direction paa den Kongelige Kasses Vegne, være
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berettiget til efter forudgaaende lovlig Omgang for bele Giælden at tage 
skadesløs Betaling i Pantet, eller og ved Udpantning paa samme maade 
som for Kongelige Skatter at lade Afdraget og Renterne inddrive hos mig.

Dette til Bekræftelse haver jeg denne Pante-Obligation, -  som tiden at 
dertil gives mig noget Varsel kan paa min Bekostning til Tinge læses og 
protocolleres, egenhændig underskrevet og forseglet i Overværelse af under
tegnede 2de Vitterlighedsvidner.

Øster Agger Bye i Agger Sogn den 14de December 1806.

Therkild Christensen.
Til Vitterlighed:
Pogh. Thøger Laug.

Derefter følger i dokumentet en lang række af øvrighedens 
påtegninger, bl. a. tinglæsningen og en oversigt over den årlige 
ydelse på snapstingsterminerne. Ligeledes er der en påtegning 
om restgældens størrelse, omregnet i den nye mønt, rigsbank
daleren, som man fik ved den nyordning af landets pengevæsen, 
der kom efter statsbankerotten i 1813.

Den sidste påtegning lyder således:

Da den efter nærværende Panteforskrivning Kapital 89 Rbd. 82ll* Ski. 
Sølv, skriver Firsindstyve og ni Rigsbankdaler 821!z Ski. Sølv, ved aller
højest Resolution af 26de f. M. er eftergivet tilligemed deraf tilbagestaa- 
ende Renter, saa kan denne Forskrivning for Retten aflæses og i Pante- 
protocollen udslettes, dog uden Udgift for den Kongelige Kasse.

Direktionen for Statsgiælden og den synkende (?) Fond, 
den 23. November 1839.

(Herunder syv ulæselige underskrifter).

Hermed er så denne gæld ude af verden, og det har sikkert 
været en stor lettelse for de pågældende.

En af mine tiptipoldefædre på mødrene side var Joseph Niel
sen i Vester Agger. En datter af ham, Ane Josephsdatter, blev i 
1812 gift med Christen Christensen Grøn i Øster Agger, som 
var født i 1761 og døde i 1831. Disse mine tipoldeforældre fik 
i 1813 en datter, Karen Marie Christensdatter.
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Mads Iversen i Øster Agger og Voldborg Christensdatter, 
hun født i 1793 og død i 1836, der var et andet par af mine 
tipoldeforældre, havde en søn, Iver Madsen, der angives at 
være født i 1809. Hvis dette årstal er rigtigt, har hans mor kun 
været 16 år gammel, da han kom til verden, men der kan mu
ligvis foreligge en fejlskrivning i kirkebogen.

Iver Madsen blev gift to gange, første gang med en datter 
af mine førnævnte tipoldeforældre, Therkild Christensen og 
Karen Nielsdatter, og i 1835 overdrager Therkild Christensen 
sin ejendom til svigersønen Iver Madsen, og overdragelsesdo
kumentet, der tillige er aftægtskontrakt, lydes således:

Underskrevne Thercild Christensen, Selvejerhusmand boende i Øster- 
agger Bye, Agger Sogn gjøre vitterligt at have solgt og afhændet ligesom 
jeg herved uden foregaande retslig Kjøbekontrakt sælger, skjøder og 
med fuldkommen Ejendomsret for sig og sine Arvinger til min Svigersøn
Iver Madsen............ og hans Arvinger det mig efter lovlig tinglæst Skjøde
af 16de Junii 1805 tilhørende Huus i Østcragger Bye og paastaaende i 
Brandkassen assurerede Bygninger og underliggende Ejendomme 3 Fdk.
1 15134 Alb. i Vestervig Klosters frie Hovedgaardstaxt, med indbjerget 
Avl samt det i Huuset værende og mulig tilhørende Besætning, Boehave og 
Fiskeredskaber, intet i nævnelig Maade undtagen for Kjøbesum 100 Rbd. = 
skriver eet Hundrede Rigsbankdaler Sølv paa følgende Vilkaar:

1. a t  han forsørger mig og min Hustru Karen Hielsdatter vores Levetid 
med fornøden Huusværelse, Føde, Klæde, Lys, Varme og i Skrøbeligheds 
eller Sygdoms Tilfælde med behøvende Pleie og Opvartning, men skulde 
vi imod Forventning ei finde os tilfredse med at boe i Værelse hos ham 
og Familie og spise ved hans Bord, da forbindes han til foruden fornøden 
Huusværelse med Seng og Kakkelovn, samt fornøden Ildebrand, at levere 
os aarligt: 1 Td. Rug, 2 Td. Byg og 1 Td. Malt godt forsvarligt Kom og 
Maal, som ydes qvartaliter med 1!i Deel. 4 Pund Smør, 4 Oste hver Som
mer, 8 Potter Tran, 1 Lispund Kjød, 1 Otting Sild og 4 Torsk hver Efteraar,
2 Læs Hedetørv og 2 Læs Mosetørv, frit gravet, røglet og hjemført i rette 
Bjergingstid, for os føde et Faar om Vinteren og græsse samme med Yngel 
om Sommeren, og endelig daglig levere os en Potte sød Mælk eller i Mangel 
heraf ligesaameget godt Øll.

2. Vores Brod besørger han os bagt, vores Øll brygget ved sit eget Ilde
brand, og vores Korn besørger han os frit til og fra Mølle, og vi forbeholde 
os frie Adgang til Huusets Brønd og Kjedel i Grube.

3. Skulde vi som meldt finde os nødsagede til at holde vores egen Hus
holdning, da forbeholde vi at udtage af Boets Boehave til Brug vores Lin
tøj, hvad vi nødvendig maatte behøve, hvilket alt ved vores Død skal til
høre Kjøberen og Arvinger eller Huusets paa den Tid værende Ejer imod 
at han eller de bekoster os anstændig og hæderlig Begravelse.
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Narvarende A ftagt som efter Nutids Priser anslaas til aarlig Vardi 16 
Rbd. som 5 Gange sammenlagt er 80 Rbd. Dertil kommer Begravelsesom
kostninger 20 Rbd. som tillagt Kjøbesum 100 Rbd. bliver ialt 200 Rbd.

Skriver To Hundrede Rigsbankdaler Sølv, skal, saalangc jeg og nulevende 
Hustru lever, hafte paa det herved solgte Huus og Ejendomme med 2den 
Prioritets Panteret nastefter 100 Rbd. -  til hvilken Ende dette Dokument 
bedes tinglast tillige som Aftagtskontrakt.

Og da Kjøberen nu ved at indføre min til den Kongelige Kasse nuva
rende Prioritetsgjald har tilfredsstillende fyldestgjort og betalt mig Kjøbe- 
summen, og han iøvrigt har forbundet sig, hvilket han ogsaa herved for
bindes til, at opfylde de ham efter foranførte paalagte F or pligteiser, saa 
skal fornavnte Huus med Ejendomme, A vl og Besatning som meldt her
efter tilhøre ham og Arvinger med samme Ret og Rettigheder, Byrder og 
Forpligtelser som jeg hidtil har ejet samme efter forberørte Skjøde, alt 
mod at han betaler alle paa den solgte Ejendom nustaaende eller herefter 
paabydendc Kongelige Skatter og andre samme vedkommende Afgifter, 
Forpligtelser til Nationalbanken herunder indbefattet. -  For Vejhjemmel 
indestaaer jeg efter Loven. -

Til Bekräftelse under mit Navn og Segl i Vidners Overvarelse.

Østeragger den 5te Martz 1835.
Thercild Christensen 

med ført Pen.
Til Vitterlighed:
A. C. Kirkegaard. Christen Madsen.

Fremlagt og last under Hassing-Refs Herreders Ret, Torsdagen den 4dc 
Febr. 1836 og protocolleret Folio 383 og 84. -  Salgeren har mod Obliga
tion 14de December 1805 pantsat de herved solgte Ejendomme mod 1ste 
Prioritet til den Kongelige Kasse for 110 Rdl. omskrevne til 102 Rbd. 66 
Ski. Sølv. Dette bliver som overensstemmende med førmeldte Herreders 
Skjøde- og Pantebøger attesteret.

Fischer.

A t der om den i vedhaftede Skjøde mellem os to underskrevne stedfun
den Handel ikke har varet oprettet skriftlig Kjøbekontrakt, det kan vi om 
forlanges med Eed bekrafte.

Salger: Kjøber:
Thercild Christensen Ivar Madsen,
med ført Pen.

Narvarende Kontrakt af Vardi 100 Rbd. begjares udslettet i H. t. ved
lagte Dødsattest.

Bay.

Dermed var altså ejendommen matr. nr. 11a og 11b gået
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over fra min fædrene slægt til min mødrene slægt, men som vi 
senere skal se, vendte den tilbage, hvor den kom fra.

Da Therkild Christensen i det ovenfor anførte dokument be
nævner Iver Madsen som sin svigersøn, kan man vel med føje 
gå ud fra, at Iver Madsen endnu på dette tidspunkt er gift med 
hans datter. Er dette tilfældet, må hun være død ret snart der
efter, for i 1836, altså året efter overtagelsen af svigerfaderens 
ejendom, indgår han et nyt ægteskab med førnævnte Karen 
Marie Christensdatter, og disse to blev mine oldeforældre.

I dette ægteskab fødtes der 7 børn, 4 drenge: Terkild, Chri
sten, Mads og Christen. Den sidste Christen var ikke år gam
mel, da hans far døde i 1851, og må være død meget ung, da 
hans navn ikke figurerer i de ældste dokumenter. -  Der var tre 
piger: Ane Marie, Karen og Ane. Karen havde en trang skæbne. 
Hun var åndssvag og krøbling, og jeg har mange gange hørt 
hende omtale som »æ ståkel«. Hun lå til sengs det meste af sin 
levetid.

Min oldefar Iver Madsen døde den 26. februar 1851, men 
allerede den 16. september samme år giftede min oldemor sig 
med Jens Nielsen, kaldet Jens Maae, fra Sønder Aalum. Han 
var langt yngre end hende, kun godt tyve år gammel. -  Et så
dant -  og vi er tilbøjelig til at sige ulige og hurtigt ægteskab -  
var på den tid ikke noget særsyn. Det var næsten en nødven
dighed. Min oldemor stod efter oldefars død tilbage med 7 
umyndige børn, hvoraf det ældste kun var 14 år. Desuden havde 
hun efter Aggerforhold et ret stort landbrug med 3 køer og 
mange får. Endvidere havde hun en bådpart, som skulle passes. 
Det var med den tids sociale forhold simpelthen nødvendigt at 
få en mand i huset. Retfærdigvis må det vel nævnes, at det nok 
også har spillet en rolle for Jens Maae, at han nu blev selv
stændig som ejer af et landbrug og en bådpart.

Ved Iver Madsens død og hans enkes giftermål skulle der 
jo skiftes bo, da børnene var umyndige, og her følger nu ordly
den af skiftedokumentet:
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Skiftebrev efter Huusmand Iver Madsen i Østeragger.
Aar 1851 den 6te September blev forestaaende Skifte foretaget paa Her- 

redscontoret i Oxenbøl (d. v. s. Vestervig Kr. M.) i Skifteforvalterens Fra
værelse paa Veisyn af hans konstituerede Fuldmægtig Füchsen i Overværelse 
af Skib sted og Lauritsen.

Enken Karen Marie Christensdatter mødte ved sin Laugværgc Huus
mand Søren Christensen af Vesteragger og bemærkede, at hun har hensid- 
det i uskiftet Boe efter hendes den 26de Februar d. Aa. afdøde Mand 
efter meddelt Bevilling, og at den afdøde efterlader sig følgende med 
hende avlede Børn, nemlig: 1. en Søn Ferkild Iversen 13 Aar. 2. en Do. 
Christen 9 Aar. 3. en Do. Mads 6 Aar. 4. en Do Christen Vi Aar. 5. en 
Datter Ane Marie 14 Aar. 6. en Do. Karen 11 Aar. og 7. en Do. Ane 3 Aar.

Som Formynder for disse Børn mødte Huusmand Laust Marcussen af 
Østeragger.

Laugværgen opgav og vurderede Boets Ejendele saaledes:

A. Indtægt.
1. Stedet med tilliggende Jorder af Hartkorn 1 Skp. 1 Fdk. 150 Rdl.

25 Rdl.
175 Rdl.

2. Besætning, Ind- og udboe
Summa Indtægt

Mod denne Vurdering havde Formynderen intet at 
ham bekjendt, at Boets Forfatning er yderst daarlig.

erindre, da det er

B. Udgift.
1. Gjæld til Kjøbmand Nielsen 30 Rdl. -  Mrk. -  Ski.
2. Gjæld til Kjøbmand Filsted 31 Rdl. 1 Mrk. 4 Ski.
3. Gjæld til Villads Christensen 12 Rdl. -  Mrk. -  Ski.
4. Gjæld til Joseph Christensen 7 Rdl. -  Mrk. -  Ski.
5. Gjæld til Niels Johansen i Ydby 6 Rdl. 4 Mrk. -  Ski.
6. Gjæld til Fhøger Kjærgaard 3 Rdl. 2 Mrk. -  Ski.
7. Den afdødes Begravelse 16 Rdl. -  Mrk. -  Ski.
8. Enkens Begravelse 16 Rdl. -  Mrk. -  Ski.

Summa Udgift 122 Rdl. 1 Mrk. 4 Ski.
naar herfra afdrages Indtægter 175 Rdl. -  Mrk. -  Ski.

Bliver igjen 42 Rdl. 4 Mrk. 12 Ski.

Heri afgaar endvidere Skifteretsomkostninger 6 Rdl. 1 Mrk. 15 Ski.
Beholdningen bliver 
der fordeles saaledes:

36 Rdl. 2 Mrk. 13 Ski.

1. Enken Karen Marie Christensdatter faaer Halvdelen som hendes
Bocslod 18 Rdl. 1 Mrk. 6'li Ski.

Den anden Halvdel tilfalder den afdødes Arvinger således: 
Enken Karen Marie Christendatter, Sønnen
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Terkild Iversen, Christen Iversen,
Mads Iversen og Christen Iversen (hver) 2 Rdl.

Datteren Ane Marie, Karen og Ane, (hver) I Rdl. 
således udkommer Beholdning 36 Rdl.

4 Mrk. 134/is Ski. 
2 Mrk. 617/se Ski. 
2 Mrk. 13 Ski.

Formynderen fandt intet mod den anmeldte Gjald at erindre. -  De de 
umyndige Arvinger tillagte Arvelodder blive af Formynderen at anvende 
til deres Fornødenheder og vilde han indtil videre betroe Enken disse uden 
videre Sikkerhed. -  De Vedkommende fandt intet mod Skiftebehandlingen 
at erindre og vilde de indestaae Skifteretten for alt Ansvar hvis der maatte 
vaagne mere Gjald paa Boet end anførte. -  Boet blev derpaa extraderet 
Enken til fri Raadighed og Skiftet sluttet.

Füchsen Søren Christensen Laust Marcussen
fm. P. Lauritsen Skibsted

Fil Bekräftelse under Haand og Embedsscgl.

I Herredsfogdens Fravar 
Füchsen 

fm.

Gebyhret betalt og beregnet under Skiftet.
Last under Hasing-Refs Herreders Ret Onsdagen den 24. April 1862 og 

derefter protocolleret.
Attest. Iver Madsen staaer indtegnet i Skifteprotokollen som Eier af 

Matr. n. 11a og 11b i Øster Agger af Hartkorn 2 Fdk. 21H Alb. og 2 Fdk. 
^4 Alb. hvorpaa ifølge hans Skjøde hviler Aftagtsprastationer.

testeret
Voigth.

A t vi undertegnede myndige Arvinger haver modtaget vores Arvepart 
efter vores afdøde Fader Iver Madsen og vores afdøde Broder Christen 
Madsen Iversen, hvilket vi med vores Underskrift bevidner i Formynde
rens Overvarelse med Underskrift.

Øster Agger, den 7ende Januar 1872.
Fherkild Iversen, Christen Iversen, Mads Iversen, Ane Marie Iversen, 

Ane Iversen.

Fil Vitterlighed: Laust Marcussen, Formynder.

Da Jens Nielsen (Maae) i 1861 giftede sig med Iver Madsens 
enke, blev han jo ejer af matr. nr. 11a og 11b, og også dette er 
lovformelig nedfældet i retsligt dokument, der lyder således:
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Aar 1851, atten Hundrede og een og Halv tredssindsty ve, d. 16. Septem
ber blev Ungkarl Jens Nielsen, tjenende Jens I versens Enke i Sønder- 
aalum i Agger Kirke agteviet til Huusmand og Fisker Iver Madsens Enke, 
hvilket herved i Overensstemmelse med bemeldte Kirkes Ministerialbog 
bliver attesteret.

Vestervig Prastegaard, d. 22. Marts 1862.
Poulsen,

Provst og Sognepræst for Vestervig og Agger.

Bemeldte Attest bedes tinglast for mig, der nu er gift med Iver Madsens 
Enke Karen Marie Christensdatter som Hjemmel for mig paa bemeldte 
Enkes ved Skifteslutning efter hendes afdøde Mand extraderede Boe, Sterv- 
boestedet i Agger med Jorder, Besatning, Baadpart og Fiskeredskaber.

0 . Agger, den 22. Marts 1862.
Jens Nielsen.

Last under Hassing-Refs Herreders Ret Forsdagen den 24. April 1862 
og derefter protocolleret. Attest: Karen Marie Christensdatter har Adkomst 
paa Matr. N. 11a og 11b i Øster Agger af Hartkorn 2 Fdk. 2ili Alb. og 
2 Fdk. og Vt Alb., hvor paa ifølge et aldre Sk jøde hviler Aftagtsprasta- 
tioner.

testeres
Voigth.

Der skal være orden og retfærdighed i alle forhold, og min 
mor har mange gange fortalt, at Jens Maae var en meget ret
sindig mand. Det stemmer godt hermed, at samme år, 1862, 
som Jens Nielsen får lovlig tinglæst ejendomsret til stedet, op
retter han straks følgende testamente til fordel for sin hustru:

Underskrevne Huusmand Jens Nielsen af Øster Agger opretter herved 
et sålydende

Festamente.
Da jeg ikke har Livsarvinger er det min med modent Overlag fattede 

Villie og Beslutning, at dersom jeg skulle afgaae ved Døden forinden min 
Hustru Karen Marie Christensdatter, da skal hun uden Skifterettens Mel
lemkomst og uden Prätention af mine Arvinger vare og forblive uind- 
skranket Eier af vort hele Fallesboe, vare sig faste Eiendomme, Contan- 
ter eller udestaaende Fordringer. Intet i nogen Maade undtagen, og det 
hvad enten hun indlader sig i nyt Ægteskab eller ikke. -  Det bemarkes, 
at alt hvad jeg ved dette mit Festamente disponerer over -  naar fradrages 
den Enken efter Loven af 21. Mai 1845 § 15 tilkommende Lod (d. v. s. 
Halvdelen. Kr. M.) -  ikke overstiger en Vardi af 400 Rdlr. -
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Til Bekræftelse med min Underskrift i Notarii publici Overværelse.

Agger, den 27. April 1862.
Jens Nielsen.

A t Huusmand og Fisker Jens Nielsen af Østeragger Dags Dato ved sin 
Nærværelse her paa Herredscontoret i min og underskrevne Vidners Over
værelse egenhændig har underskrevet foranstaaende Testamente efter at det 
høit og tydeligt var oplæst for Comparenten og af ham ved fuldkommen 
Sindsstyrke ratihaberet -  det bliver herved notarialiter attesteret under 
Haand og Embedssegl.

Herredscontore i Oxenbøl, den 30. Mai 1862.
I den ordinaire Notarii Som Notarialvidner.

? fm. Thorup. Abildhauge.

Iver Madsens og Karen Marie Christensdatters ældste søn 
Therkild Iversen var født i 1838 og blev i 1861 gift med Karen 
Poulsen fra Vester Agger. Det er mine bedsteforældre på mø
drene side. Bedstefar var fisker, men ejede ikke landbrug, og 
jeg har det indtryk, at de sad meget småt i det. Om det var af 
den grund, at min mor, Karen Marie Iversen, der var født i 
1864, som otteårig, altså i 1872, kom i huset hos sin bedste
mor, Karen Marie Christensdatter, som hun var kaldt op efter, 
og Jens Nielsen, ved jeg ikke, det har måske nok været med
virkende. Men en af grundene var også, at hun skulle hjælpe sin 
bedstemor med at pleje den syge faster, »æ ståkel«. Min mor 
har fortalt mig, at det somme tider kunne være strengt, men 
jeg havde det godt, sagde hun, og hun var især glad for Jens 
Maae, hendes plejefar.

Det var underforstået, at min mor skulle arve sine plejefor
ældre, men først i 1879 blev det retsligt ordnet gennem tre 
dokumenter.

Først blev Jens Nielsens svagelige steddatter, »æ ståkel«, sik
ret ved en underholdningskontrakt, der lyder således:

Undertegnede Huusejer og Fisker Jens Nielsen af Øster Agger forpligter 
sig herved til at yde min svage og sengeliggende Steddatter Karen Iversen, 
der er i Huuset hos mig saalænge hun lever fornøden Husly, Lys, Varme, 
Vask, fuldkommen og god Kost. Klæder, Sengelejlighed samt enhver sær-
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deles Pleje og Opmuntring, som hendes svagelige og hjælpeløse Tilstand 
gjør fornøden, kort sagt: alle Fornødenheder uden Undtagelse, ligesom jeg 
ved hendes Død bekoster hende anstændig Begravelse.

Som Sikkerhed for mine foranstaaende Forpligtelser, der ikke alene skulle 
paahvile mig, men eventuelt ogsaa mit Steds efterkommende Ejere, giver 
jeg herved første Prioritets Panteret i det mig (i) Vielsesattest, thinglæst 
for mig den 24. April 1862, hjemlede Hus i Øster Agger By, Agger Sogn, 
med underhørende Jorder:

Mart. Nr. 11a af Hartkorn 2 Fdk. 2lU Alb. Matr. Nr. 11b af Hartkorn 
2 Fdk. Alb.

(Her er i dokumentets margin senere tilføjet: Efter Nedsættelsen ved 
Ministeriets Resolution af 1866 og 1875:

Hartkorn Matr. Nr. 11a 2 Fdk. 1 Alb. Matr. Nr. 11b 0 Fdk. 0 Alb.) og 
sa fortsætter dokumentet: med Avl og Afgrøde, Besætning og Inventarium 
samt Brandforsikringssummen for Huset og det pantsatte Løsøre.

Retsanmærkning frafaldes om de paa Ejendommen hvilende Aftægtspræ
stationer samt om Lejekontrakten til Thøger Andersen om et Stk. Jord.

Som Vederlag for mine foranstaaende Forpligtelser, der for det stemp
lede Papirs Skyld ansættes til en aarlig Værdi af 200 Kr., der 5 Gange taget 
udgjør 1000 Kr., har jeg samtidig hermed oprettet Dokument modtaget 
Afkald fra ovennævnte min Steddatters samtlige myndige Arvinger efter 
hende, saa at jeg uden Paakrav af disse er berettiget til ved hendes Død 
at beholde samtlige hendes Efterladenskaber, uden nogensomhelst Und
tagelse.

Til Bekræftelse med min Underskrift vidnes fast:

Øster Agger, den 11. Mai 1879.
Jens Nielsen.

Til Vitterlighed om rigtig Underskrift og Datum:

Thøger Sørensen. Peder Andersen.

Læst ved Hassing-Refs Herreders Ret den 15. Mai 1879 og protocolleret.

testeres
Jansen.

Forevist ved Anmeldelsen af Karen Iversens Død.
I Henhold til vedlagte Dødsattest bedes foranstaaende Contrakt udslet

tes af Pantebogen.
For Vedkommende 

Vilstrup.

Aflyst under Hassing-Refs Herreders Ret den 29. November 1883 og 
Annuleret. -  Dødsattest forevist.

Jansen.
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Dokumentet, hvorefter Jens Nielsens stedsønner og de to 
steddøtres mænd får udbetalt et pengebeløb og derefter giver 
afkald på yderligere arvekrav, viser, at Jens Nielsen må have 
været en dygtig og driftig mand, der har fået ejendommen på 
fode, den ejendom, hvorom man i dokumentet fra 1835 skrev, 
at »Boets Forfatning er yderst daarlig«, og ejendommens værdi 
blev da ansat til 175 Rdl., mens gælden var godt 122 Rdl. Som 
man vil se af afkaldsdokumentet, er der sket en væsenlig for
bedring. -

Dokumentet lyder således:

Afkald.
Undertegnede myndige Arvinger efter afdøde Huusmand Iver Madsen 

af Øster-Agger, nemlig: 1. Tbcrkild Iversen, 2. Christen Iversen, 3. Mads 
Iversen, 4. Niels Iversen som gift med Datteren Ane Marie Iversen, 3. Thø
ger Andersen som gift med Datteren Ane Iversen, alle af Agger erklarer 
herved, at vi af vor Stedfader, Husmand og Fisker Jens Nielsen af Øster 
Agger ere fyldetsgjorte ikke blot for den Arv, der er tilfaldet os efter vor 
førnævnte Fader og Svigerfader, og hvorfor vi have kvitteret paagjældende 
Skiftcextrakt, men ogsaa for den Arv, vi have i Vente efter vor 
nulevende Moder og Svigermoder, nævnte Jens Nielsens Hustru Karen 
Marie Christensdatter, ligesom vi ogsaa af ham har modtaget Fyldest
gørelse for den Arv, vi i sin Tid kunde tilkomme efter vor svage Søster 
og Svigerinde Karen Iversen, dels derved, at vi hver have erholdt 50 Kroner, 
dels derved, at fornævnte Jens Nielsen ved et samtidigt hermed oprettet 
Dokument har sikret nævnte Karen Iversen livsvarig Underholdning, af 
Kapitalværdi = 1000 Kroner, altsaa ialt Vederlag 1250 Kroner, hvorefter 
Stempel til nærværende Dokument benyttes.

Thi meddele vi herved for os og vore Arvinger til Fordel for vor Sted
fader Jens Nielsen fuldkommen Afkald og Kvittering for omhandlede 
Fædrene-, Mødrene- og Søstrene Arv og holder ham fri for ethvert Krav 
i den Anledning.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter vidnesfast.

Agger, den 11. Mai 1879
Therkild Iversen, Christen Iversen, Mads Iversen, Niels Iversen, 

Thøger Andersen.

Læst under Hassing-Rcfs Herreders Ret den 15. Mai 1879 og proto- 
colleret.

testeret
Jansen.

Til Vitterlighed:
Thøger Sørensen. Peder Andersen.
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Efter sin kones, Karen Marie Christensdatters død gør Jens 
Nielsen så i 1881 sit endelige testamente. Det oprettes til fordel 
for plejedatteren Karen Marie Iversen, altså min mor, således 
som det hele tiden havde været meningen. N år dette først sker 
ni år efter, at plejedatteren er kommet i huset, kunne det tyde 
på, at der har været lidt knas i familien, i hvert fald husker jeg 
tydeligt, at Mors farbrødre, Christen og Mads Iversen, lidt bit
tert en gang imellem kunne lade falde en bemærkning til mor: 
»Ja, do fæk jo det hele op te vor folkes!« (Ja, du fik jo det hele 
oppe fra vort barndomshjem). Så svarede mor altid lidt hvast: 
»Hår æ fot nøj, så hår æ osse slet foer e!« (Har jeg fået noget, 
har jeg også slidt for det!) Og det var jo så sandt, som det var 
sagt, når man tænker på, at hun som otteårig blev sat til at 
pleje en syg og åndssvag faster, der tilmed var krøbling. Senere 
havde hun i mange år sin plejefader på aftægt. Men ham var 
hun glad for!

Jens Nielsens endelige testamente lyder således:

Undertegnede Husejer og Fisker Jens Nielsen af Øster Agger, der ikke 
har Livsarvinger opretter herved følgende

Testamente.
Naar jeg ved Døden afgaar, da skal alt, hvad jeg efterlader mig, det 

være sig faste Ejendomme, Løsøreeffekter, udestaaende Fordringer eller 
rede Penge, kort sagt Intetsomhelst i nogen Maade undtagen tilfalde min 
Plejedatter Karen Marie Iversen, Datter af Husmand Therkild Iversen i 
Øster Agger.

Dette mit Testamente vil jeg underskrive i Overværelse af Notarius, og 
jeg begjærer det indført i Notarialprotocollen med den Virkning, at en 
Udskrift af samme skal være ligesaa gyldig som Originalen, om denne ved 
min Død skulle være forkommen og ikke paa behørig Maade tilbagekaldt 
eller forandret. Mit Bo kan for Tiden ansættes til en Værdi af 1000 Kroner.

p. T. Vestervig, den 31. Oktober 1881.
Jens Nielsen.

A t foranstaaende Testamente hersteds i Dag i min og Vidners Nærvæ
relse er højt og tydeligt oplæst for Husejer og Fisker Jens Nielsen af 
Øster Agger, der er mig personlig bekendt, og at han derpaa ved Fornuf
tens frie Brug ratihaberede Dokumentet som sin sidste Villie. Samt strengt 
egenhændig underskrev samme. -  Dette bliver alt herved

her attesteret under Haand og Embcdssegl.
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Vestervig, den 31. Oktober 1881.
I den ord. Not. publ. Hr. Herredsfoged Jansens Fravær.

Vestergaard, 
kst. Fm.

Som Notarialvidner:
S. Nicolaisen, Kjøbmand, Jens Peter Olesen, Murer, i Tygstrup.

I det ovenfor anførte testamente står der, at arvingen også 
skal arve udestående fordringer, og i betragtning af, at Jens 
Nielsen overtog en ejendom, der betegnedes som »yderst for
falden«, har vi igen et bevis på, at han har været en dygtig 
mand, der nu sad så godt i det, at han var i stand til at hjælpe 
andre med lån, for der var udestående fordringer! I de gamle 
papirer finder vi nemlig følgende dokument:

Jeg underskrevne Niels Kristian Frost, Gaardmand i Taabel By, Vester
vig Sogn, tilstaaer og herved vitterliggør at have modtaget til Laans Kon
tant 200 Kroner, skriver to Hundrede Kroner Rigsmønt af Husmand og 
Fisker Jens Nielsen i Øster Agger.

Denne Summa, stor 200 Kroner, forpligter jeg mig til at tilbagebetale 
ham eller hans Arvinger til hvilken 11. Juni eller 11. December Termin 
det af mig bliver fordret.

Forfalder Betalingen ikke til Tid, underkaster jeg mig den hurtige Rets- 
forfølgning af  21nde Januar 1828.

Til Bekræftelse med min Haands Underskrift og Vidners fast.

Taabel, den 11. December 1882.

Niels Kristian Frost.
Til Vitterlighed:
Niels Iversen. Kristian Nielsen.

Nærværende Bevis for dets fulde Paalydende 200 Kr. med vedhængende 
Renter transporteres herved til Fisker Søren Martin Madsen i Agger.

Valuta modtaget.

Agger, den 16. juli 1892.
Jens Nielsen, 

m. f. P.
Til Vitterlighed: 
ifl. D. L. 5 -  1 - 7 .
Thøger Sørensen. W. Bay.
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Og nu nærmer vi os historiens slutning. -  Den Søren Martin 
Madsen, der nævnes i ovenstående gældsbrev, er oldebarn af 
den Therkild Christensen, der i 1835 solgte ejendommen matr.
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nr. 11a og 11b til min oldefar Iver Madsen. -  I 1884 blev 
Søren Martin Madsen gift med Jens Nielsens plejedatter Karen 
Marie Iversen, som jo var arving til ejendommen. Disse to er 
mine forældre, og stedet er dermed gået tilbage til min fædrene 
slægt.

Som det kan læses ud af de foranstående dokumenter er ejen
dommens værdi stadig dalende. Hartkornsstørrelsen går sta
dig nedad, og til sidst er der slet ikke hartkorn på matr. nr. 11b. 
Koholdet var omkring 1900 gået ned til to, i den tid, jeg kan 
huske, til een. Deter havet og sandflugten, der er årsagen. Her 
kan vi nævne, at i 1825 brød havet igennem tangen og dannede 
Aggerkanalen ca. 7 km syd for Agger by. Og i de anførte doku
menter ser man tydeligt, at der derefter er sket et stort fald i 
hartkornstørrelsen. Det samme sker efter gennembruddet i 
1854, hvor Thyborøn Kanal dannedes ca. 3 km syd for den 
da tilsandede Aggerkanal. Det ses også tydeligt af dokumen
terne, at derefter er det ude med matr. nr. 11b som landbrugs
jord.

Hvordan var så ejendommen i mine forældres tid? -  Efter 
et matrikulskort, udarbejdet i 1911, bestod matr. nr. 11a af 5 
lodder. Den ene lod var den, hvor bygningerne lå, lige hvor 
landevejen drejede syd på over Aggertangen. Det er nu helt 
borte, opslugt af klitdæmningerne, der jo altid rykker mod øst. 
Stedet kan endnu findes. Det er et halvt hundrede skridt sydøst 
for den tyske bunker, hvor signalmasten sidst stod, indtil stor
men for nogle år siden væltede den. -  En anden lod kaldte vi 
»æ Sønderhed«, Sønderheden, der ligger sammen med andre 
tilsvarende lodder et stykke syd for vejen, der går gennem 
Agger by, parallelt med denne. Den var i min drengetid vort 
vigtigste stykke landbrugsjord, og en del af den benyttes endnu 
som sådan. Navnet kunne tyde på, at det var opdyrket hede
jord, ligesom »æ Narhed«, Nørreheden, nord for byen. Der 
havde vi ikke jord. -  Vest for »æ Sønderhed« lå »æ Eng«, 
Engen, ned til Limfjorden. En arm af fjorden, »æ Skywer«, 
Skiveren, gik gennem dens sydlige del. Engen har nok engang 
været ejendommens vigtigste areal, i hvert fald har den på det 
omtalte kort fået tillagt større hartkorn end nogen af de andre 
lodder. -  Så var der »æ Hwolm«, Holmen, der lå ca. 2 km ude

100



på tangen. Det blev udelukkende brugt til høslet, men er nu 
helt ødelagt af digeanlæg og sandflugt. -  Endelig var der også 
under l ia ,  1 km ude på tangen, »æ Wester Brækker«, jeg aner 
ikke, hvad ordet »Brækker« betyder. Det blev også brugt til 
høslet, men ved havets gennembrud i 1911 blev det overalt 
dækket med 1-2 meter sand og gjort helt værdiløst. -  Nævnte 
matrikulskort viser to lodder med matr. nr. 11b. Der må en
gang have været flere. Det ene var »æ Øster Brækker«. Det lå 
ned til Limfjorden, sydøst for »æ Skywer«. Det var allerede i 
min barndom uden egentlig værdi. Der kunne højst græsses et 
par får en gang imellem. Også dette er nu helt opslugt af sand 
og digeanlæg. -  Endelig er der under 11b en lod, der betegnes 
som klit. Det har nok ligget vestligere end de andre lodder. 
Jeg har aldrig kendt det.

Min far døde i 1918, og min mor i 1936. Da var »æ Sønder- 
hed« solgt fra til fars svoger Jens Peter Christensen, der ejede 
fars fødested. Efter mors død blev ejendommen med »æ Eng« 
og »æ Hwolm« solgt til skomager Chr. Nørgaard i Agger og 
gik dermed ud af slægtens eje.

Under 2. verdenskrig ødelagde tyskerne »æ Eng«, idet de 
skrællede grønsværen af og kørte den over til deres flyveplads 
ved Rom ved Lemvig! På den sandede hedeflade, hvor flyve
pladsen var anlagt, skulle der hurtigt skabes et grønsvær. Det 
gjorde jo ikke noget, hvad det kostede. Danmarks National
bank betalte. -  Siden har som allerede nævnt hav, storm og 
sandflugt gjort nye digearbejder nødvendige, og i sidste halv
del af 1940-erne blev stedets bygninger nedrevet. -  En Agger
ejendoms saga var slut!
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Lidt om
Christoffer Lunovs efterslægt

Af TORSTEN BALLE

På det høje bakkedrag syd for Vandet sø lå den gamle herre
gård Nystrup. Endnu omkring 1900 lå den der som bondegård. 
Før skoven voksede op omkring den, kunne man se den vidt 
omkring, og dens høje lade brugte fiskerne som sømærke. Den lå 
ensomt i den vilde natur som en ørnerede med udsigt over vild
marken vestfor og helt nordpå til Hansted, over søen, Klitmøl- 
lerbugten og havet langt, langt ud.

Der havde den ikke ligget altid. Markbogen for Vang sogn 
fortæller, at i forrige tider er samme gård af overhånd af sam
me sandflugt henflyttet og opbygget der, den nu findes, af hans 
velbyrdighed Christoffer Lunov i hans tid. Hvor den lå før, 
ved vi nu ikke, men det sted, Christoffer Lunov valgte at bygge 
den nye gård på, var nok et sted, der passede den gamle ørn.

Her skal alle hans meriter ikke fortælles, egentlig kun én af 
dem. Den fik til gengæld mange følger.

1609 klagede Jens Grøn i Vedø i Sønderhald herred til kon
gen, fordi en adelsperson ved navn Christoffer Lunov for nogle 
år siden med vold har taget hans hustru fra ham, bortført 
hende og siden ligget i et løsagtigt og ukristeligt levned med 
hende1). Han bad nu kongen om at hjælpe sig til rette (temme
lig sent, synes man). Kongen, Christian den 4., der siden ikke 
havde meget at lade Christoffer Lunov høre i det stykke, var 
ikke til sinds at lade det passere ustraffet, og han gav lensman
den Johan Rud ordre til at rejse sag mod Christoffer Lunov 
for hans bedrift og sende dommen til kancelliet, så kongen der
efter kunne bestemme, hvordan han ville have procederet med 
ham.

Hvad der blev gjort, og om der i det hele taget blev gjort
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noget, ved vi ikke, men det ser ud til, at Christoffer Lunov 
bare fortsatte sit uægteskabelige samliv. Fjorten år efter skrev 
kongen til Oluf Parsberg, der da var lensmand, om sagen2). 
Han havde bragt i erfaring, at Christoffer Lunov til Nystrup 
i langsommelig tid havde beholdt en ægtemands kvinde hos sig, 
ligget i et forargerligt levned med hende og avlet børn med 
hende. Lensmanden skulle nu samle nøjagtige vidnesbyrd i 
sagen, så Christoffer Lunov kunne overbevises om sin for
seelse, og han skulle derefter indstævne ham for kongen og 
Danmarks Riges Råd til den første almindelige herredag.

Det var 1623. Men da var kongen allerede stærkt optaget af 
den voldsomme religionskrig, der rasede i Tyskland, og som kom 
til at vare i tredive år. Han begyndte at træffe forberedelser 
til at gribe ind for at hjælpe sine trosfæller, de lutherske fyr
ster, og selv om han overkom utrolig meget, er det tvivlsomt, 
om han og lensmanden fik tid til at gøre noget ved den noget 
spegede sag mod Christoffer Lunov -  hverken det år eller 
senere, for et par år efter begyndte kongen krigen. Så fulgte 
hans nederlag, og kejserens tropper besatte Jylland indtil 1629.

Vi ved ikke, hvor Christoffer Lunov var under krigen. Måske 
nåede fjenden ikke ud til det ensomme Nystrup, måske var 
han i Norge, hvor han havde en søster, Maren Lunov, der var 
gift med Mads Iversen Badskær.

Han må have været noget oppe i årene dengang, men han 
levede til 1640, da han døde på Nystrup natten mellem 7. og 8. 
marts3). Da han mærkede, at hans liv snart havde ende, sendte 
han bud efter Anne Christof fersdatter, der var gift med præ
sten i Vang, hr. Jens Christensen, og Jørgen Nielsen Holst på 
Store Djernæs. De kom, men hvad der foregik mellem dem og 
gamle adelsmand, kan vi kun gætte os til.

Efter hans død skulle hans retmæssige arvinger, adelige slægt
ninge, underrettes. Hans egne børn havde ingen ret til arv, da 
de var avlet udenfor ægteskab, oven i købet med en anden 
mands kone. Christoffer Lunov må have været ret velhavende, 
så hans arvinger kunne nok vente sig en rig høst. De kom også 
snart til Nystrup, men der var ikke noget at hente!

Naturligvis fik de mistanke til, at hans egne børn kunne have 
fået penge og værdigenstande, og da de fik at vide, hvem der
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havde været på Nystrup den nat, han døde, rejste de sag mod 
dem og påstod, at de havde plyndret boet4). Det fik de ikke 
noget ud af. Ingen havde set noget, og ingen vidste noget. De 
måtte nøjes med den sandflugtshærgede gård og den smule bøn
dergods, der hørte til.

Men hvor var Christoffer Lunovs børn, og hvem var de? De 
står jo ikke i adelsårbøgerne, og vi ved ikke engang, hvor 
mange der var. Der er dog ingen tvivl om, at den Anne Chri
stof fersdatter, der blev kaldt til hans dødsleje, var hans datter. 
Hun var gift med hr. Jens Christensen i Vang, og der har nok 
været nogle, der var forarget over, at præsten giftede sig med 
en »horeunge«, for 1624 fik biskoppen i Ålborg brev fra kan
celliet om sagen5). Præsten havde klaget til kongen over, at 
han i rum tid var blevet hindret i at indgå ægteskab med sin 
trolovede fæstemø, og nu havde kongen bevilget, at han måtte 
gifte sig med hende, når det ellers gik til efter kirkeordinansen. 
Biskoppen måtte derfor ikke gøre dem nogen hindring deri.

De er da sikkert blevet gift kort efter, men det skete, før 
kirkebøgerne begynder, så vi kan ikke få nogen fortegnelse over 
deres børn fra dem. Der er dog en anden kilde, som kunne tæn
kes at give oplysninger, nemlig tingbøgerne. Desværre er ting
bøgerne for Hundborg herred først bevaret fra 1666, men i 
tingbogen for det år er der heldigvis et par sager, der angår 
præstens børn0).

Den vigtigste er en sag, som Oluf Sørensen i Vangsgård rejste 
mod hr. Jens Christensens søn, Christen Jensen i Vang præste
gård, og mod præstens enke, hans anden kone, Gertrud Villads- 
datter, som var datter af hr. Villads Simonsen, sognepræst i 
Sjørring. Da hr. Jens Christensen døde 1665, havde de to holdt 
skifte efter ham og delt boet mellem sig, men Oluf Sørensen 
protesterede, fordi hans kone, Anne Jensdatter, var datter af 
præsten. De to tiltalte havde derfor ikke haft ret til at ude
lukke hende fra skiftet og arven efter hendes fader.

Måske har de tilladt sig at rejse tvivl om lovligheden af hans 
ægteskab og dermed om hans ret til at optræde på hendes vegne.
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I hvert fald fremlagde han for retten en attest fra Niels Tom
sen på gården Duenæs i Odernæs sogn i Norge af 7. maj 1645, 
hvori han bevidnede, at Oluf Sørensen og Anne Jensdatter 
havde været der på gården siden 31. juli 1644, og at de havde 
holdt deres bryllup 20. oktober samme år på Duenæs. De havde 
forholdt sig ærlig og vel, og han takker dem for god omgæn
gelse og for husleje. Han fremviste også et sendebrev af 4. maj 
1645 fra sognepræsten på Odernæs, Anders Nielsen, der atte
sterede, at de var kommet til ham i denne besværlige tid med 
en skrivelse om deres levneds ærlige og kristelige fremgang, og 
da de med to vederhæftige mænd havde begæret ægteskab, 
havde han trolovet dem og viet dem og siden absolveret dem 
4. maj. (De var altså »kommet for tidligt«, som det hed).

Det var naturligt, at de var i Norge »i denne besværlige tid«. 
I forbindelse med Trediveårskrigen var Danmark kommet i 
krig med Sverige 1643, og Jylland blev besat af svenske trop
per. Mange folk flygtede til Norge, og blandt disse flygtninge 
var altså også Oluf Sørensen og Anne Jensdatter. Oluf Sørensen 
må også have haft forbindelser i Norge. Han og hans broder 
Søren Sørensen havde en skude på 6V2 læster og 4 tønder. Fra 
1640 til 1643 er der opført afgifter af skuder i lensregnska
berne, og i de år er de to brødres skude opført. De var landet 
»for Vang«, altså nok der, hvor fiskerlejet Vangså senere op
stod. Andre skuder landede vist også der. 1629 nævner lens
regnskabet told af en nordbaggeskude, der var kommet ind ved 
Vang oedt, måske en nu forsvundet odde ved landingspladsen.

Oluf Sørensen krævede så sin kones retmæssige arv, V4 af den 
halvdel af boet, der tilkom børnene. Da sønnen, Christen Jen
sen, skulle have en broderiod, må han have haft en søster til, 
og en sag mellem den rige Poul Salmandsen i Vester Vandet 
mod hr. Jens Christensens arvinger viser, at hun var gift med 
Jens Christensen Østergård i Thisted. Thisted kirkebog oply
ser, at hun hed Ellen Jensdatter, og at hun døde 1661 efter at 
have født en søn, Niels. Da tingbogen nævner Jens Østergårds 
børn som arvinger, må der have været flere, men de er ikke fun
det i Thisted kirkebog. Måske er de født i et andet sogn. I ting-
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bogen er skriveren kommet til at skrive Jens Østergård af Sil- 
strup. Fejltagelsen er straks blevet rettet, men da sagen er grun
det på en gæld, som Anne Christoffersdatter, præstens første 
hustru, havde pådraget sig, og som blev krævet ved skiftet 
efter hende 1655 og indført i skiftebrevet, er det muligt, at der 
i dette skiftebrev, som var fremlagt i retten 1666, har stået 
Jens Christensen Østergård af Silstrup. Om hans børn ved vi 
foreløbig ikke mere, men dette skifte viser, at både Christen 
Jensen, Anne Jensdatter og Ellen Jensdatter var Anne Christof- 
fersdatters børn.

Christen Jensen boede i 1666 i Vang præstegård, som han 
vel har drevet, mens faderen levede. Den nye præst, Christen 
Jensen Kobberø, lod afholde syn over præstegårdens avlsbyg
ninger, og stævnede Christen Jensen og Gertrud Villadsdatter til 
at høre tingsvidnet, så Christen Jensen har nok måttet flytte. 
Hvad der blev af ham, ved vi ikke.

Derimod kender vi en del til Oluf Sørensens og Anne Jens
datters efterkommere. Oluf Sørensen havde 1648 fæstet Krogs
gård i Vang af sin svigerfader. Fæstebrevet, der er indført i 
tingbogen 1666, var også underskrevet af Ove Lunov til Ny- 
strup, så noget fjendskab har der nok ikke været mere mellem 
de to grene af Lunovslægten. Gården hørte til præstegodset i 
Vang7), og hr. Jens Christensen undte sin svigersøn den 
uden landgilde eller afgifter, så længe præsten levede. Da han 
var død, opsagde Oluf Sørensen fæstemålet, og kort efter havde 
folk set, at han og hans døtre ?lgwere, Anne og Berete havde 
fjernet nogle sengedøre og brudt noget panel ud. Der blev rejst 
sag imod ham, men der kom ikke noget ud af den. Det blev 
oplyst, at Oluf Sørensen havde bragt sengedørene tilbage igen, 
og man fandt, at så længe han endnu var fæster, havde han 
indtil fardag lov til at bære ud og bære ind, som det passede 
ham. Men vi fik dog navnene på tre af hans børn. Hvad der 
blev af dem, ved vi ikke endnu.

Sagen om Anne Jensdatters arv nåede omsider frem til dom
merens kendelse. Christen Jensen og Gertrud Villadsdatter 
mente, at når Oluf Sørensen havde nydt Krogsgård i så mange 
år uden afgifter, havde hans kone fået arv nok, men Oluf 
Sørensen hævdede, at det kom ikke arven ved. Dommeren,
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Lauge Olufsen i Harring, fældede da den vise dom, at Oluf 
Sørensen skulle gøre regnskab for brugen af Krogsgård, men 
til gengæld skulle hans kone indsættes som arving i boet.

Oluf Sørensen havde flere børn end de tre døtre, men det er 
ikke sikkert, vi kender dem alle endnu. Mest ved vi om en søn, 
Jens Olufsen Wangs). Han var født 1660 i Vangsgård, som 
faderen havde fæstet 1660 efter broderen Søren Sørensen, der 
var død9). Han kom på latinskolen i Thisted, hvorfra han blev 
student 1679, 19 år gammel10). Det var noget sent, men det har 
nok ikke været begavelsen, der var noget i vejen med, for han 
tog teologisk embedseksamen kun tre år efter11). Måske var 
grunden tragiske forhold derhjemme, for der må være sket 
noget med hans fader. 1664 havde han foruden Vangsgård og 
Krogsgård endnu en gård i Vang12), så han havde næsten 20 td. 
hartkorn i brug, men 1683 sad den blinde Oluf Sørensen i et 
ensomt, jordløst hus ved havet og havde ikke andet at leve af, 
end hvad Gud og godtfolk gav ham13).

Hvordan og hvornår han er blevet ruineret, ved vi ikke, 
men også for drengen har det været en katastrofe. Nogen må 
da have taget sig af ham og holdt ham til bogen, men hvem 
det var, ved vi ikke. Herredstingbogen oplyser 15. juli 1667, at 
Oluf Sørensens fader hed Søren Sørensen Boy og boede i Vang. 
Andre, der hed Boy, var også knyttet til skudehandelen, og de 
var rige folk. Søren Sørensen kaldes da også sandemand14), en 
stilling, der i regelen var betroet velstillede, fordi en sande
mand skulle være vederhæftig, d. v. s. være i stand til at betale 
erstatning, hvis han havde begået fejl i sin stilling. Måske er 
det da nogle af Boy-slægten, der har hjulpet den fattige dreng.

Allerede 1686 blev Jens Olufsen Wang sognepræst i Flade, 
Gærum og Fladstrand, det senere Frederikshavn, kun 26 år 
gammel. Han blev provst 1699 og tog magistergraden 1700. 
Året efter, at han var kommet til embedet, blev han gift med 
en præsteenke, Anne Pedersdatter Hemmet, der var 18 år ældre 
end ham og havde 10 børn, men var hovedrig og ejede meget 
gods rundt om i Vendsyssel15). Han sad da som en rig provst 
og magister i det gode præstekald og havde evne til at hjælpe 
sin familie derhjemme. Han har måske også nået at lette kårene 
for sin gamle, fattige, blinde fader, der først døde 1693.
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Huset ved havet blev overtaget af Maren Olufsdatter, sikkert 
Oluf Sørensens datter, og hendes mand, Hans Jensen, som hun 
blev gift med 1695 i Vang. Huset tilhørte Kronen, så det var 
amtsforvalteren, der udstedte fæstebrevet til Hans Jensen 
16981G). I det står der, at Hans Jensen var født i Vrejlev i Vend
syssel, og man undrer sig over, at en ung mand så langt borte 
fra kunne finde ned til det ensomme hus. Men en af Jens Oluf- 
sens steddøtre var blevet gift med sognepræsten i Vrejlev, hr. 
Christen Pedersen Spliid17), og det er måske forklaringen.

Hans Olufsen og Maren Olufsdatter blev boende i huset ved 
havet, men 1703 blev der holdt auktion over det. Kronen var 
ikke interesseret i sådanne afsides småejendomme og ville gerne 
af med dem. På den tid var herremanden på Råstrup blevet 
ejer af det tidligere krongods i Vang, det der havde hørt under 
Ørum len, og det var det meste af Vang by. Det kunne tænkes, 
at han også var interesseret i huset ved havet. Der lå jo en 
strand nedenfor, og det skete, at skibe strandede, og at vraggods 
drev ind. Ganske vist havde Kronen ved auktionen forbeholdt 
sig forstrandsrettighederne, men det var vanskeligt at føre kon
trol med, hvad der drev i land. Det blev imidlertid hverken 
herremanden på Råstrup eller nogen anden godssamler, der fik 
huset. Amtsregnskabet 1703 oplyser, at br. Jens Olufsen i Flad
strand havde købt Bavnhuset for 101 rdl. og jordebogsregnska- 
bet 1698 siger, at huset var bygget i krigens tid af O luf Søren
sen, og at de, der tog vare på bavnen, havde deres tilhold der. 
Skødet blev udstedt 170318). 101 rdl. var en forbavsende høj 
pris for det jordløse hus. Huse med jord i de gode landsbyer i 
Ty blev på samme tid solgt for 10-15 rdl. og gårde for 80. 
Måske var det et særlig stort og velbygget hus (et skudehand- 
lerhus?), men det kan også være, at andre har budt højt på 
auktionen. Jens Olufsen Wang var dog tilsyneladende villig til 
at give, næsten hvad det skulle være, for at sikre sin faders 
sidste hjem for familien, og han var rigere end mange herre- 
mænd.

Hans Jensen ved havet, som han kaldes, og Maren Olufsdat
ter kunne så sidde trygt i huset, og de blev der til deres død. I 
hjemmet voksede elleve børn op. Mindst to af dem kom til at 
studere, og vi aner igen morbroderens hjælpende hånd, især da
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de begge begyndte deres præstegerning som kapellaner hos ham. 
Han har vel husket på sin egen fattige ungdom. Oluf Hansen 
Wang blev sognepræst på Nordstrømø på Færøerne19), et godt 
sted for en, der var vokset op ved havet. Han blev gift med 
Anna Spliid, datter af hr. Christen Spliid i Vrejlev, faderens 
hjemsogn, og en af hans morbroders steddøtre, og hans efter
slægt blev på Færøerne, hvor mange nulevende stammer fra 
ham. Thomas Hansen Wang blev sognepræst i Nustrup i Søn
derjylland og efterlod sig også slægt20).

Kun en af deres søskende blev, så vidt vi ved, på egnen, 
nemlig den ældste, Anne Hansdatter, født 1695. Hun blev gift 
i Vang 1721 med Peder Nielsen, og de kom også til at bo ved 
havet, hvor alle huse fra Vang klit efterhånden blev samlet til 
det lille fiskerleje, der snart kaldtes Vangså, og der bredte deres 
slægt sig. En af deres døtre blev gift til Vorupør, en anden til 
Stenbjerg, men to sønner og en datter blev i Vangså, og fra dem 
stammer mange i de gamle Vangsåfamilier: Odder, Trab, Ny- 
strup og andre21), og de stammer altså også fra Christoffer 
Lunov.

Men Christoffer Lunov havde andre børn end denne Anne 
Christoffersdatter, der var gift med præsten i Vang. Hvor 
mange ved vi ikke, og kun ad omveje kan vi nå til velunder- 
byggede formodninger.

Da Christoffer Lunov lå for døden, blev der også sendt bud 
efter Jørgen Nielsen i Store Djernæs, men hvorfor? Hvem var 
han? I regelen kaldes han blot Jørgen Nielsen, men nogle gange 
Jørgen Nielsen Holst, og da han fæstede de to tredjedele af 
Store Djernæs 1634 af Kronen, nævnes det, at han var født på 
Kovstrup22). Der boede som forpagter Niels Jørgensen (Holst), 
søn af Jørgen Holst den ældre på Store Djernæs, der levede 
sidsti 1500-erne23). Niels Jørgensens kone hed -  Anne Christof
fersdatter. I skattelister kaldes hun tit Offersdatter, og hun 
betalte skat som ejer af bondeskyld24), så hvis hun var datter 
af Christoffer Lunov, og det tyder flere ting på, var det nok 
hende, der 1618 fik Elstedgård af ham, og ikke den Anne Chri
stoffersdatter, der var gift med præsten i Vang. Hun synes at 
have været for ung. På deres gravsten i Sønderhå kirke står

109



der, at Niels Jørgensen døde 1621 og Anne Christoffersdatter 
1640, 56 år. De havde været gift i 14 år og havde fem sønner 
og en datter.

Af børnene kender vi med sikkerhed tre sønner, nemlig for
uden Jørgen Nielsen Holst i Store Djernæs, Christen Nielsen 
Holst og Poul Nielsen Holst.

Jørgen Nielsen Holst boede på Store Djernæs til sin død 
1690. Han fæstede resten af gården 1641 efter Anne Bodsdatter, 
altså året efter Christoffer Lunovs død. Hvad hans kone hed, 
ved vi ikke, men han havde to sønner, Christoffer Jørgensen og 
Niels Jørgensen.

Christoffer Jørgensen var måske opkaldt efter Christoffer 
Lunov. Både han og hans kone, Kirsten Hansdatter, døde 1695 
og blev begravet samme dag. De boede på Store Djernæs, men 
efter deres død kom deres tre umyndige børn straks hjemmefra. 
Jørgen Christoffersen var 1702 hos sin fætter, herredsfoged 
Willads Poulsen på Kovstrup, men døde og blev begravet 1705 
hos sine forældre i Tvorup. Farbroderen Niels Jørgensen blev 
værge for Anne Christoffersdatter, og Jørgen Jensen Glerup på 
Sebberkloster for Margrete Christoffersdatter25). Pigernes vi
dere skæbne kender vi ikke.

Der var imidlertid sket noget med Nystrup. Det gik jævnt 
og støt tilbage for de adelige ejere. Ove Lunovs enke, Chri- 
stence Dyre, måtte af og til sælge en af de få gårde, der endnu 
hørte til, og endda gøre gæld, og nogle gårde blev udlagt til 
kreditorer for gæld og renter. Der skulle betales skatter og 
større og større afdrag og renter. 1664 blev gården ansat til 20 
td. hartkorn, men det var alt for meget, så hartkornet blev 
snart sat ned til 12 td.26). Det forslog ikke, og Christence Dyres 
svigersøn, Wil Orning, der fik gården, kunne hverken betale 
gæld eller skatter. 1687 overtog Kronen så gården for skatte
restancer ligesom mange andre små og større herregårde. Går
den, der i matrikelen 1688 kun blev sat til godt 6 td. hartkorn, 
var fra nu af kun en bondegård, og den blev indlemmet i det 
ryttergods, der blev oprettet i Ty og på Mors. Den skulle 
nu fæstes bort, og den første fæster var -  Niels Jørgensen, søn 
af Jørgen Nielsen Holst på Store Djernæs! Mon Jørgen Holst 
den nat, da han stod ved Christoffer Lunovs dødsleje, har
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drømt om, at hans søn skulle komme til at overtage gården. 
Måske! men han oplevede ikke at se sin søn som ejer. Det 
blev han.

Kronen opgav ryttergodset her, og det blev solgt ved auktio
ner 1716-1718. Mange herremænd fik travlt med at købe 
gårde og lægge dem til deres godser, men Niels Jørgensen købte 
Nystrup for 816 rdl. og betalte halvdelen straks, så han må 
have haft penge.

1720 døde Niels Jørgensen, 79 år gammel. Han kone, Dorte 
Tomasdatter Vinter, som han blev viet til i Stagstrup 1692, var 
død året før. Hun var da 80 år, og hun må så være født om
kring 1640 og være godt 50 år ved vielsen. Niels Jørgensens 
eneste kendte barn, sønnen Peder Nielsen Nystrup, var født 
ca. 1678, så Niels Jørgensen må have været gift før og har 
sikkert boet et andet sted, måske i nærheden af Stagstrup.

Det kunne næsten se ud til, at slægten skulle dø ud, men den 
blomstrede igen op. Peder Nielsen Nystrup blev gift 1711, også 
i Stagstrup, med en pige fra Vestergård i Sundby, Kirsten 
Nielsdatter. De fik ti børn, men de seks sidste døde som små. 
De andre blev på egnen. Dorte Pedersdatter Nystrup, født 
1715, blev gift i Vang 1740 med Poul Christensen i Vangså og 
efter hans død med Mikkel Olufsen. Anne Pedersdatter N y 
strup, født 1718, blev gift 1739 i Vang med Peder Nielsen 
Tanderup fra Kovstrup Mølle, som slog sig ned i Vang, og de 
fik efterkommere der. En søn, Jens Tanderup, boede på Kold- 
bygård. Peder Nystrups søn Niels Pedersen Nystrup, født 1721, 
overtog Nystrup og blev gift 1752 med Maren Pedersdatter fra 
Vang. De fik tre børn, men kun to af dem, Karen og Peder, 
blev voksne.

Karen Nielsdatter Nystrup, født 1753, blev gift i Vang med 
Niels Sørensen Elkjær, søn af Søren Christensen Elkjær og den 
bekendte Mads Lauritsen Badskærs datter Birte. Niels Elkjær 
virkede også som badskær og boede i Skårup i Sjørring sogn.

Peder Nielsen Nystrup, født 1758, fik ikke Nystrup. Hans 
moder døde 1761, og faderen giftede sig året efter med Mette 
Poulsdatter, der var enke efter Jesper Christensen i Lille Djer- 
næs. Hendes børn flyttede med til Nystrup, og det blev hendes 
søn, Poul Jespersen, født 1755, der fik Nystrup. Dermed gik
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den gamle gård ud af slægten, og siden blev der en vis bitter
hed tilbage hos Peder Nielsen Nystrups efterkommere. Indtil 
vore dage kunne de tortælle om, at han blev jaget bort fra 
Nystrup uden arv, men måske hænger det sådan sammen, at 
stedmoderen var kommet til gården med en god slump penge, 
og at hendes søn så var den eneste, der kunne overtage gården 
og svare hver sit.

Peder Nielsen Nystrup blev først gift 1797, 39 år gammel. 
Hans kone Voldborg Christensdatter Hove var fra Vang og 
17 år yngre end ham. De kom også til Vangså, hvor der endnu 
er efterslægt.

Det kan se fattigt ud, at så mange af slægten kom til Vangså, 
men det var nu ikke så fattigt derude, som man skulle tro. Af 
skifter kan man se, at der var store huse og indbo og klæder, 
der ikke stod tilbage for, hvad der var i gårdene. Men Vangså 
var heller ikke bare et fiskerleje. Store strækninger af klit og 
sletter hørte til husene, og i markbogen 1683 kan vi se, at der 
var lige så store besætninger som i gårdene i Vang.

To døtre af Poul Jespersen i Nystrup kom for øvrigt også til 
Vangså, og de fik begge to en søn, der kom til at hedde Poul 
Nystrup. Den enes mand, Christen Jensen Odder, boede i Bavn- 
huset og stammede fra Oluf Sørensen og dermed fra Christoffer 
Lunov. Slægtsnavnet Nystrup er altså kommet til Vangså ad 
flere veje, og det kan være vanskeligt at finde rede i, hvem de, 
der bærer navnet endnu, stammer fra.

Vi vender nu tilbage til Niels Jørgensen på Kovstrup og 
Anne Christoffersdatter. De havde foruden Jørgen Nielsen 
Holst endnu to sønner, som vi kender. Christen Nielsen Holst, 
også kaldet Kovstrup, var en tid forpagter på Bustrup i Sal
ling, hvor hans første kone, Karen Lauritsdatter, døde 1655. 
Derefter blev han gift med Else Hansdatter, datter af præsten 
Hans Olufsen i Ribe og søster til Anne Hansdatter, gift med 
Anders Nielsen Heeboe, sognepræst i Thisted. Han blev siden 
forpagter på Tanderup og provstiskriver for Tyholms provsti, 
og han ejede en del gods på egnen27). På hans gravsten i Bed
sted kirke står der, at han døde på Tanderup 1669, 54 år. Så
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vidt vi ved, havde han kun et barn, datteren Karen Christens- 
datter Holst, der blev gift med amtsforvalter Jens Hansen i 
Thisted. Om deres efterkommere har Hans Støvring-Nielsen 
skrevet i årbog 1959.

En anden søn af Niels Jørgensen var Potil Nielsen Holst, 
der en tid var forpagter på Kovstrup28). Han var gift med Eli
sabet Andersdatter og havde flere børn. Christen Poulsen Holst 
var gift med Else Andersdatter Heeboe, datter af sognepræsten 
i Thisted, Anders Heeboe. 1683 var han forpagter på Tanderup 
og betalte da afgift til amtstuen af sin studehandel. I nogle år 
før 1689 var han herredsfoged i Hassing-Refs herreder, men 
flyttede så til Salling, hvor han blev forpagter af Estvadgård. 
Han vendte dog tilbage til Ty og blev forvalter på Ulstrup, 
hvor han døde 170229). To sønner blev studenter 1714, Anders 
Heeboe Holst, der blev sognepræst i Brorstrup30), og Poul Chri
stian Holst, der blev baccalaureus 1716, men som vi ellers ikke 
ved noget om.

Efter Christen Poulsen Holst blev broderen Willads Poulsen 
Holst 1689 herredsfoged. Han var forpagter på Kovstrup og 
gift med Anne Christendatter, søster til Laurits Christensen på 
Kongstedlund. 1704 døde han31), og enken blev gift med Søren 
Holgersen Schandorph, søn af sognepræst Holger Schandorph 
i Snedsted. En datter, Helle Willadsdatter Holst, blev gift med 
Mads Mikkelsen Hassing, sognepræst i Flade, og sønnen Chri
sten Willadsen Holst blev student fra Thisted skole, men var 
død før 172032), da hans enke Marie Tomasdatter boede i Karby 
med sine børn Willads og Anne. En døvstum datter, Zille W il
ladsdatter, døde 1720.

Willads Poulsen havde en søster, Anne Poulsdatter Holst, 
gift med Laurits Pedersen Morsing i Thisted33). Af deres børn 
skal nævnes Poul Lauritsen Morsing, der 1720 boede på Bajlum- 
gård i Salling. Hans søn, Christen Poulsen Holst blev sogne
præst i Oddense-Otting34).

En tredje søn af Poul Nielsen Holst, Christen Poulsen Holst 
den yngre, nævnes i skiftet efter Willads Holst 1704. Da boede 
han i Thisted, og måske er det ham, der omkring 1683 var 
amtsforvalterens fuldmægtig35) og da kaldes Christen Poulsen 
Kovstrup.
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En tredje datter af Christoffer Lunov var sikkert Maren 
Christoffersdatter, gift med Rasmus Pedersen Brock, der en tid 
var forpagter på Råstrup, og siden blev byfoged i Thisted36). 
Han blev afsat 1638, men 1660 fik han dog embedet igen37). 
Om han havde det til sin død 1669, ved vi ikke. Hans kone, 
der ligesom Anne Christoffersdatter på Kovstrup tit kaldes 
Offersdatter, døde 1665. De havde kun et barn, Kirsten Ras- 
musdatter Brock, der 1650 blev gift med købmand Niels Just- 
sen på Bjerget i Thisted, der tilhørte en af byens rigeste slæg
ter og var broder til Kirsten Justdatter, Anne Søes moder. Han 
døde ung 1660 og efterlod sig to sønner, Christoffer Nielsen, 
der blev byskriver i Thisted, og Just Nielsen Gerade, siden sog
nepræst på Jegind. Året efter begik Kirsten Rasmusdatter den 
fejl at gifte sig med Peder Andersen Schierbeck, der da var 
underskriver på Vestervig Kloster38), en tvivlsom person, der 
bragte hende i nød og fattigdom. Men til deres søn Peder, født 
1666, var de før omtalte brødre, Christen Nielsen Holst på 
Tanderup og Jørgen Nielsen Holst på Store Djernæs faddere, 
og det tyder på, at deres moder, Anne Christoffersdatter på 
Kovstrup, var søster til Maren Christoffersdatter.

Byskriver Christoffer Nielsen, af de »besatte« kaldet O f
fer39), var gift første gang med Appelone Christensdatter, anden 
gang med Margrete Madsdatter Schytte. I første ægteskab 
havde han 1683 sønnen Christian, der underskrev et dokument, 
indført i Thisted tingbog 5. september 1705, med navnet Chri
stian Christoffersen Lunov. Hans halvbroder Laurits, født 
1686, underskrev et andet dokument, indført i tingbogen 10. 
juli 1706, Laurits Christoffersen Lunov. Han tog baccalaur- 
graden 1712 og kaldes da i universitetsmatrikelen Laurentius 
Christophori Lunow. Da de var halvbrødre, må de have taget 
navnet efter faderens slægt, og det gør det overvejende sand
synligt, at hans mormor, Maren Christoffersdatter, var datter 
af Christoffer Lunov til Nystrup.

Christoffer Nielsen, der døde 1702, kaldes aldrig Lunov -  
i hvert fald ikke officielt. Måske har folk endnu sidst i 1600- 
erne vidst for god besked om hans afstamning. Efter 1700 var 
den gamle herremands bedrifter nok til dels glemt, så hans 
efterkommere ikke behøvede at skamme sig ved at bære hans
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adelige slægtsnavn. Måske har de to brødre dog først brugt 
navnet, efter at de var rejst fra Thisted. Deres skæbne kender 
vi ikke mere til, og vi ved heller ikke, hvad der blev af byskri
verens andre børn.

Hans broder, hr. Just Nielsen Gerade, sognepræst på Jegind, 
havde en datter, Kirstine Justdatter Gerade, der blev gift med 
Eiler Christian Arnoldsen Dyssel, sognepræst i Vrensted, Vend
syssel. En søn, Arnold Christian Dyssel, blev student 1735 
(Arnoldus Christianus Dyssel, Tystadiensis) og sognepræst i 
Hygum, Sønderjylland40). Hans broder, Johan Arnold Dyssel, 
blev sognepræst i Østofte41).

Det har ikke været meningen med denne artikel at give en 
blot nogenlunde fuldstændig oversigt over Christoffer Lunovs 
efterkommere, men kun at give vink til brug for dem, der 
kunne interessere sig for slægten eller dele af den og ønsker at 
arbejde videre. Derfor er mange oplysninger og data, som er 
kendt, ikke taget med for ikke at tynge teksten alt for meget. 
Noter:
1) Kancelliets brevbøger, 1609, 9. maj. 2) Samme, 1623, 22. august. 3) 
Landstingsdombog 1640 A, fol. 159 og 251. 4) Samme sted. 5) Kancel
liets brevbøger, 1624, 14. maj. 6) Hundborg herreds tingbog 1666, TBA. 
7) Præsteindberetning 1690. 8) C. Klitgaard: Vendsysselske Præstefami
lier. 9) Ørum lensregnskab. TBA. 10) Universitetsmatrikelen. 11) Wi- 
bergs præstchistorie. 12) Matrikel 1664, TBA. 13) Markbog for Vang 
1683, TBA. 14) Ørum lens jordebøger. 15) C. Klitgaard: Vendsysselske 
Præstefamilier. 16) Amtsregnskaber, TBA. 17) C. Klitgaard: Vendsys
selske Præstefamilier. 18) Kronens Skøder. 19) Festskrift til Carl Klit
gaard. 20) O tto Ahrendt: Gejstligheden i Slesvig-Holsten. 21) Kirkebog 
og tolketællinger, TBA. 22) Ørum lensregnskaber, TBA. 23) Samme og 
jordebøger. 24) Ørum lens skattemandtal, TBA. 25) Skifte efter Willads 
Poulsen 1704, amtsskifte. 26) Matrikel 1664, TBA. 27) Samme. 28) 
Ørum lens skattemandtal, TBA. 29) Skifte 1702, amtsskifte. 30) Wi- 
bergs præstchistorie. 31) Amtsskifte 1704. 32) Amtsskifte 1720 efter
Zillc Willadsdatter. 33) Amtsskifte 1702 efter Chr. Poulsen Holst. 34) 
P. Filtenborg: Sejer Olufsen Leth, s. 104. 35) Amtsregnskaber og ting
bøger, TBA. 36) Thisted tingbog 1638, TBA. 37) Thisted byfogedregn
skab 1660. 38) Thisted konsumtionsprotokol 1660. 39) Anders Bæk
sted: Besættelsen i Tisted. 40) Otto Ahrendt: Gejstligheden i Slesvig- 
Holsten. 41) Samme.

TBA =  Kopi i Thisted byhistoriske Arkiv.
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Et tingsvidne om Nordentoft 1676
Af TORSTEN BALLE

Regna Firmat Pietas -  fromhed styrker rigerne -  var Chri
stian d. 4.S valgsprog, og derfor satte han bogtaverne R F P 
på Rundetårn. Men folk udlagde det som Riget Fattes Penge af 
den gode grund, at det var sandt. Da han døde 1648, var lan
det i stor gæld. Rige folk havde lånt kongen mange penge, og 
da der ingenting var i kassen, fik kreditorerne noget af Kro
nens gods i stedet for.

Mellem dem var borgmester Jacob Madsen på Christians
havn. Han fik en del af krongodset i Ty, og da han døde 1653, 
blev det hans børn, der skulle se at få så meget som muligt ud 
af deres fjerntliggende gods. En af hans sønner, Ejler Jacobsen, 
var allerede kommet herover. 1652 var han fadder til Niels, 
en søn af sognepræsten i Thisted, Anders Nielsen Heeboe. 1656 
boede han på Momtoft, og i matrikelen 1664 står han som ejer 
af Nordentoft, der før havde hørt til Vestervig Klosters gods, 
men gården var da fæstet til Jens Gregersen og Anne Jespers- 
datter. 1667 boede han på Jernit og gav da 11 rdl. til Thisted 
kirke for sit begravelsessted i kirken og 3 rdl. for at åbne grav
stedet, da hans hustrus lig blev nedsat.

Senere flyttede han tilbage til Ty. Her var jo hans gods, og 
nu skulle han finde en passende gård at slå sig ned på. Efter 
at enevælden var indført, havde adelen ikke mere eneret til at 
være ejere af sædegårde, og da sædegårde endnu havde visse pri
vilegier, var der mange borgerlige, der købte én eller flere. Ved 
en sædegård forstod man en større gård, der havde været 
beboet af adelige, og derfor var det rart, om man kunne købe 
en gård og bevise, at der havde boet adelsmænd på den.

Ejler Jacobsen boede en tid på Nordentoft. Selv om den 1664 
blev drevet af to fæstere, blev den betragtet som én gård, og den

116



havde også før og siden kun én fæster. Til gården var der knyt
tet nogle sagn om adelsfolk, der skulle have boet der, og de 
sagn har Ejler Jacobsen nok hørt på med interesse, for havde 
der boet adelige, så måtte Nordentoft jo kunne kaldes en sæde
gård! Men det skulle bevises, og i mangel af dokumenter var 
det værd at prøve, om gamle folk kunne vidne om det på 
herredstinget i Sjørring.

Det var også gode vidner, han fik fat på. Den ene var født 
på Nordentoft, sikkert søn af Tomas Jensen Skytte, der før 
havde boet på gården. De andre var fra nabolaget, én havde 
tjent på Nordentoft. De vidnede så på tinget, og tingsvidnet 
blev indført i Hundborg herreds tingbog 1676. Det lyder sådan 
med moderniseret stavemåde.

(1676) Mandagen den 11. september. Otte mand vidner med 
Christen Jørgensen i Tinggård, i dag forordnet i herredsfoge
dens sted i hans fraværelse Anders Jørgensen i Sjørring.

(Tinghørere:) Mikkel Tomsen i Sperring, Mads Poulsen i 
Sperringgård, Christen Christensen Skriver, Anders Andersen 
i Søgård, Anders Jespersen samme sted, Niels Ovesen i Dolle- 
rup og Peder Pedersen Ulgård i Silstrup.

Knud Nielsen i Elsted på ærlige, agtbare og velfornemme 
mand, Ejler Jakobsen til Nordentoft gård hans vegne.

Otte mænd så stande for dem Christen Tomsen i Snedsted, 
barnefødt i Nordentoft gård, og Christen Lauritsen, boende og 
barnefødt i Skadholm ved Nordentoft gård, (der) en lang tid 
har tjent i fornævnte Nordentoft gård. Disse bemeldte tvende 
mænd vidnede ved højeste ed og oprakte fingre, at enhver af 
dem kan mindes i 60 år. Da i al sandhed af barndommen har 
de hørt af deres gamle forældre og andre gamle folk, at Nor
dentoft gård i Sjørring i Ty har i gamle dage været en adels
gård, hvorpå skal have boet Skammels Ebbesen, hvis tvende 
sønner var Peder Skammelsen og Ebbe Skammelsen. Den ene 
af dem slog den anden ihjel efter den digt og vises lydelse, som 
derom gjort er. -  Og at der ligger et firkantet sted straks søn-
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den ved gården, som kaldes Ebbes toft, hvilken de af alders 
minde har hørt sige, at borgegården der skulle have stået, og 
endnu deri på samme sted findes knolde, mursten og andre store 
sten. -  I  lige måde er det dem bevidst, at da Ejler Jacobsen for 
to år siden indtog gården, var husene og bygningen meget for
falden og mesten øde, ja en del ganske nedfalden af årsagen, 
gården er meget forskyldt, særligt i disse besværlige tider.

Med lige samme ed og oprakte fingre vidnede Salmand Gre
gersen i Næstrup, at han mindes 64 år, Søren Christensen sam
me sted mindes 60 år og nogle år derover, Laurits Pedersen i 
Skårup mindes 60 år. Og de samtlige af barndommen har hørt 
af deres forældre og andre gamle bedagede folk, at forskrevne 
Nordentoft gård i gamle dage har været en adelsgård, og derpå 
skulle have boet Skammels Ebbesen, som skulle have haft 
tvende sønner, Peder Skammelsen og Ebbe Skammelsen, og den 
ene skulle have slået den anden ihjel efter gammel tale. -  Des- 
ligeste er det dem fuldkommen bevidst, at da Ejler Jakobsen 
for to år siden indtog gården, var husene og bygningen meget 
forfalden og øde og en del ganske nedfalden. Årsagen dertil: A t 
gården dertil er meget forskyldt og synderlig i disse besværlige 
tider.

Desuden bevidnede Villads Hansen og Anders Andersen, 
tjenende på Nordentoft gård, ved sjæls ed og oprakte fingre, 
at de i dag otte dage stævnede forskrevne personer hid i dag 
for deres sandhed at aflægge. Samme dag var de i Bisgård og 
stævnede ærlige og velbyrdige mand Jørgen Friis til Lindholm, 
Kongelig Majestæts velbestalter amtmand over Ty og Mors, hid 
i dag til dette vidnes påhør og beskrivelse, om den gode mand 
på Hans Majestæts vegne har noget derimod at svare, og talte 
med hr. amtmands fuldmægtig, velfornemme Peder Marchuor- 
sen, der ved porten.

A t så ganget er, stadfæster vi med vores signeter.

Dette tingsvidne er interessant af flere grunde. Først fordi 
vidnerne, der må være født omkring 1600, knyttede sagnet om 
Ebbe Skammelsen sammen med Nordentoft, mens folkevisen
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kun siger, at »Skammel han bor sig nør i Ty«. Selv om dramaet 
var sket for omkring 400 år siden, kan det godt have gjort så 
dybt et indtryk på egnen, at det ikke blev glemt. Man har villet 
rokke ved denne tradition, men uafhængig af den er der indtil 
vor tid bevaret andre minder om noget uhyggeligt ved Norden
toft. Man fortalte, at når man sang en bestemt vise -  og det 
var ikke folkevisen -  viste der sig en blodig hånd på en rude. 
En sypige, der overnattede på gården, ville ikke tro det, og gav 
sig til at synge visen, men hånden viste sig, og hun gik fra for
standen. Man fortalte også, at to agerumdøre ikke kunne holdes 
lukket, når det var måneskin.

Vidnerne fortalte også andet, som ikke står i folkevisen. De 
kaldte faderen Skammels Ebbesen. Formen Skammels kendes 
kun fra Ty og Mors. Det betyder ikke så meget, men de gamle 
havde også et efternavn til ham -  Ebbesen. Navnet Ebbe er ikke 
almindeligt, men netop i Sjørring sogn var det kendt og anset. 
Ebbe Jensen boede 1664 og 1688 på den bedste gård i Sjørring, 
Brogård ved Sjørring volde, sikkert den gamle kongsgård. Den 
havde 1664 14 td. hartkorn. Anders Ebbesen i Sjørring var 
1666 delefoged til Ørum Slot, og navnet er åbenbart et stor
bondenavn.

Og så fortalte de gamle noget, der også må have rod i stedlig 
tradition. Det sted, hvor borgegården skulle have stået, kendte 
de, og de kaldte det Ebbes toft. Desværre har man ikke kunnet 
finde dette sted senere, skønt man har søgt efter det syd for Søn
der Nordentoft. Men vidnerne fortalte også, at gården var 
meget forfalden, ja en del af den var »ganske nedfalden«. Det 
skal man vel ikke tage så tungt på, da der ikke følger et lov
formeligt synsvidne med, udstedt af edsvorne synsmænd, ud
meldt af retten, men det er da nok muligt, at bygningerne har 
været meget sølle på den tid. Men 1698 købte den stenrige køb
mand Tomas Graversen i Thisted Nordentoft og han flyttede 
snart efter derud. Han ville i hvert fald ikke bo på på en falde
færdig gård, og det er næsten sikkert, at der var bygget en ny. 
Det er blot ikke givet, at den lå på det sted, hvor den lå i 1676. 
Mange gårde blev vitterligt flyttet, og hvis Nordentoft var en 
befæstet gård i 1200rne, eller i hvert fald en gård med en sten- 
stue (et castrum), som visen siger, kan det tænkes, at »stenstuen«
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har ligget ret afsides på et sted, der var egnet til forsvar, men 
som siden, da man opgav de middelalderlige forsvarsanlæg, har 
været upraktisk for gårdens forbindelse med marken og med 
omverdenen.

De to hold vidners udsagn er næsten ordret ens med undta
gelse af, hvad de to mest stedkendte fortalte om gårdens plads. 
Det kan se ud, som om ordene er lagt i munden på dem, og det 
kan nok vække mistanke til, at deres udsagn var provokeret 
frem. Det er dog sikkert ikke sådan. Herredsskriveren, der 
skulle føre tingbogen, skulle ikke skrive hvert ord, der blev 
sagt, for der kunne blive snakket meget. Han skulle referere 
det, der var af vigtighed, men udformningen var åbenbart hans 
egen. N år vidnesbyrdene ellers stemte overens, kunne han godt 
bruge de samme ord.

Ejler Jacobsens formål med at erhverve dette tingsvidne var 
ganske sikkert, at han gerne ville slippe billigere i skat, og der
for var amtmanden indstævnet til at høre på vidneførselen. Gik 
det ikke med at få gården anerkendt som sædegård, kunne han 
henvise til vidnernes ord om, at gården efter deres mening var 
meget forskyldt, og at det var grunden til forfaldet.

Han ejede ganske vist ikke gården på den tid, da han -  i 
hvert fald formelt -  havde solgt gården til sin broder Christian 
på Fyn, men han skulle sikkert betale skatterne. Tingsvidnet 
hjalp ham dog ikke, og han flyttede igen fra Nordentoft. 1681 
døde han i København, men hans kiste blev 1682 ført til Thi
sted, hvor han vel blev begravet i sit gravsted i kirken.
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Syn over Nykøbing 1688 og 1698
(Efter Morsø herreders tingbøger de nævnte år)

1688
Niels Knudsen Bodsen, indvåner i Nykøbing og byens kæmner, 
fremæskede synsmænd, som byfogeden i Nykøbing her af 
tinget har ladet opmelde at skulle syne og besigtige Nykøbing 
by, i hvad tilstand den nu fandtes, at de derom ville gøre deres 
afsigt.

Så fremkom seks synsmænd, som den 8. november her af 
tinget var lovlig udnævnt af byfogeden Rasmus Christopher
sen Jungshoved og borgerskabet i Nykøbing.

Da, som dem blev forevist, befandtes fra den vestre ende 
af Algaden igennem 42 ganske øde og ubebyggede gårdes ejen
domme og 8 hussteder ganske liggende i grøn jord. Derforuden 
befandtes i samme gade 12 gårde, som var ingen folk i og står 
øde.

I Østergaden befandtes 4OV2 gårdes ejendom, som var ingen 
folk i og står øde, og 6 hussteder, som og lå i grøn jord. Dertil 
4 huse øde og ubeboet.

I Strandgaden befandtes gårdes ejendomme, som lå i grøn 
jord. På Holmen fandtes 7 ejendomme og ubebyggede husste
der, som lå i grøn jord, og 1 hus ubeboet.

I Toftegaden fandtes 8 øde og ubebyggede gårde, som lå i 
grøn jord.

Består så byen, som endnu er bebygget, med dem, som er 
ubeboet og ingen folk bor i, af 108 gårde og 20 huse.

Desuden beså de rådhuset, som er ganske forfalden og står 
på rav og snart er færdig at falde ned, som ikke kan repareres, 
medmindre det bliver nedtaget og af nyt opsat.

Ellers fandtes en del af de gårde og huse, som nu er beboet, 
med helt fattige folk og husarme besat og bygningerne meget 
forfaldne.
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1698
Mikkel Jensen Bjerregård på Nykøbing bys vegne fremstillede 
synsmænd, som dertil af herredsfogeden efter borgerskabets 
begæring var udmeldt Nykøbing by at syne og besigtige, hvor
ledes den befindes.

De vidnede, at de i dag i herredsfogedens nærværelse synede 
og besigtigede Nykøbing by og da så, at den skal bestå af 186 
ejendomme og 54 hussteder, hvoraf år 1682, da grundtaksten 
af de kongelige kommissarier er indrettet, var øde 84^2 ejen
domme og 16 hussteder.

Siden grnudtakstens indrettelse er endnu blevet øde 9 ejen
domme og 10 hussteder, så nu ligger øde 93^2 ejendomme og 
26 hussteder, hvorimod findes 921/* ejendomme og 28 hussteder 
med bygning på, hvoraf en stor del er meget brøstfældig og 
forfalden og en stor del ubeboet, så at mere end den halve del 
af byen snart er øde.

Mikkel Jensen spurgte fornævnte dannemænd, om det ikke 
er dem bevidst, at byen mærkelig på en 24 års tid er aftaget, 
og at sildefiskeriet, som tilforn har været en del af byens bed
ste næring, er så godt som ganske bortgået, så snart intet fås. 
Dertil svarede de: Jo, at byen var mærkelig aftaget og meget 
forringet på indbyggernes midler formedelst stor søskade og 
andre ulykkelige tilfælde samt fiskeriets formindskelse og af
gang, som meldt er.
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Arbejdet på Museet 
for Thy og Vester Hanherred 

i 1974 og 1975
Det er med stor glæde, vi ser tilbage på 1974-75, der viser en 
stadig stigende interesse for museets arbejde.

1974 startede indendøre med istandsættelse af kælderetagen. 
Den blev malet, lyset blev forbedret, og sølv- og kirkerummet 
fik en gennemgribende istandsættelse med maling, punktlys og 
ophængningslister +  afblænding af vinduer, så rummet nu er 
en god ramme om skiftende udstillinger.

Thisted Kommune stillede magasinplads til rådighed for 
Museet, så vi har fået lidt mere luft og muligheder for at hente 
ting frem og lave skiftende emneudstillinger.

1974 stod i byjubilæets tegn. Thisted fejrede sin 450 års fød
selsdag som købstad. Det blev på Museet markeret med en stor 
særudstilling lavet i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet 
i Esbjerg »Skudefart og Limfjordshandel«, og med en udstil
ling, der viste glimt af Thisteds historie fra fortid til nutid.

Udstilingen »Skudefart og Limfjordshandel« blev afløst af 
en udstilling om Thisted gasværk i anledning af dettes lukning. 
I november præsenteredes de to fornemme aquamaniler fra 
Vigsø.

I efterårsferien var der undervisning i bånd- og billedvæv- 
ning, og de sidste dage før jul blev der klippet julepynt.

Udgravninger
Sæsonen startede med udgravning af to meget fine store sten
grave fra ældre bronzealder hos gdr. Niels Chr. Hyldgaard, 
Stagstrup. Den ene grav var orienteret NV-SØ og indeholdt
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rester af et skelet og et stort grebtungesværd. Den afdøde har 
ligget med hovedet i SØ. Den anden grav var en meget velbe
varet stenkiste med en næsten 1 m2 stor dæksten. Graven var 
næsten hermetisk lukket ved hjælp af 1er, så gravrummet var 
helt jordfrit. Gravgodset bestod af et 70 cm langt bronzesværd, 
en lille bronzeknap og en bronzenål -  lidt rester af en træskede 
og lidt skeletrester. Begge grave er fra ca. 1200 f. Kr.

Stagstrup, kisten afrenset, set fra V.

Hos gdr. Johs. Jørgensen, Førby, afdækkedes en stenkiste fra 
begyndelsen af yngre bronzealder. Graven indeholdt to meget 
fine bronzearmbånd. Den kan dateres til 1000 f. Kr. fødsel.

På »Dommergården«s marker, hos gdr. Verner Futtrup, Ve
stervig, foretoges en meget spændende udgravning af en stor 
overpløjet høj, »Sælshøj«. Undersøgelserne viste, at det drejede
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Stagstrup, kisten under udgravning, den ene dæksten er fjernet. 
Bemærk øverst til højre rester af skede. Set mod V.

sig om et anlæg fra yngre stenalder, ca. 4000 år gammelt. Gan
ske vist var højen taget i brug igen ca. 1000 år senere, for at 
nogle yngre bronzealderfolk kunne sætte urner med brændte 
ben ind i siden af højen. Det oprindelige anlæg bestod af tre 
store hellekister +  en lidt yngre begravelse fra midten af ældre 
bronzealder. Der fandtes et bronzesværd løst. Sidstnævnte grav 
var desværre ødelagt. Der var meget velbevarede skeletrester, 
der viste, at det var høje, flotte mænd, der var blevet gravlagt. 
En med en skeskraber, en anden med brudstykker af en flint
dolk samt en hel, brækket flintdolk, og en tredie var begravet 
med rester af en flintdolk samt et bundt pilespidser (7 stk.), 
der formodentlig har været opbevaret i en lille skindpose, der 
nu er forsvundet.
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Udstillinger i 1975
Vi begyndte med en lille udstilling, der hed »Gryler« -  om ma
sker. Det var masker udtegnet fra billedsten og lavet i læder.

I maj blev udstillingen om gasværket erstattet af en stor og 
pragtfuld udstilling »Rav fra Litauen«. Der var rav i alle faco
ner og former, rå -  brugt til smykker indfattet efter forrige 
århundredes traditioner -  og rav i mikroskoper, der viste in
sekter og plantedele. Hertil kom enkelte billedtæpper. Det hele 
var udlånt fra verdens eneste ravmuseum, nemlig Palanga i 
Litauen. Desværre blev udstillingen afbrudt i utide. Den blev 
erstattet af en særudstilling omkring aquamanilerne fra Vigsø 
med de forskellige smådele, der er fundet indtil videre.

Museet har indrettet et særudstillingslokale i det gamle dom
merhus i Vestervig. Egnsarkivet i Sydthy og museet har fået

Vestervig, én af gravene med skeletrester, set mod 0 .
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Vestervig, en af gravene under udgravning med skeletrester, set mod NØ.

overladt kontorbygningen. Foreløbig har vi præsenteret fundet 
fra »Sælshøj« og forskellige genstande fra Ørum voldsted.

I november viste vi en udstilling af tekstilcollager af Bill 
Morrow, er irsk kunstner, der har sin inspiration i stenalder
kunst, i den keltiske kunst, og som har brugt motiver fra Book 
of Kells, en meget fornem illumineret håndtegnet og -skrevet 
bibel fra ca. 1100.

I efterårsferien klippede vi påklædningsdukker efter model
ler fra århundredskiftet.

I år har vi også kunnet udgive en lille vejledning til de old
tidsminder, der i så høj grad præger Thy, nemlig bogen »Old
tidsminder i Thy«.

I år er der ligeledes lavet en fin ny udstilling om tekstiler og
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tekstilfremstilling, begyndelsen til en fornyelse af museets ud
stillinger.

Større udgravninger
Også 1975 bød på mange besigtigelser, mindre undersøgelser og 
flere større udgravninger.

Der er udgravet et desværre delvist ødelagt dyssekammer hos 
Friis Jensen, Gettrup. Vi stillede ret store forventninger til ud
gravningen, da vi har optegnelser fra amtmand Faye (amtmand 
i Thy i beg. af forr. århundrede), der tyder på, at temmelig 
mange af vore dysser og jættestuer er blevet brugt som vejbe
lægning, håbede vi nu at kunne få en chance for at undersøge 
et sådant dyssekammer, der åbenbart var blevet sparet. Des
værre var anlægget temmelig ødelagt, dækstenene var fjernet,

Vestervig, højen færdigudgravet, set mod N.
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og graven var tom. Det kan ikke udelukkes, at der har været 
nogen før os. Det eneste, der kunne ses, var, at dyssekamret 
var gravet forsvarligt ned i undergrunden. Også her var der et 
par tusinde år senere, nemlig ca. 1000 f. Kr. fødsel, foretaget 
sekundære begravelser.

I Vibberstoft er der hos gdr. Ejnar Hvidbjerg udgravet en 
overpløjet høj med en stenkiste. Gravgodset bestod af et greb
tungesværd, en dupsko (beslag på skeden) og en lille bøjlenål -  
ca. 1200 f. Kr. fødsel. Hos gdr. M. Knudsen, Skårup, er der 
udgravet en stærkt overpløjet høj med en stenkiste. Der var 
rester af et skelet, og også her bestod gravgodset af et sværd 
og en bøjlenål. Hos gdr. Kr. Blach-Poulsen, Skårup, er der 
påbegyndt undersøgelse af en langhøj. -  En ganske interessant 
ting, er, at langhøje i Thy ikke som andre steder i landet almin
deligvis indeholder grave fra yngre stenalder, men hyppigere

Nors, Hellekiste, graven set mod øst, bemærk den fine brolægning 
og dolk ca. midt på billedet.

Historisk Årbog 9 129



bronzealdergrave. Der er foreløbig udgravet to grave, den ene 
delvis ødelagt, den anden hel intakt og dækket af en fin sten
lægning. Desværre var begge grave uden gravgods, der var i 
hvert fald ikke noget bevaret.

I Nors -  hos gdr. Kr. Richard Kristensen -  er der udgravet en 
overpløjet høj, der indeholdt rester af en meget stor hellekiste 
fra yngre stenalder, godt 4000 år gammel. Der var også her 
tale om et delvis forstyrret anlæg, forstyrret dels af begravelser 
foretaget senere i oldtiden og fra nyere tid. Den ældste grav, 
og den hvorover højen er lavet, bestod af en stor hellekiste, 
hvis tre sider var bevaret. Kisten var orienteret NV-SØ og var 
2,5 m lang. Den bevarede langside bestod af fire store sten med 
den flade side vendt ind mod graven. I SØ var en stor kalksten 
brugt som endesten, og i NV var der brugt en stor granitsten. 
Gravbunden bestod af et meget regelmæssigt lag af flade kalk
sten. Kistens indvendige mål var 2,30 X 1,20 m, og den ind- 
venlige højde var 1,07 m.

De fleste af de omtalte udgravninger i både 1974 og 1975 er 
betalt af Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning. Undersø
gelserne har beskæftiget flere arbejdsmænd og studenter.

Her er kun nævnt de større undersøgelser, vi har foretaget i 
1974 og 1975, hertil kommer, at der er foretaget et meget stort 
antal besigtigelser og mange mindre prøvegravninger i forskel
lige anlæg. Selvom de ikke er omtalt enkeltvis her, betyder det 
lantgfra, at de er uden betydning -  tværtimod er de med til at 
give os et billede af livet i Thy i oldtiden.

Vi har også som tidligere år modtaget en række betydnings
fulde gaver, som vi siger tak for.

Museet for Thy og Vester Hanherred takker for et godt sam
arbejde og for den interesse og velvilje, der er vist vort arbejde 
i de forløbne år. Jette Kjær.
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Morslands Historiske Museum
Museet havde i 1974 et samlet besøgstal på ca. 2.500 personer. I løbet af 
året indsamledes i to kampagner henholdsvis briller og emblemer. Ind
satsen gav en pæn forøgelse af museets samlinger på disse områder. Som 
noget nyt forsøgte museet sig i vinterhalvåret med et månedligt fore
drag over forskellige historiske emner. Foredragene der blev afholdt i Rid
dersalen under fællestitlen »Aftener på Dueholm« havde et gennemsnit
ligt besøgstal på ca. 40.

Aret 1975 blev præget af fremgang for museet på snart sagt alle fron
ter. Forsamlinger med Morso kommune førte til en forhøjelse af det 
kommunale tilskud til kr. 60.000. Hermed kunne museets ønske om en 
fast daglig leder opfyldes. Som inspektør ansattes pr. 1. april 1975 stud. 
mag. Per Noe, Bjergby.

Besøgstallet for 1975 bliver ca. 4.000, en stigning på 1.500 i forhold 
til 1974. -  I juli-august viste museet udstillingen »Levende Stene«, der 
var bygget op omkring det nyfundne, meget spændende romanske kriger
hoved fra Outrup Kirke. -  I samarbejde med fire af øens lærere er mu
seets pædagogiske materiale udvidet, således at det nu består af fem skole
klasser over emnet »Stenalderen på Mors« med tilhørende lysbilledserie 
og arbejdsopgaver til brug i museets oldtidssamling. -  Konservatorelev 
Katia Johansen, København, har i august-september påbegyndt en til
trængt konservering og omregistrering af museets tekstilsamling. Arbej
det vil blive fortsat i takt med den økonomiske formåen, således at vi fra 
sommeren 1976 igen kan vise en repræsentativ tekstiludstilling. De ikke 
udstillede tekstiler vil blive magasineret i specielt indrettede kasser. Disse 
vil udover at yde størst mulig beskyttelse også give en bedre oversigt 
over materialet som helhed.

Den østlige del af museumskældcren, der har været anvendt som ma
gasin og værkstedsrum, er blevet sat istand og inddrages nu efterhånden 
til udstilling. Samtidig er den tidligere kustodebolig sat istand og indrettet 
til kontor og værksted.

Sidste vinters foredragsrække fortsættes igen i 1975-76 med seks fore
drag heraf fire i samarbejde med Morsø Folkeuniversitet. Det er museets 
ønske henad vejen at øge tilbuddct af disse specielle arrangementer både 
med hensyn til antal og art.

PER NOE.
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Det arkæologiske arbejde i 1975 
I »Jul på Mors 1974« blev der omtalt en undersøgelse af en stensat grav 
hos gdr. Frede Søndergaard, »Ny Ørndrup«. De fundne skeletdele blev 
indsendt til bestemmelse på Københavns Universitets Anthropologiske 
Laboratorium. I maj måned modtog museet følgende redegørelse:

»Det drejer sig om resterne af i hvert tilfælde to individer, næppe flere. 
Et barn på 13-14 år (infans II) repræsenteret af numrerne 1, 4, 6, 7 og 
7a, som er: 1) kranium, 4) fragmenter af venstre tibia, 6) rulleben, 7) 
halsben og 7a) fragment af højre tibia.

En ung mand formodentlig første halvdel af adultus (20-30 år), repræ
senteret af numrene 2, 8, 9, 10 og 11, der er 2) kranium, 8) del af venstre 
skulderblad og nogle ribben, 9) er stykker af diafysen af venstre humerus, 
10) fragment af venstre skulderblad og 11) fragment af et tibia.

3 og 5 er ikke til at identificere, men formodentlig humane. Knoglernes 
bevaringstilstand og fordeling lader formode, at de hele skeletter har væ
ret til stede, men nu er bortsmuldrede. Der er ingen tegn på sygelige 
forandringer«.

Endnu engang har museet foretaget en undersøgelse hos gdr. Arne 
Sandal, Bjergby. Denne gang et lille stenkammer i sydsiden af en over
pløjet høj. Kammeret havde en indvendig længde/bredde på 85 X 40 cm. 
På gravbunden fandtes en del brændte ben og et lille ubestemmeligt 
stykke bronze. På grund af den stærkt vandlidende jordbund var gravens 
indhold meget medtaget. Graven kan dateres til yngre bronzealder.

Hos gdr. Gunner Vejle, »Damgård«, Erslev har museet undersøgt ialt 
tre grave fra enkeltgravskulturen (Yngre Stenalder). De to af gravene 
blev undersøgt i foråret, medens den sidste grav blev undersøgt efter høst. 
Gravene var henholdsvis to mandsgrave og en kvindegrav. I den første 
grav fandtes en stridsøkse og to ravringe (meget sjældne). Anden grav 
indeholdt en stridsøkse og tolv ravperler. Det er muligt at der er tale 
om en dobbeltgrav (mand/kvinde). Den tredje og til nu sidste grav på 
stedet var som sagt en kvindegrav. Gravgodset som lå i østenden af gra
ven bestod af et ravsmykke (kæde med kvaste) sammensat af omkring 70 
storre og mindre ravperler. Ravsmykket blev optaget som en jordblok 
indstøbt i parafin. Blokken undersøges i øjeblikket på Viborg Amts Kon
serveringsanstalt i Skive.

Hos gdr. Henry Korsgaard, Andrup, har museet undersøgt en lille del 
af et oldtidsvejanlæg sat af større og mindre sten. Da der ikke blev gjort 
fund af nogen art, kan anlægget ikke sikkert tidsfæstes. Ved en under
søgelse hos gdr. Merle Borg, Agerø, blev der nær stranden fundet en ret 
ødelagt stenlægning. Det er sandsynligt, at der er tale om dele af et hus. 
Der blev ikke gjort daterende fund. -  Dykkereftersøgningen efter oldtids
båden blev fortsat i sensommeren. Endnu engang uden resultat. . .

Ved en undersøgelse af en overpløjet gravhøj hos gdr. Arne Højgaard, 
»Blåbjerg«, Tødsø blev der fundet to jordgrave. Begge grave var tomme, 
formentlig plyndrede i nyere tid.
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En overpløjet høj hos gdr. Svend Kristensen, Lødderup, viste sig også 
ved undersøgelsen at være totalt forstyrret.

I samarbejde med Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning i København 
er der hos gdr. Arne Solbjerg, Fårup, blevet undersøgt en boplads fra 
Vikingetiden. Bopladsen var opdelt i to områder, henholdsvis selve lands
byen beliggende overfor kystskrænten og et mere værkstedspræget areal 
på strandbredden ud mod Legind Vejle. Foruden fundene fra Vikinge
tiden blev der fundet skår og flint fra henholdsvis romersk jernalder og 
ertebøllekultur. I forbindelse med landsbyen blev der undersøgt en over
pløjet gravhøj, hvorfra museet fra tidligere gravninger har nogle meget 
fine fund. Højen blev denne gang totalt undersøgt, men uden resultat.

På Volvo-forhandler Henning Dahl-Petersens ejendom ved »Trælborg« 
har museet undersøgt en stenfyldt grube på et sted, hvor der tidligere 
har ligget en gravhøj. Gruben var gravet og fyldt med sten i nyere tid, 
vel nok i forbindelse med fjernelsen af den tidligere gravhøj. For Rigs
antikvarens Fortidsmindeforvaltning foretog museet en orienterende un
dersøgelse af et areal hos gdr. Kresten og Ejner Dissing, »Frydsbrønd«. På 
stedet, der nu berøres af de nye vejanlæg, var der tidligere gjort fund af 
små stensatte gravkamre. Museets undersøgelse gav intet resultat.

Foruden de her omtalte fund har museet foretaget en række mindre 
undersøgelser og besigtigelser. Fra museets side vil vi gerne rette en tak 
til alle, der har givet meddelelse om jordfundne oldtidslevn og for inter
esse, hjælp og imødekommenhed under vore undersøgelser.

P. C. O. NØRGAARD. PER NOE.

Morsø lokalhistoriske Arkiv 
i årene 1974-75

Morsø lokalhistoriske Arkiv er en institution under Morsø kommune. 
Det havde tidligere sin egen bestyrelse, men efter foretagen kommunal 
rationalisering sorterer det direkte under det kulturelle udvalg. For at 
formidle kontakten til forskellige sider er nedsat et koordinationsudvalg 
bestående af:

Formanden for det kulturelle udvalg.
Skoledirektøren.
Overbibliotekaren.
Formanden for museets bestyrelse.
Kommunaldirektøren som repræsentant for Historisk Samfund. 

Arkivets medarbejdere var i 1974:
Fhv. lærer Dinsen.
Pedel Holch Andersen.
Fhv. rektor Brudsig (daglig leder).

I begyndelsen af 1975 trak lærer Dinsen sig tilbage som medarbejder ved
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arkivet på grund af sygdom. Han har været knyttet til arkivet siden dets 
oprettelse og har i kraft af sin store lokalkendskab ydet arkivet en stor 
hjælp. Arkivet bringer ham sin bedste tak.

Til støtte for de daglige medarbejdere er nedsat et kontaktudvalg med 
1 - 2  repræsentanter for hvert sogn på øen. Dette udvalg har i høj grad 
været med til at formidle kontakten til beboerne på Mors, ligesom det 
også har været aktivt ved indsamlingen af arkivalier.

Foruden med Biblioteket og Museet har arkivet haft et udbytterigt 
samarbejde med »Jul på Mors«, der efterhånden er gået over til næsten 
udelukkende at bringe lokalhistorisk stof.

Indsamlingen af arkivalier er gået godt og vi håber på fortsat støtte til 
arkivets arbejde, således at man til arkivet afleverer alt materiale, der kan 
være med til at berette om Morsøs historie før og nu, billeder, levneds
beskrivelser, skøder, testamenter, matrikelskort, skudsmålsbøger o. s. v.

Båndoptageren har været flittigt brugt, og arbejdet med den vil blive 
fortsat. Kommende slægter vil her kunne høre forældrenes stemmer og 
deres beretninger om livet med dets arbejde, glæder og sorger.

I foråret 1974 blev afholdt en udstilling som var særdeles velbesøgt, og 
den gav arkivet meget nyt materiale. Til udstillingen var knyttet film
forevisninger af lokale film, og vi bringer socialudvalget vor bedste tak 
for støtte til, at disse film også kunne fremvises på øens pleje- og alder
domshjem. Vi tror, det var til stor glæde for mange ældre mennesker.

Morsø historiske Museum har allerede fra ca. 1900 samlet på lokal
historisk arkivstof og for at bringe kontinuitet til stede mellem dette 
gamle arkiv og det nye, har det lokalhistoriske arkiv påtaget sig at arki
vere og registrere dette stof efter samme principper, som benyttes på ar
kivet. Arbejdet vil dog blive langvarigt da materialet er meget stort. 
Også dette materiale vil, når det er behørigt registreret, blive stillet til 
rådighed for lokalhistoriske studier.

Benyttelsen af arkivet og det til det knyttede avissamling har været, 
om end ikke stor så dog rimelig. I denne forbindelse skal det nævnes, at 
de mange trapper op til arkivet er en belastning for mange ældre men
nesker og hindrer mange i at komme. Det har nok været de noget ældre 
mennesker, der har været de mest interesserede, men også ungdommen 
er begyndt at komme specielt i forbindelse med arbejdsopgaver som skole 
stiller dem.

Arkivets adresse er: Håndværkerforeningen, Algade, 7900 Nykøbing 
Mors. Åbningstider for besøgende: tirsdag og torsdag kl. 15-17 eller efter 
telefonisk aftale. Arkivets telefon: (07) 72 02 82.

I oktober 1975. BRUDSIG.
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Thisted byhistoriske arkiv
Personalhistorisk afdeling har siden sidste beretning anskaffet kopier af 
kirkeboger fra Hunstrup, Østerild, Nors, Tved, Vang, Tvorup, Vester 
og Øster Vandet, Skinnerup, Senncls, Tilsted, Sjørring og Torsted indtil 
1814. Folketællingslisterne fra 1787 til 1845 har vi nu for hele området 
Fra redaktør Henning Jensen har vi fået lister over viede og døde i Kå
strup. Registreringen af kirkebøger er fortsat.

Erhvervs- og kulturhistorisk samling har bl.a. modtaget protokol for 
Thisted Kjøbmænds Hjælpekasse. Regnskabsbøger fra Tilstedgård og fra 
en vandmølle i Klitmøller og optegnelser om Nors og Tvcd af pastor 
Jens Bækgaard. Desuden to hæfter med gamle danse, nedskrevet 1935 af 
Svend Bonderup, Østerild og ca. 1880 af Søren Dige, Fårtoft.

Historisk-topografisk samling har fået et større antal kopier af tingbøger, 
fra Thisted 1670 og 1678-1733 og fra Hundborg og Hillerslev herreder 
1666-1688. Disse tingbøger, hvis stofmængder hidtil har været ret util
gængelige, fordi der ikke er registre til dem, er vi nu i færd med at gøre 
brugbare, idet vi skriver ekstrakter af alle sager. De indeholder meget 
varierende stof, foruden egentlige retssager fx. syn over bygninger, skøder, 
skifter, arvesager og beretninger om strandinger. De ældste tingbøger er 
mest interessante, fordi dommer og skriver var lokale folk, der kendte 
egnen, beboerne og sæd og skik nøje. I Hundborg herred var således 
Poul Poulsen i Hove i Vang sogn tingskriver 1666 og 1667. Han var født 
i Hove ca. 1600, søn af Poul Olufsen, og han var også skriver 1635. Sted
navne skrives efter gammel, stedlig tradition, fx. Norrindtoft, Koldkud 
(nu Koldby), Haring. I tingbøgerne bliver de folk levende, som vi kun 
har kendt af navn fra kirkebøger og skattelister.

Billedsamlingen får stadig billeder, men der findes sikkert endnu mange, 
som vi vil være taknemmelige for at modtage, gerne amatørbilleder, selv 
om de er afblegede. Vi savner især billeder af arbejde i by og på land, også 
af håndværk og industri. Det gør ikke noget, at billederne ikke er »pæne«.

I 1974 var arkivet medvirkende ved udarbejdelsen af »Bidrag til Thisted 
købstads historie«, udgivet af Historisk Samfund i anledning af Thisteds 
450-års købstadsjubilæum, der også blev markeret ved en udstilling på 
biblioteket af billeder, der viste Thisted før og nu.

Arkivet har haft ca. 300 besøgende, deriblandt hold fra universiteter og
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skoler. De har fået oplysninger eller har foretaget undersøgelser med 
hjælp fra arkivet. Når undersøgelserne har været led i arbejde med egns- 
beskrivelse eller slægtsforskning, har vi undertiden modtaget eksemplarer 
af det færdige arbejde, hvad vi er taknemmelige for. Der er tit ydet 
hjælp til læsning af gammel skrift.

Fra fjernere egne og fra udlandet har vi fået mange skriftlige og tele
foniske forespørgsler, der undertiden har krævet ret omfattende under
søgelser og svar, men det er et vigtigt led i arkivets oplysende arbejde.

Arkivet, der nu er en afdeling af biblioteket, er åbent tirsdag, onsdag, 
torsdag og fredag 13.30-17.00 og har telefon nr. (07) 92 23 99.

TORSTEN BALLE.

Hanstholm lokalhistoriske arkiv
Et lokalhistorisk arkiv bør aldrig hvile, men stadig tilføres nyt. Det er 
også tilfældet med arkivet i Hanstholm. Nogle få ting skal nævnes. De 
sidste par år er Tømmerby-Lild kommet godt med med billeder, proto
koller m.m. En film fra 1936, som hedder: Døtreskolens lejrskole er der 
lavet en kopi af til arkivet. Den foregår i Tømmerby-Lild og Vejlerne 
og er i farver. Også en kort film fra 1930 om udsætning af tømmerkister 
på Hanstholm havn er i arkivet. Ligeså en kopi af jagtrådets film: I kri
gens spor. Lydbåndmaterialet er udbygget godt, og det gælder både havne
byggeriet og fæstningsværkerne, og derved er en del stemmer bevaret, 
bl.a. af en tidligere sognerådsformand. En model af en tømmerkiste, som 
i 1946 blev lavet og var på udstilling i København som reklame for fort
sættelsen af havnebyggeriet, er indgået som en af de store ting.

Efter forudgående forhandling med Hanstholm lokalhistoriske arkiv, 
har museumsinspektør Jette Kjær udarbejdet en perspektivplan for mu
seumsaktiviteten i Hanstholm i fremtiden.

K. E. NIELSEN. H. HANSEN.

Sydthy egnshistoriske arkiv
Siden beretningen i 1973 er der for Sydthy Egnshistoriske Arkiv sket 
betydelige ændringer. Det gælder især for lokaler, der er stillet til rådig
hed for arkivet af Sydthy kommune.

Da dommerembedet i Vestervig blev nedlagt, erhvervede Sydthy kom
mune bygningerne og efterlyste derefter praktiske gøremål for disse. 
Blandt indkomne ønsker var også ønsket fra arkivet om bedre lokale
forhold, og vi fik i fællesskab med Museet for Thy og Hanherred tildelt 
lokaler i kontorbygningen, hvor vi nu har såvel brandsikkert rum, kon
tor samt et udstillingslokale, hvor vi vil søge at koordinere udstillinger.
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Tildelingen af disse lokaler gør også, at vi nu kan begynde at registrere 
og ordne de indkomne arkivalier.

Billedmaterialer er stadig det mest modtagne, mere kniber det med det 
skrevne og trykte ord, men også her tror vi på en lysning. Af større 
samlinger vi har modtaget i den forløbne periode kan nævnes sygekasse
protokoller fra de nu nedlagte sygekasser i hele kommunen. Endvidere 
har vi fra Landsarkivet i Viborg modtaget kopier af tinglyste dokumenter 
i tiden fra 1859-1927.

Arkivets adresse er: Sydthy Egnshistoriske Arkiv, Dommerhuset, 7770 
Vestervig, telefon (07) 94 16 35. Åbningstid mandag fra 18.30-21.30.

TAGE THURE.

Egnshistorisk arkiv 
Egnshistorisk Forening for 

Thyholm og Jegindø
En kreds af historisk interesserede har længe syslet med tanken om opret
telse af et egnshistorisk arkiv. Da kommunen er ret afgrænset og fra 
gammel tid også isoleret, skulle der være gode muligheder for en historisk 
samling. Til støtte for et sådant arkiv stiftedes den 6. juni 1974 »Egns
historisk Forening for Thyholm og Jegindø«. Foreningens formand er 
sognepræst G. N. Mundbjerg, Hvidbjerg. 20 medlemmer tegnedes den 
første aften og i løbet af det første år har foreningen fået noget over 100 
medlemmer. Kommunen har velvilligt stillet tre mindre lokaler til rådig
hed for arkivet i den kommunale administrationsbygning. Disse lokaler 
blev taget i brug marts 1975. Arkivet ledes af viceskoleinspektør J. J. Lind, 
Hvidbjerg og Magnus Odgaard, Hvidbjerg, er formand for arkivudvalget. 
Der spores en voksende interesse for arbejdet, som lover godt for frem
tiden. Der er allerede kommet en del arkivalier. Vi håber tilgangen fort
sætter. Der forestår et stort arkiveringsarbejde, som udelukkende skal 
udføres ad frivillig vej. Endnu er alt kun i sin vorden. Kopier af folke
tællinger og kirkebøger er bestilt.

Omkring 1. april 1975 udkom det første årsskrift, som indeholder 
lokalhistoriske artikler, billedmateriale o.s.v.

ANNA OVER G A ARD.
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K. J. Lyngby: Bidrag til nørrejysk V, Mors-optegnelserne 1868, 
ved Bent Søndergaard. Odense Universitetsforlag 1975,
129 s. 40 kr. +  moms.

Om dialekt på Mors er der skrevet flere bøger, og alle kendte gamle op
tegnelser om målet var efterhånden trykt undtagen professor K. J. Lyng
bys, hvis optegnelser fra Mors 1868 nu er udgivet med det formål at 
offentliggøre materiale til belysning af en dialekts udvikling.

Optegnelserne var et led i en stor indsamling af dialektmateriale fra 
hele Jylland, og det var meningen, at Lyngby ville skrive en jysk ordbog 
og en jysk grammatik. Han rejste rundt til de egne, hvis dialekt han ville 
undersøge, spurgte ihærdigt folk ud og skrev ned, hvad han fik at vide. 
På sine rejser nåede han også til Mors og Ty.

Desværre døde han tre år efter, at han havde været på Mors, så han 
fik ikke gjort sine planer til virkelighed. Det var et stort tab for dialekt
forskningen, men det gav stødet til, at hans kammerat fra Borchs kol
legium, H. F. Feilberg, besluttede at fortsætte hans arbejde. Feilberg levede 
længe nok til at få udgivet sit store værk: Bidrag til en ordbog over jyske 
almuesmål, hvortil han også benyttede en del af Lyngbys materiale, men 
store dele af Lyngbys optegnelser lå stadig utrykt. Det er forståeligt, da 
optegnelserne er kladder, skrevet ned i hast og med rettelser, tilføjelser 
og bemærkninger rundt om, så det ville være meget vanskeligt at gengive 
dem på tryk. men det måtte pine alle dialektvenner, at de ikke var gjort 
tilgængelige for alle.

Bent Søndergaard har nu fundet en udvej, idet optegnelserne fra Mors 
1868 er blevet fotograferet, som de var, og derefter trykt. Selv om Lyng
bys skrift er lille, er den dog så tydelig, at den med lidt tålmodighed kan 
læses, i hvert fald ved hjælp af et læseglas. En oversigt foran i bogen over 
Lyngbys særlige lydskrift og en liste over ordforrådet bagi er en stor 
hjælp ved brugen. TB
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Meddelelse til medlemmerne
Den årlige udflugt var i 1974 en rundgang under kyndig vejledning i den 
jubilerende Thisted købstad. Disse udflugter vinder stadig god tilslutning, 
og vi er fra flere sider blevet spurgt, hvorvidt det kommende års udflugt 
kunne bekendtgøres i årbogen, sådan at også fjerntboende medlemmer 
havde en mulighed for at give møde. Desværre er dette stødt på praktiske 
vanskeligheder, og vi må derfor bede de af vore medlemmer, der ikke 
læser de herværende aviser, om telefonisk eller skriftligt at rette henven
delse til bestyrelsen om de enkelte udflugter, der sædvanligvis holdes i 
september måned.

Der oprettes stadig nye lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i det 
gamle Thisted Amt. Vi glæder os over den voksende historiske interesse, 
som herved kommer til udtryk, og byder ethvert sådant initiativ vel
kommen.

Vi takker alle vore medlemmer og alle, det være sig private eller offent
lige myndigheder, der i det forløbne år har støttet Historisk Samfunds 
arbejde.

p. b. v.
Lund-Sørensen.
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Tybosnak
Ved TORSTEN BALLE

Efter båndoptagelse med Christen Hundahl Kloster, Sennels, f. 1874.

Høst
Æ  wa itj miir end sejjsten o’r dæn føøst o’r æ gik mæ hylli. Æ 
sku jo te’ å wæ kå’l, å så hajj wi en dawwlejer. Wi wa’ jo trikh 
hyllier te’ å høøst. E dawwlejere di willd, æ sku go ifuur, mæn 
de willd æ itj, æ wild go ibå’g. Da ka æ hôww, wi høsted row. 
Åå som æ haj undt i mi røg’ dæn’gång åm awwten! Så tennt æ: 
»De go’r alder, dehæ’!« -  »Ja no ska do go ifuur!«, såå di, å så 
gik ed så ùùdmærrked! Ja fu bestellt æ itj, så bestellt di ajer jo 
hél’ler itj ! Hwa!

£  kwejjlas
E kwejjlas, dææ ku wi såmmti ha lôjer. De wa be’tte Pi Rytter, 
han wa hær -  ja de wa da længer hæn epo e tikh -  da haj æ wæt 
mand’ i nuu o’r-m æ n så wa han kommen hæn å hjéllp vôs dæn’ 
gång, fo wi wa kommen nåk så møj’ ibå’gæ’ter -  wi haj jo 
miir ku’r. Å så wa han kommen ibå’gæter, å så wa ed jo skik, 
te e kwejjlas -  de æ jo den siist las, dæ kam end’ -  dæn’ sku 
ham e kusk, dæn’ sku han sææl, fuur di ku fo’ en gu’e méjjda. 
Å så hôlldt han jo. Mi kuun kam jo ùkhd å tow’ imuud dæm. 
De wa jo så møj ùùdmærrked. Å så wild han jo te’ å kyrr ijén. 
Da wa i skawwler åå! Åå hwô wi grennt. Han bløw’ liifram’ 
så flow’,han haj næ’ falden å’ e wùkhn. De twilt han jo itj 
epo’e! De haj be’tte Pi Rytter -  han haj lii stéjlt end’ å spænd e 
skawwler å’e. Så gik e hæjjst jo fuurùkhd a de!

Host
Jeg var ikke mere end 16 år, det første år jeg gik med le. Jeg skulle jo 
til at være karl, og så havde vi en daglejer. Vi var jo tre leer til at
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høste. Daglejerne de ville, at jeg skulle gå foran, men det ville jeg ikke, 
jeg ville gå bagved. Da kan jeg huske, vi høstede rug. Äh som jeg havde 
ondt i min ryg dengang om aftenen! Så tænkte jeg: »Det går aldrig, 
dette her!« -  »Ja, nu skal du gå foran,« sagde de, og så gik det så ud
mærket! Ja, for bestilte jeg ikke noget, så bestilte de andre jo heller ikke 
noget! Hvad!

Kvædelasset
Kvædelæsset, dér kunne vi somme tider have løjer. Det var lille Per Ryt
ter, han var her -  ja det var da længere hen på tiden -  da havde jeg væ
ret mand i nogle år -men så var han kommet hen at hjælpe os den gang 
for vi var kommet nok så meget bagefter -  vi havde jo mere korn. Og 
så var han kommet bagefter, og så var det jo skik, at kvædelæsset -  det 
er jo det sidste læs, der kom ind -  det skulle ham kusken, det skulle han 
sælge, for at de kunne få en god middag. Og så holdt han jo. Min kone 
kom jo ud og tog imod dem. Det var jo så meget udmærket. Og så ville 
han jo til at køre igen. Da var skaglerne (taget) af! Äh, hvor vi lo! Han 
blev ligefrem så flov, at han havde (var) nær faldet af vognen. Det tviv
lede han jo ikke på! (Det anede han jo ikke). Det havde lille Per Rytter 
-  han havde (var) lige stejlet (smuttet) ind og spændt skaglerne af. Så gik 
hestene jo forud af det!
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Mere thybosnak
Ved TORSTEN BALLE

(Efter båndoptagelse med Christen Østergaard, Hundborg, f. 1884)

Cyprianus

Dæ wa en gammel kuun, dæ hid Kjéstikhn. Hende få’r hadd 
Sypriåånus, å så dæn’ gang’ han dø’r, da wa’ dæ engen a e 
fami’li, dæ will hå’ en. Så wil di brennd en, mæn så wiist ed 
sæ, dæn kun it brennd! Så’ war ed jo gal’. Så hadd di nøj 
famil’i niir epo Røstrop mark, å så bløw di eenig åm’, no sku 
en dææ ni’e, å så sku en brenndes. Så séj’er den gammel kuun: 
»Å så fald wi po knæ’ å ba te Wôrhærre, å så gik en tél. Så 
brand’ en! å sikh no bette ba’r! leg no mærrk te’ ed -  dææ niir 
i dæn’ go’r, de ska no allti go’ dæmm got!« De trow’r æ da 
nåk osse de hå’r.

No, de æ manne, manne o’r slin.

Der var en gammel kone, der hed Kirstine. Hendes far havde Cyprianus, 
og så dengang han dør, da var der ingen af familien, der ville have den. 
Så ville de brænde den, men så viste det sig, at den kunne ikke brænde! 
Så var det jo galt! Så havde de noget familie nede på Råstrup Mark, og 
så blev de enige om, at nu skulle den derned, og så skulle den brændes. Så 
siger den gamle kone: »Og så faldt vi på knæ og bad til Vorherre, og så 
gik den til. Så brændte den! Og se nu bitte børn -  læg nu mærke til det -  
dernede i den gård, det skal nu altid gå dem godt!« Det tror jeg da nok 
også, det har.

Nå, det er mange, mange år siden.
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Regnskab for Historisk Samfund for Thy og Mors
1. april 1974 -  31. marts 1975

Beholdning fra forrige år ............................................................... 21.385,72

INDTÆGT
Indg. kontingent: 1.055 medl. à 20,00 kr.................. 21.100,00
Indg. kontingentrestancer ........................................... 225,00
3idrag fra kommuner ................................................. 700,00
Bidrag fra amtet ........................................................... 500,00
Tilskud fra sta ten ........................................................... 2.100,00
Ekstraordinært tilskud fra Thisted Kommune.. . . . .  10.000,00
Salg af årbøger .............................................................  4.183,00
Salg af årbøger til Thisted Kom m une......................  2.000,00
Indvundne renter ......................................................... 1.303,27 42.111,27

63.496,99

UDGIFT
Trykning af årbogen ................................................... 31.723,90
Tryksager m.v..................................................................  746,23
Fotos ...............................................................................  97,75
Forfatterhonorarer ....................................................... 6.150,00
Udskrivning af ny medlemsprotokol ......................  150,00
Udgifter ved udsendelse ............................................... 500,00
Regnskabsmæssig medhjælp ......................................... 200,00
Tilskud til museet, ord..................................................  2.000,00
Tilskud til museet, ekstra ........................................... 1.000,00
Sammensi. af lokalhist. foreninger ..........................  832,00
Dansk hist. Fællesforening........................................... 94,40
Annoncer, udg. v. møder og repræs..........................  431,75
Porto m .v ........................................................................  2.215,00 46.141,03
Beholdning til næste år ................................................................... 17.355,96

63.496,99

STATUS
Beholdning af gi. årbøger ............................................................... 8.400,00
Beholdning ifølge driftsregnskab ................................................... 17.355,96

25.755,96

Thisted, den 22. maj 1975.
Chr. Jensen.

Regnskabet revideret. Intet fundet at bemærke. Beholdningen fundet til 
stede.

Thisted, den 26. maj 1975.
Tage Rasmussen. Cai W inther.


