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Historisk Samfunds bestyrelse
I forretningsanliggender bedes man henvende sig til formanden,
advokat H. A. Lund-Sørensen, 7770 Vestervig, telf. (07) 94 11 17,
i kontortiden (07) 95 17 22, eller til kassereren, forretningsfører
Chr. Jensen, Tingstrupvej 78, 7700 Thisted, telf. (07) 92 03 74.
Den øvrige bestyrelse består af arkivar Torsten Balle, Torsted,
toldinspektør Robert Svalgaard, Thisted, redaktionschef Jørgen
Miltersen, Thisted, museumsinspektør Jette Kjær, Thisted, plante
skoleejer P. C. O. Nørgaard, Sundby Mors, lærer Gunni Busck,
Sundby Mors, skoleinspektør Gustav N ordentoft, Stagstrup, lærer
Svend Andersen, O utrup, og redaktør E. Damsgaard, Fjerritslev.
Bidrag til årbogen sendes til redaktøren, Torsten Balle, Torsted,
7700 Thisted, telf. (07) 97 13 91.

Thisted Museums bestyrelse
Redaktionschef Jørgen Miltersen, Thisted (formand), Torsten Balle,
Torsted (næstformand), sparekassedirektør G. Linvald (kasserer),
skoleinspektør B. Søndberg (sekretær), kriminalassistent H. Hald
og arkitekt O. Brusch, alle Thisted, samt Jens Tølbøll, Skyumgård
og gdr. Svend Thorup, Hillerslev (repræsentant for Thisted Kom
mune.

Morslands historiske Museums bestyrelse
D irektør Arly Botved Christensen, Nykøbing Mors (formand),
direktør Olaf Hilden, Nykøbing Mors, fru Inge Sams, Frøslev (rep.
for Morsø kommune), sparekassedirektør Kai Veile, Nykøbing
Mors, frk. Eva Borch Olufsen, Nykøbing Mors, lærer Poul Thom
sen, 0 . Jølby, lærer Jens Molbæk, Rakkeby, og arkitekt Edvin
Ravn, Nykøbing Mors.
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Fra Skinnerup
Chr. P. Hansens erindringer
VED GEORG WESTH OG TORSTEN BALLE
Provst Georg Westh, Sjørring, var fra 1928 til 1940 sognepræst for Skin
nerup. Her traf han den gamle Chr. P. Hansen, der fortalte ham erindrin
ger fra sin barndom og om Skinnerup by før i tiden. Chr. P. Hansen var
født i Skinnerup 1851, søn af Hans Peter Salmonsen, født 1816, og sønne
søn af sognefoged Salmon Pedersen. De boede alle i den samme gård, som
Chr. P. Hansens børn nu bor i. Han døde 1936. Hans erindringer er her
suppleret med forskellige oplysninger, særlig om gårdene og vejene.

Chr. P. Hansen fortæller:
Vi var fem børn hjemme. Jeg var den næstældste. I seksårs
alderen kom jeg i skole hos den gamle degn Anders Tilsted, hvis
far og bedstefar også havde været degne i Skinnerup. Senere
kom degnen Myrup, der var en dygtig lærer, politisk interesse
ret og en tid folketingsmand. H an holdt gerne vikar, da han
havde andre interesser end skolen, men jeg var glad for at gå i
skole. Da jeg var ti år, blev der bygget nyt stuehus ved skolen.
Før den tid var den et almindeligt »krumt sted«.
Da jeg var otte år, blev jeg meget syg af »gastrisk feber«
(tyfus), og da jeg var kommet i skolens ældste klasse, brækkede
jeg mit ene ben under leg med en anden dreng. Jeg kom ikke til
læge, men til Stine Kusk i Nors. Vistnok i 1864 var der en vold
som epidemi af skarlagensfeber, og flere heromkring døde. Min
faster og farbror og deres søn, der boede i Tingstrup, døde af
tyfus.
Jeg gik til præst hos pastor Wesenberg i Thisted. H an boede
ved havnen, men havde konfirmanderne i en lejet stue i Øster
gade. Der var omkring 20 konfirmander, og vi blev konfirme
rede i Thisted kirke.
Far med med i krigen 1848. H an blev først taget til soldat,
efter at han var 30 år, og han måtte af sted, kort efter at han
havde holdt bryllup.
1864 var jeg med far i Hundborg mose efter tørv, og da fik
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vi at vide, at tyskerne var kommet til Thisted. Far tog derud
om eftermiddagen for at se dem. De måtte holde på Frederikstorv, der da var markedsplads, til rådighed for de fremmede
officerer, men far bestak en underofficer, for at han kunne
beholde sin gode hest. Hjemme gemte vi vore heste i laden.
Jens Wigh, der var kusk, var med til at hente fiskere i K lit
møller. De skulle sejle en skude fra Thisted med forskellige
ting. Først blev der hentet nogle unge fiskere, men de rendte
deres vej, og så blev der sendt bud efter nogle ældre. Siden blev
der indkvartering af danske dragoner. De skulle patruljere ved
havsiden.
Jeg var et års tid hos min morbror, Niels Degn i Skinnerup,
inden jeg blev soldat i sommeren 1873. Jeg lå på det faste bat
teri på Christianshavn som fæstningsartillerist, men jeg trak
mig fri, da der var gået fire måneder. Først fik jeg et usikkert
nummer, men jeg byttede det med et bedre.
Derefter kom jeg hjem, og om vinteren havde jeg plads hos
en købmand i Thisted ved et kornlager. 1890 overtog jeg går
den hjemme. Mine forældre blev i gården. 1892 blev jeg gift
med Else Søgård, datter af gårdmand Poul Søgård. Vi fik ti
børn, men to døde som små.
1901 byggede vi et nyt stuehus på det gamles plads og des
uden ny lade. Stalden var bygget i fars tid. Så lå gården med
tre længer og gårdspladsen åben ud mod den gamle Klitmøl
ler vej.

Kirken så helt anderledes ud i min barndom end nu. Der var
lukkede stole, vistnok blå med forskellige dekorationer. Præ
dikestolen havde også farver, og der var billeder i felterne. Ved
nordsiden af korbuen var der en særlig stol til præstekonen.
Det blev altsammen forandret. Der kom åbne stole i stedet for
de lukkede, og farverne blev taget af prædikestolen. Alteret
var dengang som nu, men stod i rå cement. Siden er det blevet
malet som granit og med rød baggrund for Kristusfiguren.
Foran alterbordet var der et sort klæde. Jeg kan ikke huske,
at de tre figurer, der nu står i den gamle kvindeindgang, har
stået på alteret. I midtergangen var der store flade sten. Lyse
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kronerne er først kommet til i pastor Witters tid (1904-15), og
der var ingen kakkelovn. Man sad i træskostøvler og vadmel.
En præst sagde med god grund en streng vinterdag: »Havde I
tænkt som jeg, lille børn, så var I blevet hjemme!« Det var dog
ikke en præst i Skinnerup. Den første kakkelovn stod i hjørnet
overfor prædikestolen.
Dengang var der flest grave sønden for kirken, men der var
dog grave spredt over hele kirkegården. Da jeg var fire-fem
år, var jeg med mor til begravelse i »præstegården« som anneks
gården blev kaldt. De spiste frokost i en stue, hvor liget lå i
den åbne kiste. Jeg husker også en begravelse i Hørsted en vin
terdag. Vi kørte hjemmefra tidlig om morgenen i snevejr. Mændene havde en »chenille« på, en kappe med slag. Folk var »it
så kjæle dengong«. Vi sad i en lille stue, da vi ikke kunne køre
om natten. Ved et bryllup i Sundby skulle vi stille med ryttere.
Vi havde så ingen heste tilbage, men måtte leje en vognmand
fra Thisted til at køre.

Byen
I Chr. P. Hansens barndom lå de gamle gårde endnu samlet
nær ved kirken omkring et gadekær, hvorfra der gik en bæk
sydpå gennem kæret til Thisted. Den eneste gård, der var flyt
tet ud fra byen, var den, der kom til at hedde Hønbjerg efter
den bakke, den blev bygget på, men der var bygget et par nye
gårde mod nordøst, vist på sammenkøbte udmarkslodder, bl. a.
»Idasminde«. Lidt efter tog udflytningen fart, og i løbet at
nogle år blev den gamle landsby spredt ud over markerne.
Kortet ovenfor viser, hvordan den så ud, før udflytningen
begyndte. I de fleste landsbyer her på egnen lå gårdene mere
frit, i små grupper, i række langs en vej eller spredt, men i Skin
nerup lå en snes gårde tæt samlet i en klump. Det gjorde, at
udskiftningen 1801-02 blev svær at gennemføre. Gårdene
skulle så vidt muligt hver have noget af byens gamle indmark
og noget af udmarken, havrelandet, som det kaldtes, men i
nord og øst har det åbenbart ikke været muligt at få gårdenes
indmarks- og udmarkslodder til at hænge sammen, uden at der
måtte laves vinkler og kroge på lodderne som fx. i nordvest,
5

og i øst måtte man dele udmark og indmark hver for sig. Græn
sen mellem indmarken og udmarken kan man derfor tydeligt
se på matrikelkortet nedenfor.

Skinncrup by ca. 1815. Efter minoreret matrikelskort. Gårdene ligger tæt
sammen.

Alligevel fik gårdene deres jord nogenlunde samlet, så man
kunne dyrke den som indmark, og det var da en stor fordel,
om man kunne bo midt på sin jord. Ved de fleste gårde var i
hvert fald udhusene endnu bygget af bindingsværk, og hvis
tømmeret var stærkt nok, var det ikke så vanskeligt at skille
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det ad og sætte det op på et nyt sted. Var tømmeret dårligt, og
man alligevel skulle bygge nyt, kunne man lige så godt bygge
ude på marken. Udflytningen gjorde, at der blev længere veje
ud til gårdene, men det betød ikke så meget, skønt vejene bare
var jordveje, for der var kun lidt færdsel på dem.
I vor tid er der ulemper ved, at gårdene ligger så spredt. Der
bliver lange telefon-, elektricitets- og vandledninger, og også
privatvejene må holdes ved lige med grusning og snerydning,
fordi færdselen er blevet større og hurtigere. Men det kunne man
ikke ane dengang.

Kortet viser, hvor gårdene i Skinnerup blev flyttet hen. Desuden ser man,
hvor vejene gik efter udskiftningen. Den gamle landevej fra Thisted til
Holmen ligger længst mod øst. Af landevejen fra Thisted til Klitmøller ses
et lille stykke mod sydvest.
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På kortet her kan man se, hvorhen gårdene blev flyttet. Chr.
P. Hansen kunne fortælle, at der i hans barndom lå seks gårde
i en række fra Hønbjerg (nr. 5), der var flyttet ud, til Gades
minde (nr. 3). H an vidste, at Hønbjerg havde ligget søndenfor
»Christen Rasks sted« (nr. 6 c), og at Ydesminde lå »i Christen
Rasks have«. »Jeppe Knakkergårds gård« (nr. 19) lå, hvor
grusgraven nu er, og øst for den nu nedlagte telefoncentral lå
»Christen Poulsens gård« (nr. 21). Øst for den ældste Klitmøllervej, der gik norden om kirken, lå »Jens Sørensens gård« (nr.
23), som vejen gik igennem.
Vest for kirken lå der tre gårde. Den ene var »Chr. Vester
gårds gård« (nr. 8), der er flyttet mod nord. Chr. Vestergård
var søn af den tidligere møller Morten Vestergård. De to andre
gårde (nr. 9 og 10) er slået sammen til én gård, »Mads Ager
holms gård«, der er flyttet lidt mod vest. Sønden for disse tre
gårde lå der flere gårde og huse i en række fra nord til sydvest
for gadekæret. Først »Anders Ydes gård« (nr. 11), der lå, hvor
Chr. P. Hansens have nu er, men blev flyttet op mod Øster
Vandet skel. Derefter Chr. P. Hansens gård (nr. 12), en af de
få gårde, der ligger på sin gamle plads endnu. Sønden for den
lå »Chr. Olsens gård«, som en familie Bojer før havde. Den er
flyttet mod nord op imod Nors Havreland. Skinnerupgård,
»Theodor Andersens gård« (nr. 14) er også blevet liggende, og
»præstegården«, anneksgården (nr. 2), der lå syd for Skinnerup
gård, er blevet lagt til den. Grønlundsgård (nr. 4) ligger omtrent
på sin gamle plads øst for engen. Gadesminde (nr. 3), den største
gård i byen, blev flyttet mod øst og fik en aflægger, Tousgård
(nr. 3 b), og mange af de andre gamle gårde er også blevet delt
i flere ejendomme. Tæt op mod det østre kirkegårdsdige lå tre fire huse ved skolens legeplads, og nogle få andre huse lå spredt
i byen.
Udenfor den samlede landsby og noget for sig selv lå Øster
Bavn og Vester Bavn. Øster Bavn (nr. 15) ligger endnu på sin
gamle plads, men den har også fået en aflægger, Mellem Bavn
(nr. 15 b). Vester Bavn (nr. 16) er flyttet op mod vejen fra
Tingstrup til Torsted, ikke langt fra Møgelhøj, måske en gam
mel bavnehøj. Ved denne høj var der en kort tid omkring 1700
tingsted for Hundborg og Hillerslev herreder.
8

Vejene
Den ældste Klitmøllervej huskede Chr. P. Hansen som en
hulvej med høje skrænter, nærmest en markvej. Den begyndte
oppe ved smedjen på Hanstedvejen og gik nord om kirken. Fra
denne vej gik »den gamle kirkevej« vest om den gamle skole og
stik nordpå. Fra skolen og op til Hanstedvejen var den også
en hulvej med skrænter på begge sider. Den fortsatte i »den
skrå vej« mod Hillerslev. På kortet, der også viser, hvordan
vejene gik efter udskiftningen, kan man se, at en gren af vejen
fortsatte nordpå mod Nors, men dengang var den ikke lande
vej. Den gamle landevej fra Thisted til Vigsø og Holmen gik
langt øst om byen. Ved udskiftningen stræbte man efter, at
landmændene kunne få nogle pæne marker uden kiler, og der
for fik vejene nogle sære knæk somme steder, også denne gamle
landevej. Det måtte de vejfarende finde sig i, men de havde i
regelen god tid, og det gik ikke så stærkt. Da der kort tid efter
blev anlagt nye landeveje, blev den gamle vej opgivet, men
stykker af den ligger endnu som markveje fx. fra Tousgaard
nordpå.
En anden gammel landevej gik fra Thisted til Klitmøller.
Den gik ud ad Tingstrupvej, fortsatte op forbi Klatmølle i Torsted og derfra tværs over heden og H jardal, forbi Store Tøfting i Øster Vandet og videre til Vester Vandet og Klitmøller
i en næsten lige linje fra Thisted. Den gik ikke gennem Skinnerup, men dannede skel mellem Skinnerup mark og Torsted mark.
Først i 1800rne blev der bygget nye og langt bedre lande
veje. Det var et arbejde, der efter den tids forhold var meget
stort, da man måtte udføre alt med håndkraft. Det blev gjort i
en fattig tid, men det gav arbejde til mange mennesker, og ma
terialet kostede ikke noget. Spares skulle der dog alligevel,
og man fandt så på at slå de to landeveje fra Thisted til Klit
møller og Hanstholm sammen på det første stykke fra Thisted.
Den nye landevej blev lagt midt imellem de to gamle, hvor der
gik en gammel vej fra Thisted til Skinnerup. Man undgik der
ved at skære de udstykkede marker igennem, og det var en for
del for landmændene, at de blev fri for at have en landevej
tværs over deres marker mod øst. Ved Skinnerup skiltes de to
landeveje. Hanstholmvejen blev ført lige mod nord til den
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gamle Norsvej, som den fulgte, og den fortsatte så mod nord
til Bjerre.
Landevejen til Klitmøller kom ikke til at følge den vej nord
om kirken, som Chr. P. Hansen kaldte den ældste Klitmøllervej, måske fordi det var en hulvej, og det ville koste for meget
arbejde at gøre den tidssvarende. Man skar ikke gerne vejene
ned i bakker dengang. I stedet for valgte man at lade lande
vejen følge en gammel kroget vej gennem byen. Det kan se
mærkeligt ud, men da lå gårdene endnu i en klump, og dengang
kunne man ikke finde på at rive gårde ned for en vejs skyld.
Altså kom landevejen til at sno sig gennem Skinnerup med ikke
mindre end fem sving, og sådan lå den, til den for nogle år
siden blev rettet ud og kom til at gå tværs over den gamle bys
tomter syd om kirken.

Skinnerup, set fra syd 1976.

foto: T. B.

Som gårde, huse og veje ligger nu, vil de nok blive ved at
ligge en tid, da der efter myndighedernes planer næppe skal
bygges mere i Skinnerup, men der har før været tider, hvor
man ville planlægge og bestemme alt ovenfra, og de er altid
blevet fulgt af tider med større frihed, så om byens fremtid kan
man ikke vide noget.
Kilder i Thisted byhistoriske arkiv: Matrikelskort 1:20.000. Matrikelsekstrakt 1839. Folketællingslister 1845 og 1834.
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AF TORSTEN BALLE
(Bogstaver i parentes henviser til listen sidst i artiklen)

Ordet tørv betyder egentlig grønsvær, sammengroet tæppe af
græs med det jordlag, der holdes sammen af rødderne. Dette
materiale har altid været let tilgængeligt, og det har da også
været brugt på forskellig måde lige fra oldtiden. N år grønsværet blev skåret ud i flager, kunne man bygge vægge af dem,
således som man har gjort i de jernalderhuse, som der er fundet
så mange af i Ty og på Mors. Man kunne også tække huse med
dem eller bruge dem som underlag for et tække af strå.
Man kunne lave diger om folde, og man kunne bruge dem,
når man skulle bygge en gravhøj. På lignende måde har man
brugt græstørv op til vore dage.
Jordhuse
Huse med vægge af tørv, jordvægge, kender man vel ikke
mere, men før i tiden har de været almindelige Kristen Knud
sen i Skårup i Sjørring sogn fortalte i 1920erne, at ude på Skå
rup hede havde der ligget et jordhus, som en gammel kone
boede i. I præsteindberetningerne 1690 er jordhusene nævnt
flere steder, også som stuehuse, mellem de ejendomme, der hørte
under præsteembederne. I Hundborg og Jannerup var der 5,
i Vang og Tvorup 7, og mange af de mænd, der ikke skattede
til præsterne, har sikkert også haft jordhuse. De har nok været
bygget på samme måde som jernalderhusene, så at de stolper,
der bar taget, stod inde i huset, og taget har vel ligesom på de
gamle lader nået så langt ned, at der kun skulle sættes en gan
ske lav ydermur, der egentlig ikke skulle bære noget. En tyk
grøntørvmur var da slet ikke så tosset. Den kunne nok lune me
re end en tynd mur af klinet bindingsværk. Den var let og billig
at lave, og den kunne for resten da også klines indvendig og
kalkes. I Klim var der jordhuse op mod 1900 (JR).
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Vogtetørv, hængetørv
I ældre tid brugte man lange græstørv til mange ting. Gamle
folk mindedes endnu omkring 1940 navnet wu'ttøre, der må
betyde vogtetørv, tørv, der skal beskytte eller dække et eller
andet. Feilberg forklarer, nok efter C. Kvolsgård fra Liid sogn,
at vogtetørv er grønsværstørv, 1 alen brede, 5-6 alen lange,
der lægges over kornstakke for at skærme dem mod regn, og
at de også har været brugt til at lægge nærmest lægterne ved
tækning, altså ligesom det, man kaldte revling, et lag gammelt
tag eller andet, der blev lagt som underlag for det nye strå, dels
for at spare på strået, dels for at enderne af strået ikke skulle
stikke ind mellem lægterne. De blev også brugt til at lægge
over lægter som loft i stalde.
Det må være lignende tørv, som Schade i Idioticon kalder
Maalt-Tørre, tynde græstørv, som bruges til at dække malt
med, når det ligger i dynge på loftet. Som dækkemateriale
kunne lyngtorv, fladtørv, også bruges. Johannes Jespersen, født
i Torsted 1879, fortalte, at hans svigerfar, Anders Bjerregård i
Vester Vandet, dækkede kartoffelkuler med fladtørv. Så kunne
frosten ikke tage kartoflerne, sagde han.
Schade nævner også Hæng-Tørre, som bruges til at tildække
stakke og andet med, og vor første store dialektforsker, K. J.
Lyngby, kender også dette navn fra Mors med samme betyd
ning.
M øntørv
Schade mener, at hængetørv er et andet navn for »MønningTørre, som bruges til Huusmønning«. Det er måske ikke helt
rigtigt. Møntørv er ganske vist også lange græstørv, men de
blev i hvert fald i mands minde skåret på en særlig måde. De
kunne skæres med nærmest trekantet tværsnit, så den ene side
var tyndere end den anden (PS). N år de blev lagt på huset,
lagde man den tykke side af en tørv ind over den tynde side
af den tørv, der sidst var lagt. Så blev mønningen tæt, men
rygningen blev lidt takket. Man kunne også skære tørvene med
skævt firkantet (rhombeformet) tværsnit (ON, AA). Så blev
en skrå kant lagt tæt imod en anden, og så blev rygningen lige.
Ved enden af tagrygningen, hvor det skrå gavltags top skulle
12

dækkes, lagde man somme tider en særlig tildannet tørv (PS).
Møntørvene skulle skæres et sted, hvor græsset var meget tæt
sammengroet, for de måtte ikke revne under arbejdet. Tit blev
de skåret på engbund, og de skulle hjem og lægges på huset, så
længe de endnu var fugtige og bløde. De skulle skæres på en
tid, da der ingen tå:qw ofm (tagorm, stankelbenslarver) var i
græstørven, gerne i august. Det kunne være ubehageligt at have
de orm vrimlende i huset. Peder Simonsen på Boddum fortalte,
at en kone havde brød liggende på en fjæ:l (fjæle, hylde), der
hang i stropper ned fra hanebåndene. En dag ville hun hente
et sigtebrød, men da var det hult. Det var deher karle, der
havde ordnet det!
Dige tørv
Nu er man holdt op med at bygge jorddiger, men før lagde
man dem tit i markskel, og endnu tidligere som hegn om de
såkaldte »hover«, mindre jordstykker, hvor man kunne have
kalve, svin og andre husdyr gående. Man byggede digerne på
den måde, at man lavede to lave mure af græstørv, og mellem
dem fyldte man så op med jord og sten (PR). Til det brug behø
vede tørvene ikke at være særlig lange eller brede. Man kaldte
dem déptøre (CØ) eller dej’tøre (B), et navn hvis første led må
komme af dige (L).

Tørv som brændsel
Så længe der var skov på egnen - og det har der været i old
tiden, i hvert fald i stenalder og bronzealder — har folk vel
mest brugt træ som brændsel, men skovene forsvandt. Allerede
i jernalderhusene i Ty og på Mors kan man se, at der har været
knapt med træ, og så har man nok ikke kunne få træ nok til
brændsel. Mange steder i verden har man klaret sig med tørret
gødning. På Anholt, hvor brændselet var et stort problem,
brugte man marehalm, kokasser og fåregødning (H PH 1), og
det har man også gjort her på egnen. Ågård fortæller i sin be
skrivelse af Ty 1802, at nogle steder, fx. i Vang sogn, brændte
man tørre kokasser eller skar tørv af sammentrampet fåremøg.
Jens Rolighed fortæller fra Hanherred, at i Klim Odde fyrede
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man bl. a. med tørrede kokasser, der var samlet i sække i Øsig,
og på Thyholm brugte man endnu i forrige slægtled at samle
tørre kokasser til brændsel (MO). Det forslog nok ikke meget,
men på steder, hvor man ikke havde bedre brændsel selv og
måtte købe andre steder fra, kunne det være et billigt tilskud.
H vornår og hvor, man har opdaget, at nogle slags jord kunne
brænde, ved vi ikke, men uden dem havde folk simpelthen ikke
kunnet leve her, da der ikke mere var træ nok på egnen. Det
var for besværligt og for dyrt at hente brænde i skovegnene.
Lyng havde man vel nok af, men man kunne jo ikke stå og fyre
hele tiden, og det må man, hvis man kun bruger lyng.
Allerede i jernalderen må man da have brugt tørv som
brændsel. I moser i Vestjylland har man fundet nogle korte,
primitive spader af eg, sandsynligvis tørvespader, og de kan
meget vel stamme fra oldtiden (H PH 2). Man har sikkert ikke
kunne bruge dem til almindelig gravning, derimod kunne de
vel egne sig til at grave overfladetørv med. Græstørv som dem,
der er nævnt før, brugte de jo, og den eneste forskel på dem og
de overfladetørv, der kunne brænde, er, at i de sidste er jorden
mellem rødderne ikke muld, men mor, tørvejord, sur jord,
hvori plantedelene ikke er så stærkt omdannet.
Sodde, hugtørv, klynetørv, stiktørv
Overfladetørv har mange navne. På én egn bruger man et
navn, på en anden egn et andet, men man kender dog i regelen
flere navne og ved, at de betyder omtrent det samme.
N avnet soj’ (sodde) kender de fleste gamle. Det synes at være
et slags fællesnavn ikke alene for brændbare overfladetørv,
men også for dem, der ikke kan brænde. Schade siger, at soj er
tynde græstørv til at lægge på stendiger (Id), Feilberg (under
sadde, no.) at det er græstørv med skrå kant til diger (!!), møntørv osv. (Fb). Men Inger Vestergaard i Hørdum, Jens Tøfting
i Vester Vandet, Johannes Jespersen i Torsted og flere andre
siger, at soj’ er det øverste lag i moser med græsset på, og at de
kan brænde. Jens Larsen fra Hundborg kalder også fladtørv
for en slags soj.
Hugtørv, siger Feilberg, er tørv, der skrælles af mosens eller
hedens (?) overflade til brændsel. I Sydty kalder man dem
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how*tøre (ON, B), på Mors og i Liid hoqentøre (Fb, PR, L, Id).
De må falde ind under det, man i N ordty kalder sof.
I Vestjylland kalder man alle slags tørv, både gravede og
æltede for klyner. Det siger Feilberg i hvert fald, men har på
egnen bruger man kun navnet klym tøre (klynetørv) om overfladetørv, der blev gravet i fugtige lavninger i klitten eller i
marken (sige), hvor der var dannet et lag mor. Johannes Jes
persen, Torsted, var med til at grave dem vesterude i klitten
på den anden side af Nors sø. Der var også morjord, men der
var ikke lyng på. Der var en smule græs eller sådan noget.
Martin Jensen, Klitmøller, gravede også klynetørv der. Han
kaldte dem også sof. På lignende steder havde Knud Nielsen,
født i Hov, og Jens Peter Petersen, født i Hillerslev, også gra
vet klynetørv (JP). Jens Rolighed fortæller fra Klim, at man
gravede stiktørv i klitten, hvor der var græs og siv (JR). Det
er altså dem, man i Ty kalder klynetørv.
Fladtørv, hedetørv
Jens Rolighed omtaler også brændtørv, hvori der var lyng
og andre klitvækster, altså nærmest den slags, man i Ty og på
Mors kalder fla'ttøre (fladtørv) eller he:tør3e (hedetørv), der
var gravet af overfladen i en lynghede. De var kendt i 1600rne
og rimeligvis længe før. I markbogen for Torsted 1683 er der
nævnt nogle agre, som lå i udmarken, havrelandet, mellem de
dyrkede agre, men som ikke var dyrket, fordi det var lyngagre,
og der var skåret fladtørv på dem, så der slet intet mor var
tilbage på den ene. I præsteindberetningerne 1690 er fladtørv
nævnt i mange sogne i Ty og på Mors, og Ågård skriver 1802,
at fladtørv eller hedetørv er flade, tynde tørv, der skrælles i
hederne af den øverste jordskorpe med lyngen på. Man gør god
brug af dem, idet man stiller dem omkring ilden på arnestedet,
da de derved både selv varmer og tillige holder heden af de
øvrige tørv samlet ligesom i et komfur. Schade nævner også
Flattørre 1807 (Id), og denne form for navnet viser, at man
også dengang har udtalt ordet fla'ttøre ligesom nu. Fra Lødderup kender Lyngby dog udtalen fla f tøre (L). Endnu i de første
år af 1900rne blev der gravet fladtørv i alle sogne, hvor der
var hede. De var uundværlige i landsbyer, hvor der ikke var
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mose, og det var nok en grund til, at man ikke var så ivrig
efter at opdyrke hederne. De egnede sig godt for bilægger
ovnene, som dengang endnu var almindelige, for de holdt ilden
godt, der blev kun lidt aske, og de gav ingen »tørvelugt«. Man
satte dem tit i siderne af bilæggerovnen (JL, PS), måske et levn
fra den tid, da de blev sat om ilden på arnestedet under den
åbne skorsten. De var også gode i et komfur, fordi de var lette
at få ild i. Der var jo lyng på dem.

I almindelighed skar eller stak man først en rille i jorden
og derefter endnu en rille så langt fra den første, at der blev
stukket en strimmel ud, der var lige så bred som en tørv. Det
kunne man gøre med en stikspade, der havde et blad omtrent
som et skuffejern, men lige, eller med et tilspidset spadeblad.
Endnu nemmere gik det dog med en rænd:-knyw' (rendekniv)
som den, Martin Jensen havde brugt i Klitmøller (MJ). På et
ret svært, langt skaft var der i den ene ende en kraftig tvær
stang, på den anden ende var der sømmet et kohorn, og lidt
oven for hornet var det yderste stykke af et leblad sat noget
skråt ind, omtrent som et langjern på en plov. Man kunne så
pløje en rille på den måde, at man satte tværstangen mod låret,
tog fat med hænderne om skaftet og skubbede redskabet frem,
sådan at kohornet gled på jordens overflade, og bladet, kniven,
skar et passende stykke ned i jorden. Kohornet gjorde, at red
skabet ikke gik for dybt, og at det gled let. Lignende redskaber
kendte man næsten overalt i Ty, Feilberg nævner dem (under
rendekniv), og H. P. Hansen omtaler dem fra Lemvigegnen,
bl. a. en törreskjöt fra Harboøre (H PH 2). Den havde også en
kniv omtrent som et langjern og en tværstang for oven og blev
skjöt (skudt) frem. H an fortæller også om en »håndplov«, som
blev brugt i Vejrum til at skære digetørv med. H er satte man
også en kort tværstok på skaftet mod låret og skød redskabet
frem.
N år den første strimmel var løsnet, behøvede man kun at
skære én rille for hver strimmel. Nogle steder skar man strim
melen på tværs med rendekniven eller en stikspade, andre ste
der løsnede man hele strimmelen, før man skar den i stykker,
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jo længere strimmel, jo bedre, sagde Martin Jensen (MJ). Tør
vene eller tørvestrimmelen blev løsnet med en særlig spade,
som man vist alle vegne i Ty og på Mors kalder en fladtørvspade (MJ, JT, JL, CØ, JJ, CH, RP). En almindelig spade
kunne man dårlig holde ud at bruge, da man så måtte gå krum
bøjet, og fladtørvspaden var derfor krum.
De ældste af den slags spader, folk huskede, havde et svært,
krumt træskaft. Især var det svært i krumningen, så det kunne
holde til at blive skubbet hårdt frem. Et meget skarpt jernblad,
der kunne være trekantet som på de gamle træplove (PS) eller
noget rundt (JL), blev sat fast på den nederste ende af skaftet,
sådan at det gik vandret frem, når man brugte spaden. Så satte
man den øverste ende af skaftet, der havde en kort tværstang,
mod låret på samme måde, som når man brugte en rendekniv.
Senere lavede man krumningen ved at sætte en lang, krum
jernangel på et lige skaft ved hjælp af et par ringe, og så klin
kede man bladet på angelen (MJ, PS). De spader kunne enhver
smed lave i modsætning til træskafterne.
N år strimlerne var hugget løs, kunne man skære dem i styk
ker, der gerne var kvadratiske, med en stikspade, men nogle
kørte dem hjem og skar dem på en skærekiste (JP). Det var
nemmere.
Fladtørv blev i ældre tid også skåret runde (CØ, ON). De
var da ret store, og man skar dem på den måde, at man gik
rundt om tørven og stak skråt nedad ind mod midten flere
steder med en stikspade, til tørven var løsnet. Den var tykkest
i midten.
N år overfladetørvene skulle tørres, blev de lagt med den
lådne side nedad, ikke på græsset eller lyngen, men der, hvor
man havde fjernet tørv, »i e gr'øwt« eller »po en skalde ste«,
siger Martin Jensen. N år de havde ligget der nogle dage, blev
de »redst« på enden, to og to skråt mod hinanden, og til sidst
sat i små runde stakke, røqder, til de var helt tørre og kunne
køres hjem.

Skartørv, skottørv, skudtørv, bløde tørv
Overfladetørv kunne være gode nok, men de kunne ikke slå
Historisk Arbog 2
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til som brændsel i egnens købstæder og landsbyer. Man skulle
hele tiden bruge brændsel, når man skulle lave mad, brygge og
bage, og om vinteren skulle man bruge meget til at varme i
det mindste et rum i hvert hus så meget op, at man kunne holde
ud at være der. Men i mange moser var tørvejorden dyb, så
man kunne grave længere ned, når overfladetørvene var skræl
let af.
Det var dog ikke så ligetil. I moserne stod grundvandet i
ældre tid langt højere end nu (CØ, CL, MR), så man kunne
ikke skrælle ret meget af, før man var ved blankt vand. Men
nød lærer nøgen kone at spinde, og man fandt også ud af,
hvordan man kunne skære tørv i vand.
De første mosetørv var nemlig skåret, ikke æltet. De øverste
lag tørvejord i en mose er endnu vævet sammen af gamle plan
terødder, der ikke er rådnet, men har holdt sig seje i den sure
jordbund (CØ). Derfor egner disse lag sig godt til at skære
tørv af, men ikke til æltning, som jo også er meget besværligere.
Længere nede i mosen er tørvejorden mere sammenpresset, men
skør (CØ), da den ikke bliver holdt sammen af planterødder.
H ar de været der, er de blevet opløst i de mange hundreder af
år, der er gået, siden de lå ved overfladen. I de lag kan man
ikke skære tørv, da de ikke kan holde formen, men går i stum
per. Desuden er der i de lag tit rester af trævækst, kviste, grene
og tykke stammer, der hindrer skæring (CØ, PR). En forud
sætning for, at man kunne lave tørv i den dybde, var også, at
mosen var afvandet, og det krævede en større samlet indsats
af ejerne og brugerne, end man kunne magte i ældre tid. Derfor
er man sikkert først begyndt at ælte tørv af disse lag, når de
øverste lag var skåret bort.
Endnu omkring 1800 var de gravede, skårne tørv de almin
deligste, men man havde dog æltetørv nogle steder, hvor tørve
jorden var så smuldret, at den ikke kunne graves (Å). Ägård
kalder de gravede tørv «Skodtørv« i modsætning til de æltede.
Schade kalder 1807 de gravede tørv »Skottorre« og de æltede
»Ælt-Tørre« (Id). Derved har han givet udtryk for en ejen
dommelig forskel i de to ords udtale, en forskel, der har holdt
sig. Begge ord er sammensætninger, men i dialekten er der to
slags sammensatte ord. I nogle står leddene i »tæt sammensæt18

ning«, og i dem har det sidste led mistet tryk og stød, som fx.
i træ:sko. I andre ord, fx. i tre-ski:3e (træske), har sidste led
bevaret tryk og stød, og der er da tale om en »løs sammensæt
ning«. Det har Schades fine øre altså opfattet. De tæt sammen
satte ord synes at være gamle eller meget brugte, de løst sam
mensatte nyere eller lidt brugte. Ordet æltetørv er i modsæt
ning til alle de andre navne for tørv en løs sammensætning,
hvad der også tyder på, at den slags tørv er noget nyere.
Mange har ment, at det første led i ordet sko’ttøre er skud.
Det gætter Schade og Feilberg også på, og de tænker sig, at
tørvene har fået navnet, fordi man skød de gravede tørv fra
pytten til spredestedet på en hjulbør. Det lyder mærkeligt. I
regelen siger man, at man kører noget på en hjulbør, ikke at
man skyder, hvis da ikke læsset er meget tungt - og gravede
tørv er lette. Det ville også være ret besynderligt, om man gav
tørvene navn efter det letteste arbejde ved tørvefremstillingen,
et arbejde, som man gerne satte en dreng til, efter hvad de
gamle fortæller (CØ).
Det var noget andet, da man gik over til at ælte tørv. Så øste
man den æltede tørvemasse op i en sluffe, en »kassebør« som
en møgbør. Den var i sig selv tung, og når den så blev fyldt
med tung tørvemasse - og fuld skulle den være - så skulle der
kræfter til at køre med den, og man kunne med rette kalde det
at skyde. De gamle er da også enige om, at det hedder å skyd
él:tneng eller å skyd læb'er fræ:3e. Men heller ikke dette ar
bejde var så vigtigt, at tørvene med rimelighed kunne få navn
efter det. Der er mest mening i at kalde dem æltetørv.
Ordet sko'ttøre ligner også de gamle navne for overfladetørv deri, at det første led gennem tiderne er blevet omdannet
så meget, at man ikke lige straks kan se, hvad det betyder. Så
dan er det også med how'tøre - hugtørv, dé'ftøre - digetørv,
fla’ttøre - fladtørv. Ordet er derfor sikkert flere århundreder
gammelt, og det kan så også komme af et ord, hvis udtale er
blevet forandret i tidens løb. Vi ved ikke, hvordan folk udtalte
ordet fx. i 1600rne, men vi kan se, hvordan det blev stavet, og
altså, hvordan det blev opfattet. I præsteindberetningerne 1690
nævner præsterne næsten altid, hvad slags brændsel de får, og
vi ser, at præsterne i Rær, Skjoldborg, Solbjerg, Dragstrup,
2*
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Åby og Vadum taler om Skortørv, i Øsløs, Sjørring, Dragstrup
og på Jegind om Skårtørv, mens præsterne i Hassing, Ljørslev
og Tødsø er så moderne, at de skriver Skotørv. De fleste af
præsterne har altså opfattet ordets første led som skår- eller

1 - 2. Tørvcspader fra vestjyske moser. 3. Rcndekniv fra Klitmøller. 4.
Ældre fladtorvspade med skaft helt af træ. 5. Nyere fladtørvspade med
jernangel. 6 - 7 - 8 . Forskellige hug- og stikspader, 6 fra Sårup, 7 fra
Hørdum, af jern, 8 fra Hundborg. 9. Rendejern fra Hundborg. 10. Tørvcbræt, ståværk fra Sårup. 11. Krumgreb. 12. Jævneskovl.
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skor-, og vi tør nok regne med, at det svarer til en udtale
sko:*r tør’e - skårne tørv, særlig da man finder samme form
for ordet i tingbøger og markbøger fra samme tid og tidligere.
I markbogen for Vang 1683 står fx: »Scbortørffue tiil at Brage
Maa dj kiøbe«. I Thisted tingbog 1681, 12 nov., Schortørfue.
Det vil da være rigtigere at skrive skårtørv end skudtørv og
kun at bruge navnet om skårne tørv, gravede tørv. Nogle ældre
meddelere mener ganske vist, at æltede tørv også er sko'ttøre,
men de er fra steder, hvor man i længere tid ikke har skåret,
men kun æltet tørv, fordi det øverste lag tørvejord var brugt
op. H vor man stadig har skåret tørv, særlig i N ordty, er de
gamle stort set enige om, at sko’ttøre er graw'n tør’e, ikke
æltede.

Gravning, skæring af skårtørv
N år man havde skrællet overfladetørvene af, gik man i dyb
den ovenfra i de moser, hvori vandstanden ikke var sænket.
Man havde udviklet forskellige redskaber, der egnede sig til
dette arbejde. Det simpleste var e rænd:jar, rendejernet, der
havde et kraftigt, langt, lige skaft med et blad, der lignede et
lige leblad, men vendte eggen nedad, bort fra skaftet. På skaf
tet var der i forskellig afstand fra bladet fastgjort et par trin
som trinene på en stylte, og man kunne så træde bladet ned i
tørvejorden. Foroven på skaftet var der en tværstang, som man
kunne hale redskabet op med (CØ, JL, JJ). Man skar i tørvepyttens side, omtrent en meter ned i brinken, på langs og på
tværs, så man stak en blok tørvejord af, hvis tværsnit var som
en tørvs flade. Blokkenu sad endnu fast i tørvejorden forneden,
men så havde man en krotn'-greSb, en greb med flade, vinkel
bøjede flæner, grene, og med langt skaft (PS, CØ, CH). Den
huggede man i nedenunder blokken og halede så hele historien
op. Det gik let, da tørveblokken var i vand, og vandet bar op
(CL). Blokkene blev så lagt på en hjulbør og kørt til spredestedet.
De fleste steder havde man dog et mere udviklet redskab,
der gik under forskellige navne, tør:-bræt (NT), stå:'-wærk
(CØ), trækværk (JR), men som også blot blev kaldt en tørve21

spade. Det var et langt bræt, der havde en kraftig tværstang
foroven og var lige så bredt, som en tørv var lang. Forneden
var der et vinkelskær, hvis ene gren var lige så lang som en
tørv, og den anden så lang som en tørvs bredde. Med dette
redskab kunne man stikke en blok af med ét tryk, og tit kunne
man ved at vippe redskabet bagud rive blokken løs og løfte
den op, sådan at den lå på brættet. Så kunne man slæbe blok
ken hen til spredestedet på brættet, da der var fæstet et reb
til tværstangens ender. Kunne man ikke vippe blokken løs,
brugte man krumgreben, på Mors en krø]: (PR).
Nogle steder var tørvebrættet endnu bedre udviklet. Der var
da forneden ved den lange ende af vinkelskæret anbragt en
kniv, der kunne drejes ovenfra med et håndtag. Man kunne
så skære blokken løs forneden ved at dreje kniven, som også
støttede blokken forneden, når den blev trukket op (JR, AA).
På spredestedet blev blokkene så delt i tørv med en stikspade
eller et rendejern.
Med dise redskaber blev tørvene altså skåret ovenfra, og pyt
terne var vandfyldte, men man fandt efterhånden ud af at
sænke vandstanden, enten ved at grave grøfter eller ved at
pumpe vandet ud (CØ). Så kunne man skære tørv af brinken
på en lidt anden måde. Man skar ned med rendejernet ovenfra,
men man behøvede ikke at trække blokken op. En mand nede
i pytten huggede tørv ud af den fra oven af med en skarp,
spids stikspade og smed dem straks op på brinken. Det kunne
gå meget hurtigt for en øvet mand (JJ, NT). Tørvene blev så
samlet i en bør og kørt til spredestedet eller bredselen, som det
kaldes på Mors (PR).

Æ ltetørv, hårde tørv
Hvis de sammenhængende tørvelag øverst i en dybmose var
brugt, måtte man i gang med den skøre, hårde tørvejord neden
under. H vordan man kunne få tørv ud af den, vidste folk før
1802, da Ägård nævner æltetørv, om end som noget, der ikke
var almindeligt.
Tørvemassen, der skulle bruges til æltning, blev i regelen
gravet løs i bunden af pytter, der var næsten udtørrede. Det
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var besværligt, fordi der tit var træ i en vis dybde (IV, CØ,
PR). Noget af det var så skørt, at man kunne knuse det med
den svære kja:rgre:'b (kærgreb) og blande det i tørvemassen,
men var det eg, måtte man have stykkerne op. Tykke egestam
mer måtte man hejse op i reb (CØ, PR). Det er ikke sært, at
tørvefolkene spekulerede over, hvordan de var kommet i mo
sen, for det så ikke ud til, at de havde groet der (CØ). I lag
nedenunder »skovlaget« var der intet træ, så det var lettere,
men der var tørvemassen endnu hårdere. Christen Østergård
lagde mærke til, at der var et skarpt skel mellem dette lag og
den hvide sandbund. Der var ikke spor af rødder i den bund,
og han tænkte sig, at de første tørvelag var dannet af planter,
der havde groet ovenpå mosevandet og var sunket stille til
bunds.
Den hårde tørvejord måtte brækkes løs i klu:qer (klumper),
som man så slog i stykker med kærgreben (JL). Det var strengt
arbejde. N år tørvegraveren, e pø t-ka l, så havde brækket et
greblag løst og knust klumperne så nogenlunde, skulle der ledes
lidt vand ind, hvis der ikke var nok, og så begyndte pytkarlen
at ælte. Nogle æltede med bare ben, dog i regelen i træsko
(B, PR), men det kunne tage hårdt på fødder og ben, når man
skulle stå i pyt en hel, lang dag, for træskoene blev jo fyldt
med mudder. Mange brugte derfor langskaftede træskostøvler
(JL, CØ). Så var benene godt beskyttet, men det kunne ske,
at bunden i tørvegraven »slog op« på grund af tryk nedefra,
og vandet væltede op om pytkarlen. Så var det bare med at
komme op i en fart, inden bukserne blev våde (PR). Det kunne
også ske, at en balk (PR) eller mélleng (CØ) mellem to tørve
grave væltede. Så gjaldt det også om at rubbe sig væk. Men
ellers stod han tålmodigt å èl:t à tra f ikh ed, til tørvedyndet,
e ël:tneng eller e læb’er, var blevet til en jævn, grødagtig masse.
Det strenge arbejde var dog ikke forbi for det. Nu skulle dyn
det smides op i en sluffe, der stod ved kanten af pytten (CØ,
NT, PR, JL, JJ). Det skete med en hulskovl, men der skulle
smides mange skovfulde op, før sluffen var fuld. Hvis tørve
graven var dyb, kunne det derfor ske, at man skar en planke
skråt ned i siden af pytten, så man kunne fylde sluffen nede i
pytten og så køre den op på planken. Det var ikke let, men
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pytkarlen havde dog det sværeste arbejde. Skulle han holde til
det, måtte han arbejde i et sejt, roligt tempo.
Æltningen blev så kørt til spredestedet. I ældre tid væltede
man den blot af på jorden, hvor en pige stod parat med en
}aw:n-skow’l (PR, MR), hvis blad var en træplade. Hun strøg
og klappede dyndet ud til en passende tyk plade, som hun så
straks skar eller trykkede riller i på langs og på tværs, så pla
den blev inddelt i tørv (NT). Det var nødvendigt at gøre det,
mens massen var blød, for når den tørrede, svandt den meget
ind, og hvis den ikke var rillet, ville den revne helt uregelmæs
sigt. Så kunne man ikke få ordentlige tørv ud af det.
Måske har man ikke båret sig sådan ad til at begynde med.
Om en mere primitiv måde at lave æltetørv på fortæller Martin
Ringgård (MR). Hans fader havde to tørveskifter i Villerslev
mose. Vandet var ikke ledt bort, så de sejlede i en kasse og
gravede tørvejord af brinken. Tørvejorden blev smidt over i
en anden kasse, hvor der stod en mand og æltede med benene
og en stor skovl.
I Sejerslev blandede man undertiden noget af det øverste lag
i det nederste. Da det var sammenhængende, måtte man »saw:s«
det med en greb (PR).
Det var ikke let at få dyndpladen på spredestedet lige tyk
over det hele, og det kunne næsten ikke undgås, at tørvene blev
skæve og af forskellig størrelse, eller at der gik noget til spilde
ved kanterne. Det var derfor et stort fremskridt, da man kom
ind på at bruge forme, trærammer, der var delt i rubrikker,
som hver kunne rumme dynd til en tørv. Tørvemassen blev så
væltet over i formen, der netop kunne rumme en sluffefuld
(IV, CØ). Pigen kunne så let glatte tørvemassen ud og trykke
den ned i hullerne med jævneskovlen. N år formen var fyldt,
blev den væltet til side, så tørvene lå frit, og så kunne formen
fyldes igen.
Da tørvene blev leveret til salg i snese, var det ikke ligegyl
digt, hvor mange tørv, der var i en form. I begyndelsen var der
20-25, men efterhånden lavede man flere rubrikker i ram
merne, der stadig var beregnet til en sluffefuld. Til sidst kunne
der være 40-50 tørv, som altså kun var halvt så store som de
første. Det var også en slags inflation (CØ).
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Tørring og hjemkørsel
Enten mosetørvene var skåret eller æltet, skulle de tørres. De
blev først lagt på fladen i lange rækker, tæt sammen, for der
måtte ikke gro græs op mellem dem (IV). Der skulle de ligge i
nogle dage, ligesom vejret var til, men det var en kritisk tid
for æltetørvene, for kom der stærk regn, kunne de flyde ud,
og så var arbejdet næsten spildt. Det var dog gerne på en for
holdsvis tør tid af året, man lavede æltetørv, og i regelen gik
det godt. N år de havde ligget så længe, at de var faste og noget
tørre, skulle de re:ses (IV, JL, CØ). Man gik så langs ned ad
rækkerne, tog en tørv fra den ene side og én fra den anden og
stillede dem skråt op mod hinanden på højkant. Så kunne der
komme luft imellem dem, og det var i regelen tilstrækkeligt til,
at de blev tørre nok til at blive sat i stak, det sidste led i tør
ringsprocessen.
Det kunne dog ske, at nogle af æltetørvene ikke rigtigt kunne
blive tørre nok til at stakkes. Så skulle man dese dem (IV). Der
blev lagt en række tørv med et par tommers mellemrum side
om side, og ovenpå dem blev der lagt 4-5 rækker. Så kunne
det bedre trække ind mellem dem, og det hjalp, men sådanne
tørv skulle helst røgles, sættes i små, runde stakke, som luften
bedre kunne trænge ind i end i de andre stakke, der i Ty næsten
altid var lange, tætte stakke, 8-10 tørv lange, 4-5 tørv brede
og 6-7 tørv høje. På Mors blev mosetørv tit sat i skruer, runde
stakke. I de almindelige lange stakke skulle tørvene stå på
kant, tæt sammen, men dog sådan at det kunne trække ind mel
lem dem (IV, NT). Der blev også sat favnestakke, som skulle
have bestemte mål. Man brugte et favnejern til at favne dem
med, så vidste man omtrent, hvor mange tørv, der var i stak
ken (IV). I de stakke skulle tørvene ligge ned.
Skulle tørvene leveres, skulle de tælles i stakkene (talstakke),
men man kunne også opsætte at tælle dem, til der blev læsset.
Så lagde man en tørv til side for hver 25 snese, og man kunne
da let se, hvor mange snese, der var kommet på vognen. 150
snese var et rigtigt stort læs (IV) eller rettere føring, da et læs
i ældre tid betød et bestemt antal, af fladtørv fx. 24 snese, af
klynetørv 32 snese (MJ), men så skulle tørvene have en be
stemt størrelse. I hoverireglementet for Ullerup var et læs be25

regnet til 25 snese mosetørv, og hver tørv skulle være 8 tom
mer lang, 5 tommer bred og 3 tommer tyk, altså store tørv. I
Sydty kaldte man 20 snese et læs (ON). N år der siden kunne
være 125-150 snese på en vogn, kom det dels af, at tørvene blev
meget mindre, dels af, at man så kørte med klovfjæl på vog
nen. Nogle havde også klovfjæl på endestykkerne (NT). Ellers
skulle tørvene lægges meget omhyggeligt ved vognens ender,
for at tørvene ikke skulle rasle af på de ujævne veje (CH).
Ved hjemkørselen brugte man tit at køre med skiftevogn.
N år man skulle køre efter det første læs, var to vogne bundet
sammen. Den ene blev så læsset fuld, og så kørte man hjem
med den, mens den anden blev læsset. N år arbejdet var rigtig
i gang, var der én vogn i mosen, én på vejen og én, der stod
hjemme, mens læsset blev fyldt i kurve eller løbe og båret
ind (PR).
Bedst var det, hvis man kunne køre tørvene hjem, så snart
de var tørre nok, i stedet for at vente, til man syntes, man havde
bedre tid. Ganske vist sagde man, at når tørvene var sat i stak,
var de halvt bjergede, men helt sikrede var de altså ikke endnu.
Der kunne komme lange regnperioder, og så blev stakkene
våde, hvor godt de end var sat, og det kunne blive vanskeligt
at få tørvene tørre igen. Man trøstede sig da ved, at en våd tørv
altid var bedre end en tør sten!

Tørv i hus
N år tørvene kom hjem, skulle de i hus. Fladtørvene kom
gerne op på stuehusets loft. I gavlen var der en swå:l, en luge,
og ovenover den en talje, så man kunne hejse tørvene op i ris
kurve eller løb. Man kunne tage tørvene direkte fra læsset, men
man kunne også tage den ene side af vognen og rage tørvene
ned på jorden, men var det æltetørv, gik der mange i stykker
og blev til billinger.
Til mosetørv havde man gerne et tørverum, tit i udskuddet
på stuehuset, eller en tørvebing i et hjørne af et andet rum. I
køkkenet havde man en tørvekasse, som skulle fyldes en gang
imellem. I nogle gårde havde man et særligt tørvehus, men i
alle tørverum var der gerne kneben plads til de mange tørv,
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der skulle bruges i årets løb, så man kunne ikke bare smide
tørvene ind. Så fyldte de for meget, og hvis der ikke var en vis
orden på tørvene, blev mange trådt i stykker, når man hentede
tørv. Man lavede derfor plads til en midtergang, og tørvene
blev stablet eller ladet, i hvert fald de yderste tørv ved begge
sider, der så blev sat som to mure.
Det var mest bekvemt at have tørvene i stuehuset. Lå de i et
tørvehus, kunne det være besværligt at slæbe de mange tørv ind,
der skulle bruges hver dag i større gårde, især når det var hårdt
vejr om vinteren, og huset lå et stykke fra stuehuset. Det kunne
nu også være en fordel. Manden på Nordentoft klagede sig til
en nabo over, at der blev brugt så mange tørv. De kunne aldrig
slå til. H an fik da det råd at bygge et nyt tørvehus længere fra
stuehuset, og det hjalp!

Forbrug
Der var naturligvis stor forskel på, hvor mange tørv der blev
brugt i de forskellige husstande. I Thisted konsumtionsprotokol
1672 kan man se, at det år blev der indført 2189 læs tørv eller
omkring 2 læs for hver person. Selv om læssene af forskellige
grunde nok var små, var det alligevel forbavsende meget. Om
kring 1800 klarede man sig med 6 læs »skodtørv« og 5 læs fladtørv om året i den største gård i Skinnerup (Ä), i en gård i
Sejerslev brugte man 4 læs mosetørv (PR), men de læs var nok
større. Andre opgiver et lignende antal.
H vor man ikke selv havde tørvemoser, men kunne grave
fladtørv eller klynetørv, klarede man sig så vidt muligt med
det. I Klitmøller brugte hver familie 10-12 læs fladtørv om
året (MJ), og i Vorupør havde folk næsten heller ikke andet at
fyre med. De skulle dog helst have lidt mosetørv også, men
dem sparede man meget på. En mand i Klitmøller fik et halvt
læs, året før hans kone døde. Nogle år efter, da vinteren havde
været streng, sagde han bekymret til en nabo, at han troede
virkelig, de halve var forbi! (MJ).
Alle tørv var ikke lige gode. Overfladetørv og de gravede
tørv var lette og brændte godt, men de brændte hurtigere ud
end æltetørv. Nogle var meget lette, svampede og løse. Det var
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»hundekød«, og de var fusiworn og kunne ikke holde ilden. De
æltede tørv var hårde, men det var også det eneste, de havde
fælles. Tørv fra de nederste lag i mosen var sorte næsten som
kul. Der var tit små stykker træ og urgamle hasselnødder i
dem. De varmede stærkt og holdt ilden længe. I andre lag var
der en del ferskvandsdynd fra tider, da mosen havde været sø.
Tørv fra de lag gav en mængde aske, der var gul eller rød af
okker, og de brændte ikke så godt. Nogle steder, fx. i Sjørring,
var tørvene så svovlholdige, at de kunne give en ubehagelig,
svovlet lugt i huset, når man fyrede med dem. N år man skulle
købe tørv, var det derfor vigtigt at vide, hvor de kom fra. Man
skumlede undertiden om, at visse tørvefabrikanter blandede
jord i tørvemassen for at »længe« den, men det var umuligt at
kontrollere.

Tørveskifter, salg af tørv
Ved udskiftningerne omkring 1800 fik hver ejendom i en
landsby, hvor der var blot en lille stump mose, en parcel, men
det var tit ganske små stykker, som ret hurtigt blev udtømt,
og flere landsbyer havde slet ikke tørvemose. Så købte gårdmændene tit en parcel i en større mose, selv om den lå ret langt
borte. Tørv var dyre at købe, men havde man et tørveskifte
eller to, kunne gårdens folk gøre arbejdet på en ledig tid, ofte
mellem høslæt og høst, hvis de kunne grave tørvene. Skulle
man til at ælte tørv, måtte man have en specialist til det hårde,
uvante arbejde i pytten. Omkring 1900 fik han gerne 2 kroner
om dagen (CØ). Det lyder ikke af meget, men på den tid fik
mange lærere kun 50 kr. om måneden. I Hundborg mose var
der 1100 parceller, fordelt på ca. 250 ejere (CØ).
Husmænd og arbejdere havde sjældent tørveskifter, hvis de
da ikke lavede tørv til salg (og det var der ikke få, der gjorde).
Men tit fik de tørv på den måde, at de æltede te hal's i en an
den mands skifte. Så fik han halvdelen af tørvene og ejeren
resten. Det kunne også ske, at en mand fik en dås grøwt (de
tørv, han kunne lave en dag) som løn for arbejde eller af god
villighed. Det kunne blive omkring 200 snese tørv.
De husmænd og mindre jordbrugere, der solgte tørv, be28

gyndte at grave tørv, så snart frosten var af jorden. Først noget
senere på foråret kunne de begynde med de æltede tørv, for fik
de frost, før de var nogenlunde tørre, gik de i smadder og var
ødelagt. Man blev så ved hele sommeren, men måtte dog altid
holde pavser. N år spredestedet var fyldt med tørv, kunne de
ikke lave flere, før tørvene var stakket og kørt bort (IV).
Mange tørv blev solgt til Thisted.
Der var også gårdmænd, der solgte enkelte læs tørv for at
få lidt rede penge. Omkring 1900 var de nemlig ikke så lette at
fange. Christen Østergård, født 1884 i Hundborg som eneste
barn af en gårdmand, fortalte: »Vi var ikke fattige, men vi
skulle spare sådan for at få det til at gå rundt. Vi havde ingen
penge.« Derfor tog han arbejde i mosen, når der kun var lidt at
lave hjemme, og af deres egne tørveskifter lavede de så mange
tørv, at de kunne bytte med købmænd i Thisted og få varer.

Hvilestunder
I tørvetiden var der mange folk i de store moser. Mange
havde lang vej dertil og kunne ikke nå hjem til dagens spise
tider. Formiddags- og eftermiddagsmellemmad havde de altid
med i en tèj:n9 en stor oval trææske, og der skulle mange og
gode mellemmader til, for tørvearbejdet gav appetit og kræ
vede »brændsel«. Som et særligt lækkeri var der gerne en pan
dekagemellemmad til. Den mindes med længsel af mange gamle
tørvefolk (AY). Ellers var pålægget godt, røget fårekød eller
fårerullepølse, og det blev der ikke sparet på. Tørsten slukkede
man med godt øl, som man havde med i en stor 1er- eller sten
dunk, en gammelmand (CØ) eller abraham (PR), der kunne
rumme 4-5 liter. Den blev sat ned i det kølige vand i en tørvepyt, og så tog man en tår af den, når man blev tørstig - og det
blev man tit, for der var varmt i mosen, når det var tørvevejr.
Alle drak naturligvis direkte af den samme dunk. N år det blev
spise- og hviletid, satte folkene sig op mod en tørvestak, og
disse pavser mindes de gamle også med glæde (CØ). Man snak
kede og holdt sjov med sine egne folk og med de nærmeste i
andre skifter, mens man spiste. Blæste det, kunne det ske, at
tørvestøv fra stakken røg ned over folk og mellemmader, men
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det tog man ikke så højtideligt. »Der var vist ikke mange bak
terier i det!« (CØ). Tørvefolkene blev tit helt sorte i ansigterne
af sved og tørvestøv, men det morede man sig blot over. Fra
de gårde, der ikke lå altfor langt borte, blev en dreng sendt i
mosen med middagsmad i en kurv. Det kunne være pandekager
og nymalket mælk med kow:renger til. De var hårde og sprøde
og blev brækket i mælken i et stort fad, som alle spiste af.
Drengen havde også gerne en dunk hjemmebrygget øl med, som
han bar i en snor på ryggen (CØ). Nogle spiste først oj:n
(middagsmad) om aftenen, når de kom hjem. Ellers måtte der
en god næ’ter (nadver) til, kold byggrød og mælk.
Storproduktion og ophor
I lange tider blev tørv lavet alene ved legemligt arbejde, men
fra tiden omkring første verdenskrig startede en storproduktion
i de større moser, fx. i Hundborg mose, ved at man tog maski
ner til hjælp. De første maskiner, der blev brugt, var små vind
møller, der pumpede vand op af pytterne. Da der var flest af
dem i Hundborg mose, var der omkring 100, og de lavede et
grueligt spektakel, for de gik jo ikke på kuglelejer! (CØ). Så
begyndte man at bruge æltemaskiner. En æltemaskine blev i den
første tid trukket af heste, der gik rundt i en hestegang. Senere
brugte man damplokomobiler som dem, der trak tærskemaski
nerne, og til sidst kom petroleumsmotorer og traktorer til.
Folk opgav at grave tørv selv og solgte deres skifter til tørvefabrikanterne, og store arealer blev afgravet. Flere gange måtte
man sænke vandstanden ved at fordybe afvandingskanalerne,
for at man kunne komme til nye lag af tørvejord. Der blev nu
leveret tørv til hele oplandet indenfor en afstand af 30-40 km,
også til Mors, efter at Vilsundbroen var bygget, men efter
anden verdenskrig, da man kunne få kul og olie nok, blev pro
duktionen ikke rentabel mere, og den hørte efterhånden op.
En stor mose som Hundborg Mose lå nu hen med flassier,
lavninger, der stod fulde af vand, ganske øde til sorg for de
gamle tørvegravere, der mindedes travle, glade arbejdsdage,
det gode samvær og den ejendommelige natur med det vid
underlige fugleliv. Der var mange slags ænder og andre svøm
mefugle, og svanerne legede der. Hele dagen var luften som
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fyldt af fuglesang. Åkander og nøkkeroser blomstrede i gamle
tørvegrave, og moseplanter voksede frodigt (CØ).
Nu er idyllen brudt. Hundborg mose og andre moser er ikke
moser længere. Bulldozere har jævnet det hele ud, og nu er
der intet at se uden agerland. Men, sagde Christen Østergård,
der er nok to meter tørvejord tilbage endnu og somme steder
tre. Nu er det godt gemt, men måske bliver der brug for det
engang.

Tørvearbejde i Hundborg mose ca. 1925. Til højre en petroleumsmotor,
til venstre æltemaskinen.
KILDER OG HENVISNINGER:
b
= båndoptagelse, m = mundtlig meddelelse, s = brev,
t = trykt.
AA
= Agner Andersen, Torsted, Tim, f. 1938, m.
AY
= Anders Yde, Koldby, f. i Stagstrup 1878, b.
B
= Flere meddelere fra Bedsted, b.
CH
= Christen Hundahl Kloster, Sennels, f. 1874, b.
CL
= Christen Larsen, Hillerslev, m.
CØ
= Christen Østergård, Hundborg, f. 1884, b, m.
Fb
= H. F. Feilberg: Ordbog over jyske almuemål, t.
HPH 1 = H. P. Hansen: Bondens Brød, t.
HPH 2 = H. P. Hansen: Herning Museum,
Sprog og Kultur, 11. bd. 3-4 h. t.
Id
= Caspar Schade: Bidrag til en jysk Idioticon, 1807. Udg. af
Bent Søndergaard 1968, t. Notationen ændret.
IV
= Inger Vestergård, Hørdum, f. 1883 i Sperring, b.
JJ
= Johannes Jespersen, Torsted, f. 1879, b, m.
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JL
JP
JR
JT
L
MJ
MO
MR
NT
ON
PR

PS
Ä

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Jens Larsen Jensen, Torsted, f. 1888 i Førby, b.
Jens Peter Petersen, Skovsted, m.
Jens Rolighed: Klim og omegn, årbog 1962, t.
Jens Tøfting Madsen, V. Vandet, f. 1880, b.
K. J. Lyngby: Samlinger til nørrejysk V, t.
Martin Jensen, f. 1887 i Klitmøller, b.
Magnus Odgaard, Gravgård, Hvidbjerg, m.
Martin Ringgård, Skyum, f. 1885, b.
Nikolaj Tøgersen, Tilsted, f. 1874, b.
Olaf Nørgaard: Landboforhold i Sydthy, årbog 1962, t.
Peder Riis, Sejerslev, f. 1889, s. og b.
Præsteindberctninger 1690, her efter D. H. Wulff:
Aalborg Stifts Historie, t.
= Peder Christensen, kaldet Simonsen, Boddum, f. 1890, b.
= Knud Aagaard: Beskrivelse over Thye 1802, t.

Endvidere henvises til Torsten Balle: Skudtørv - skårtørv, Sprog og Kul
tur, 25. bd, 1-2 h. t.

Morsingske
bebyggelsesnavnetyper II
AF BENT SØNDERGAARD
I cn tidligere undersøgelse i denne årbog for 1975, side 30 ff., har jeg
redegjort for det ældste - kendte - lag af bebyggelsesnavne på Mors, nem
lig stednavnetyperne -lev, -sted- um, -ing samt -løse.
I forlængelse heraf skal jeg på tilsvarende måde i det følgende beskrive
et yngre lag, bestående af typerne -by, torp og -bøl, for til afslutning at
give en sammenfattende karakteristik af den oprindelige bebyggelse på
Mors.

Stednavnetypen - by
Materiale:
Bjergby, sognenavn, Morsø Nørre herred.
10/2 1408 Biærby
12/8 1425 Byerby
Dialektudtale: bjärby
Sønder Dråby, sognenavn, Morsø Nørre herred.
4/4 1430 Droby
1541 Sønderdroby, Droby
Dialektudtale: dro:by
Øster Jølby, sognenavn, Morsø Nørre herred.
17/2 1412 Jwlby østen aa
1546 Jølby
Dialektudtale: jylby
Karby, sognenavn, Morsø Sønder herred.
15/2 1297 Karleby
1/12 1447 Karlby
1505 (1612) Kaarbye march
Dialektudtale: kårby
Historisk Arbog 3
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Rakkeby, sognenavn, Morsø Sønder herred.
Januar 1478 Rakby soghen
6/9 1558 Rackebye
Dialektudtale: ra:’geby
Sundby, sognenavn, Morsø Nørre herred.
10/2 1408 Swndby
11/2 1408 Sundby
Dialektudtale: sonby
Disse seks navne på -by er tolket i Nudansk Ordbog. Om
disse tolkninger gælder, at forklaringen af Jølby er meget usik
ker, samt at udlægningen af Dråby ikke kan være rigtig. Den
dialektale udtale viser, at forleddet indeholder et oprindeligt
langt a.
Om Jørsby, se denne årbog 1975, side 31.
Om betydningen af centralleddet -by, se Nudansk Ordbog:
og Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder: -by
De danske stednavne, der ender på -by, kan være af meget
forskellig alder, idet man har kunnet danne stednavne med
dette centralled gennem et meget langt tidsrum, der i hvert fald
strækker sig fra vikingetiden og op til vor egen tid, jævnfør
Kristian Hald, Vore Stednavne, side 103 f. Samtlige morsingske navne af denne type må dog tilhøre den ældste del heraf,
da de alle er blevet taget i brug som sognenavne, da sognedan
nelsen opstod.
Det er karakteristisk for typen -by uden for det sydlige Dan
mark, at forleddene udgøres af navneord (eller tillægsord) og
ikke af personnavne.
Dette er også tilfældet med de morsingske navne, hvoraf to,
Bjergby og Sundby, jo er umiddelbart gennemskuelige.
Til illustration vælges her tolkningen af Karby.
Dette stednavn har flere paralleller andetsteds i Danmark
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samt i Sverige. Kendtest er forekomsterne på Lolland-Falster:
Karleby, sogn, Falsters Sønder herred, Karleby, Godsted sogn,
Musse herred, Vester Karleby, Herredskirke sogn, Lollands
Nørre herred, Øster Karleby, Halsted sogn, Lollands Nørre
herred, se Danmarks Stednavne nr. 11.
At Karleby og Karby er samme navn, ser vi af 1297-formen
af sidste navn, se ovenfor; senere udvikles det til Karlby, jvf.
1447-formen, se ligeledes ovenfor, og endelig til den nuværende
skriveform Karby (idet den midterste af tre medlyd regelmæs
sigt bortfalder på dansk: -rib > -rb.
Karby betyder egentlig »karlenes by«, idet forleddet inde
holder flertalsformen af navneordet karl, antagelig i den både
i gammeldansk og nydansk almindelige betydning »(voksen)
mand«. At det, som foreslået af Kristian H ald i Vore Stednav
ne, side 107, skulle betyde »fri bonde«, kan ikke sandsynlig
gøres ud fra ordets almindelige forekomst som navneord.
Om den nærmere årsag til denne navngivning kan der —som
ved de allerfleste andre stednavne - intet vides med bestemt
hed.
I Pontoppidans Danske Atlas, bind V (1769), side 561, fin
des der en ganske fornøjelig forklaring herpå: Karby kirke
»ligger lige over for Heltborg Kirke i Thye; her findes, ligesom
ved Heltborg nogle store Steene, tildeels med Huller og Merker
af Fingre i, som Morslands Karle og Thyelands Helte skal,
efter gammel Tradition, have kastet over Vandet til hverandre«.
Selv om den sproglige bestemmelse af forleddet i Karby altså
er rigtig - i modsætning til tolkningen af Heltborg, se N u
dansk Ordbog, står vi ikke her over for den videnskabeligt rig
tige forklaring på navnets opståen, men over for et typisk
navneforklarende sagn, altså en folkelig udlægning af et sted
navn, som man har fundet var påfaldende. Forskerne kalder
noget sådant en folkeetymologi. Om et parallelt eksempel,
Salgjerhøj, se denne årbog 1964, side 440 f.
Navneordet karl udtales som bekendt på rigsdansk ka:'l og
på morsinsk kå:*l, jævnfør også den dialektale udtale af
3*
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Karby ovenfor. Dette skyldes, at det oprindeligt korte a foran
ri er blevet forlænget og derefter rundet til à i morsingmålet,
se herom Brøndum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik, bind I,
side 374, og Jens Lund, Morsingmålets lyd- og formlære, side 31.

Stednavnetypen -torp
Materiale:
Andrup, Frøslev sogn, Morsø Sønder herred.
24/11 1441 Andropp
1541 androp
Dialektudtale: åneråb
Bjørndrup, Tødsø sogn, Morsø Nørre herred.
4/9 1424 Biørndrup
26/6 1481 Biorndrop
1541 Biorindrop
Dialektudtale: bjå:råb
Blistrup, sognenavn, Morsø Sønder herred.
3/8 1402 Blixtrupp
\M 7 eller 18/7 1503 Blistrop S.
Dialektudtale: blisdråb
Barup, gård, Erslev sogn, Morsø Nørre herred.
12/6 1475 Baorpæ
1481 (1660) Barup
Dialektudtale: bå:’råb
Dragstrup, sognenavn, Morsø Nørre herred.
26/3 1435 Dragzstrup
1611 Drastrup
Dialektudtale: drastråb
Ejstrup, gård, Hvidbjerg sogn, Morsø Sønder herred.
22/11 1661 Eystrup
Dialektudtale: æisdråb
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Fårup, Lødderup sogn, Morsø Sønder herred.
1528 (1591) Fordrup
1664 Faarup
Dialektudtale: få:råb
Galtrup, sognenavn, Morsø Nørre herred.
18/3 1371 Galtropp
10/2 1408 Galtborp
Dialektudtale: gåltråb
Glomstrup, gård, Hvidbjerg sogn, Morsø Sønder herred.
9/7 1376 Glomstorp
3/2 1496 Glumstrop
Dialektudtale: glamsdrab
Gullerup, Bjergby sogn, Morsø N ørre herred.
5/11 1439 Goldrupp
30/4 1443 (1752) Gwlderop
Dialektudtale: guleråb
Vester og Øster Hunderup, Ejerslev sogn, Morsø Nørre herred.
1448 (1584) Wester Hundrup, Øster Hundrup
15/3 1458 vester Hunrop, øster Hunrop
22/6 1473 Hwnderop
Dialektudtale: huneråb
Hvinstrup, Sundby sogn, Morsø N ørre herred.
1/2 1494 H wins trop
Kun denne ene skriveform kendes.
Karup, Lødderup sogn, Morsø Sønder herred.
6/5 1417 Korop
23/2 1453 Kaarop
Dialektudtale: kå:råb
Lødderup, sognenavn, Morsø Sønder herred.
1389 (1591) Løderup
11/11 1410 Lyddrupp
Dialektudtale: lø:dcråb
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Mollerup, sognenavn, Morsø Sønder herred.
1453 (1591) Mollerup
1611 Mollerup
Dialektudtale: måleråb
M ovtrup, gård, Blistrup sogn, Morsø Sønder herred.
1460 (1591) Moutrup
30/10 1486 Mogetrup
11/7 eller 18/7 1503 Mowtrop gård
Dialektudtale: måutråb
Nandrup, gård, Flade sogn, Morsø Nørre herred.
26/12 1449 Nandrop
23/4 1487 Nandrop
Dialektudtale: nåneråb
Ovtrup, sognenavn, Morsø Sønder herred.
1/10 1422 Opthorp
23/12 1476 Ottrops S
10/11 1558 Outrup
Dialektudtale: åutråb
Plejdrup, gård, Flade sogn, Morsø N ørre herred.
1470 (1591) Pleidrup hajjw e
Dialektudtale: plæidråb
Purup, gård, Tødsø sogn, Morsø Nørre herred.
1464 Putorp
9/12 1488 Purop
Dialektudtale: pu:*rab
Rolstrup, gård, Nykøbing købstad.
14/9 1389 Rolstrop
14/5 1402 Rolstorp
Dialektudtale: rålsdråb
Skallerup, sognenavn, Morsø Nørre herred.
1200-tallet (1600-tallet) de parrochia Scale thorp
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11/2 1408 Skaldorp
Dialektudtale: sgaleråb
Skranderup, Sejerslev sogn, Morsø Nørre herred.
1401-1450 Skrandropp
14/4 1585 Skrandemp
Dialektudtale: sgraneråb
Stom p, Ørding sogn, Morsø Sønder herred.
11/11 1410 Stom p
22/7 1483 Stordrop
Dialektudtale: sdåråb
Torp, Karby sogn, Morsø Sønder herred.
1505 (1612) Thorp
9/3 1522 Torp
Dialektudtale: tårb
Tom p, Skallerup sogn, Morsø Nørre herred.
1/7 1438 (1527) Toorop
23/4 1487 Thorpe
1541 Tom p
Dialektudtale: to:’rab
Ullemp, gård, Galtrup sogn, Morsø Nørre herred.
1337 (1519) Vldorp
1500 (1591) Vllem p
1532 W ldm p, Wldrop
Dialektudtale: uleråb
V ittm p, Ljørslev sogn, Morsø Sønder herred.
26/3 1435 Wibthorp
19/8 1578 V ittm p
Dialektudtale: wi:’tråb
Vodstm p, Tødsø sogn, Morsø Nørre herred.
8/5 1420 W ostm p
14/10 1437 W odstmp
Dialektudtale: wusdråb
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Ørndrup, gård, Karby sogn, Morsø Sønder herred.
1452 (1573) Ørndrup
12/9 1504 Ørndrop
Dialektudtale: øndråb

Af sognenavnene på -torp (Bh strup, Dragstrup, Galtrup,
Lødderup, Mollerup, Ovtrup, Skallerup) findes der tolkninger
i Nudansk Ordbog.
Om betydningen af centralleddet -torp, se Nudansk Ordbog:
-torp, samt Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder:
-torp.
Centralleddet -torp er i de sammensatte stednavne - i mod
sætning til det usammensatte Torp, se denne årbog 1975, side
30 - blevet lydligt omdannet på forskellig måde: -rup (type
eksempel: Barup), -drup (typeeksempel: Plejdrup), -trup (type
eksempel Blistrup). Om den lydlige forklaring herpå, se Brøndum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik, bind II, side 115,
127 f., 258 f.
Torpnavnene er langt den mest talstærke af de morsingske
stednavnetyper med 30 repræsentanter - om de bebyggelses
geografiske konsekvenser heraf, se nedenfor.
Heri afspejler forholdene på Mors generelt forholdene i det
øvrige land. H ald anslår, at der i det middelalderlige Danmark
fandtes mindst 4000 torpnavne (Kulturhistorisk Leksikon:
-torp), hvoraf nogle dog senere er blevet nedlagt. Dette er der
på Mors ét eksempel på, nemlig Hvinstrup, en gård i Fårtoft,
Sundby sogn. I sådanne tilfælde må det dreje sig om små bebyg
gelser som f. eks. enkeltgårde. Mange af de morsingske torp
navne betegner i dag netop enkeltgårde - og har formodentlig
altid gjort det: Barup, Ejstrup, Glomstrup, Movtrup, Nandrup,
Plejdrup, Purup, Rolstrup, Ullerup, Ørndrup. På dette punkt
adskiller torpnavnene sig fra de stednavnetyper, som vi hidtil
har behandlet. Disse har altid betegnet landsbyer.
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Som typeeksempel vælges her tolkningen af Bjørndrup.
Ved navneudlægningen skal vi ikke gå ud fra den nuvæ
rende skriveform, men fra formen 26/6 1481 Biorndrop, der
understøttes af den dialektale udtale, jvf. morsingsk bå:'r
»barn« og gå:'r »garn«, se Jens Lund, Morsingmålets lyd- og
formlære, side 31.
Dialektudtalen, som er blevet fastholdt, på trods af at nav
net gennem flere århundreder er blevet skrevet Bjørndrup, er
et godt eksempel på folkemålenes konservatisme.
Forleddet i Bjørndrup tolkes lettest og mest usøgt som dyre
navnet bjørn, gammeldansk biorn, biørn, som på gammelmorsingsk netop hed bjå.-’r, se Casper Schade, Bidrag til et jydsk
Idioticon, side 32.
Bjørndrup må i så fald betyde »torpet med bjørnen«, uden at vi kender den nærmere årsag til denne navngivning.
Mange forskere overvurderer stadig væk antallet af personnavneforled i torpnavnene. Således foreslår Kristian Hald,
Vore Stednavne, side 130 og 136 f., at tolke forleddet som per
sonnavnet gammeldansk Biorn (Danmarks gamle Personnavne,
bind I, side 124), der betydningsmæssigt er identisk med dyre
navnet. I så fald betyder Bjørndrup »Bjørns torp«. Følgende
lydlige udvikling af forleddet forudsættes da: *Biarnar >
*Biornar > Biorn. Som det ses, er det ikke lydligt den mest
nærliggende udlægning.

Stednavnetypen -bøl
Materiale:
Nebel, gård, Ljørslev sogn, Morsø Sønder herred.
2/6 1430 Nebel, Nebeell
Dialektudtale: neu:*l
Oddersbøl, gård, Galtrup sogn, Morsø Nørre herred.
Gamle skriveformer af navnet kendes ikke.
Om betydningen af centralleddet, se Nudansk Ordbog: -bøl,
-bølle.
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Nebel forekommer som stednavn adskillige steder i Danmark.
Kendt er f. eks. Nebel, sogn i Voer herred, Danmarks Sted
navne, bind 12, side 199, og Vester Nebel, sogn i Brusk herred,
Danmarks Stednavne, bind 8, side 153, der 1231 skrives ny bøl.
Af denne form ser vi, at Nebel betydningsmæssigt er det
samme som N ybøl, der ligeledes kendes flere steder fra. Kendt
er f. eks. det sønderjyske herreds- og sognenavn, jvf. Danmarks
Stednavne, bind 7, side 76.
Allerede Caspar Schade anfører i Beskrivelse over Øen Mors,
side 16, at Nebel og N ybøl er identiske.
Lydligt er der i forleddet af Nebel sket en åbning af y til ø
og senere en afrunding til e, i centralleddet er ø ligeledes blevet
afrundet til e, her på grund af den tryksvage stilling som andet
led i en sammensætning, jvf. Brøndum-Nielsen, Gammeldansk
Grammatik, bind I, side 236.
Nebel betyder »det nye bosted, den nye gård«.
Som det er tilfældet med andre navne på -bøl (-bølle), er
Nebel navnet på en enkeltgård. Det er i god overensstemmelse
med det morsingske Nebel, at det navneord, som indgår i cen
tralleddet, egentlig i gammeldansk betyder en helgård, d. v. s.
en gård af den størrelse, som en fri bonde behøver for at kunne
eksistere (Nudansk Ordbog).

Vi er nu nået til det punkt, hvor vi skal forsøge at sammen
fatte de bebyggelsesgeografiske forhold på Mors i vikinge
tiden (og måske tillige i den ældre middelalder), hvorfra hoved
parten af navnene på -by, -torp og -bøl, d. v. s. de yngre be
byggelsesnavnetyper, må stamme, jvf. kortet, som skal sam
menlignes med kortet i denne årbog 1975, side 41.
Ved en sådan sammenligning konstateres det umiddelbart,
for det første at antallet af bebyggelser er steget betragteligt,
for det andet, at antallet af bebyggelser er fordelt nogenlunde
jævnt over hele øen.
At der stadig væk et »hvide pletter«, f. eks. på det aller42
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sydligste Mors eller i egnen omkring Vejerslev, betyder ikke
nødvendigvis, at disse områder er bebygget senere, se nedenfor.
Alt i alt vidner denne periodes stærke vækst i stednavnefor
rådet på Mors om, at der må være foregået en meget betydelig
nyopdyrkning af land og derfor en række nybosættelser. Dette
har rimeligvis været nødvendiggjort af voksende befolknings
overskud, hvis materielle livsgrundlag ikke har kunnet sikres
ved den hidtidige opdyrkning.
Vikingetidens nyopdyrkning er foregået på to måder. For
det første har man nykultiveret hele områder, som indtil da må
have ligget uopdyrket hen. Det tydeligste eksempel herpå er
det nordvestlige hjørne af øen, hvor der er foregået en række
nye bygrundlæggelser: Dragstrup, Jølby, Torup, Skallerup,
Sundby, Bjergby, Gullerup, Gal trup.
For det andet har man i udmarken mellem de eksisterende
bebyggelser fra den ældre periode grundlagt udflytterbebyggel
ser - og det er jo netop, hvad -torp betyder. - På kortet kan
der iagttages talrige eksempler herpå:
Til illustration vælges følgende:
Nebel
A

Ljørslev

T

Vittrup
Ikke alle oprindelige morsingske landsbynavne er blevet be
handlet her - ligesom en række middelalderligt overleverede
gårdnavne er forbigået.
Følgende landsbynavne er ikke medtaget:
Elsø, Fredsø, Tødsø, Vils (se herom denne årbog 1965, side
39 ff.), Hesselbjerg, Hvidbjerg, Sindbjerg, Solbjerg, Flade,
Fårtoft, Hanstholm, Legind, Nes, Skærbæk.
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Dette skyldes ikke, at disse nødvendigvis er yngre end de
her behandlede, heller ikke, at de er uinteressante. Grunden
er helt enkelt den, at vi med vor nuværende viden ikke er i
stand til at tidsfæste dem med bestemthed, idet sådanne sted
navnetyper synes at have været produktive i et meget langt
tidsrum, hvorfor de ikke kan indpasses i det tidsskema, som
er opstillet her, hvorefter de ældre bebyggelsesnavnetyper (-lev,
-sted, -um, -ing, -løse) i hovedsagen skal henføres til folke
vandringstiden, og de yngre (-by, -torp, -bøl) i alt væsentligt
til vikingetiden.
Derfor kan vi heller ikke med bestemthed vide, i hvor høj
grad disse stednavne kan modificere det bebyggelseshistoriske
billede, der her er skitseret af henholdsvis folkevandringstidens
og vikingetidens Mors. Æ ndre det fundamentalt kan det imid
lertid ikke.
NOTE:
Af trykketekniske grunde har det desværre været nødvendigt i den dialek
tale udtale af Mygdam Mølle og Lødderup at gengive det såkaldte »bløde
d« - der forekommer i f. eks. rigssprogsudtalen af gade - med d.
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Ovn og arnested
AF TORSTEN BALLE
(Bogstaver i parentes henviser til listen sidst i artiklen)

Som dreng var det min bestilling at ilde den store ovn. Jeg
ved egentlig ikke hvorfor. Dengang spekulerede man ikke over
sådan noget. Det man skulle gøre, det gjorde man bare, tænkte
ikke engang over, om det var behageligt eller ubehageligt. Hver
havde sin del af de mange nødvendige arbejder, der da var på
landet både ude og inde. Det var en selvfølgelig ting.
Ovnen var i bryggerset, og foran den var den åbne skorsten
og e ow:ngraw (ovngraven) eller e gru:b (gruben), som vi
mest kaldte den hjemme, nedenunder. Det var en fordybning
i gulvet, lige så bred som skorstenens åbning. Den var af ce
ment og ikke af hulslidte mursten som bryggersgulvet. Ved
siden af ovngraven stod e grù:kil (vaskekedelen).
Hvordan ovnen var bygget op, vidste jeg ikke. Den var der
nu engang. Men jeg kendte den indeni. Den var af mursten,
flad i bunden med lave lodrette sider og fladhvælvet loft. Si
den fik jeg at vide, at bunden, e å:r (arnen), var af brændte
sten, men sider og loft af rå sten. Det var derfor, de sten så
anderledes ud end dem i arnen. Jeg har ikke noget mål på
ovnen, men den må have været omtrent P/2 m lang og godt
halv så bred. For ovnen var der en støbt jernlåge fra W. Bonne
i Thisted. Den havde fladrund overkant og sad i en jernramme.
Og så er ovnen egentlig beskrevet. Der er ikke mere at sige om
den. Skorstenen var åben, men man kunne ikke se himlen gen
nem den, fordi den var skrå fra loftet op til tagryggen. Den
var bare et sort hul, men man kunne lige skimte nogle søm,
der var slået ind i siden af den. De blev brugt til at hænge det
op på, der skulle røges.
Hos alle naboer og slægtninge, og hvor jeg ellers kom, havde
de naturligvis også en stor ovn. Da en dreng - og for resten
også de fleste voksne - altid gik ind ad bagdøren, ind i brygger
set og op i overbryggerset, hvis der var sådan et, så kom jeg
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altid forbi ovnene, enten de nu var det ene eller det andet sted.
Udvendig fra så de ud ligesom vor egen med åben skorsten og
det hele, og da jeg kun så dem udefra, gik jeg uden videre ud
fra, at de var ligesom vor. En ovn er vel en ovn!
I den tro gik jeg, helt til jeg besøgte en gammel kone på Mors.
Vi kom til at snakke om bagning i gamle dage, og hun fortalte
om at dejne og ælte og slå brød op, og det gik godt, til vi kom
til ovnen. De ildede nu med tørv, men det havde jeg da hørt,
at nogle gjorde. Så sagde hun, at når de havde tændt op, luk
kede de ovndøren! Jeg tænkte på »min« ovn hjemme. Hvis
man lukkede ovndøren der, kvalte man jo ilden. »Jamen så
kunne ilden da ikke komme op i skorstenen!« sagde jeg. »Jo
det kunne den da!« - Pavse. Endelig gik der et lys op for mig.
»Var skorstenen da ikke foran ovnen?« - »Nej den var da rig
tignok bagved!« - Så gik det op for mig, at der måske var
meget, som jeg ikke vidste om ovne, ikke bare på Mors, men
også hjemme i Ty. Jeg havde spurgt ud om næsten alt andet,
men ikke om ovne. Det begyndte jeg med nu, og så fik jeg
sandelig noget at vide! Om flere slags ovne og flere slags brænd
sel og flere måder at fyre på.
Hjemme ildede vi altså med lyng, ligesom de gjorde andre
steder, hvor der var hede. En gammel ungkarl, der boede ude
i heden, slog lyngen. Det skal der megen øvelse til, og tit var
der en husmand eller arbejdsmand, der havde det som speciale.
De havde en ljøng:li (lyngle) eller ljøng:jar (lyngjern), der var
anderledes end høleerne og blev brugt på en anden måde. Den
havde et lige skaft med en knag omtrent midtpå og et lige, ret
kort blad, hvis flade vendte næsten vinkelret på skaftet (JJ),
og derfor måtte man holde redskabet mere lodret end en høle
og kunne ikke tage lange skår. Man nærmest huggede lyngen af,
og der skulle kræfter til. Den stadige vestenvind fik lyngen til
at bøje sig mod øst, og den skulle slås »med lyngen« fra vest
mod øst. Ellers kunne den ikke slås (KN). Man kunne også
rykke lyngen op, hvis man ikke skulle bruge ret meget, men
det var sent arbejde og tog hårdt på hænder og ryg (B).
Lyngen blev sat i stakke ude på heden for at tørre og blev
så kørt hjem. Vi havde lyngen på loftet i nærheden af brygger
set. Den blev forket fra vognen ind gennem e swa:l (svalen,
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lugen) i gavlen og båret på plads. Der duftede altid så godt
og krydret af lyng og sommer på det loft. I huse, hvor man
ikke havde plads inde, satte man lyngen i stakke, men så måtte
man have noget ind i god tid, inden man skulle bage, for det
var gerne fugtigt (CJP).
N år vi skulle ilde ovnen, blev den nødvendige lyng - hellere
for meget end for lidt - raget ned i bryggerset gennem en lofts
lem, der åbnede sig, når loftstrappen, der hang under loftet,
blev trukket ned. Så blev trappen slået op og lemmen lukket,
og så måtte den under ingen omstændigheder åbnes igen, så
længe vi ildede. Der kunne jo flyve en gnist op! Det skete vist
aldrig, men vi tog ingen chancer. Det sad i os, at lys og ild var
noget farligt, som man måtte være meget forsigtige med. De
stråtækte huse med små vinduer, der tit var sømmet fast, var
rene brandfælder, der kunne stå i lys lue på få minutter.
Lyngen blev lagt i en bunke bag ved mig —ovnen havde jeg
jo foran - og så skulle gulvet fejes omhyggeligt, så der ikke lå
den mindste smule lyng udenfor bunken, for kom der en gnist
ned, kunne ilden ellers hurtigt løbe hen til lyngbunken, og så
stod det hele i flammer.
Jeg stoppede så en god armfuld lyng ind i ovnen og tændte,
og så måtte jeg være vågen, om ovnen skulle passes rigtigt.
Lyng og ild skulle fordeles jævnt inde i ovnen med e ild:-pend'
(ildpinden), der også blev kaldt ow:ntre (ovntræ), en ret tynd,
tilspidset træstang. Den skulle ligesom de andre ovnredskaber,
e ow:n-tæm'er (ovntømmeret) være så lang, at den kunne nå
ind til enden af ovnen, også når ovnen blev så varm, at man
måtte stå ret langt fra den for ikke at blive stegt forpå. Det
kunne svide nok i ansigtet alligevel. Ildpinden måtte man dyppe
tit i en spand vand, der stod ved siden af ovnen; ellers gik der
ild i den. Den var gerne helt sort af sod og ligesom ovnragen
noget forkullet på det stykke, der skulle ind i ovnen.
Lyng brænder hurtigt ,og jeg måtte hele tiden fodre ovnen
med nogle håndfulde lyng. Lidt og tit, og jeg skulle passe godt
på at få hver visk lyng godt willed sam'el (viklet sammen), så
der ikke blev spildt noget på gulvet.
Først blev ovnens loft og sider sorte af sod, men når jeg
havde fyret tappert en times tid, og stenene blev glødende, be48

gyndte soden at løsne sig i flager, der fløj ud af ovnen op i
skorstenen. Så havde ovnen et lyst skær indeni. Nogle sagde,
at den blev blank eller hvid. Man kendte også udtrykket »den
sorte mand er ude«, men man brugte det sjældent og kun i
spøg. For nogle tog det op til to timer at fyre ovnen varm, ikke
altid fordi de ikke passede ovnen, men nogle ovne var sværere
at få varme end andre. Grunden var nok, at loft, sider og bund
ikke var isolerede så godt. Der skulle være et godt lag sand
uden om. Hvis der var ildet omhyggeligt, skulle ovnen være
lige klar og lys overalt. Var et hjørne mørkt, måtte man give
det lidt ekstra ild.
En øvet fyrer kunne se på ovnens farve, om den var tilpas
varm, men hvis man var i tvivl, kunne man prøve efter på
forskellige måder. Hjemme gned vi ildpinden mod e å:r} arnen,
bunden af ovnen. Hvis det så gnistrede, var ovnen varm. Andre
smed en håndfuld mel lige inden for døren, og det skulle så
straks blive brunt (ML).
Man kunne også fyre med andet end lyng i sådan en ovn.
Hvis man ikke selv havde et stykke hede, brugte man først og
fremmest, hvad man havde af andet letfængeligt brændsel, for
selv om lyng ikke var dyr, kostede det penge, og der skulle
spares. Man brugte fx. rughalm (MA), senegræsstængler (MLM),
kartoffeltoppe (MP) eller pil (MR). Før havde man også brugt
ærtehalm (Å). I de sidste år, man bagte i de store ovne, var
der mange, der brugte kvas fra plantagerne, for det kneb at
få nogen til at slå lyng i tiden omkring første verdenskrig. I
plantagerne blev udhugsten samlet i bunker af en bestemt stør
relse, hver med et nummer. En af de dage, der blev solgt ud
hugst, købte man så ét eller flere »numre« udhugst. Det kunne
varme tre gange, sagde man. Først når man skulle have det læs
set og kørt hjem, så når det skulle slås i stykker, og til sidst,
når der blev fyret med det. N år det kom hjem, skulle stam
merne først kvistes af med en økse, og kviste og grene skulle
hakkes småt på en huggeblok. Det kunne en dreng stå og gøre.
N år dette "kvas« blev lagt op på loftet, kunne det holde sig
længe uden at tabe nålene, og det var lige så godt at fyre med
som lyng, syntes jeg.
Nogle steder var det en selvfølge, at manden selv ildede
Historisk Arbog 4

49

(MA, LPL). »Det betror vi ikke en karl eller en dreng til«
(LPL). Andre steder var det ligesom hjemme en dreng eller en
pige (MP, MJ, ML). Hvis man havde kogekone som før et
gilde, stod hun selv for ildingen. Der stod jo meget på spil.
Tørveovne
Mange steder havde man tørvemose, men ingen hede. Der
var det naturligt, at ovnene blev bygget særlig til fyring med
tørv. Man kunne godt ilde med tørv i en lyngovn, men der var
en del ulemper ved det. Tørv kunne man jo ikke putte ind
efterhånden. De tørv, der skulle til for at få ovnen varm, måtte

Efter P. C. O. Nørgaard, Sundby, der var med til at rive ovnen ned
hjemme på Kølviggård. Der var to kanaler til skorstenen.
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man lægge til rette i den, før man tændte, og det var besvær
ligt i en lyngovn, da der var så lavt til loftet, for man måtte
jo helt ind til enden af ovnen. Det kunne godt så sådan, at man
ikke kunne få sig mavet ud igen, men måtte have en til at
trække i benene! Lyngovnen kunne heller ikke altid rumme
de nødvendige tørv, og så måtte man ilde efter med halm, lyng,
eller hvad man havde. Det kunne også knibe med trækket. I
enkelte lyngovne var der ganske vist muret en smal luftkanal
fra loftet af ovnen og skråt op til den åbne skorsten (MA, MJ),
men det var ikke meget af røgen, der gik den vej. Det meste
kom ud af døren (MJ). Måske var de slet ikke lavet for træk
kets eller røgens skyld, men for at e jam ' (emmen, dampen)
kunne komme fra brødet under bagningen (H PH ).
I de rigtige tørveovne var der højere til loftet. Måske har de
engang alle været runde eller ovale, som det ser ud til, at de
har været på Mors omkring 1800 (Id) og også senere. »Ovnen
var rund, aflang, oval« (PR). Så var det naturligt, at ovnen
blev højest i midten, så der var god plads til at sætte en skrå:,
en lille rund tørvestak, omkring noget lyng eller halm (MLM,
KB, PR). Men ovne på Mors kunne også være firkantede, læn
gere end brede, og det var alle ovne i Ty, jeg har hørt om. For
trækkets skyld var der muret ret brede røgkanaler fra ovnen
ud til skorstenen, i Ty fra ovnens loft, på Mors ofte fra en side
eller fra enden, da skorstenen her tit stod ved siden af ovnen
eller bagved (PCN, KB, PR). Gennem disse brede kanaler
kunne al røgen komme op i skorstenen, men der skulle jo også
luft til fra neden. Der var derfor gerne en åbning i arnen lige
inden for ovndøren. Den var dækket med en rist og førte ned
i et underrum, der også havde dør. N år man havde tændt op,
kunne man altså lukke døren til selve ovnen, og der kunne så
gå træk fra underrummet gennem ovnen til røgkanalerne. Der
gik så ingen varme tabt gennem e ow:nsmon (ovnmundingen).
I de aflange, firkantede ovne skulle tørvene »sættes« om
hyggeligt efter bestemte systemer. Man begyndte i den inderste
ende af ovnen med opbygningen, og det foregik i almindelig
hed sådan, at man først begyndte at anlægge nogle rækker tørv,
i regelen tre, på langs i ovnen med åbninger mellem rækkerne,
fy:r-rè'ker (fyrerækker) (IV). Disse rækker byggede man op
4*
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som lave mure, til de var 4 -5-6 tørv høje. Så begyndte man at
bygge rækkerne bredere og bredere, til de samledes over åbnin
gerne, kanalerne, som hvælvinger, og endelig fyldte man op
med tørv ovenover, til man nåede loftet af ovnen. Det skulle
gøres meget nøjagtigt, for ellers styrtede hele bygningen sam
men. Så kravlede man et stykke baglæns og fortsatte opbyg
ningen, og sådan blev man ved, til ovnen var fyldt. I kanalerne
blev der lagt lyng eller halm, og så var man færdig til at tænde.
Tit satte man tørv i ovnen dagen før, man skulle bage, fordi det
ville sinke bagningen, hvis man skulle gøre det tidkrævende
arbejde på bagedagen.
Den, der skulle sætte tørv, skulle være smidig og ikke for
tyk. Det var tit en stor dreng eller en karl, der blev sat til det
(SS, 0 ) , men nogle steder gjorde »kvindfolkene« det (IV, NT).
»Det betroede de ikke andre til« (MLM), måske på grund af
dårlige erfaringer!
Man tændte gerne ovnen ved at lægge en tot brændende lyng
eller halm ind i hver kanal, men nogle lagde tørvegløder fra
arnestedet eller komfuret derind. Man måtte være sikker på,
at der kom god og rask ild ind gennem kanalerne, så ovnen ikke
brændte skævt eller gik ud. N år først man havde fået tændt,
kunne ovnen passe sig selv i modsætning til lyngovnene, og
når man havde sat tørvene akkurat nok og brugt det antal
tørv, som man af erfaring vidste, der skulle til i ens ovn, behø
vede man ikke at se efter, om ovnen var tilpas varm (IV,
0 , MF).
Men var det svært at sætte tørv, før ovnen skulle fyres op,
var det endnu sværere, hvis der skulle fyres to gange, først til
rugbrød og så til sigtebrød eller omvendt. Så måtte man ind i
ovnen, mens den endnu var temmelig varm, og sætte et nyt
hold tørv, dog heldigvis ikke så mange som første gang, for så
havde det været næsten ugørligt (IV, JJ). Man måtte have et
tørklæde for munden; ellers kun man ikke få vejret (IV). Mange
klarede sig derfor med at ilde med lyng eller halm anden gang.

H vad man end havde fyret med, skulle ovnen renses for
aske, når den var varm, og det skulle ske hurtigt, for at ovnen
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ikke skulle tabe varme. Af lyng fyldte asken, e pussel, ikke ret
meget. Den var gråhvid og let, og den kunne man hurtigt få
ud. Tørv gav tit en mængde aske, som det kunne være besvær
ligt at komme af med. Med ovnragen ragede man det meste
enten ned i et underrum eller ud af døren og ned i ovngraven.
H erfra blev det tit skubbet til side, ind under gruekedlen (MF)
eller ind i et rum bag ved ovngraven, så man kunne komme til
ovnen.
Den gloende tørveaske var der endnu megen varme i, og den
udnyttede man flere steder, hvor der var store ovne, der havde
et underrum neden under arnens forende. N år man havde
gjort den egentlige ovn ren, så asken var raget og fejet ned gen
nem risten over underrummet, blev rugbrødet sat ind. Den
varme aske i underrummet varmede så den »lille ovn« så
meget op, at man efter en vis tid kunne bage sigtebrød i den,
når man havde raget asken ud. Sigtebrød skulle jo ikke have
så megen varme og kunne bages på kortere tid end rugbrød.
I Ladegård i Sjørring var »underovnen« så stor, at de kunne
bage 9 store sigtebrød i den (PV).
Arnen blev fejet med en ow:n-ll:m (ovnkost) lavet af rug
halm eller lyng, der var snøret om enden af en lang stage. Den
blev først dyppet i vand og skulle holdes fugtig, men alligevel
blev den sveden og sort, og det kunne ske, at det yderste be
gyndte at gløde, og endda, at der gik ild i den, men man havde
jo vandspanden ved siden. Nogen fare for ildløs var der ikke,
for i et bryggers var der meget lidt, der kunne brænde.
Al asken kunne man ikke få ud, for det skulle gå hurtigt,
men en øvet fyrer kunne godt få arnen nogenlunde ren. I
ældre tid, da man satte brødene direkte på ovnbunden, kom
der dog altid lidt aske på undersiden af brødene. Det gjorde
vel ikke så meget, for asken var garanteret steril, og der var
nok adskillige mineralske stoffer i den, som kunne være til
gavn for helbredet! Mange vaskede dog hurtigt de varme
brøds tykke, hårde underskorpe af med varm t vand, inden
man lagde dem til svaling på en seng. N år bagningen var forbi
og ovnen kold, gjorde man den helt ren ved at vaske bunden.
Så kunne den stå til næste gang, man skulle bage.
Ovnene var naturligvis ikke lige store. De skulle bygges så53

dan, at de passede nogenlunde til husholdningens størrelse. I
større gårde kunne der være ovne, der kunne rumme 16-20
store rugbrød på op til en lispund (8 kg). På den anden side
kunne ovne i husmandssteder være så små, at der kun kunne
være 5 rugbrød i dem (MF). Gennemsnittet lå nok på 10 lis
pundskager.

Arnested
I min drengetid, lidt efter 1900, lavede man maden på et
komfur alle steder, hvor jeg kom. Et komfur er nu også ved
at være en museumsgenstand, men dengang må det have været
noget ret nyt. Det vidste jeg bare ikke. På den tid må der have
været mange, der havde kendt noget ældre, men jeg husker
ikke, der blev snakket om det. Nogle steder var man dog så
langt bagefter i udviklingen, at gamle folk endnu i 1960erne
kunne mindes, at de ikke havde haft komfur i deres barndom.
De havde et å:rste (arnested, på Mors å:nste) under en åben
skorsten (MA, MJ, JA, MLM, 0 , CJP, MP, PS), og selv om
man fik et nyt, blankpudset komfur, nænnede man ikke at fyre
i det til daglig. Man mente også, at det tog for meget brænd
sel (MA). Arnestedet kunne være foran ovnen (CJP, MA, MP,
MJ, 0 ). Så gik røgen fra begge fyrsteder op i den samme åbne
skorsten, men i regelen var arnestedet i køkkenet og havde en
særlig skorsten. Det kunne være på størrelse med et mindre
bord, »som en divan« (CJP), og have en muret sokkel med en
jernplade over (MJ, MA), men det kunne også være helt af
sten (PS).
På arnestedet stod en trefud (trefod) af jern, undertiden to,
som man satte gryder, potter og pander på. N år man skulle
lave mad eller varme vand, satte man nogle overfladetørv
(fladtørv, hovtørv eller klyner) op ad trefoden, og fyrede
imellem dem, tit med lyng. Tørvene holdt ilden og varmen
samlet. En forløber for komfuret var e fy:r-gry:d, fyrgryden
(PS, CJP, H P H ), »et rundt asen med et hul, man kunne stoppe
lyng ind i. Der stod gryderne på.« (PS).
Man kunne også bage lidt på arnestedet, fx. i en ka-stråd
(MA), en kasserolle, i visse franske egne castrole (efter Feil54

berg, der kender ordet fra Agger og Mors). En »castrol« er
nævnt i et skifte fra V. Vandet 1795 (Sk). Den blev fyldt med
dej og sat over trefoden med et låg over, og så blev der lagt
tørv under. »Åh, som det brød smagte godt!« (MA).
I gamle dage måtte ilden på arnestedet helst ikke gå ud. Der
skulle altid være gløder. N år man var færdig med at lave mad,
samlede man derfor gløderne, lagde måske et par tørv på og
dækkede det hele godt til med aske. Så kunne gløderne holde
sig til næste gang, der skulle fyres. Til nat måtte man dog gerne
lægge et par tørv på igen (0).
Arnens gløder tyede man til, når man skulle have varmet en
kold seng i et gæstekammer op med et stort fyrbækken, og når
man skulle have sin pibe tændt, tog man en glød fra arnestedet
og tændte med. Kom der gæster, blev der sat et fyrfad med glø
der ind til dem, så de kunne få ild på tobakken, og hvis stryge
jernet skulle varmes, fyldte man det hulrum, der var i det, med
gløder. Man lagde også gløder ned i træsko, hvis de var blevet
våde indeni. Det skete tit om vinteren, når der var sne. Vi børn
havde ingen støvler.
Det var en stor skam for en husmoder, om hendes ild gik ud.
Tændstikker havde man i almindelighed ikke, måske fordi de
første tændstikker, svovlstikkerne, var meget brandfarlige, og
fyrtøj og fyrstål må heller ikke have været almindelige, eller
også må de have været for besværlige at bruge, for skete uhel
det, og ilden gik ud, måtte man gerne gå den tunge gang til en
nabo med en gammel træsko for at få den fyldt med gløder.
Det var flovt (0 ).
Fra arnestedet kunne der fyres ind i bilæggerovnene. De
første jernbilæggere i Ty var vist indført fra Norge med sku
derne, der sejlede dertil fra havkysten med fødevarer og kom
tilbage med tømmer og jernvarer. Det er sikkert derfor, at man
så tidligt og så tit finder jernbilæggere omtalt i skifter, lige
fra skifteprotokollerne begynder lidt efter 1700 og endnu tid
ligere i tingbøger. Man har vel også haft pottekakkelovne her,
men potter blev vist også indført, for der var ikke rigtig noget
lerhåndværk i Ty.
I forbindelse med arnestedet var der gerne to bilæggerovne
i gårdene. En større i dagligstuen og en mindre i sovekammeret,
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der fra først af var »malekammer« og bagestue. Dér stod tit en
kværn til at male malt på, og der havde bageredskaberne,
dejnekar, seide, timse og andet, deres plads. Dér lagde man dej
og æltede, og en lille bilægger kunne gøre det lunt for dejen
og for dem, der arbejdede med den. Da man senere blev ked
af at have de lukkede senge i dagligstuen, indrettede man rum
met til sovekammer, men da det var for snævert, byggede man
en kvist ud, og derved fik de gamle rålinger et karakteristisk
udseende.
Det er en misforståelse - blandt flere andre - når H. Zan
genberg i artiklen »Byggeskikken i de gamle Bønderbygninger
i Thy« i årbog 1925 siger, at sovekammeret med kvisten kom,
da den store ovn blev revet ned omkring 1880erne, fordi folk
ikke bagte rugbrød mere(!!). Ovnene var jo i alle gårde lang
tid efter 1900, og de lå aldrig bag køkkenet, selv i de ældste
gårde. Skønt man efter 1900 tit brugte komfurovnen og nogle
steder kun bagte i den store ovn til jul eller før et gilde, be
holdt man den til efter første verdenskrig og mange steder
adskillige år efter, og mange bagte også rugbrød flere år efter
1900, måske især under krigen.
Zangenberg mener også, at »for ca. 100 år siden«, d. v. s. om
kring 1825, havde man ikke loft over køkken og bryggers og
ingen skorsten, så røgen gik fra arnested og ovn lige op under
taget og ud i det fri gennem et hul i mønningen, lyren. Det kan
vist ikke gælde alle gårde. Allerede omkring 1800 begyndte
man at bygge grundmurede stuehuse på landet, og det var da
naturligt, at man også byggede skorstene og lagde loft over
køkken og bryggers. I brandtaksationer af bøndergårde om
kring 1800 er der da også omtalte skorstene. Hos Anders Sten
toft i Vester Vandet var der fx. 1799 i køkkenet »en forsvarlig
skorsten opført gennem huset, samt en plade«. I bryggerset
var der også »en forsvarlig skorsten opført gennem huset«. Hos
Christen Olesens enke i Vilsbøl, V. Vandet, var der samme år
i køkkenet »en skorsten og en plade i samme, i bryggerset en
forsvarlig skorsten op gennem huset«. M idt i århundredet var
det kun i enkelte, meget gamle huse, man kunne finde en lyre.
Jørgen Andersen i Rær, født 1864, kunne mindes, at der var en
ly:r hos hans bedstemor.
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Røgning
Den åbne skorsten blev brugt til røgning. I de tider, da man
kun fik fersk kød de få gange, man slagtede, måtte man salte
al kødmad, men meget af det blev røget, når det have ligget
en tid i lage. Det var særlig fårelår, pølser og gåsebryster (MA,
0 ), men også skinker (MJ). Gåsebrysterne blev tit syet ind i
tyndt stof, og det hele blev hængt op på søm eller kroge i skor
stenen. Der blev så lagt et bål i ovngraven. Det skulle give
megen røg, men kun lidt varme op i skorstenen. Blev det for
varmt - og det kunne let ske, hvis husene var lave - så kunne
skinkerne smelte (MJ). Nogle brugte træ, men det bedste var
et bål af tørvegløder, som man lagde noget ræ på (tørre, op
skyllede vandplanter, tang). Det gav det røgede en særlig fin
smag (MA).
N år man mente, røgningen havde varet længe nok, slukkede
man bålet, og røgvarerne kunne så hænge i skorstenen til næste
gang, man skulle bage, hvis skorstenen var tør. Ellers blev de
hængt på køkkenskorstenen eller oppe på loftet eller ind i et
rum oven over ovnen. Der var altid tørt.

Nu er både de store ovne, arnestederne og de gammeldags
komfurer borte. Elektricitet, gas og olie har afløst lyng og tørv,
og vi behøver kun at dreje på en knap for at få varme. Det er
nemt, og folk i vore dage vil nok synes, at det må have været
meget besværligt, det arbejde med ilden. Sådan følte vi det
bare ikke. Det var faktisk let i forhold til det tunge legemlige
arbejde, der var så meget af, og det havde en egen charme.
Der har altid været nogen fortryllende ved den levende ild,
især når den kan brænde frit og voldsomt som bålet i en lyng
ovn. Vi holdt af at se på flammernes spil og de funklende glø
der, nød lyden, duften og varmen. Det var at opleve noget
skønt. Det var arbejdets glæde.
KILDER:
b
= båndoptagelse, m = mundtlig meddelelse, t = trykt.
B
= flere meddelere i Bedsted, b.
CJP = Christen Jensen Poulsen, f. i Stenbjerg 1874, b.
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HPH
Id
IV
JA
JJ
KB
KN
LPL
MA
MF
MJ
ML
MLM
MP
MR
NT
PCN
PR
PS
PV
Sk
SS
0
Ä
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= H. P. Hansen: Bondens Brød, t.
= Caspar Schade: Bidrag til et jydsk Idioticon 1807, t.
= Inger Vestergård, f. i Sperring 1883, b.
= Jørgen Andersen, f. i Rær 1864, b.
= Johannes Jespersen, f. i Torsted 1879, b.
= Kirstine Bech, f. i Vester Jølby 1895, b.
= Knud Nielsen, f. i Sennels ca. 1880, m.
= Laurits Peter Laursen, f. i Helligsø 1889, b.
= Mads Andersen, f. på Boddum 1889, b.
= Marie Førby, f. i Rær 1872, b.
= Martin Jensen, f. i Klitmøller 1887, b.
= Marie Larsen, f. Madsen, f. på Råstrup mark 1902, b.
= Mads Larsen Madsen, f. på Jegindø 1875, b.
= Martin Poulsen, f. i Malle 1893, b.
= Martin Ringgård, f. i Skyum 1885, b.
= Nikolaj Tøgersen, f. i Tilsted 1874, b.
= P. C. O. Nørgaard, f. i Sundby, Mors, m.
= Peder Riis, f. i Sejerslev 1889, b.
= Peder Christensen, kaldet Simonsen, f. på Boddum 1890, b.
= Petrea Olesen, f. Vestergård, f. i Sjørring 1884, b.
= Skifte 1795 efter Anne Jepsdatter, g.m. Peder Skårup, V. Van
det, amtsskifteprotokollen.
= Svenning S. Svenningsen, f. i Ejerslev 1890, b.
= Maren Kirstine Balle, f. Østergård, f. i Silstrup 1869, m.
= Knud Aagaard: Beskrivelse over Thye 1802, t.
Egne erindringer.

Fiskeri fra Jegind
Efter båndoptagelser 1965 med Mads Larsen Madsen, født 1875,
og Søren Pender up, født 1884
VED TORSTEN BALLE

Mads Larsen Madsen fortæller:
Far var landmand og Bedstefar også. De havde den gård
deroppe, men jeg havde ingen lyst til det landbrug. Jeg hjalp
jo til derhjemme, men det var jeg så ked af. Bare jeg kunne
komme ned i en pram her ved fjorden, var jeg glad, men vi
måtte jo ikke tage prammen.
Jeg kom ud at sejle, da jeg var 17-18 år og kom med en
kvase. Vi købte fisk oppe ved Tyborøn kanal og sejlede til
Ålborg med det. Kvasen hørte hjemme herovre på Jegind.
Det var en, der hed Søren Larsen, der havde den. Bagefter var
jeg med Jens Mathis. Vi lå nede ved Feggesund og fik torsk
af dem, der brugte kroge. Så var der en, der hed Christen Ole
sen også til sidst. Vi var en tur i København med torsk.
Så rejste jeg til Grenå og kom med en kutter der. Det var i
1897. Året efter kom jeg i kongens tjeneste fra oktober til næ
ste april, og derefter kom jeg med en ny kutter i Grenå. Det
var nogle fra Jegind, der havde fået den. Så kom jeg med der.
Vi fiskede om foråret i Esbjerg og ellers i Grenå.
Men så i 1901, da var jeg hjemme i pinse. Så siger min svo
ger: »Kan du ikke komme hjem til september og bruge voddet
med mig?« - »Åh, det ved jeg ikke,« siger jeg, men han fik mig
da til at sige ja. Og så da vi kom hen i september, så kom der
bud, om jeg nu ville komme. Så måtte jeg jo rejse fra Esbjerg
og kom hjem, og det forandrede jo min fremtid, for så blev
jeg hjemme. Ellers var jeg blevet i Esbjerg eller Grenå.
Vi brugte så vod et års tid eller to, men så kom det med
deher bundgarn, ny bundgarn. Så gav vi og nogle af familien
os til at bekoste to nye patentbundgarn. Vi skulle søge staten
om at få lov til at bruge dem. Det hjalp kontrolløren os med.
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Jeg er den eneste, der nu er til, af dem, der fik startet.
Siden fik de lov til at bruge bundgarn uden at søge, men vi
fik nogle papirer. Dem ville jeg have haft, da de andre døde,
men de er blevet væk.

Søren Penderup fortæller:
Jeg er født herude på Røn, og min far han var jo fisker, men
det var sandelig under primitive forhold. Det var jo sådan,
når han tog ud - det kan jeg huske, fra jeg var dreng - så sagde
han gerne: »Bare jeg nu endda kunne tjene to kroner i dag,
så synes jeg alligevel, det var nogenlunde.« Det var der på
vintermorgenerne, klokken var 3-4. Da begyndte han, og jeg
var gerne vågen så. Og vinduerne var jo lådne, for vi havde
bare en gammel bilæggerkakkelovn at fyre i. Så fik han hans
davre, og så stak han af, og han kom ikke hjem før langt ud på
aftenen igen, når det var mørkt. Så var det først, vi skulle spise
og have vor unnen (middagsmad), og da var vi jo dygtig sultne,
vi børn. Men vi havde det jo godt nok på den måde (med
mad). Fisk det havde vi jo hele tiden, både vinter og sommer.
Vi havde jo tørre fisk, og vi havde et bitte hjemmen, så vi
havde en ko eller to. Så havde vi jo mælken, og vi havde en
gris at slagte også, så det gik jo, men det var jo ikke den kost,
som vi får i dag.
Og hvad, så voksede jeg jo op. Jeg kom ud at sejle, da jeg
var 14 år, og det var jo ligesådan. Det var jo ikke helt sådan,
som det er i dag. Det gik ikke så nøje til dengang. Jeg sejlede
så et par år med en kvase, og så kom jeg hjem og kom til at
hjælpe min far med at fiske. Men det var sandelig småt. Jeg
kan huske den første sommer. Vi brugte ålevoddet, og vi kunne
have fra to til fem snese. Fem var det højeste, vi havde den
sommer, og de kostede to kroner snesen! Der skulle meget til,
men hvad, pengene de slog jo alligevel til, sådan at det gik det
hele. Nej da var det sandelig ikke de tider, som vi har nu.
Vi fiskede ål og sild og rødspætter, både heromkring og
oppe efter Tyborøn kanal til og også på havet da, men det var
jo nogle små både, også meget små både. Vi fiskede både vinter
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og sommer, da når det var isfrit, sådan vi kunne. Først på året
fiskede vi ål. Det begyndte vi med der ved maj eller sådan. Det
var jo ikke sådan, som det går i dag. Det var jo med et ålevod.
Vi måtte ikke have mere end 14 favne reb ud, så vi skulle jo
have mange sæt. Vi skulle sætte et halvhundrede sæt sådan en
nat.
Et ålevod var lavet med tre tellerevl, både nedre tellerevl,
midtrevl og øvre tellerevl. Det var ikke så kostbart, men efter
den tids forhold var det alligevel dyrt, og det kneb at få et
nyt vod. Vi bandt selv meget af det om vinteren. Da skulle vi
jo binde, da vi unge i hvert fald. De ældre - som nu min far han kunne ikke binde. Det er jo sådan, at det man kommer til
som dreng, det kan man gøre, så jeg blev skrap til at binde.
N år vi så kom til september, så måtte vi begynde med flyn
dervoddene og tage rødspætter. Det var som regel bedre. Vi
satte voddet ud i en bue, roede lige ud fra kysten. Vi havde en
tønde, en bøje, og roede derudfra. Vi skulle passe på, at stren
gen var i bagarmen, og det halve af voddet skulle der så svin
ges meget med, så ham, der stod i bagenden af båden, han
havde en 25-30 favne reb. Der havde vi 125 favne og 150
favne på fremarmen. Der blev så en bue i det. Det var for at
samle flynderne ind i det. Det var ude på det dybe vand. Så
skulle vi være tre mænd. Den ene brugte køllen og jagede rød
spætterne i voddet, men det har da særlig været rebet, der har
fanget dem da. Det er jeg klar over i dag.
Vi kunne ikke sætte mere end 10-15-20 sæt på en dag. 20
sæt er det meste, jeg har været med til at sætte, men det var
også en lang dag så. Så var man træt, når man kom hjem. Jeg
var kun 16-17 år, dengang jeg kom til, og mange gange kunne
jeg ikke vel kravle op ad bakken og komme hjem. Voddene blev
ikke stående derude. Dem havde vi med ud og hjem. Men så
i 1907, da jeg kom hjem fra soldatertjenesten, begyndte jeg at
bekoste ruser. Jeg fik tre ruser, min makker fik tre, og køb
manden herovre også tre. Købmanden skulle betale dem, til vi
fik dem tjent, men vi tjente dem da det år, og så blev vi ved
at købe nogle få ruser hvert år. Det kunne ikke lade sig gøre
at låne penge nogle steder.
1911 blev jeg gift og fik hjemmet derude. Så i 1914 beko61

stede vi bundgarn - sildebundgarn. Det havde vi ikke haft før.
Uha - så mange penge havde vi aldrig haft, at vi kunne købe
det! Vi havde tænkt på at købe 1913, men så turde vi ikke
alligevel. Men i 1914 sagde min svoger: »Nu køber vi dem.
Jeg skal nok klare det!« Det var også noget, der betalte sig.
Vi kom til at tage en masse fisk og tjente en masse penge.
Vi var kun to om båden, men vi var jo også i vor bedste
alder dengang. Vi fik en helt ny båd, og den havde vi til 5000
kr. med motoren. De gamle både var også kølbyggede, for dem
brugte vi jo også sejl til. Vi havde storsejl, fok og topsejl, men
der var ikke meget over vandet, når vi fik 300 favne reb og
et vod og to mand i den. Der var altid en dam i dem, så vi
kunne have 8-10 ol flynder og rødspætter. Der var et lille
løbedæk langs kanten af båden. Vi kunne ikke gå på det, men
vi kunne sidde der, og det kunne også holde meget af vandet
ude, når vi sejlede.
Der var ret store årer. Så vi kunne altid ro, når vi satte vod
dene, og når vi skulle hjem. Stavnmanden tog begge årer, når
vi satte vod. Det var korsårer, og dem skulle man vænne sig
noget til at ro med. Der var ikke åregafler, men åretolde nogle jernpigge, som vi kunne hænge årerne på. Sådan en båd
kaldte vi en sjægte. En kåg er fladbundet. Dem bruger vi
meget nu til at slæbe vore garn i for at komme nær til landet,
slæber den efter motorbåden.
Fisken solgte vi til kvaser, der kom her til Jegindø. Der lå
somme tider seks-syv stykker. De kom fra Thisted og fra Ål
borg og fra Nibe og Lemvig og Struer. Men vi fik jo næsten
intet for fisken. Jeg kan huske fra det første år, jeg fiskede, at
rødspætterne var helt nede i to kroner for en ol - 80 stykker.
En kvase lignede noget de små kuttere, der går til havs. Den
jeg var med, da jeg sejlede som dreng, havde været brugt til
fiskeri på havet med snurrevod. De flyndervod, vi brugte, det
var snurrevod. N år vi havde sat det, så halede vi det ind med
hænderne. Nu har de jo spil til det, og motoren trækker det ind.
Det var noget, der kunne rykke i armene! Vi stod i båden, én
i forenden og én i bagenden, men ham, der stod i bagenden,
havde det sejest, for han havde så meget reb, og så havde han
strengen i den side også.
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Vi var somme tider ude i hårdt vejr. Jeg kan huske én gang
særlig. Det var en vinter, og det blæste hårdt. Vi havde to reb
sejl, og da var vi kommet tre mand ud, for vi skulle have
båden op hver aften for isens skyld, og vi kunne bedre bjerge
den op, når vi var tre. Så kom vi over til Kås hoved derovre,
men vinden blev hårdere og hårdere. Vi var to unge og så en
ældre. De andre fiskere ville til at vende hjem. Der var flere
både. Men vi to unge, vi syntes, vi skulle omkring skoven noget vi kaldte den bitte hage. Der var sådan et hul ind der.
Vi vidste, at der somme tider var meget at fange der. Så kom
vi derind. Den tredje mand ville ikke have været med, for det
blæste nu meget hårdt, men vi fik da voddet sat. Da vi tog det
ind, og der var et halvhundrede favn tilbage af rebet, kunne
vi mærke, at der var noget aparte ved det. »Ja, det sagde jeg
nok,« sagde den tredje mand, »nu har vi garnet fyldt med tang
og skidt.« Men så lettede voddet. Det kom i overvande - og så
var det fisk, det var fyldt med! Torsk og rødspætter. Først
fyldte vi dammen, og så fyldte vi båden på siderne, og så
skulle vi til at vende hjem. Det var jo nær aften.
Dagen efter sejlede vi til Struer med fisken, og vi landede
helt ude, hvor slagteriet nu ligger, for der var jo is, så vi ikke
kunne komme ind i havnen. Og hvad tror du så, vi fik! Vi fik
20 kroner for sådan en ladning fisk! Og vi syntes alligevel, det
var så nogenlunde! To dage havde vi brugt til det, vi tre
mænd, og så sådan en sejlads i kulde og storm - ja og olietøj
og støvler havde vi jo ikke, som de har i dag, så vi var gen
nemvåde meget af tiden. Det er sært, man har kunnet holde
helbredet.

Vi fangede ikke sild, før vi fik sildebundgarnene, men vi
fangede af og til andet. Hen på foråret fangede vi hummere,
når der var ligesom en død tid, og der ikke var noget at lave,
før vi måtte begynde med ålevoddet. Da gik det jo mere striks
til med det. Loven skulle holdes. Det kunne ikke nytte at tage
ud med ålevoddet før den tid, loven bestemte. Hummerne tog
vi i nedvod - nedgarn, ikke i hummertejner eller i krannier,
som de gjorde ved havet. Så fik vi også mange slags fisk i gar63

net, skrubber og rødspætter og kulsøer - stenbidere. Dem var
der mange af. Ja vi kaldte dem nu grise dengang. De røde var
gode at spise. De blå var ingenting værd, men dem kaldte vi
også grise. Jeg var en af de første, der var med til at sælge dem.
Engang havde vi fået sat en del ned; det har nok været efter
hummere, men så kom isen og lukkede over dem. Da vi så kom
til dem igen, var der mange grise i dem. Isen havde alligevel
ikke taget nedene. De var kommet under isen. Vi solgte grisene
for 10 øre stykket.
Rejer har jeg været med til at fange i rejeruser, men ellers
tog vi dem med bregler. En bregle er ligesom en vældig stor
kese (ketcher). Den er to alen bred i den ene ende, og så går den
jo ud i en spids, sådan halvanden alen ud, og så er der et skaft
på den. Så skød vi den foran os, mens vi vadede, somme tider
helt til brystet. Vi kunne se på breglen, når der var noget i den.
Så sprang rejerne sådan. Man behøvede ikke at jage dem ind i
breglen. N år man kom mod dem, sprang de lige ind i den. Der
kunne tages mange. Breglen skulle have en stor pose, for var
den for lille, så var der jo ikke noget til at gemme rejerne i.
Der kunne tjenes en god daghyre ved at fange rejer, men det
var en kold omgang. Det tog folk nu ikke så nøje dengang.
Der var også nogle, der brugte glib, men det har jeg aldrig
været med til. Det var sådan mere amatører, der brugte det.
Men jeg har været med til at stange ål. Det var om vinteren,
når fjorden var lagt til med is. Der var somme tider langt at
gå. Vi kunne gå både to og tre timer, helt over til Salling og
helt ned til Mors og langt om i Venø Bredning og helt om til
Agger. Jo hårdere det frøs, jo længere var ålene nede, og det
kunne vi mærke. Æ ldre folk kunne så ikke tage mange, for de
stangede for let. De, der havde kræfterne til det, satte deres
ålejern godt ned. Det var gerne de store ål, der lå dernede.
Men ålestangningen er jo gået noget ud, for det er svundet
meget i ålene. De er blevet fanget. Det kunne være sejt at
stange ål, fordi der skulle hugges hul i isen, og den kunne være
helt op til en alen tyk, når den var skruet sammen.
Garnene skulle vi jo passe på. Voddene kom på land hver
dag. Så skyllede vi dem først fra båden, smed dem ud og trak
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dem ind, og så bar vi dem op til tørring. Vi spredte dem på
græsset, og så havde vi en lang stang, vi satte hoven op på, for
der var så meget der. Hoven, det er der, hvor fisken samles.
Stangen stod så lige som en flagstang. N år vi hejsede hoven op
der, kunne det rigtig trække gennem den. Det var sådan en
slags stejle.
Garnene skulle også barkes. Det gjorde vi i en kedel. Vi kogte
det med noget, vi kaldte kasiko. Det var en slags bark. Flynder
voddene skulle tjæres, ligesom vi nu tjærer ålegarnene - i kul
tjære og sådan noget. De skulle også tit bødes. Der kunne som
me tider blive nogle grimme flænger i dem, hvis de kom om
en sten eller en pæl.

De steder, hvor vi plejede at fiske, havde tit navne. Mange
steder gik der hager ud i fjorden, og det var tit godt at fiske
lige op imod dem. Der var »ovre ved den bitte hage« og ved
»hovedhagen« og sådan. Så skulle vi lige bestemt vide mær
kerne. Vi havde gerne nogle kirker og nogle møller eller mejeri
skorstene og sådan noget som mærker. Det er ikke så nemt i
dag. Møllerne er væk, og mejeriskorstene går jo også. Det er
ikke så nemt at få mærker nu. Det er jo sådan, at de mærker
fra ens unge tid, det kan man huske det hele. Derimod de sidste
år, jeg fiskede, da kunne jeg godt tage et mærke, men når jeg
kom hjem, kunne jeg ikke huske det alligevel.

Vi kom jo somme tider ud for uheld. En gang kuldsejlede
min makker og jeg, da havde vi været ude at krejle med sild
ovre på Mors. Det var en helt ny båd, og vi havde både top
sejl og storsejl og fok til, og vi krydsede op her. Så sagde min
makker - han sad ved roret: »Jeg tror, vi skal have taget top
sejlet.« - »Nej lad det nu stå, til vi kommer til landet,« sagde
jeg, men jeg havde ikke mere end lige sagt det, så kunne jeg
høre noget, der susede, og jeg kiggede sådan lige om. Da var
det en tordenbyge, der kom, og vi sejlede båden også lige under,
ligefrem sejlede den ned. Det varede længe, inden min makker
Historisk Arbog 5
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kom op, for det var det, der var det gale ved det, at båden var
så ny, og så havde vi så megen ballast i den. Den kunne ikke
godt bære os. Jeg sprang lige ud på masten for at holde den
nede. Somme tider var jeg helt inde ved båden, og somme tider
ude på yderenden af masten, og sådan marcherede jeg frem og
tilbage. Det ville jo sætte vinden under sejlene, og så ville båden
komme op og vende sig om på den anden side, og så var vi jo
begravet under sejlene. Men jeg holdt da masten nede og havde
i vanterne, mens jeg gik frem og tilbage. For blæsten kom så
rum i sejlene, at vi ikke kunne få båden i vinden. Men endelig
kom der en båd og samlede os op.
Lidt landbrug
I gamle dage var næsten alle folk på Jegindø fiskere. Der
var enkelte, der havde større gårde. De fiskede jo ikke, men det
gjorde alle de andre. Så havde de et lille hjem, sådan til en ko
eller to-tre køer, og så fiskede de ved siden af. Det er jo gået
meget ud nu. Dengang jeg fik hjemmet derhjemme, da var det
til et par køer. Siden købte jeg noget mere jord til, og de sidste
år holdt jeg en karl til at passe landeriet. Jeg drev så selv fiske
riet, for jeg ville helst være ved det.
Ellers var det jo mest konerne, der passede landbruget. De
havde det såmænd ikke så godt. H vor der var knægte nok,
kunne de jo hjælpe til, men vi havde kun et par piger, så det var
ikke meget. Noget måtte mændene dog hjælpe til med. Vi
høstede i vor fritid, om aftenen eller tidlig om morgenen, inden
vi tog ud. Da var man jo tidlig oppe. Vi kunne også høste,
når der var en øde dag, og vi ikke kunne komme ud. Konerne
tærskede heller ikke - da ikke i min tid. Før har de måske nok
gjort det nogle steder. Far tærskede tit om aftenen, når vi kom
af fjorden. Høet slog vi jo også. Det var noget sejt noget at
have med at gøre. Vi havde meget hø derude, og jeg kan huske
en gang, da vi havde været ude og havde sat ned om morgenen
rigtig tidlig, da kørte jeg hø ind, til vi skulle ud til garnene igen.
Der var 12 stakke, store stakke, og dem kørte jeg ind på en
trillebør. Det var ganske lille, det hul i gavlen, som høet skulle
ind ad. Min kone skulle forke det op til mig, men det var for
hårdt for hende. Det var nu ikke så nemt. Men det skulle jo
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gøres. Det kunne knibe at få det hele passet, men dengang vi
fik sildebundgarn og ålegarn, da fik vi jo bedre dage. Vi sled
nok hårdt, men vi tjente mange penge. Der var et år - det var
vist i 1919 - da tjente min makker og jeg 40.000! Det var
noget andet, end vi havde været vant til, men så skønnede vi
også mere på det.
Gaseavl
Mads Larsen Madsen fortæller:
Vi havde 12-14 høveder og så heste, og vi havde en masse
gæs. Der kan du tro, der var nok at gøre. Jeg har gået ved de
gæs dernede ved Bøløre. Åh, de var så snu. De gik i vandet
vel Bøløre, hvor der var nogle lange bakker på en halv snes
alen. Så svømmede de ud og gik i land ved Sønderrokende. Der
var græs og kløver ,og så kunne de gå der. At de kan blive
så snu! Så man skulle passe på, at de ikke rendte ud i vandet,
for så var de herrer! Det var der meget besvær ved. Og så ville
de jo rende i kornet, og det var jo ikke til at ture med for en
knægt. Jeg kunne rende frem og tilbage med en pisk. De
spredte sig ud i en lang række. N år jeg kom her, så forsvandt
de, og når jeg så kom derhen, så rendte de tilbage. Jeg har
mange gange tænkt: »Kunne du bare knase dem!« Men det
turde jeg jo ikke. Jeg drev dem ud hver morgen. Derude ved
Bøløre var der noget jord, der ikke kunne bruges til andet.
Ja vi havde somme tider lidt kartofler derude til at røgte med,
men der kunne kun gro lidt. Om aftenen drev jeg dem hjem.
Jeg kunne jo drive dem langs på bakken.
Vi solgte gæssene til en købmand her. H an købte dem, og så
drev de dem sønderpå. H vor de kom hen, ved jeg ikke. Nogle
kom til København, for jeg ved, at der var nogle med herfra,
der var et par år ældre end mig, der var med til at drive. Det
var jo en skøn tur at komme til København, men jeg var for
ung dengang til at være med. Vore gæs blev drevet ned til
stranden her ved nordenden af skoven. Der kom en mand, der
havde en båd, og hentede dem. H an havde sejl over båden, så
de ikke kunne komme væk. Så sejlede han dem over til Ty
holm, og så blev de drevet derfra sønderpå. Selv slagtede vi
gerne fire gæs hvert efterår.
5*
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Vod og garn
AF KR. MADSEN

I dag er vestkystfiskerne næsten alle sammen »havnefiskere«.
I Thy og Hanherred fiskes der vel nu kun fra stranden i
Vorupør, Lildstrand og Slettestrand, men fiskerne derfra er
også flittige brugere af Hanstholm havn, og den lange række
af fiskerlejer fra Agger i syd til Slettestrand i nordøst er nu
kun feriebyer eller sovebyer for havnene i Thyborøn og H anst
holm. Og det er godt det samme! Vestkystfiskeren er derved
forskånet for et næsten umenneskeligt slid med at søsætte og
landsætte de stadig større og tungere kystbåde, og var ikke
Claus Sørensens elektriske ud- og indhalingsspil kommet, havde
det nok været helt slut med det egentlige kystfiskeri.
Selve fiskeriet er heller ikke så varieret, som det var før.
Det er nu mest trawl- og vodfiskeri og en lille smule krog
fiskeri. Tidligere måtte kystfiskeren være parat til at udnytte
alle chancer, som de skiftende årstider og fiskeforekomster bød
på, og hans redskabsskur måtte derfor være vel assorteret. I årbogen for 1975 skrev jeg lidt om kroge og agn og skal
denne gang prøve at skrive lidt om vod og garn, vel vidende,
at hvad jeg fortæller ikke begrunder sig i aktiv deltagelse i det
egentlige fiskeri, men i, hvad jeg husker fra min opvækst i et
fiskerhjem i Agger. Muligt derfor, at ældre fiskere af min
aldersklasse kan finde fejl og mindre eksakte oplysninger i det,
jeg skriver. I så fald tror jeg, at redaktøren af årbogen meget
gerne modtager oplysninger og rettelser.
De vigtigste garn for Aggerfiskerne i de første årtier af dette
århundrede var vel nok sildegarnet, et drivgarn med forholds
vis små masker. Selve nettet var bundet af fintspundet »tvist«,
d. v. s. bomuldsgarn. Maskerne var knyttet med filerknuder,
der ikke kunne »skride«, d. v. s. løsne sig, når man rykkede til
siden i maskerne. Oprindelig bandt fiskerne selv deres silde68

garn, senere gik man over til at købe nettet, »æ går«, hos pro
fessionelle vodbindere, men man monterede dem selv. - Langs
hver kant af nettet skulle der påsættes en »tæll«, »æ owertæll«
og »æ nejertæll«, der bestod af en sværere line. Garnet fæstedes
til tællen på den måde, at en tråd fæstedes til tællen, og der
efter lod man tråden gå gennem tre eller fire masker, hvorefter
tråden, »æ skåj«, fastgjordes på tællen med et dobbelt halvstik.
Så tog man de næste masker på tråden og gjorde den igen fast
og så fremdeles. Dette arbejde kaldtes at »skyde« garnet, og
det var meget vigtigt, at det blev gjort rigtigt, så nettet sad
rigtigt mellem tællerne og »stod« rigtigt i vandet. - Derefter
blev overtællen forsynet med store flade korkstykker, »flo«,
gerne på størrelse med to håndflader. Der kunne vel være et
par alens afstand mellem korkstykkerne. N år disse skulle være
så store, skyldtes det, at drivgarn skal flyde, »drive«, øver
ligt i vandet. - På nederste tælle blev »synken« anbragt, som
skulle holde garnet så vidt muligt lodret i vandet. Den bestod
i runde aflange sten af passende størrelse, vel som et stort
hønseæg, der var bundet ind i et stykke tøj, der ved enderne
var surret sammen til en to, tre cm lang »hale«. En sådan ind
retning kaldte man en »koj«. Disse kojer blev ved »halerne«
surret fast på »æ nejtæll« i så stort et antal, som var nødvendigt
for at strække garnet ud i fuld bredde. Fiskerne talte nu aldrig
om, hvor bredt et garn var, men om, hvor dybt det var. - Ved
udsætningen bandtes 3-6 garn sammen ved tællerne og dannede
»en link«, en lænke. Enderne af hver »link« var markeret
af »en wår«, som enten kunne være »en gaj«, d. v. s. en lille
spidstønde, eller »en dobber«, d. v. s. en af flere korkstykker
dannet kompakt firkant, hvorigennem der var drevet en træ
stage med et lille tøjflag eller læderlap på den ende, der stak
op af vandet. - Sådan »en link« stod så som en væg ned i van
det, så dybt, som garnets bredde tillod, parat til at sildesti
merne skulle løbe i dem.
H vert bådelag satte selvfølgelig flere lænker, alt efter hvor
mange garn de havde med, ofte fra 4-6 for hver mand. Som
oftest dreves sildefiskeriet fra pramme og fandt sted i natte
timerne. Man tog ud sidst på aftenen og landede i de tidlige
morgentimer. N år garnlænkerne var sat, tog man sig et hvil
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på et par timer, inden man roede op til den først satte lænke
og begyndte at hale den ind. Var der en god fangst, måtte
fiskerne undertiden sidde med træskostøvlerne i selve fiske
lasten, og der var sildeskæl overalt på olietøjet, i ansigtet og
på hænderne, alt glinsede!
Ved landingstid indfandt kvinder og børn sig på stranden, og
mens mændene bar fangsten op i pakhuset til videre behand
ling og gjorde bådene klare til næste tur, bar de tilkomne de
våde garn op mellem klitterne, hvor de blev »sprej«, d. v. s.
strakt ud og lagt til tørre. - Sidst på eftermiddagen kunne man
se fiskerne sidde rundt om på klitten, hvor de var i færd med
at »bøde«, reparere, de værste huller, der var opstået under
brugen. Senere kom kvinderne og børnene igen for at »ta går«,
d. v. s. samle hvert enkelt garn sammen og lægge det i en
ordentlig bunke. Derefter blev de båret til stranden, og nu var
de ikke nær så tunge som om morgenen, men fyldte mere!
De blev stillet på stranden ved siden af de respektive ejeres
både, og der var klar til næste tur.
Sildefiskeriet med drivgarn foregik i forårs- og efterårs
månederne og altid i fint vejr, så det regnedes nærmest for
lystfiskeri, og vi børn syntes, det var morsomt at hjælpe til.
Dernæst må jeg omtale nedgarnene, »æ ned«, som de kaldtes
på Aggerbomål. De var mindre end sildegarnene og knyttet
af finere garn. Jeg husker, at man talte om, at nogle af dem
var »bundet«, knyttet af »ægyptisk tvist«, det var en særlig
god kvalitet. Fremstillingen af dem skete stort set på samme
måde som med sildegarnene, dog var der forskelligheder. Ma
skeknuderne her var kun knyttet med halvstik, der ikke kunne
»skride« p. g. a. den meget fine tråd. Vi børn blev sat til at
»bind ned’«, for halvstikket kunne vi bedre magte end filerknuderne. - »Tællerne« var tyndere end ved sildegarnene. Nedgarn er til bundfiskeri, og derfor var »kojerne« på »æ nejtæll«
så store, at de trak garnet ned til bunden, medens »floene« ikke
skulle være større, end at kunne bære garnet lodret op fra bun
den. - Der var flere slags »ned’«. I »æ toskned’« var maske
størrelsen mindst, kun lidt større end i sildegarnene. De brugtes
ikke så forfærdelig meget, mest til fiskeri af de små fjordtorsk.
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- Så var der »æ flynderned’«, rødspættegarnene, der brugtes
ved fangst af rødspætter, skrubber og sander (ising). H er var
der garn med forskellig maskestørrelse, dog altid større end i
torskened’. Både fiskeriet med sildegarn og nedgarn foregik jo fra
både, men sildegarnene var drivgarn, medens nedgarnene var
faststående, og derfor var der ved enden af »æ link« ikke bare
»en wår«, men også et lille tregrenet anker, en »dræg«, der
holdt garnene på plads. En afvigelse herfra var det dog, når
man var ude at »plumpe» skrubber. - Langs Aggertangens øst
side var der ved lavvande en bred sandflade, der lå ganske
tør, men ved højvande blev den sat under vand, og da søgte
skrubberne ind på det lave vand, hvor der var rigeligt med
føde til dem, især snegle og småkrebs. Fiskerne satte så deres
nedgarn i det dybe vand, men helt inde ved, hvor fladvandet
begyndte. N år garnene var sat, tog fiskeren sin »plumpkølle«.
En halvkugleformet træskål, der med åbningen nedad var sat
på et skaft, og så begyndte han og hans makker, vadende inde
på fladvandet, at støde plumpkøllen ned i vandoverfladen.
Lyden og rystelserne fra disse stød forplantede sig i det lave
vand helt ned til bunden og jog skrubberne og enkelte rød
spætter op af deres skjul i fjordbunden, hvorefter de hurtigst
muligt søgte ud efter det dybe vand og løb lige i de udsatte
garn.
En helt anden type garn var torskegarnene, »æ toskgår«, som
var en ret ny foreteelse. De brugtes til fangst af de store hav
torsk, når de om foråret søgte ind på lavt vand for at gyde
deres rogn. - Det var et langt og meget dybt garn, knyttet af
langt sværere tråd end silde- og nedgarnene. Torsken er en
bundfisk, og der skulle tungt synk på for at trække dem ned
til bunden. Den bestod af svære »kojer«, men også »floene«
skulle være ret store for at trække de svære garn op i vandet.
Fiskerne var ikke så glade for disse garn, som var besværlige
at arbejde med i det urolige vand tæt inde under land. To
mand havde alle deres kræfter behov for at trække dem op
af vandet, ikke mindst, hvis der gik en stærk strøm, men det
var kvalitetsfisk, de fangede. Jeg tror ikke de bruges mere.
Jeg må nævne endnu et specielt net »kranjen«, der brugtes
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på havet til fangst af hummer og taskekrabber. De sidste var
eftertragtede p. g. a. deres store klosakse, fulde af dejligt
krabbekød. - Kranjen bestod af en jernring, 1-1V2 m i diame
ter. På denne var bundet et net med en lidt større diameter,
som dannede en flad pose, når man løftede kranjen. På en
snor, der var bundet tværs over jernringen, fastgjordes mad
dingen, der gerne bestod af et eller andet stykke tørfisk. På
selve ringen var med tre ender fastgjort en line, hvis anden
ende var fastgjort til »en wår«, der kunne være »en gaj«, »en
dobber« eller måske bare et stort stykke kork. - I stille klart
vejr roede man så ud, hvor bunden kunne tænkes at være til
holdssted for de lækre skaldyr, f. eks. resterne af de gamle
høfder, som havet havde nedbrudt. Så blev kranjerne en efter
en sænket ned på bunden, og deres »wår« viste, hvor de lå.
Man roede så tilbage til den først udlagte kranje, og gennem
det klare vand kunne man se den ligge på bunden, og man
kunne se, når en hummer eller en taskekrabbe eller måske flere
kravlede ind over nettet efter den fristende madding, og så var
det bare om i en fart at løfte kranjen op af vandet, og når
den var tømt, blev den sænket ned igen, og man roede videre
til den næste og så fremdeles. Et par timers fiskeri kunne godt
give en god fangst. Så vidt jeg ved, er der ikke mere nogen,
der bruger dette fiskeri.
I min barndom brugte fiskerne i Agger stort set kun to slags
vod, nemlig Jens Vævers snurrevod i Limfjorden til ålefiskeriet
og så et landdragningsvod i Vesterhavet til at fange makrel.
Dette sidste fiskeri foregik kun i de egentlige sommermåneder,
juni, juli og august. - De fleste af mine læsere kender forment
lig indretningen af et vod, »en wuj« sagde man på Aggerbomål. Der er de to lange sidearme, der går over i og leder ind
til den store fangstpose, endende i en mindre pose, som kaldtes
»æ how«. Armene og den store fangstposes åbne runding var
påsat »flo«« og »kojer« på tællerne i et forhold, som anbrag
te voddet rigtigt i vandet. Ved landdragningsvoddet flød
»floene« på overfladen. Maskerne var ret store i armene, min
dre i den store fangstpose og helt små i »æ how«, hvor fangsten
efterhånden samlede sig under landdragningen.
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Inden et vod blev taget i brug - og dette gjaldt også gar
nene - blev de »barkede«, d. v. s. de lå en tid i et barkafkog.
Det skulle sikre mod alt for tidlig skørning af trådene i net
tet. - Alligevel kunne de to i et bådelag, der flittigt brugte
fiskeriet, slide et snurrevod op i løbet af sommeren. Derfor
sad far også hver vinter og bandt et halvt vods forskellige
stykker, mens hans makker bandt den anden halvdel. En dag
i foråret havde de så travlt med at samle voddet, »skyde«
tæller på og forsyne med »flo« og »kojer «, og så var man
klar til ålefiskeriet, der især foregik i Krik Vig, et af de
fiskerigeste områder i Limjorden, antageligt fordi det får
ferskvandstilløb fra Flade-, Ørum-, Ove- og Hassingsø.
N år voddet kaldes et snurrevod, hænger det sammen med
brugsmåden. N år en fangstplads er fundet, lægges et anker
ud, og fra dette sættes den ene arm ud i en langstrakt bue,
derefter smides fangstpose og »how« i vandet, og den anden
arm sættes nu i en bue tilbage til ankeret. Derefter fæstes båden
til ankeret, og voddet hales ind. Så sættes voddet ud på ny, og
samme måde som ved det første sæt, men ud til siden for det
første, og sådan fortsættes der, indtil man er »snurret« hele
kompasset rundt, og derefter flytter man til en ny plads.
Fars binding af vod og garn involverede også vi større børn.
- Far sad på den faste bænk for enden af det lange spisestue
bord, og foran stod hans »bindask«, en lille firkantet træ
kasse, hvori der lå et firkantet jernstykke, så den ikke kunne
glide for det træk, som fars arbejde øvede på den, og for
yderligere at øge gnidningsmodstanden mod bordpladen var
bunden af kassen foret med et blødt stykke tøj. Nettet, der
arbejdedes på, var fastgjort i en krog i enden af kassen, og så
arbejdede far med sin bindenål (filernål), idet maskerne blev
bundet over en »skjeld«. Det var et ca. 10 cm langt stykke
træ, hvis omkreds svarede til den maskestørrelse, man arbej
dede med. Til de små og mellemstore masker var den rund,
til de allermindste masker i »æ how« var den ikke stort tyk
kere end en blyant. Til de største masker, f. eks. i rødspætte
garnene, var skjelden flad med buede sider. Mellem disse to
yderpunkter havde far et helt arsenal af »skjeld’«, svarende
til alle tænkelige maskestørrelser. Det var en stor kunst at få
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hver knude trukket helt ned til skjelden, så maskerne i hver
omgang blev nøjagtigt lige store. Far forstod som iøvrigt de
fleste fiskere kunsten til fuldkommenhed, og fingrene gik så
hurtigt med at binde den vanskelige filerknude, at vi børn
ikke kunne se, hvordan det skete. Engang imellem skulle vi
jo prøve, men jeg fik det nu aldrig lært! - Denne vodbinding
krævede i virkeligheden en fantastisk indsigt, og man havde
ingen »opskrift« at gå efter, alt skete efter hukommelsen. En
del af garnstykkerne var kileformede, så der enten skulle tages
ind, så to masker i rækken foran blev taget med i een i den
række, man arbejdede på, eller der skulle tages ud til en større
bredde. Så lod man to masker i den nye række udgå fra een
maske i rækken foran, og det skulle ske på de rigtige steder.
Ligeledes skulle de forskellige skift i maskestørrelserne også
ske på de rigtige steder, når en ny »skjeld« blev taget i brug.
Men et langt livs, ja, århundreders, mange slægtleds nedarvede
erfaringer, havde gjort fiskerne til mestre i dette håndværk.
I hvert fald passede det altid, når de to makkeres arbejde
skulle samles i et vod. - I dag køber fiskeren sit vod og sine
garn færdige fra vodbinderen.
N år far arbejdede med vodbinderiet, var det vi børns pligt
og faste arbejde at holde ham forsynet med bindenåle, der var
fyldt med tråd, og dette arbejde skulle gøres ordentligt. Der
måtte ikke være fyldt for meget på nålene, for så var det van
skeligt for far at få dem til at glide let gennem maskerne. Vi
ville gerne fylde for meget på, for så kunne de jo vare læn
gere. Ville vi gerne være hurtigt færdige, fyldte vi dem for løse,
og så gik de heller ikke så let gennem maskerne, som de skulle. I
begge tilfælde fik vi dem altid tilbage med et barsk: Om igen!
Det var jo ikke så rart, men som regel var vi glade for at være
med i de voksnes arbejde.

Landdragningsvoddet brugtes til makrelfangst i sommer
månederne, undertiden også til sildefangst i forårs- og efterårs
månederne, og dets indretning svarer stort set til snurrevoddets,
men det er et større og kraftigere redskab. Som regel var der
fire mand i et bådelag til dette fiskeri.
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Hvis det om sommeren sætter ind med en periode af østen
vind og varm t vejr, søger mægtige stimer af småsild, »si’l«,
kaldte vi dem, ind mod den jyske vestkyst. Under denne fart,
jages småsildene af store stimer makrel, der er nogle grumme
rovfisk, som nærmest er ved at forsluge sig i det velfyldte
spisekammer. Jeg har set nyfangede makrel, der var så fulde af
»si’l«, at to-tre stykker hang ud af gabet på dem. Men, »høg
over høg«, både småsildene, men også makrellerne jages af
flokke af små hajer, mest af den lille, indtil 1 m lange pighaj,
som fiskerne kaldte »hå« eller »ho«. Også en anden haj var
med i jagten, nemlig rødhajen, som fiskerne kaldte »håskjær«,
men dem var der ikke så mange af. Den er lidt større end
»håen«.
Under jagten kan det ske, at sildestimen bliver jaget helt
ind i havstokken af makrellerne og hajerne, og så er chancen
for landdragning der. Fangsten skulle ske i de tidlige morgenog formiddagstimer og i de sene eftermiddags- og tidlige aften
timer.
Hvis fiskerne mente, at vejret var sådan, at makrellerne for det var dem, man var ude efter - ville komme helt ind
under land, bragtes voddet om bord i prammen. Først bragtes
reblinen om bord, så den ene arm af voddet, dernæst fangst
posen med »æ how«, så den anden arm og endelig den anden
rebline. Alt var lagt sirligt til rette, så det let kunne løbe ud
over agterstavnen under udsætningen. Så ror de fire fiskere
til et sted på stranden, hvor man mener at have erfaring for,
at stimerne søger ind. N år man er kommet til stedet, sættes
en mand i land med tampen af den øverste rebline, de andre
ligger lige uden for havstokken, og så er man i venteposition
og holder udkig ud over havet.
Det første tegn, der viser sig, er enkelte måger og terner,
der stopper deres flugt langs kysten, og begynder at kredse
rundt, medens de somme tider foretager styrtdyk ned i havet.
Det er dog for langt ude til, at fiskerne kan se, om fuglene
får fangst. Så kan det ske, at fugleflokken opløser sig, og det
betyder, at der kun har været enkelte fisk, eller at den stime,
der eventuelt har været der, igen er søgt til havs. Men der kan
også ske det, som fiskerne har ventet på, at fugleflokken vok75

ser og trækker ind mod land, hvilket betyder, at en silde
stime er forfulgt af sin fjende, makrellen.
Fra luften høres nu en øredøvende skrigen af styrtdykkende
fugle, der næsten alle kommer op med en sild i næbbet. Den
gylpes ned under flugten, og så ned efter en ny bid fra det vel
forsynede spisekammer. - Makrellerne ser man også. De »sprin
ger«, siger fiskerne. Under deres vilde jagt har de undertiden
så stor fart på, at de farer op af vandet og svæver et stykke
gennem luften, så man kunne tro, det var flyvefisk.
Og så er stimen helt inde ved havstokken, og fiskerne får
travlt. Den ene af de tre i båden stiller sig ved voddet, de andre
to sætter sig til årerne og trækker, alt hvad remmer og tøj kan
holde. Det skal gå stærkt, for på et øjeblik kan sildene ændre
kurs og stå til havs igen. Først løber reblinen ud over agter
stavnen og derefter den første vodarm i en flad bue uden om
stimen. Derefter kastes fangstposen med »æ how« ud, og så
går det indefter, medens den anden arm og den sidste rebline
løber ud. Båden forlades i strandkanten, og med to mand

Landdragningsvod hales i land ved
af de gamle pælehofder. De to lag
skinnerne, som man kørte stenene
Niels Andersen. Nærmest ham står
er min kone.
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Agger ca. 1928. Høfden er nr. 90, en
længdebjælker er borte. Man ser kun
ud på. Manden i de hvide støvler er
Christen Jensen (Kræn Post). Damen

ved hvert reb begynder indhalingen. Er der tilskuere er disse
gerne villige til at hjælpe med, og snart er enderne af vod
armene i land.

Fisken samles op af voddet og sorteres. Den stående mand i baggrunden
er Markus Andersen. Studenten er min broder, Edvard Madsen, senere
provst.

Så kan man tage det mere afslappet, for nu er stimen ind
kredset og kan ikke undslippe, tværtimod, dens bevægelses
frihed indskrænkes mere og mere, efterhånden som de lange
vodarme hober sig op på stranden. Sildenes tusinder syder i
havvandet. Fuglene skriger øredøvende, mens de fortsat hug
ger i sig, og nu er der bid hver gang. Også makrellerne fort
sætter deres jagt til det sidste.
Fiskerne ved, de er der, for de har set dem springe, men
hvor mange? Det er spørgsmålet. Jeg har set skuffede fiskere,
der som udbytte i et træk kun havde en halv snes stykker.
Jeg har også set træk med 10-20, ja 30 snese, og så er humøret
højt hos fiskerne. - N år trækket er endt og makrellerne lastet
i prammen eller pakket i medbragte fiskekasser, gøres der klar
til næste chance. Tilbage på stranden ligger i tusindvis af småsild, som fuglene stadig gør indhug i.
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PS. De, der er interesserede i at se de redskaber, der er omtalt
i denne artikel og i min artikel, Kroge og Agn, i den forrige
årbog, anbefales et besøg på Fiskerimuseet i Esbjerg. Det ligger
på Tarphagevej i Sædding. Der findes exemplarer af de her
omtalte redskaber og store plancher, hvor man kan studere
deres stilling i vandet, når de bruges. Fiskerimuseet er i det
hele taget et besøg værd.
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Jens Søe
(En bonde digter fra Thy)
AF PEDER HOVE

Der er mange, som kan skrive vers, men der er kun få, som
er digtere; thi for at kunne skrive vers kræves blot et håndelag
og en vis sproglig fornemmelse, men for at kunne digte for
langes en særlig sindsbeskaffenhed, hvis hovedelementer er:
en sjælens modtagelighed som hos et barn og en tankens dybde
som hos det gamle menneske. En sådan ejendommelig kom
bination af umiddelbar følelse og reflekteret livsvurdering
præger det meste af det, den nu lidet kendte og forlængst
afdøde bondedigter Jens Søe skrev, og gør i allerhøjeste grad
hans digtning læseværdig. Desuden besad denne mand en sjæl
den fin fornemmelse for thybomålets hårde rytme, der visselig
ikke lader sig bruge til at underbygge de »kælne klange«, men
som alligevel godt af en virkelig sprogets kunstner kan bringes
til føje i skønhedens tjeneste.
Det er ikke målet med denne artikel at give enskildring af
Jens Søes liv og levned - anekdoterne om ham er ellers talrige
nok - men nogle ganske få oplysninger må naturligvis være på
sin plads. Jens Søe er født i Boddum i 1875 og døde samme
steds i 1942. Bortset fra nogle års ophold i USA i ungdommen
tilbragte han hele sit i det ydre begivenhedsløse liv på denne
lille halvø i Limfjorden. Efter hjemkomsten giftede han sig og
overtog faderens gård, som han drev, til han blev båret derfra.
Nogen hjemmefødning var han dog ingenlunde. Amerikaopholdet bl. a. gav ham en vid horisont og en interesse for det, der
rørte sig uden for sognets og landets grænser. H vad der inter
esserede ham mest af alt, var og blev dog det, som rører sig i
menneskers sind og får dem til at handle, som de gør - og her
måtte han atter og atter undre sig, hvad der ikke er noget at
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sige til. Åndeligt vakt var han som så mange af sin generation;
den grundtvigske bevægelse stod stærkt i Boddum, måske med
sin fornemste repræsentant udadtil i gårdejer Anders Christian
Andersen - A. C. kaldet - der i tyverne og trediverne var me
get brugt som oplæser rundt om i Thy. Jens Søe var mere stil
færdig. H an sad på sin »syvtønders goer, som æ fek a mi fåer,«
og skrev sine digte; af og til lod han et komme ud til offent
ligheden via den lokale presse, men det var mest småting, som
havde øjeblikkets og landsdelens bevågenhed, humoristiske
bagateller skrevet til lejligheden, og som derfor i dag er næsten
glemte. De virkelig gode og ofte lange digte gemte han der
hjemme og tænkte aldrig på at udgive noget som helst. Det er
betegnende, at det var A. C., der efter Jens Søes død sørgede
for at få samlet og udgivet hans lidet omfangsrige, men højt
skattede produktion - så meget af den, som endnu fandtes i
skuffer og gemmer. Det blev til den smukke og nu sjældne bog
»Tak for æ Bro«, en uvurderlig kilde for den, der vil lære de
gamle thyboers sindelag at kende.
Det er kendetegnet for al sand og stor digtning, at den lige
som de ædle vine bliver bedre med årene, vinder i velsmag
ved at gemmes. Sådan er det også med Jens Søes digtning. Han
var en forunderlig begavelse, men uden krukkethed og ambi
tioner, et meget ægte lyrisk gemyt, og heri har han lignet
mange ukendte og glemte fæller af bondestanden fra svundne
århundreder. Ikke få af de gamle bønder, som hverken kunne
læse eller skrive, havde en højt udviklet sans for skønheden
i sagn, eventyr, viser og historiske beretninger. Jens Søe var
sig sin arv i så henseende bevidst; han holdt således meget af
de gamle sanglege og kunne, selv da han kom op i årene, blive
ved i det uendelige at foredrage og føre an i disse lege f. eks.
altid når der var juletræ i forsamlingshuset; han holdt næsten
længere ud end børnene. Mon ikke han også følte sig forpligtet
overfor dem.
Jens Søe var altid på vagt overfor alt det naragtige, som
truer menneskeværdigheden, altid kampberedt og bidende hån
lig overfor det letkøbte, det moderigtige og pjankede på mate
rielt såvel som åndeligt plan. H ør således, hvad han har at
sige mod slutningen af sit lange digt »En tidsbilled 1929«:
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For dæssom en Slæjt for hverred si Sjøn,
aa troer te op vender nier,
aa meester æ Evvn, aa mangler æ Skjøn
te’d aa vrag aa vejj aa vudeer,
aa snyder sæ siel mæ Moel aa mæ Vægt
aa sæeler si Arre for en lumpen Ægt,
aa sætter si Moel po den laveste Sigt,
saa taar en Skaae po si Sjæl.
Sådan var Jens Søe, når han var bedst - og da var han, i
parentes bemærket en god del bedre end selv de store lands
kendte koryfæer som for eksempel Åkjær, hvem man sandt at
sige heller ikke kan kalde ligefrem dybsindig. Jens Søes digt
blev skrevet i 1929, men selv om titlen rummer dette årstal,
er det tidløst og derfor stadig aktuelt, for dersom en slægt
først får »hverred si Sjøn« og »sæeler si Arre«, så er det forbi
med den. Lidt af den samme tankegang er Jens Søe inde på i
digtet »En Drem«, hvori han tænker sig hensat i en vældig hal
blandt en tusindtallig menneskeskare, som flokkes rundt om
en mængde talerstole. Træt af at vandre rundt og høre på alle
de politiske profeter og åndslivets charlataner, kort sagt alle
dem, der altid har nemme løsninger ved hånden, vender digte
ren sig mod en enlig gammel mand, der taler med en sælsom
myndighed; han har ellers ikke mange tilhørere - »der sto en
Snes Stykker omkring i en Rækk« - for, som den gamle siger
om sig selv:
Æ plejer jo ett aa snak Folk ætter Øerr
aa foteel dem de, der di helst vil høer,
men æ sejer Sandhed lissom æ plejer,
aa I skal si, de skal sæd, hva æ sejer.
Æ tøves de er rimelig de goer som de goer,
en Mennesk skal jo høest de sam’ som en soer.
De er nærmest sæer te de ett er goen galler
naa I bryder mi Lov, mo I ta hva der faller.
Den lærdom æ ga Jer den haar I foladt
aa pakke Jer ind i Vullen aa Vat.
I haar løvved Jer Lyv for de mjest po Kredit,
Historisk Arbog 6
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aa den Daae der var Jes, den benytted I skidt;
I haara skrøven o nur Veskier Jer Baer skal betaael. . . .
I haar mored Jer godt, men de haar væt dyrr,
Aa den Arre I fæk haar I saat øver Styrr.
No kommer I te aa si Sandhed i Øven,
I kommer te aa kinnes ved demm N avn i haar skrøven.
Jens Søe levede ikke sit liv på kredit!
Ejendommelig er også hans gendigtning af det gamle sagn
om heksen på Lindholm. (Lindholm er en lille ubeboet ø i Lim
fjorden, hvor Boddumboerne plejede at græsse deres kreaturer
hver sommer). Selve sagnet —der i øvrigt er et jydsk vandresagn, kendt i flere udgaver andetstedsfra - beretter om en heks,
der slår sig ned på øen og udnytter dens græsning til stor skade
for lodsejerne. Da bønderne endelig tager sig sammen og dra
ger ud for at jage hende og hendes forslugne køer væk fra øen,
lader hun imidlertid Boddum bys gårde antænde og brænde
ned ved hjælp af trolddom og lokker således sine modstandere
til at vende om med uforrettet sag. Men da hun for anden
gang, efter et par års forløb, vil anvende denne taktik, bliver
bønderne dog »ved æ Sind«, giver pokker i ildebranden og
jager troldkvinden bort. Jens Søes digt »En gammel Sagn« er
så langt og rigt på detaljer - og netop disse træfsikre sidebe
mærkninger er med til at give digtet liv og lune - at det ikke
kan gengives i sin fulde længde, men her er det i uddrag:
Der boed en Gaang i ældgammel Davv
en Heggs o Lindhvolms Land.
Hun haaed tov Kyer aa en røbroge Slavv,
osse nuer der ga Strip i æ Spand,
dem lo hun go i dem fiedest Plett,
hur æ Græs var saftig aa ny,
Æ Bvojumbomænd di lie ed jo ett,
di plejed jo nemlig aa slaa æ Siett
aa bjerre en Masse a Hy.
En Sommermaaer mæ lidt Vejstenskaj,
bevæbnet mæ Piesk aa mæ Plejll,
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æ Bvojumboer sto te Lindhvolm aj
aa vujed igjemmel æ Vejil;
men da den føest traj i Land o æ Hvolm,
da soe di en faaele Sjønn,
lieg stik i Sydvejst a Ild aa Volm,
aa æ Davskjær druvnnt i Næt aa Mulm,
der var Ildebraand ku di skjønn.
Af sted bener de hjemad, og synet, der møder dem på Skin
høj bakke, tager i første omgang pippet fra dem, skønt:
Di var jo aa en hoerdhuje Slavv,
aa kjælle de var di ett,
sær haad di jo jo prøved en Diel i djer Davv
bodde smitsom Sygind aa Pest aa Plavv,
men dehæer, de var nøj der bjedtt.
Så fik de Boddumboere »en Par søgn Arbejdsoer«, inden
gårdene var genopført, og alt imens levede heksen i bedste
velgående på deres bekost. Da så bønderne omsider er vel un
der tag i nyopførte gårde og huse, begynder de atter at ærgre
sig over græstyveriet og tager nok engang af sted til Lindholm,
men hvad sker? Det samme selvfølgelig: heksen lader den røde
hane gale over deres gårde.
Men nu skal det være slut, og med sin instinktive forståelse
af jydens måde at reagere på skildrer Jens Søe bøndernes vrede:
Di soe te hinajen aa nøelt en Graaen,
men ingen begynd aa vend,
i Daae skal der ingen te Ildebraaend
for no sku dehæer ha End,
no kund ed brend saa læng de haad Lyst
aa di vild blot læ ed brend,
men fa’r di gik hjem vild di ha den Trøst
aa si æ Hegs he’nner H enfaart føst,
for nu skuld hun øver æ Rind.
Heksen snakker for sig så godt hun kan, lover bl. a. at Bod6*
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dum skal blive en købstad med tårne og tinder, men der er
ikke noget at stille op:
Di spuer hin blot, om der saa var ant,
for helles mot hun gjør sæ istand,
di vild helst behajel en Dame galant,
aa no var ed bejst hun forsvand.
Omsider giver heksen op og sejler så fra land i sit dejtrug
med et limeskaft som mast og sit forklæde som sejl, over ren
den til Agerø ved Mors, - »aa dær haar hun boed fonys.«
En del af det, Jens Søe skrev, var, som før nævnt, mere
tidsbundet, men selv i et uhøjtideligt lejlighedsdigt som »Tak
for æ Bro« - skrevet på opfordring af festkomiteen i anled
ning af Oddesundbroens indvielse den 15. maj 1938 og oplæst
i Danmarks Radio — dukker alvoren frem til sidst i en stil
færdig kærlighedserklæring til Thy; ingen store ord, jævnt,
men dybtfølt lyder den:
Aa lieg møj hur si saa sien rejser hen,
de er blot en Visit, vi vil hjem ijen,
hæer haar vi saa manne Ting, der skal lavves,
aa hæer vil vi løv aa dø aa begraves
i Ly a vor ejen Kjergorddigger,
ve æ Sij aa som vor Foræller ligger.
I mange år har Jens Søe nu ligget på Boddum kirkegård,
men det han skrev, kan, som jeg har søgt at vise, stadig læses
med udbytte. En mindesten over Jens Søe blev for nogle år
siden rejst ved Heltborg, men vil antagelig inden længe blive
ført til Boddum, hvor den også rettelig hører hjemme.

84

En historie fra Holbergs dage
AF POUL CHRISTENSEN

I 1730’erne var statsmagten blevet interesseret i skoleforholdene
på landet, og man forsøgte at få indført almindelig skolegang
overalt i riget. En forordning herom blev udsendt, men det
voldte en del kval at få den ført ud i livet, bl. a. fordi de
enkelte godsejeres holdning til problemet også betød noget for
planernes realisering.
På Hanstholm havde man længe haft skoler, men det er
uvist, hvor mange børn der gik i skole på de tider. En indbe
retning i bispearkivet tyder ikke på, at standarden var ret høj.
Skoleforordningen gav også på Hanstholmen nogle vanske
ligheder, som medførte, at bølgerne i det lille samfund i en
periode kom til at gå højt. Man fik en skolesag så kuriøs, at
Holberg kunne have skrevet en komedie derover. Vi vil ikke
skrive en komedie, men nøjes med at pille det ud af de gamle
papirer, der fortæller os historien, og historien er både under
holdende og indeholder også en morale, hvorved vi jo er helt
på linje med gamle fader Holberg.

Det hele startede med at degnen, den aldrende Edvert Olesen,
i midten af 1740’erne måtte tage sig en medhjælp, som kunne
forestå undervisningen ved skolen i Rær. Det blev en mand
ved navn Jens Svendsen Rodsted1), men det var åbenbart ikke
den rigtige, man havde fået fat i, for snart begyndte bønderne
at beholde deres børn hjemme fra skolen. Edvert Olesen for
søgte så i stedet at få en undervisning i gang ved hjælp af sin
dattersøn, som han åbenbart gerne så som sin efterfølger i em
bedet, men det blandede man sig i fra »herskabets« side, dvs.
fra N ørtorp. Ridefogeden Laurits Toft forbød bønderne at
betale skolepenge til degnen, og det er sandsynligvis Toft, der
har fået puttet Jens Rodsted ind som skoleholder.
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Måske havde det været en løsning på problemet, hvis deg
nens dattersøn, Herman Nielsen var blevet degn og skoleholder
i Rær, han var en snes år gammel, og kunne både læse, skrive
og regne, men det viste sig, at han slet ikke ville. H an kunne
nemlig regne så godt, at han ikke havde lyst til at efterfølge
bedstefaderen i et så ringe kald. H an ville hellere sejle, og
hverken hans forældre eller bedstefaderen kunne overtale ham
til at gå ind i den gejstlige tjeneste. Edvert Olesen måtte så i
stedet bede om, at et par lokale mænd hjalp ham med hans
degnetjeneste.
Skoleholderproblemet var ikke løst, og da det lakkede mod
jul i 1747 besluttede præsten, Josias Kornbeck at gøre noget
ved sagen. H an sørgede først for at formane bønderne til at
lade deres børn gå i skole til Jens Rodsted, og da de nægtede,
bad han om at få deres skriftlige begrundelse i hvert enkelt
tilfælde. Det hele er stillet smukt op på papir, så sagen er lige
til at køre frem for højere myndigheder. Naturligvis skal Jens
Rodsted fjernes, men bag det hele lå også den lille kamp mel
lem præst og degn på den ene side, og herskabet eller ridefoge
den på den anden, en kamp, som man fornemmer i flere sager
fra disse år.
Bøndernes klage er ellers god nok. Vi kommer hele skole
distriktet rundt og får hver enkelt faders klage over skolehol
deren, at det er ikke småting man må høre. Mads Mogensen
lægger for og kan berette, at Jens Rodsted havde ladet en af de
større drenge holde hans søn, og efter denne havde fået trukket
bukserne ned, så trakterede Jens Rodsted ham med riset. En
anden gang havde han slået drengen i hænderne, så blodet løb
af fingrene, og han kunne finde på at sparke lillebroderen om,
for derefter at sætte støvlen ned mod halsen på drengen, så han
ikke kunne røre sig.
Ellers klager alle bønderne over, at deres børn ikke lærte
noget i skolen, og det behøver jo ikke at være lærerens skyld.
Men tvivlen bortvejres, når man hører at Jens Rodsted som
oftest lod børnene passe sig selv, mens han gik på jagt med sin
bøsse, eller var ude for at sætte fuglesnarer op. Inden han gik,
satte han dog Christen Hedegårds søn til at være lærer, mens
han var væk, og truede ellers børnene til at holde mund der86

hjemme om, hvad der skete i Rær skole, eller måske rettere
hvad der ikke skete.
Var han endelig tilstede i skolen, så sad han og lavede rav
smykker i timerne, knapper og perler af de klumper, som han
gik og samlede op, når han som en sand Nim rod og et natur
barn tumlede rundt ude i naturen, som han åbenbart satte
højere end bøndernes snottede unger.
Listen over klagere er lang, og vi vil ikke gennemgå alt det
støv, der hvirvles op, men kan da se, at nogle af bønderne
havde fundet andre løsninger på problemet. De der boede
nordligst i sognet holdt deres egen omgangsskoleholder, og
Peder i Borup sendte sine børn til skoleholderen ude i Sårup.
Det lå jo da også nærmere.
Præsten bærer klagen frem for biskoppen med en grundig
følgeskrivelse. Hverken han eller kapellanen har ganske vist
haft noget at udsætte på skoleholderen, når de har været på
visitats i skolen, men af bønderne har de alene erfaret om Jens
Rodsteds forhold i skolen, og da nu ingen bønder vil, - trods
formaninger - sende deres børn i skole, så foreslår han, at
manden fyres fra stillingen. Desuden foreslår han, at Edvert
Olesen selv overtager skoleholdet i den kommende vinter åbenbart for at være sikker på at slippe af med Jens Rodsted for så til næste år at få en skikkelig substitut, som vil kunne
være den gamle degn til en virkelig støtte i hans arbejde.
Biskop Brorson i Ålborg er helt enig og beder den gode pa
stor i Rær om at fyre skoleholderen, og det skulle jo være en
enkel sag set fra bispestolen i Ålborg, men i Rær er der hensyn
at tage, ikke mindst til herskabet på N ørtorp, som åbenbart
søger at beskytte den uduelige lærer, så pastor Kornbeck beder
provst Praëm i Hjardemål om at foretage det fornødne. Prov
sten undslår sig imidlertid og foreslår ganske enkelt sin embedsbroder at oplæse bispens afsættelsesbrev for skolelæreren.
Pastor Kornbeck stikker halen mellem benene, stopper bis
pens brev i hænderne på et par bønder og sender dem hen til
læreren for at læse skrivelsen op, men uden resultat. Jens gri
ner ad bønderne, sætter lås på skolestuen og bli’r boende.
Præsten henvender sig nu til amtmand Schinckel i Thisted
for at få ham til at ordne sagen, men han var åbenbart i sit
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humoristiske hjørne og afviste den arme præst med et citat
fra Lukas kap. 16: »Hører de ikke Moses og profeterne, så
vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en opstod fra de
døde.« Hertil føjer han, at der må være nogle, som styrker
skoleholderen i hans ondskab, og selv om han ikke nævner
hvem, så er det ikke videre usandsynligt, at han aner noget
om den lille politik på Hanstholmen. Og så henviser han
iøvrigt til stiftsbefalingsmand Hoick og biskoppen og sender
da hr. Kornbeck de bedste hilsner, hvorefter vor arme præst
er lige vidt. Overfor biskoppen fralægger præsten sig nu alt
ansvar.
Det som er passeret, er nedfældet på prent til biskoppens
underretning, men nu kommer der et interessant »PS.«
Da herren i Rær Præstegård er ved at slutte sit referat af
sine anstrengelser, får han at vide, at Jens Rodsted er på vej
til Ålborg for at tale sin sag overfor biskoppen, oven i købet
med de bedste skudsmål i tasken fra såvel præst, degn, som
de forældre, hvis børn han i månedsvis har misrøgtet. - Ta
bleau!
H r. Kornbeck må have krummet tæerne i støvlerne, da han
skrev videre, men han prøver nu at overbevise biskoppen om,
at han så sandelig intet vidste om Jens Rodsteds forhold, da
denne en dag mødte op hos ham og fortalte, at en kvinde i
Norge havde fattet kærlighed til ham, og havde et degne
embede stående parat til ham på Sørlandet. Det var jo en fin
chance til at slippe af med manden, så han fik hele armen,
hvorefter manden gik videre til degnen og bønderne med
samme historie, og de øjnede alle en chance til at komme af
med manden og gav ham en fin anbefaling. Men der var »fal
ske skalke i båden«, som præsten skriver, Jens stoppede de
fine papirer i skuffen og blev i Rær skole, til det blev for hedt
for ham, hvorefter han drog til biskoppen med ridefogeden
på N ørtorp og de fine udtalelser i ryggen.
Der blev talt meget på Holmen i de dage, og da ridefogeden
nu går ind i striden på lærerens side og prøver at sværte den
gamle degn til, så nødes Edvert Olesen - efter 50 i år i em
bedet - at gå rundt i sognet og indsamle skriftlige udsagn om
sin embedsførelse og levned iøvrigt. Der er mere end 50 under88

skrifter på en meget positiv udtalelse, som han åbenbart selv
har skrevet, så man må da sige, at der har været almindelig
opbakning bag den gamle degn.
Ridefogedens indblanding har naturligvis til hensigt at støtte
Jens Rodsted ved at tilsmudse Edvert Olesen, og det er unæg
telig den lille politik, der her dyrkes. H vor stærkt han i virke
ligheden har været involveret, er svært at se, men i hvert fald
skriver han til biskoppen bl. a. at i de 10 år han har boet i
sognet, har degnen »været meget inclineret for brændevin,
og han, såvel som flere, har fundet ham beskænket, liggende
på vejen hjem til hans hus fra den kirke, hvor gudstjenesten
sidst har været forrettet. Drikker sig endnu skammelig fuld,
og når han i undseelse for verden ej tykkes selv at søge utilla
delig krohytte, går hans flaske derhen, sålænge hans pung for
mår, eller krokonen vil skrive streger.«
Dernæst beskriver han, hvorledes den gamle degn slår sin
kone, så selv præsten må hen og tale manden tilrette. Det er
jo i Holbergs tid, så der er vel nok noget om det ridefogeden
skriver, men vores forargelse bør næppe måles med nutidig
målestok. Derimod er der måske nok så stor grund til at blive
forarget over, at ridefogeden, 4 dage før han skriver brevet,
har været hos den ulovlige kroholder og har forseglet Mads Mogensens brændevinstap, indtil der kan blive rejst sag mod man
den for ulovligt krohold. Det forekommer næppe sandsynligt,
at den gode Laurits Toft efter 10 år i sognet først lige i disse
dage er blevet klar over, at Mads i husmandsstedet holder sin
egen højst private kro for dem, som nu ønsker at drikke sig en
tår uden for hjemmets fire vægge. Man bliver ikke overbevist,
når Laurits Toft skriver, at han ikke har gjort dette » af had
eller vrede« mod Mads, »men alene i en retskaffen fortrydelse
over så syndig en levemåde og den deraf flydende store for
argelse«. Den gode ridefoged beder derefter om at man, uagtet
hvad man så eller vil gøre med Jens i skolestuen, så sørger for
at degnen får sig en substitut, thi den gamle Edvert Olesen er
ganske uanvendelig i sit embede. Det sidste kan han måske
godt have haft ret i. Edvert Olesen var på daværende tids
punkt 74 år gammel.
H er ender historien vel, men det er ofte de små »PS«-er,
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der sætter krydderi på det hele, og Holberg forstod jo at sætte
krydderi på sine historier. Året efter måtte en vis Margaretha
Catarina Wendel, som tjente hos Laurids Toft, stå offentlig
skrifte for begået lejermål med den forrige skoleholder i Rær,
Jens Svendsen Rodsted, og endnu et år senere måtte Anne fra
Pugdahl stå skrifte i samme anledning. Den barnefader, som
hun udlagde, var såmænd hr. Laurits Toft, og det har næppe
behaget den forargede ridefoged, som i de dage lagde op til
giftermål med et af de bedre partier på egnen, enken Karen
Nielsdatter Hesseldahl. Hendes afdøde mand var forresten
en søn af degnen Edvert Olesen.
Sådan kan tingene væve sig ind i hinanden. Holberg havde
vel på det tidspunkt fået skrevet de komedier, han skulle
have skrevet, og Laurits Toft havde travlt med at indrette sig
som proprietær på Ullerupgård. Han hørte for fremtiden til
i et andet miljø end blandt fæstebønder på Hanstholmen.
KILDER:
Aalborg Bispearkiv (C 1, pakke 112): Kirke, skole og fattigsager fra land
sognene Rær, Hansted og Vigsø kirkebog.
NOTE:
1) Jens Svendsen Rodsted var født 1720 i Thisted, søn af Jens Christen
sen Rodsted og Maren Pedersdatter. Opkaldt efter den rige købmand
Jens Svendsen.
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Grandebrev for Tingstrup 1642
Efter Hundborg herreds tingbog 1672, 20. maj
VED TORSTEN BALLE

(Var mødt) Jørgen Nielsen i Tingstrup på sine egne og menige
Tingstrup bymænd deres vegne og irettelagde et tingsvidne
lydende ord for ord som følger:
Niels Ibsen i Sperring, herredsfoged til Hundborg herredsting,
Mads Mikkelsen i Tinggård, Niels Poulsen i Hove og Poul
Poulsen ibm. gør vitterligt, at år efter Guds byrd 1642, manda
gen den 6. juni på forskrevne ting var skikket Anders Prøst
i Tingstrup, (der) askede og fik et fuldt tingsvidne af otte
dannemand, som er Laurits Svendsen i Bundgård, Anders Jen
sen ved kirken i Torsted, Anders Jensen på bakken ibm., Vill
Madsen i Sperring, Mads Villsen i Skjoldborg, Søren Madsen
ibm., Niels Christensen i Klostergård og M ikkel Pedersen i Ås,
hvilke forskrevne dannemand der vidnede og bestod, (at) de
lydeligt hørte og så, forskrevne Anders Frøst lod lase og på
skrive et grandebrev, sålydende:
Kendes vi efterskrevne, Mads Madsen i Tingstrup, Anders
Frøst, O ffer Jensen, Tomas Lauritsen, Mads Andersen, Peder
Lauritsen, Søren Smed, Peder Christensen, Mads Mikkelsen,
Anders Christensen, Laust Jensen, Ib Andersen, Jens Knudsen,
Laust Ibsen, Jahan Christensdatter, Anne Olufsdatter, Anders
Christensen T akker og Jep Pedersen, alle boende i forskrevne
Tingstrup, og gør hermed vitterligt med dette vort åbne brev, at
vi samtlige med vide og vedtagt har pålagt at holde og fuld
komme som efterfølger:
(§ 1) For det første skal hver ringe sine svin tre uger før st.
Volborg dag1), og hvis svin, som findes derefter uringede, skal
have forbrudt for hvert svin til sine grander 4 sk(illing), og
dersom ringen går af, og hans grander varer ham ad, og samme
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svin findes uringet anden dag derefter, skal have forbrudt
4 sk. for hvert svin, så tit og ofte hans brøst så findes, indtil
de holder dem på gaden.
(S 2) Dernæst skal fårehjord optages ad st. Volborg dag og
drives ad udmark, og ingen fæhjord derefter at holdes i indmark, eller slå sine får værgeløs i indmarkskorn og -græs.
H vem der gør det, skal have forbrudt hver dag 8 sk. til sine
grander.
(§ 3) Item 2) hvis gadediger, der findes udiget og gadeled
uhængt efter 8 dage efter st. Volborg dag, skal have forbrudt
8 sk. til sine grander, og hvor der findes brøst på gadediger
derefter, og han bliver advaret, skal han straks gøre det fær
digt, men dersom det forsømmes til om anden dag, have for
brudt til sine grander 8 sk. for hver gang, det så findes.
(§ 4) Dernæst skal hver holde sit fæ med hjord 8 dage efter
st. Volborg dag. H vis fæ derefter findes hjordløs i sine gran
ders korn, skal have forbrudt 8 sk. til sine grander, hver gang
det befindes.
(§ 3) Dernæst: Tre uger efter st. Volborg dag, da skal de hegne
ager og eng og tøjre hver på sine egne borer4). H vis øg eller
fæmon, som derefter findes i hans granders eng eller græs imod
hans vilje, skal have forbrudt til sine grander 8 sk. hver gang.
(§ 6 ) Item: Ingen skal må rykke græs på tolde imellem andre
deres korn. H vem der gør det, skal have forbrudt 4 sk. til sine
grander, hver gang det befindes, men sker det om natten, give
8 sk. hver gang. Ikke heller må (nogen) bede deres øg eller fæ
på tolde imellem andre deres korn under lige brøde som for
skrevet står.
(§ 7 ) Dernæst må de ikke drive fæ i hjord to tilsammen om
sommeren til mark og fra med en smal vej, sine grander til
skade, men enhver at lænke det sammen for sig selv. Den
der (her) imod driver, sine grander til skade, har forbrudt
4 sk. hver gang.
(§ 8 ) Dernæst skal hver holde sine føl i tøjr fra 14 dage efter
st. Hans dag, og til korn er hjemhøstet, sine grander uden skade.
Hvis fol, som slås løs herimod, sine grander til skade, har for
brudt 4 sk. hver gang, men sker det om nattetider, har for
brudt 8 sk.
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(§ 9 ) Skal enhver holde sine svin og gæs på gaden i hælde3,
når diger og led er lukkede. Den som derimod gør, sine gran
der til skade, og han bliver advaret, at hans svin går om uden
hælde og gør skade og ikke straks vil føre råd derved, har for
brudt for hvert svin 1 sk., men hvis svin, som findes løse i
marken, sine grander til skade, efter st. Hans dag, som ikke
er i hælde eller i tøjr, har forbrudt for hvert svin 4 sk., hver
gang det findes.
(§ 10) Dernæst skal enhver holde hegne og tøjre sine egne
borer4), til hver mand i byen høster. Hvem herimod gør, har
forbrudt til sine grander 8 sk., hver gang det findes.
(§ 11) H vem som går igennem noget gadeled og lukker det
ikke efter sig, har forbrudt til sine grander, hver gang det fin
des, 4 sk.
(§ 12) Dernæst må ingen vogte eller drive deres gæs i mar
ken på en anden mands borer eller eng, sine grander til skade.
Hvem der gør det, skal have forbrudt 8 sk. til sine grander,
hver gang det findes.
(§ 1 3 ) Desligeste: Den som sætter sine øg ved nattetide hos
sine granders skårne korn, skal have forbrudt 8 sk. til sine
grander og derforuden betale, hvad skade de gør.
(§ 14) Og skal hver mand i byen møde hver søndag efter
middag på grandestævne ved Bjerre på gaden, at efterregne,
hvad som er forbrudt den forgangne uge, og hvad fornøden er
at pålægge, granderne til bedste. H vem der ikke møder, eller
nogen af deres folk for dem, skal have forbrudt 4 sk. hver
gang.
(§ 13) Dernæst skal de betro en af granderne, som på vide
bliver sam tykket, dette nærværende år forskrevne brudpenge
at optage, og samme penge skal købes øl for, når granderne det
samtykker at drikke, menige grander til bedste, og den som
ikke vil møde, når videøl skal drikkes, med sine grander, eller
hans folk i hans fraværelse, skal have forbrudt 4 sk.
(§ 1 6 ) Og skal de udtage forskrevne brudpenge hver søndag
på grandestævne, som de forgangne uge er forbrudt, og den
som dette år er betroet, skal annamme dem og gøre sine gran
der derfor regnskab. Og hvilken som forholder sig modvillig
og ikke vil sine brudpenge godvillig udlægge, da skal gran93

derne, tre, fire eller flere have fuldmagt at indgå i den mod
villiges hus og gård og annamme tredobbelt pant for de brud
penge, som rester, og dermed ikke have forbrudt husfred eller
gård fred eller noget andet lovmål, men vil den modvillige
høde, true eller slå på dem, som vil pante, i sit eget hus, eller
gør nogen parlament5), da skal han dermed have forbrudt
en halv tønde godt øl til sine grander og tre mark til sit her
skab og have skade for hjemgæld for hvad parlament, han gør
sine grander i sit eget hus eller gård, om han derover fanger
nogen skade.
Disse forskrevne punkter og artikler forpligter vi os alle og
enhver fast og ubrydelig at holde og fuldkomme, som forskre
vet står. Til ydermere stadfæstelse har vi vores signeter her
under trykket og (med) egen hånd underskrevet.
Datum Tingstrup, den 3. maj år 1642.
H vilket brev var med signeter og hænders underskrivelse be
kræftet, som her i dag er læst og påskrevet.
Bestod i helgens ed med oprakte fingre Peder Lauritsen i
Tingstrup og Christen Andersen ibm., de i dag 8 dage stævnede
menige Tingstrup grander, enhver for deres bopæl, (og) talte
de med en part dem selv og en part deres hustruer og folk og
stævnede alle forskrevne mænd og grander hid til ting i dag
til dette vidne.
A t de således vidnede, stadfæster vi med vores indsegl og
vore fire signeter undertrykt.
H vilket vidne her i dag for retten er læst og påskrevet.
Så her for retten tillige med forskrevne Jørgen Nielsen var
efterskrevne Tingstrup gård- og husmænd, nemlig Mads Mik
kelsen, Niels Pedersen, Jens Andersen Frøst, Simon Christen
sen, Niels Christensen, Knud Jensen, Christen Sørensen, Chri
sten Ibsen på hans fader Ib Andersens vegne, Niels Jensen,
Just Mikkelsen, Peder Bordsen, Tomas Tomsen, Christen Mad
sen, Christen Andersen, Peder Pedersen, Tomas Andersen på
hans faders vegne, Laust Tomsen, Mikkel Christensen på hans
fader Christen Torps vegne, og alle samtlige nu i dag atter
påny samtykkede forskrevne indførte grandebrev og vidne
herefter fuldkommeligt i alle sine ord og punkter herefter skulle
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holdes og efterkommes, uden med hegnet alene, som skal altid
herefter ske 14 dage efter st. Volborg dag, dog med lige for
nævnte kondition og straf, med deres ager og eng, og sætte i
tøjr.
Og samme grandebrev endnu samtykker ydermere, at ingen
må have deres får i tøjr uden Sønder Led i knakkerne, deres
grander til skade, og hver gang befindes de, som fårene ejer,
at have forbrudt 4 sk.
Hvorefter de samtlige i én stemme herefter var tingsvidne
begærende.
Derpå bestod Søren Mikkelsen og Anders Madsen ibm. med
sjæls ed og oprakte fingre efter recessen, at de i dag 14 dage
stævnede Jens Frøst og i dag 8 dage stævnede alle forskrevne
Tingstrup mænd og grander hid i dag samtlige at møde, samme
vedtægt (og) grandebrevsvidne at samtykke og vedstå, og stod
alle forskrevne personer med forskrevne Jørgen Nielsen til
vedermålsting, da dette vidne gik beskrevet.
At de således vidnede, det stadfæster vi med vores signeter.

Christian V’s Danske Lov 1683 bestemte, at bønderne i en
landsby kunne vedtage ordensregler om deres fælles anliggen
der. N år vedtægten blev tinglæst uden retsgyldige indvendinger,
var den for eftertiden en lov, som alle i byen skulle rette sig
efter. Her i Ty var der vist ikke megen brug for sådanne ved
tægter6), da der ikke var noget egentligt markfællesskab7).
H ver havde sin egen jord, og skete det, at folk eller fæ gjorde
skade på andres agre eller eng, ordnede man sagen i mindelig
hed, og hvis det ikke kunne lade sig gøre, gik man rettens vej
og krævede erstatning. Sådanne sager er der en del af i ting
bøgerne, men af vedtægter eller grandebreve, som de også kal
des, er der indtil nu kun fundet to i Hundborg herreds ting
bøger. Det ene, fra Silstrup 1699, trykt i årbog 1940, blev til,
fordi en forgældet herremand slog sig ned på en bondegård
der i byen. H an ragede snart uklar med sine naboer, og så blev
de nødt til at lave en vedtægt, hvad de ikke havde haft før.
Den kom nu ikke til at gælde, og da herremanden snart efter
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fortrak til andre steder, kunne bønderne blive ved med at følge
gammel skik og sædvane.
Et grandebrev fra Søndbjerg 1714, trykt i samme årbog,
blev også til under særlige forhold, og det var den myndige
sognepræst, der ordnede sagen, fordi han var utilfreds. Det blev
oplyst, at der var et ældre grandebrev, vist fra 1675, men præ
sten fandt, at det ikke var godt nok.
Det andet grandebrev fra Hundborg herred er gengivet oven
for. Det er interessant, også fordi det er så gammelt. Det blev
til 1642 i en urolig tid, kun få år efter, at Wallensteins tropper
1629 havde forladt et udplyndret land efter »kejserkrigen«.
Nogle gårde var brændt af, mange lå øde, og folket havde lidt
meget. Det tog tid at læge krigens sår og få bugt med den lov
løshed, der havde bredt sig i de onde tider, og krigen truede
endnu. Året efter, at grandebrevet var vedtaget, rykkede Tor
stenssons svenske soldater ind i Ty.
Måske var tidens forhold skyld i, at Tingstrup bymænd
måtte lave en retsgyldig vedtægt, men da den på mange måder
ligner de to nævnte yngre vedtægter, kan det se ud, som om
man har haft noget ældre at gå efter. Måske er det dog blot
gammel skik og brug, der blev skrevet op og lovfæstet.
I grandebrevet får vi en del at vide om, hvordan man dyr
kede jorden og passede husdyrene. Ved landsbyer på øerne var
der overdrev, hvor hyrder vogtede kvæget, der gik løst fra
forår til efterår. Her kunne kvæg kun gå løse en del af året,
i det tidlige forår, før man begyndte at så, og efter høst. Det
er tvivlsomt, om køerne fik lov til det, da det altid har været
skik her, at de blev malket i stalden, og de blev derfor gerne
tøjret nær gården.
Tidsplanen synes at være således:
Tre uger før 1. maj: Svinene ringes.
1. maj: Fårehjord optages. Herefter ingen fæhjord i indmarken.
1 uge efter 1. maj: Fæet holdes med hjord (hyrde). Gade
diger sættes i stand. Led skal være i orden.
3 uger efter 1. maj: Ager og eng lyses i hegne (fredes). Kvæg,
heste og føl tøjres til høst. Toldene fredes.
Efter høstens slutning: Kvæg slås løs.
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N år digerne om landsbyen skulle sættes i stand, var det af
hensyn til svinene, der om sommeren måtte opholde sig på
gadejorden. Ellers kunne de hurtigt rode en mark op. Alligevel
skulle de ringes, vel både for gadejordens skyld og fordi de
kunne slippe ud i marken: Den tids svin var jo mere bevægelige
og kunne nok sætte over et dige. De skulle ganske vist også
holdes i hælde eller i tøjr, men bestemmelsen i § 9 tyder på,
at de alligevel kunne slippe ud.
Den dyrkede mark og engen skulle folk hegne tre uger efter
1. maj. Det kunne se ud, som om de skulle sætte hegn op, men
der voksede ikke så meget træ i Ty, at der kunne blive noget
til træhegn, og diger ville genere dyrkningen meget. De nævnes
da heller ikek her, men vedtægten siger flere steder, at der
mellem agrene var tolde, d. v. s. upløjede strimler jord, der
ikke hegnede for noget, men bare var skel.
Men hegne betyder også andet end at sætte hegn. I de gamle
tingbøger fra Thisted står der næsten hvert år ved majdagstid,
at Bisgårds ager og eng »lyses i hegne«, hvad der åbenbart
betyder »fredlyses«, d. v. s. at fra den dag tålte man ikke løs
gående husdyr. Feilbergs Jyske Ordbog oplyser da også, at
udtrykkene »e gres ska hejnes« og »de gres ska vær i hejn i
som’er« betyder, at græsset skal fredes. Drenge, der fandt en
god blåbærbusk, kunne sige: »a lyser mi bosk i hææn« eller
»i hææns frej«, og så måtte ingen andre røre den. At hegne kan
da betyde »at lyse i fred«. Fra den tid skulle folk holde deres
heste, føl og kvæg tøjrede på deres egne borer (græsmarker i
omdrift). Ingen måtte rykke græs på toldene eller bede deres
heste og kvæg på dem mellem andres korn. Bestemmelsen om,
at man skulle bøde dobbelt, hvis det skete om natten, og hvis
man ved nattetid satte sine heste ved andres høstede korn, har
nok været nødvendig.
Regler for dyrkningen af marken, om såtid, pløjetid og høst,
eller om, hvad der skulle sås, findes overhovedet ikke, så man
må gå ud fra, at hver dyrkede sin jord, som han ville, også
1642.

1672 var der så af en eller anden grund brug for at få den
Historisk Arbog 7
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gamle vedtægt stadfæstet. Da var landet igen nær en krig (den
skånske krig 1675-79). Skattetrykket steg så voldsomt, at
mange bønder opsagde fæstemål, og tit måtte godsejerne så
overlade driften af gården til en eller anden mod at skatterne
blev betalt. Dem hæftede godsejerne nemlig for. Mange gårde
kunne ikke engang fæstes bort på de betingelser, så godsejeren
måtte leje græsningen ud for dog at få lidt udbytte. Nogle lå
helt øde, og amtsskriveren måtte da føre tingsvidner om det,
da han skulle gøre staten regnskab for skatterne.
I sådanne »besværlige tider« (som det hedder gang på gang
i tingbøgerne) var det nok vanskeligt at håndhæve den gamle
vedtægts regler. En ny generation var rykket ind på de gårde,
der var i brug, tit folk udefra, der ikke kendte vedtægten. Der
har nok været nogen uenighed, siden Tingstrup bymænd igen
blev kaldt sammen for at stadfæste det gamle grandebrev. Det
gjorde de, blot med to små ændringer. N u skulle ager og eng
fredlyses og husdyrene holdes i tøjr en uge før, vel fordi man
var begyndt at så nok så tidligt. Fårene fik mindre plads,
måske fordi man havde dyrket mere udmarksjord op, et for
hold, der blev fortsat i den følgende tid, til der ikke var mere
udyrket udmark tilbage. Så kunne dyrene ikke mere gå løse,
og så var der egentlig ikke brug for nogen byvedtægt mere.
NOTER:
1) Volborgdag = 1. maj.
2) Item = desuden.
3) Hælde eller hilde = reb, som hindrer dyrenes bevægelser.
4) Borer = græsmark i omdrift.
5) Parlament = skænderi.
6) Se fx Torkild Gravlund: Sysselbogen.
7) Se Gammelt Landbrug, årbog 1975, og Henrik Larsen: Agerbruget
i Thisted Amt 1683, årbog 1927.
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Tre generationer
på Odgård i Lyngs sogn
AF ESBEN GRAUGAARD

Gården Odgård i Lyngs sogn, der nu er delt i flere mindre
gårde, tilhørte indtil 1832 slægten Odgaard.M en de dårlige tider
for landbruget, delvis på grund af statsbankerotten, og hu
struens død i en ung alder tvang i 1832 ejeren, Christen Chri
stensen Odgaard, til at mageskifte Odgård med den mindre
gård Gravgård, der ligger et par kilometer længere øst på ved
Skibsted Fjord. Derved kom Odgård i Graugaard-slægtens eje
og det skulle den forblive i tre generationer, knap 70 år.
Den nye ejer, Søren Jensen Graugaard, var født den 18. ja
nuar 1802 på Gravgård. Hans forældre var gårdejer Jens Jen
sen Graugaard til Gravgård og Ane Jensdatter, hvis ene sæt
oldeforældre var Øllegaard Budde og hendes i bondestand fødte
mand Christen Christensen, der blev ejer af Øster Hindsels.
Nævnte Jens Jensen Graugaard var søn af denne slægts først
kendte mand, også med navnet Jens Jensen, der var født i
1709 og som var fæster på Gravgård. Søren Graugaard havde
overtaget Gravgård efter faderen, der døde i 1830. H an var
blevet gift med Inger Povlsdatter Nørgaard, født 15. oktober
1796 i Nørgård i Helligsø, som hendes forældre, Povl Lavrsen
Nørgaard og Karen Thøgersdatter havde købt i 1787. I 1832
overtog dette ægtepar altså Odgård. Det var en stor gård, over
100 td. land ifølge nevøen Ole Thøgersen. Desuden hørte der
et teglværk til gården, men de store forhold passede Søren
Graugaard godt. Han kunne nemlig lide at planlægge arbejdet
og så ellers lade andre udføre det, og det gik godt på denne
måde. Samtidig drev han en del handel, bl. a. med kreaturer,
og han blev en velhavende mand, og dermed også en anset
mand. Denne anseelse forsvandt dog igen, da det økonomisk
gik ned ad bakke for Søren Graugaard. Det skyldtes bl. a., at
7*
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han kom til skade og de sidste år af sit liv gik han ved hjælp
af krykker. Da han havde afstået Odgård til sønnen, flyttede
han og hustruen over på Søndergård, der dengang fungerede
som aftægtsgård for Odgård. Her døde Søren Jensen Graugaard. Ligeledes døde også Inger Povlsdatter Nørgaard her
den 13. juni 1868. Deres voksne børn var:
1. Ane Cathrine Sørensen Graugaard, f. 21. maj 1829 i Grav
gård, gift med gårdejer Jens Kristian Knudsen af Ørum.
2. Ane Kirstine Sørensen Graugaard, f. 12. juli 1830 i Grav
gård, gift med gårdejer Anton Møller af Kallerup.
3. Mette Sørensen Graugaard, født 24. juni 1831 på G rav
gård, død 19 år gammel i Odgård den 9. juli 1850 af hjerne
betændelse.
4. Kirsten Sørensen Graugaard, født 31. maj 1832 på Odgård,
gift med gårdejer Jens Kristian Knudsen af Ørum efter søste
rens død.
5. Zidsel Sørensen Graugaard, f. 6. oktober 1833 på Odgård,
gift med gårdejer Kristian Møller af Faddersbøl.
6. Jens Sørensen Graugaard, se flg. afsnit.
7. Jens Kristian Sørensen Graugaard, f. 11. august 1836 på
Odgård, gift med Else Josefsdatter. De drev en lille gård der
var udstykket fra Søndergård.
8. Povl Sørensen Graugaard, født 20. december 1840 på O d
gård, gift med Anna Magdalena Evald. Han var først urma
ger, købte siden en gård i Skadbjerg ved Vestervig som han
senere afstod til en søn. Ved sin død var han handelsagent.
I 1881 var han opstillet som rigsdagskandiat, men tabte til
proprietær Carstensen, Vejlegård. H an skrev mange land
brugsfaglige og politiske artikler i aviserne. Død den 26.
april 1910.
Anden generation af slægten på Odgård blev Jens Sørensen
Graugaard, der var født på Odgård den 29. november 1834.
H an ægtede Ane Andersen, født 30. oktober 1835 i Skyum
som datter af Anders Christian Madsen. Hendes bror, konsul
Niels Christian Andersen, var en af Thisteds rigeste mænd på
grund af omfattende købmandsvirksomhed. Han var gift med
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en søster til digteren J. P. Jacobsen. Ane Andersen havde ikke
giftet sig med en helt almindelig bonde. Foruden gården drev
han også teglværket videre, og det førte ofte til at han måtte
føre retssager for at få sine penge hjem fra de mindre beta
lingsvillige kunder. Men i stedet for at få en sagfører til at føre
sine sager, førte han selv sine sager ved retterne, han der var
uden juridisk uddannelse. Dog havde han en samling af lov
bøger og juridiske håndbøger, som endnu er bevaret i slægten.
Denne vinkelskriver irriterede bl. a. herredsfogederne i Vester
vig meget, og her tabte han oftest sine sager. Jens Graugaard
appellerede blot sagen til overretten i Viborg og her vandt han
næsten alle sine sager! At han til tider brugte sine juridiske
evner til at påføre naboer og uvenner mere eller mindre beret
tigede processer, er en anden sag. At han var en slagfærdig
herre kan bl. a. ses af, at han, da herredsfogeden i Vestervig
engang havde arresteret ham, indrykkede en annonce i avisen
lydende: »Fra dags dato og indtil videre er min adresse Vester
vig Arresthus nr. 8«, Jens Graugaard, Odgård«. Som faderen
flyttede også Jens Graugaard og Ane Andersen over i Sønder
gård på aftægt, medens 3. generation drev Odgård videre. At
han var i aktivitet til sin død, ses af, at han havde forpagtet
teglværket ved sin død. Den 26. februar 1898 faldt han død
om på vejen til Lyngs station. Hustruen var død flere år i for
vejen. Deres voksne børn var:
1. Andrea Jensine Sørensen Graugaard, se flg. afsnit.
2. Søren Sørensen Graugaard, født 15. maj 1869 på Odgård,
omkring århundredskiftet emigrerede han til U. S. A. som
300.000 andre danskere gjorde i tiden op til 1. verdenskrig.
H an blev farmer i Wisconsin og ægtede en svensk dame.
3. Andreas Sørensen Graugaard, født på Odgård den 5. juni
1870, forlod vist også egnen omkring århundredskiftet, men
hvorhen ved jeg ikke.
Andrea Jensine Sørensen Graugaard og hendes mand blev
tredje og sidste generation af denne slægt på Odgård. Høn fød
tes 7. november 1866 på Odgård. Som ung boede hun hos onke
len, konsul N. C. Andersen i Thisted, hvor hun gik i skole.
101

Senere var hun privatlærer på Troelstrup Østergård og der
efter lærer på en skole nær Randlev Hedegård ved Horsens,
og her traf hun sin mand, Niels Sejersen. Han, der var ældste
søn af gårdejer Sejer Nielsen til Randlev Hedegård og Ane
Jensdatter, var født 14. maj 1855. Niels Sejersen var uddannet
på Landbohøjskolen og havde bl. a. lært mejeribrug der. Da
han ægtede Andrea, overtog han forpagtningen af Odgård,
som han købte af svigerfaderen omkring 1890. H an fik går
dens jorder drænet og oprettede et mejeri på gården. I 1891
arbejdede Andrea’s fætter Poul Evald Graugaard, søn af oven
nævnte Poul Sørensen Graugaard, på Odgård som mejerist.
Også teglværket holdt Niels Sejersen igang ved hjælp af frem
med arbejdskraft. Men Niels Sejersen må være blevet træt
af landbruget, for i 1894 forlod han og Andrea Graugaard
Odgård og boede en kort tid i »Krumsted« i Hvidbjerg, før
de rejste videre til Horsens. H er blev Niels Sejersen parthaver
i en maskinfabrikation, og at han må have tjent godt derved,
viser sig bl. a. ved, at han hvert år fik bygget en ny skonnert
til sig selv som han bl. a. brugte til deltagelse i diverse hav
kapsejladser. Også i de berømte Kielersejladser var han med
flere gange. Han og Andrea døde begge i Horsens. Deres børn:
1. Jens Thorvald Graugaard Sejersen, f. 21. september 1886 på
Odgård.
2. Anna Agnete Graugaard Sejersen, f. 5. juni 1888 på Odgård.
3. Sejer Nielsen Sejersen, f. 6. juli 1889 på Odgård, emigrerede
til U. S. A.
4. Eigil Regnar Skjold Sejersen, f. 20. marts 1891 på Odgård,
emigrerede til U. S. A. og arbejdede bl. a. en tid hos onkelen
Søren Sørensen Graugaard i Wisconsin før han vendte hjem
igen.
5. Ejvind Inggjald Sejersen, f. 22. juli 1892 på Odgård, emigre
rede til U. S. A.
6. Herdis Rigmor Sejersen, født 19. januar 1894 på Odgård,
emigrerede til U. S. A. og blev gift med plantageejer Ernst
Ludwig Schultz i staten Tennessee.
7. Jens Peter Valdemar Sejersen, født i Horsens, emigrerede
til U. S. A.
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8. Kjartan Frede Sejersen, født i Horsens, emigrerede til U. S. A.
9. Leif Gunnar Sejersen, født i Horsens, emigrerede til U. S. A.
Dette var ganske kort historien om tre generationer af samme
slægt på Odgård i sidste århundrede. Tre ejere af Odgård, der
nok var thylandske bønder, men samtidig håber jeg at have
vist, at de også var personligheder, et par af dem endda lidt ud
over det sædvanlige, mennesker med nye ideer og måske nok
lidt store tanker om sig selv, men denne selvbevidsthed var
sikkert nødvendig for folk, hvis fædre og bedstefædre havde
været fæstere under mere eller mindre behagelige godsejere,
hvoraf de værste var de, der selv kom af bondestanden, mærke
ligt nok!
KILDER:
1. Kirkebøger over Hvidbjerg-Lyngs og Vestervig sogne.
2. »Kortfattede Optegnelser«, af Ole Thøgersen, H urup 1917.
3. Privat korrespondance med fru Herdis Rigmor Schultz i Tennessee,
USA.
4. Artikelen af N. Josephsen i »Hist. Årbog« 1973.
5. Artiklerne af J. Sloth-Odgaard i »Hist. Årbog« 1938-40.
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Et ophold i Jylland, på de danske
øer og i København (1858-1860)
Af Horace Marryat

Thy
Indledning, oversættelse og noter
ved
Inge E. Beckcr-Christensen og F. L. Hepworth
En rejsebeskrivelse af ganske usædvanlig karakter kan man læse i den
engelske forfatter Horace Marryats bøger, der udkom i London i 1860
under titlen »A residence in Jutland, the danish Isles and Copenhagen«.
Marryat var af fornem engelsk slægt; hans far, Joseph Marryat MP, var
formand for Lloyds i London, og hans bror var den berømte forfatter
og kaptajn i den engelske flåde, Frederick Marryat, der særlig er kendt
for mange drengebøger: Peter Simple, Midshipman Easy, Børnene i N y
skoven o.m.a.
Horace Marryat blev født i 1818, og i 40 års alderen påtog han sig at
give englænderne et grundigt indtryk af Danmark og senere af Sverige.
Sammen med sin hustru, nogle venner og tjenestefolk gennemkrydsede
han i to år vort land fra Holsten til Skagen, fra Ribe til Bornholm; var
en æret gæst på vore store godser og havde kong Frederik VII som frem
viser, da han besøgte Frederiksborg Slot.
Marryats bøger er spændende læsning, fordi han ikke nøjes med navne
og data, men i høj grad lytter til, hvad egnens befolkning fortæller om
sæder og skikke, sagn og vort lands historie. Han beskriver flora og
fauna, landskabet og nyder folkelivet. Han er sandsynligvis den første
turist, der på den måde har berejst vort land og en del beretninger kan
forekomme nutidens læsere vel fantasifulde. På de følgende sider bringes
et uddrag af Marryats beskrivelse af sin rejse gennem den vestlige del af
Limfjorden og Thy. Vi har forsynet oversættelsen med en række notater,
der følger efter artiklen, medens Marryats egne kommentarer bringes som
fodnoter. Vi vil gerne takke årbogens redaktør, Torsten Balle, for den
udviste interesse ved tilrettelæggelsen af artiklen og notaterne.

123 juli 1859.
Hvis der ikke er noget særligt spændende ved vor sejltur
i dag, vil man i det mindste være optaget af den store mængde
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øer her, næs der, som landet bagved værdigt overskuer. En
kirke eller herregård kommer til syne, hver gang skibet skifter
retning; man sejler videre, og det samme viser sig fra en anden
side. Vi har kun snurret rundt som en top. Vær sikker på ,at
der er megen skønhed i et lavland, hvis folk kun ville få øje
derpå.

Mors
Vi nærmer os øen Mors, dens lille hovedstad, Nykøbing, er
allerede i sigte - en høj kirke, noget fordringsfuld, en havn,

Nykøbing. Den gamle sparekasse og St. Clemens kirke.
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skibe og huse med røde tage og den uundværlige skov til den
ene side. Båden lægger til, vi går fra borde og spadserer om
kring i en halv times tid. På stranden er der dynger af flyn
dere, og pramme losser tørv, hvad der får én til at tro, der
ingen moser er på øen. Kirken1) er en smuk murstensbygning
med to hvidkalkede gavle, hvor man ser 35 små nicher, der
tidligere indeholdt helgenfigurer. Det var engang Dueholm
klosters kirke, med hvis munke indbyggerne altid var på kant.
Disse nordlige kirker har i deres smukke, hvælvede lofter et
fortrin fremfor andre af mere almindelig arkitektur. Vi har
lige tid til at tage en vending gennem byen - rædsom brolæg
ning, men ren; hvert vindue et drivhus - kamelia er højeste
mode; man skulle tro, at hver gang en skål eller kande får
en revne og kasseres, så vender den tilbage med rang af blom
sterpotte. Morbær vokser her som fritstående træer.

Nykøbing. Dueholm Kloster i forrige århundrede.

Vi sejler videre ud i det åbne vand, til vi drejer ind mellem
to landtunger, den ene høj og myndig, det rigtige sted til
en lensmands slot; to rummelige gamle huse med store gavle engang en mølle, nu kullager - står ved strandbredden. Det er
Feggeklit, velkendt af alle englændere som fødested for vor
Shakespeares Ham let - Amled, som han kaldes i Danmark.
En flok får kommer til syne ude i vandet; de var vadet ud
til en lille holm udfor Feggeklit og blev fanget af højvandet.
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Se, hvordan de står og venter på, at de ved ebbetid kan komme
tilbage.

Thy
Vi sejler nu rundt om en pynt, og den lille by Thisted kom
mer ganske uventet til syne med sin kirke og havn; vi er snart
i land og indlogeret på Hotel Limfjorden. Thisted er på ingen
måde bemærkelsesværdig, den synes at være en rar, hyggelig
by, bygget for ikke længe siden; den har en tilstødende skov,
der er plantet af indbyggerne, for at de selv kan få glæde af

Thisted. Plantagen 1872. Tegning af V. Birch.

den. I forbindelse hermed er der anlagt en planteskole med
små træer, som bliver givet gratis til de bønder, der ønsker at
beplante deres jorder, men de er på nuværende tidspunkt ikke
interesseret heri, og man kan kun håbe på resultater, hvis sko
lerne tager problemet op. Med så meget uopdyrket land i Jyl
land er det en skam ikke at udnytte jorden på en eller anden
måde, og folk kunne lige så godt skaffe sig deres eget tømmer
som få deres forsyninger fra Norge og Sverige.
Vi tilbragte aftenen i amtmand, baron Rosenkrantz’ hjem,
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hvor vi igen mødte en ven fra Rosenholm, der for nylig havde
købt et gods i nærheden af Sjørring sø.

Thisted Store Torv ca. 1875. Til venstre Kiils gård og Brinckmanns gamle
gård. I midten rådhuset (med smallere vinduer forneden). Yderst til højre
et hjørne af den gamle præstegård.

Landsdelen Thy er rig på oldsager af enhver slags; nogle er
lavet af sort, basaltlignende granit2), der kan poleres blankere
og slibes skarpere end andre materialer. Bønderne er over
troiske, når det drejer sig om at forstyrre de gamle gravplad
ser, hvorfor disse endnu er urørte, med mindre en ny vej skal
laves, eller ploven går hen over en ældgammel slagmark.
Baron Rosenkrantz fortalte mig en historie om en bonde,
på hvis jord der stod en anselig gravhøj, under hvilken - i
følge overlevering - en stor skat skulle være skjult. Denne
skat måtte kun anvendes af gårdejeren, hvis han virkelig skulle
komme i nød. For nogle år siden foranstaltede den vantro ejer
af gården en undersøgelse og åbnede kæmpehøjen. Kort efter
blev hans hus såvel som avlsbygninger fuldstændig ødelagte
af brand. Bønderne så i denne ulykke en dom over gernings
manden, og lige siden har gravhøjen været urørt.
En mærkelig hændelse indtraf for få år siden på Oksholms
jorder3). En mand sank dybt i mudder i sine bestræbelser på
at gå tværs over en mose, og da han efter mange anstrengelser
var kommet fri, følte han, at der hang noget fast ved hans
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ben. Først troede han, det var en slange, men opdagede snart,
at det var en massiv halsring af det pureste guld. Efter at den
var sendt til København - hvor den nu kan ses - modtog han
500 daler, som svarede til dens fulde værdi.

Sjørring
Baron Rosenkrantz og hans elskværdige familie havde været
så venlige at arrangere en udflugt for os - nogle til hest og
andre i vogn - for at vi skulle se søen og det engang så berømte
slot. Vi startede i eftermiddags kl. fire - et stort selskab, tre
vogne og fire ryttere - til Sjørring sø, en tur på fire engelske
mil fra Thisted. Vi gjorde et kort ophold på kirkegården ved
et gravsted for en irsk biskop og hans hustru, der havde lidt
skibbrud på kysten. Gravmindet består af fire gavlstøtter af
granit, hvorpå der er indhugget fantastiske kors, hjerter og
andre symboler; en trekantet granitblok er anbragt mellem
hver af disse to endetsykker. På én af blokkene ses en gejstlig
figur med mitra på hovedet og en bispestav i hånden; på den
modsatte side af stenen er der en kvindeskikkelse4)- Mellem de
to blokke ligger der en stor flad sten.
Granitstenene i Thys landsbykirker er beundringsværdigt
forarbejdet; kirkerne er næsten alle uden tårne - disse er blæst
ned for længe siden - og man ser nu mange steder en smuk
rundbuet indgang. Her på stedet ligger mange af de tidligere
gravminder af træ, men af ret primitiv karakter; én er dog
forsynet med inskriptioner og mærkelige udskæringer.
Vi spadserede op til højdedraget ved den modsatte ende af
søen, hvor kong Knud den Helliges berømte kongsgård5) stod
omgivet af en anselig vold og voldgrav, der havde udløb til
søen. Sjørring sø var på den tid en fjord, der åbnede sig ud i
Vesterhavet - en slags jydsk Brest (havneby i Bretagne) - og
brugtes som havn for den nordiske flåde. Søen er spærret mod
nord af en række sandbanker, og hvor tror De, at alt det sand
er kommet fra? Fra England - sådan siger folk i Thy - for i
gamle dage levede der en dronning i England, der , da hendes
kærlighed til en dansk konge ikke blev gengældt, af hævnlyst
arbejdede 7 år med 7000 mænd på at grave den Kanal, der nu
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skiller England og Frankrig. Derved kom vandet fra Atlanter
havet brusende, bragte sand og ødelæggelse med sig, tilstoppede
havne og lagde de mest frugtbare marker øde langs kysten af
Vest- og Nordjylland. »Pyt med det«, sagde Thyboerne, »vor
tid kommer nok, for en spådom siger, at den tidligere danske
koloni i England igen en dag vil blive erobret af en dansk
konge«. Dronningens hævn bar dog straffen i sig selv, for da
havet gennembrød den sidste spærring, blev hun ført bort af
det frådende vand.
Der er mange små holme spredt rundt omkring i Sjørring sø,
hvor alle slags havfugle findes i overflod*). Her bygger hav
ørnen sin rede; man kan næsten ikke skelne dens æg fra hønse
æg. Nær søen findes agerhøns, bekkasiner, snepper og mange
slags vildt.
Ved denne sø blev en bissekræmmer for mange år siden over
faldet af to røvere. H an fik øje på en flok vildgæs, der fløj
hen over hovedet på ham og råbte: »Hvis der ikke er andre
til at vidne om min død, beder jeg Vor Herres fugle afgive
vidnesbyrd«. Få minutter efter udåndede han. Årene gik, og
ingen kom på sporet af drabsmændene; men en søndag, da
menigheden var forsamlet på kirkegården, medens den ventede
på præsten, fløj en flok vildgæs skrigende forbi, og en hol
stensk hestehandler råbte til sin kammerat: »Se! der er er bisse
kræmmerens vidner«. Disse ord ledte opmærksomheden hen på
hestehandleren, og da folk spurgte, hvad han mente dermed,
tabte han besindelsen og tilstod til sidst, at han og kammeraten
var bissekræmmerens mordere.
På en kirkegård i nærheden ligger Lieutenant Harboard og
otte engelske søfolk begravet. De forliste med »Polyphemus«
ud for kysten her for nogle år siden. Længere henne findes
ruinerne af Torup kirke, hvis menighed forlængst er borte,
drevet væk af flyvesandets voldsomme angreb, der naturligvis
kom fra England. (Kirken blev nedrevet i 1794. ovs. anm.).
På en anden lille ø i midten af Sjørring sø stod engang en
borg6), der bevogtede fjorden. Intet under, at mændene fra
*) Marryats notat: Foruden de almindelige fugle, der er for talrige til at
nævnes, findes: Larus ridibundus (hættemåge), Sterna cantiaca (kcntisk
terne eller splitten) og Anglica (sandterne eller engelsk terne).

110

Thy følte had til den engelske dronning, som ved sine rænke
fulde anslag blokerede og ødelagde så god en havn. Vi besøger
nu den kanal, der vil være fuldført næste forår. Afvandingen
af denne sø ledes af kaptajn Jagd, en dansk officer fra Fyn.
Som jeg nævnede under mit besøg i Silkeborg, kan de jydske
søer sammenlignes med perler på en snor. En kanal graves til
den nærmeste sø, idet den samtidig ændrer åløbet således, at
et fald på 15-20 fod opnås; når sluserne engang åbnes, vil
dræningen hurtig blive virkningsfuld. Kaptajn Jagd har ind
rettet sig i en nærliggende mølle, hvorfra han kan føre opsyn
med de hundrede arbejdere. Tyve fod sand skulle fjernes, før
de kom ned til selve lerjorden. Jeg måtte smile, da jeg så, hvor
dan hytten var indrettet: en engelsk patentovn, købt fra vra
get af »Polyphemus«, et oliemaleri af en eller anden engelsk
klosterruin fra den fornylig strandede damper »North Sea«,
pragtfulde udskårne og forgyldte skodder fra en russisk brig,
der også forliste her. Så var der stentøj fra skibe, der havde
været lastet med appelsiner og jern.
Så langt øjet rækker, ser man et hav af gravhøje hæve sig
som bobler i en gryde kogende vand. Der er ingen tvivl om,
at Thy i gamle dage var en af de rigeste og tættest befolkede
landsdele i kongeriget.
Ingen oldsager er hidtil fundet ved udgravningsarbejdet af
kanalen, men denne udtørring af Sjørring sø ser arkæologer
hen til, som var det en jydsk Tiber, og man forventer store
resultater af dette foretagende. Kristtjørn kunne vokse på klit
terne, de tåler det danske klima og ville nyde en sandet jord
bund. Man kan vade knædybt i buskadser af disse planter på
de mest udsatte kysstrækninger ved La Vendée (fransk provins
syd for Bretagne ovs. anm.) og på øerne udfor Bretagnes kyst.
Intet træ modstår vinden bedre, det ved vi fra England. Tamarisk’en kan også med fordel anvendes til at binde sandet.

Vestervig
i y juli 1859.
Vi tager fra Thisted om eftermiddagen. Limfjorden er urolig
som et åbent hav; klinterne på Mors overfor er imponerende
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høje. Vor vej løber langs bredden; et mystisk land, gravhøj på
gravhøj og af og til glimtet af en sø med klitter som baggrund,
hvide kirker rejser sig her og der, som ville de ved deres nær
værelse ære de hedenske gravminder.
Vort seletøj går i stykker; den røde postfører tager hatten
af og siger: »Lend os a scizzors!« Han får saksen, og skaden
bliver hurtigt udbedret. I disse egne følges udtale og stave
måde ikke ad som i England; et gods nær vor vej, der på kortet
benævnes Todbøl, kaldes af bønderne Tjudorbøl, og endnu
mærkeligere, i landsbyen Snedsted bor der en gammel kone,
som med fryd udtaler navnet Anna Boleyn som Bulne Anna.
Vi ankommer til den lille by Vestervig, standser vognen ved
klosterkirken og går gennem en portal ind på hedelandets kirke
gård. Kirken, der blev opført i det 12. århundrede, var et anse
ligt bygningsværk i fordums dage, og tårnet brugtes som sø
mærke for indgående skibe. Den er indviet til Set. Thøger - en

Vestervig kirke før restaureringen.

helgen, der er ukendt under sydligere himmelstrøg - og opført
af granit. Granitsøjler og arkader understøtter sideskibene, alt
smukt hvidkalket. N år man kommer ind på kirkegården ses
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til højre en lang, smal gravsten hugget i granit. Læg vel mærke
til, at den er knækket på midten, og med lidt fantasi kan man
skelne aftrykket af en hestesko.
Inskriptionen Habet tumulus cum fratre sororem7) kan sta
dig læses af dem, der har forstand på det. På denne sten, der
er omtrent 12 fod lang og anbragt mellem to stenstøtter, er
der mejslet to kors. To hviler fredeligt her, deres navne er
kendt af alle i Danmark, gamle og unge, rige og fattige. En
hver har læst og mange grædt over den sørgelige historie om
Liden Kirsten og hendes elskede prins Buris, der, som sagnet
fortæller, med udstukne øjne i elleve år var lænket til kloster
muren, hvorfra han lige kunne nå hen til Liden Kirstens grav8).
I året 1610 blev graven åbnet efter ordre fra amtmanden,
og kisten viste sig at være todelt, hver del indeholdende et
skelet, et af en mand og et af en kvinde. Vi satte os ned ved
graven og læste folkevisen om Liden Kirsten højt på dansk.
Denne vise er blevet sunget på alle Nordens sprog, i Norge,
Sverige, Danmark, Island og på Færøerne og Orckney øerne,
og desuden dukker den op i Scotland i ændret udgave med
titlen Sweet Willie9).
Vi drog nu til vor kro, der allerede havde værelser parat til
os. Vestervig er den betydeligste landsby i Thy. »Hvad er det
for et hus?«, spørger vi, idet vi peger på et overfor. »Råd
huset«, svarer man; så kommer der tre skoler, et apotek og
borgmesterens hus for ikke at glemme provstens. Men hvor er
befolkningen henne? Spredt rundt omkring, her og der og alle
vegne, milevidt mellem klitterne.

Thyborøn
14’ juli 1859.
Vi har overværet en auktion i dag, ikke, som De måske tror,
over gammelt dansk porcelæn, heller ikke over indboet fra et
gammelt slot, hvor slægten er uddød, nej, intet af den slags.
Vi har været til auktionen over damperen »North Sea«, der
nu ligger på strandbredden, kun et stenkast fra fiskerlejet Thy
borøn. I selskab med baron Rosenkrantz, Vestervigs borgme
ster, den engelske konsul og en hel båd fuld af autoriteter gik
Historisk Arbog 8
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vi om bord i en sejlbåd i landsbyen Krik, ca. otte miles fra
vort bestemmelsessted. En dejlig brise bar os let over bølgerne,
og skumsprøjtet, der slog op imod vore ansigter, måtte kunne
berolige nerverne et helt år frem i tiden. Efterhånden bliver
det mere lavvandet, sandbunden kommer til syne - vi mærker
et bump, igen et bump, vi kommer fri, så et sidste bump og vi
sidder fast. Vi bliver undsat af en fladbundet båd, der stages
af sted indtil en halv mile fra kysten, hvor vi bliver mødt af
tre bønder med deres arbejdsvogne, der snart bringer os sik
kert ind på stranden. Masterne og skorstenen af det forliste
skib kommer til syne over klitrækken ligesom også masterne på
et norsk skib, der har lidt samme skæbne.
Vi tager ind på kroen og bliver modtaget af krokonen, mor
A belone-en pudsig gammel dame, lidt af en personlighed-som
genner vore damer ind i et værelse, for at de kan tørre deres gen
nemblødte klæder. Selv går jeg ud på pladsen foran med frakke
skøderne løftet op under armene. I modsætning til et ildsted
kan man altid være sikker på, at blæst kan tørre en, forudsat
der er nok af den, og den er der ingen mangel på i Jylland.
Jeg gjorde min spadseretur længere ved at gå ned til havet;
passerede først en klitrække, der var omhyggeligt tilplantet
med marehalm, gik så op over den næste og kom derefter ned
på stranden. Et lille telt var rejst nær vandet, og af hensyn til
auktionen var effekter fra skibet lagt i rad og række: ankre,
tovruller, sejl, sække med kul, rustent udseende jernkæder,
køkkentøj etc. Ting af større værdi var anbragt i landsbykroen
for senere at blive afhændet.
Selve »North Sea« lå på siden i sandet. H avet var uroligt,
og bølgerne slog ind over skibet; to nætter til med sådan et
vejr, og det vil splintres. Da det første gang strandede, var
ingeniøren fra assurancekompagniet tilsyneladende blevet rådet
til at sælge skibet på stedet. Forsikringssummen var imidlertid
for stor - £ 13000 - til, at selskabet uden videre ville opgive
en redningsaktion. Man regnede med, at vestenvinden ville
bringe højvande, så det igen kom flot. Vestenvinden kom, men
med bølgeslag så voldsomme, at skibet fyldtes med vand. Der
for blev foretagendet opgivet efter en udgift på næsten £ 2000.
En ting er sikkert, at intet fartøj, der en gang er strandet
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på denne, den mest farlige af alle kyster, nogensinde kan kom
me fri igen. Østenvinden blæser vandet bort fra kysten, me
dens vestenvinden bringer brodsøer med sig af en så voldsom
kraft, at intet kan modstå dem. Mange andre skibe ligger her
i samme forfatning, for slet ikke at tale om de vrag, der ligger
på kysten herfra og til Skagen. Længere sydpå ligger »Augu
ste«, en fransk båd, og længere borte hollænderen »Harborg«;
så kommer en svensk fregat »74«, og så fremdeles; et regiment
af master fra spøgelsesskibe, der ligger begravet i sandet ned
langs hele Jyllands vestkyst. I året 1811 forliste to store engel
ske krigsskibe på denne kyst, »Set. George« og »Defiance«.
Indtil for ikke så mange år siden ragede masterne endnu op
over havet. »Defiance« kan stadig lokaliseres ved ebbetid; dog
ikke skeletterne af admiralens hustru og tre døtre i kaptajnens
kahyt, som en ung dame sagde til mig for nogle dage siden.
Sidste år på denne tid lå ti skibe tæt ved siden af hinanden
forliste på revlerne med masterne stikkende op over vandet.
De er siden slået til vrag, men endnu afslører hver vigende
bølge sorte tømmerrester. Da jeg ikke havde i sinde at byde på
tingene, og jeg i bogstaveligste forstand var ved at blive blæst
i stumper og stykker, begav jeg mig til kroen, hvor auktionen
var ved at blive forberedt; en kro af et så utiltalende ydre, at
man ikke ville ønske, ens værste fjende skulle bo der.
Abelone - forøvrigt et gammelt jysk navn - er meget ivrig
efter, at vi skal spise. Hun er en løjerlig, rynket, gammel kone,
hvis hovedtøj er en slags turban lavet af et sjalsmønstret tør
klæde, fæstnet med en sort snoning af det samme stof; hendes
trøje er lukket med to store ravknapper - samme slags som
mænd har på deres frakker - i gammeldags sølvindfatninger.
Vi spørger hende, hvor hun har fået dem fra? Fået dem! De
tilhørte hendes bedstemoder og hendes bedstemoder igen. »De
er smukke«. »Smukke! ja, lige så smukke som Abelone selv«,
og hun 1er som en gammel heks. Da hun ser, at vi beundrer
knapperne, trækker hun frem fra det tørklæde, der dækker
hendes visne hals, en kæde af ravperler så store som dueæg;
mørkt rav, således som østerlændinge elsker det, af den fineste
sort, som hendes sønner havde samlet til hende, da de var
børn. Hun siger, at de er gode for øjnene; alle kvinderne bærer
8*
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dem, og det gør de ret i her i dette land, hvor sandflugt er så
almindelig. Hun havde endnu to sønner i live, begge lodser,
og da hun fortalte os, hvorledes hendes to yngste begge havde
mødt deres våde grav, forliste i en vinterstorm, fyldtes hen
des øjne med tårer, hun brast i en fortvivlet gråd og forlod
hurtigt værelset. Stakkels Abelone! hun er ikke alene om at
sørge, for frygteligt er tabet af menneskeliv på denne storm
fulde kyst.
En fiskers liv er angstfyldt, ikke så meget for ham selv, for
han er hjemme på havet. H an tænker kun lidt på faren; et
pludseligt vindstød, en kæntring, en kamp med bølgerne og
alt er forbi. Men for dem, der bliver hjemme, er angsten for
færdelig; hvilke søvnløse nætter, når vejret er stormfuldt,
hvilken ventetid. Håb, der opgives lidt efter lidt, og som alt
for ofte efterfølges af meddelelsen om død og af sorgen.
På Bretagnes kyst, der næsten er lige så farlig som den, vi
nu står på, ser man ofte efter en stormfuld nat hustruer og pårø
rende til dem, der kæmper med bølgerne, stå på de yderste
klipper; med ængstelige blikke prøver de at få et glimt af de
tilbagevendende skibe. N år fiskerflåden vender hjem efter
flere måneders fravær, kan man midt i det lykkelige gensyn
mellem søfolkene og deres koner og landsbybeboernes glade
velkomst se en ung kvinde stå omgivet af sine små børn; hun
græder bittert, støttet af venlige naboer, der er villige til at
glemme deres egen glæde og trøste hende i hendes sorg. Hun
har lige fået at vide, hvorledes faderen til hendes børn har
fundet sin grav, og hun er nu ene og forladt. Den påfølgende
helligdag stråler altrene med tændte vokslys, og der gives tak
kegaver for Guds nåde. Man kan smile, man kan rynke på
næsen, kalde det afgudsdyrkelse og papisme, men et offer fra
et taknemmeligt hjerte, selv om det skyldes overtro og vild
farelse, vil stige op til nådens trone, og H an vil ikke forsmå
hjertets udgydelser.
Der er en mærkbar forandring i beboernes udtale på denne
kyst; sproget ligner mere og mere vort eget. »Will’ee drink
a glass milk?« spurgte gamle Abelones datter os, da vi første
gang trådte ind i huset, og den gamle kvinde kaldte hende
»Mari« i stedet for Marie, som navnet udtales af danskerne.
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Senere svarer kusken på et spørgsmål. »Three« - ikke tre, men
et tydeligt th - »waggon come after os«. Et bredt sprog ligesom
bønderne taler hos os.
Auktionen var nu afsluttet, og vi forberedte os på at tage
af sted. NB! stentøj, service af plet m. m. solgtes for højere
priser, end de oprindeligt havde kostet på lageret i Sheffield,
hvor det var købt.

Agger Kanalen
Vejret var for stormfuldt til, at vi kunne sejle tilbage, der
for måtte et par vogne, lånt hos bønderne, køre os til færgen
på denne side af Aggerkanalen. Vi passerede vraget af det
strandede engelske skib »North Sea«, som snart vil forsvinde
i de tunge bølger, der nu hamrer imod dets sider. Vi kører
nogle miles hen over et fladt stykke land med flyvesand, der
ganske vist ikke når højere op end til midt på hestenes ben,
ellers ville det have været uudholdeligt. »Jeg husker«, sagde en
herre, der ledsagede os, »dengang denne sandslette, som vi nu
kører hen over, var en af de frugtbareste enge i Jylland«. Kana
len var på den tid lukket og hele kysten beskyttet mod Vester
havet af en række høje klitter. Postruten fra Agger til Lemvig
gik langs stranden"’"*).
Aggerbønderne lever hovedsagelig af fisk. Ligesom alle skan
dinaver elsker de pølser og saltmad. Festmåltidet ved et bryllup
består her af fire retter fisk, endda meget almindelige slags,
for man fortærer hundehaj og andre ækle fisk. Kød bryder
de sig ikke om, heller ikke om brød. De siger, det er en skam at
**) Marryats notat: Det var i februar 1825, at den voldsomste storm i
mands minde hærgede Jyllands vestkyst. Vesterhavet, der rasede med en
styrke uden sidestykke, brød ind over klitterne og udjævnede dem, idet
det bragte sand og ødelæggelse ind over det tilstødende landskab og skaf
fede sig adgang til Limfjorden ved at genåbne Aggerkanalen, der havde
været lukket i to århundreder. Det var dog først i 1834, at det første
skib kunne sejle igennem til det åbne hav. Fra det tidspunkt blev den
benyttet mere og mere, og i året 1856 passerede 1710 skibe kanalen for
ud- og indgående, og vanddybden var da otte fod. Som følge af de milde
vintre i 1858 og 1859 er åbningen ved at lukke til, og for øjeblikket er
der kun fire fod vand.
(Aggerkanalen tilsandede efter en stormflod i 1863, hvorved Thyborønkanalen dannedes, og forsvandt helt i 1877. ovs. anm.).
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formale og bage godt korn til brød, når det kan blive til bræn
devin.
Denne ligegyldighed overfor brødet er ikke i overensstem
melse med danskernes religion, for de siger, at brødet er så
værdifuldt, at man end ikke må lægge bibelen derpå. Og når
en bonde på Sjælland taber et stykke brød, tager han det hur
tigt op, kysser det og beder Gud om tilgivelse for at have
behandlet hans gode gave så skødesløst. Mangfoldige historier
fortælles af gamle folk for at advare børnene mod at bespotte
det hellige brød.
En ung pige, der tjente nær Flinterup på Sjælland, fik en dag
lov til at besøge sin gamle mor, og hendes madmoder gav
hende fem brød med. Pigen klædte sig i sin fineste stads, og da
hun kom til et sted, hvor vejen var næsten ufremkommelig på
grund af mudder, lagde hun brødene ned som trædesten for
ikke at tilsmudse sine sko og for at komme tørskoet over. Men
da hun satte sine fødder på brødet, sank de dybere og dybere,
indtil hun forsvandt fuldstændigt i sumpen og aldrig mere kom
til syne. Pigerne i landsbyen synger stadig en sang om den
slemme pige, der trådte på brød for at holde sine sko rene"’""*).
Vi sejlede over den store kanal i en lodsbåd, og kørte der
efter over den mindre, som nu fuldstændig er lukket for sejlads.
Vi fortsætter temmelig trætte vor rejse gennem den nydelige
landsby Agger ved Flade sø, kommer forbi den nye kirke den gamle10) er for længe siden begravet i sand. H vor kører
den mand dog langsomt!

Slutning
Det Schimmelmannske Palæ 16’ april 1860.
Min rejse er nu til ende, for i morgen skal vi forlade Køben
havn. Jeg har efter min bedste overbevisning nedskrevet, hvad
***) Marryats notat: H. C. Andersen bar gjort denne beretning til gen
stand for et af sine smukke eventyr. Den samme fornemmelse af brødets
hellighed synes at have forekommet på Bornholm. Det fortælles, at en
kvinde, der i året 1592 talte usandhed, da hun overfor en tiggerske er
klærede, at hun intet brød havde, blev straffet derfor ved at opdage, at
alt brødet, der stod i hendes ovn, var blevet til sten. Et af disse brød
blev opbevaret i lang tid på museum, og Czar Peter var så forbavset
herover, at han fik overladt et stykke.
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jeg har set, hvad jeg har besøgt og mine indtryk. Mine van
dringer gennem kongeriget Danmark har været af største inter
esse. Alligevel, læg mærke til det, anbefaler jeg ikke denne tur
til alle og enhver. Den tungsindige unge mand - »å moustache
naissante« (med begyndende overskæg) - der lige er færdig
med sin skole eller som skal på ferie efter en hård militær
tjeneste eller med udsigten til en præstegerning på landet, kan
udnytte sin tid på en meget bedre måde. Lad ham besøge
København i to dage, så fiske sig vej op gennem Norge, rejse
hurtigt ned gennem Sverige, svælge i champagne - mère Cliquot - i St. Petersborg, han vil ikke få den andre steder, købe
turkiser fra taterne i Moskva - de vil dog alle blive grønne en
uge efter - videre til Konstantinopel, sætte næsen indenfor i
et harem og blive beskudt, som han senere vil fortælle, og
videre, videre, undgå ophold undervejs, løbe hornene af sig,
rundhåndet - ikke letsindigt - og vende tilbage til sit eget land
og »gøre sin pligt i det embede, som det har behaget Gud at
tildele ham«.
Men for de lidt ældre, som har været alle vegne og alligevel
ikke oplevet noget, som afskyer at blive hvirvlet gennem de
pæne egne af Europa for fornøjelsens skyld af et lokomotiv,
som hader de tyske kurbade og deres ugudelighed, de, der
føler, at de ved og kan bedømme, hvad der er stort og smukt
i denne verden, kan tillade sig - uden at miste værdighed - at
glæde sig over noget, der måske ikke er førsterangs; som kunne
lide at køre gennem et land, at studere dets historie, dets skikke
og dets legender, de, der er tilfredse med at tage folk, som de
er, der vil foretrække en høflig og venlig behandling og rime
lige priser i stedet for smigrende underdanighed og udplynd
ring, til sådanne mennesker kan jeg med god samvittighed love
megen glæde, meget af interesse - særlig i forårstiden - på
deres rejser gennem det ældgamle Jylland og de frugtbare havomkransede øer i det danske arkipelag.
NOTER
1) Marryat så den tidligere Set. Klemens kirke fra den senere middel
alder, der på grund af brøstfældighed blev lukket i 1884, nedrevet
1889-90, hvorefter den nuværende kirke blev opført i 1890-91.
2) Sort flint.

119

3) Herregården Oksholm på Øland (Limfjorden).
4) Den såkaldte bispegrav, der er dannet af tre forskellige gravminder,
består af to parallelt liggende prismedannede kampesten. På den enes
skråflader er der udhugget en helgen og en bisp i fuldt ornat. Grav
stenen er dog fra tiden omkring 1200, men må senere være knyttet
til sagnet om de skibbrudne.
J. P. Trap. Danmark IV udg., bd. V, side 370 og Nationalmuseets
»Danmarks Kirker«, Tisted Amt.
5) I Fabricius Danmarkshistorie IV udg. (1914) bd. I, side 208 kan man
læse: Sjørring Borg må være blevet ødelagt samtidig med, at Aggersborg blev stormet og udplyndret i lighed med næsten alle andre
kongsgårdc på egnen (sommeren 1086 efter det mislykkede ledingstog
mod England i efteråret 1085), men ifølge V. la Cour og H. Stiesdal:
Danske Voldsteder, Tisted Amt, viste Nationalmuseets undersøgelser
1945-1946, at der ikke kan have stået nogen stenbygning på midter
højen, højst et trætårn; der blev ikke gjort noget fund, der kunne
oplyse, hvornår eller hvordan et eventuelt forsvarsværk forsvandt.
Der var ikke spor af kamp eller brand.
6) Der hentydes sikkert til holmen Færgeborg (rettere Færgegårdsborg).
Tidligere troede man, at der havde stået en borg på holmen, men
Nationalmuseets undersøgelser har vist, at der er tale om et tilflugts
sted fra oldtiden.
(V. la Cour og H. Stiesdal: Danske Voldsteder, Tisted Amt).
7) Graven rummer en broder med en søster.
8) På dette sted i M arryat’s beretning følger en længere omtale af sagnet
om Liden Kirsten. I fortællende form bringer han en næsten ordret
oversættelse af den danske folkevise Kong Valdemar og hans søster.
(Danmarks gamle Folkeviser ved Svend Grundtvig 1856, III del,
side 97).
Oversætterne har ikke medtaget denne lange passage for ikke at
trætte læserne.
9) Denne skotske folkevise er oversat af Svend Grundtvig og indgår i
hans samling: Engelske og Skotske Folkeviser, udgivet 1843 med
titlen Viljam og Anna.
10) I 1831 blev den gamle kirke, der lå ved stranden udenfor Vest-Agger
by, erklæret for ubrugelig, da den næsten var undermineret af havet.
I 1864 blev den brudt ned og inventaret flyttedes til den nuværende
kirke, der opførtes 1838 øst for Øst-Agger.
(J. P. Trap. Danmark. IV udg., bd. V, side 417).
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Møllerne på Mors før 1862
AF KRISTIAN VESTERGAARD

Ingen har anet du var smuk,
før nu du har draget dit sidste suk!
Disse ord fandt jeg i »Brugsen«s kalender under et billede af
en gi. vandmølle, der er så heldig at bygningerne er bevaret,
og der er vilje til, at den skal bevares. Hvis de ikke arbejder,
bliver der let museumsstøv. Ved mine rejser på Mors har jeg
kun fundet liv i Markmølle, der er bevaret som dambrug, flere
af møllestederne kan ses og anes, jeg har også været ude for
at ingen anede, der havde været en mølle, og den er da med i
folketællingen 1787, et bevis på at tidens hjul maler, måske
langsomt, men sikkert.
Derfor har jeg fulgt Svend Andersen, Outrup, og Knud
Pranges opfordringer om at samle lidt om Morsøs møller, da
jeg blev færdig med møllerne i det gi. Viborg Amt, for der
var jeg stødt på stoffet i Rigsarkivet. Da så Statens humani
stiske Forskningsråd stillede et beløb til min rådighed til kørsel
og ophold på Mors og i København, så kan jeg lave opgaven
uden at bruge andet af mit eget end tiden, da jeg får førtids
pension, er den ikke så kostbar og det har været en fornøjelse
for mig at lave arbejdet. Det er hverken fejlfrit eller fuldstæn
digt, nærmest en rammeplan, som jeg håber de enkelte læsere
kan udfylde efter kendskab og interesse. N år en mølle betaler
afgift med byg, er det gi. Skarpenberg gods (Niels Bugges arvin
ger), og krigene viser sig med afslag i møllernes afgifter, og så
har der været mangel på vandkraft, da vejrmøllerne allerede
er på Mors 1568-Indberetninger og giver store beløb i Indfæstning (Indskud). Angående mølletyper, se mit hefte: »Kværn
sten og mølletyper« fra 1975. Ved gennemgangen fandt jeg
kun Østermølle, der har haft 2 kværne og møllehjul og den
højeste afgift: 40 tdr. mel årligt. Møllestenenes diameter og
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1. Lødderup Østermølle. 2. Lødderup Vestermølle. 3. Markmølle. (4. Tæbring mølle, øde før 1664). 5. Votborg mølle. 6. Damsgård mølle. 7. Houmølle. 8. Rakkeby Nørrcmølle. 9. Rakkeby Søndermølle. (10. Vester
Stampemølle). 11. Ø rndrup Strandmølle. 12. Glomstrup Mølle. 13. Ejstrup
mølle. 14. Hvidbjerg Søndermølle. (15. Sindbjerg mølle, øde før 1664).
16. Vejerslev Nørremølle. (17. Vejerslev Søndermølle, øde 1683). 18. Lilleris
mølle. 19. Årbæk mølle. 20. Mydum mølle. 21. Dueholm mølle. 22. Sø
mølle. 23. Skarum mølle. 24. Pis mølle. 25. Dragstrup mølle. Desuden:
26. Ullerup mølle. 27. Nandrup mølle. 28. Lund mølle (ved fajance
fabrikken). 29. Blistrup mølle. De fire sidste herregårdsmøller er ikke
omtalt i artiklen.
Møllernes plads er angivet efter Videnskabernes Selskabs kort 1795.
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Oversigt
Ældste afgifter

Sogn

Matriklernes mølleskyld

Møllens navn

Ar

Afg. før 1627

Før 1664

1. Lødderup
2.
3.
4. Tæbring
5.
6. O utrup
7.
8. Rakkeby
9.
10.
11. Karby
12. Hvidbjerg
13.
14.
15. Redsted
16. Vejerslev
17.
18. Ljørslev
19. Ørding
20. Assels

Østermølle
Vestermølle
Markmølle
Tæbring mølle
Votborg
Damsgaard
Houmølle
N r. vandmølle
Sdr. vandmølle
Vester Stampemølle
Strandmøllen
Glomstrup Vejrmølle
Ejstrup
Sdr. mølle
Sindbjerg
Nr. mølle
Sdr. mølle
Lilleris
Aarbæk
Mydum

1614
1614
1614
1613

40 td. mel
16 td. byg
20 td. mel
øde

40 td. mel
16 td.byg
20 td. mel
24 td.byg
8 td.byg

NØRRE HERRED
21. Nykøbing
22. Scjerslev
23. Alsted
24. 0 . Jølby
25. Dragstrup

Klostermølle
Søe Vejrmølle
Skarum
Liid el. Pis mølle
Dragstrup

1614

9 td. mel

1640
1624

2 pd. byg
10 td. byg

1638
1 1 td.byg
13 td.byg

1614
1624
1420

13 td. byg
12 td. byg
13 pd. mel

1664

1688

1844

20810-

5-2-2-0
3-5-3-0
5-6-3-0

5-2-2-0
3-5-3-O
3-6-3-0

105Stampemølle
5-46-4-0-0

5-2-2-0
2-1-0-0

2-1-0-0

2-1-0-0
3-1-2-0

2-1-0-0
3-1-0-

under H.

0-4—1-0
0-4-1-0
0-2-1-0

0-4-1-0

2-1-0-0

2-1-0-0

10 td. byg
8 td. byg
20 td. byg

4-4
10414-

2-1-0-0
1-0-2-0
2-5-1-0

2-1-G-O

8 td. byg
24 td.byg

9 td. mel
12 td. mel
12 td. mel

14-4
54-20
5-

2-1-0-0
1-0-2-0
2-4-0-0
0
2-1-0-0

2-1-0-0
1-0-2-0
2-4-G-O

10 td.byg

2-5-1-0

2-1-0-0

afgifter er de bedste mål at bedømme møllernes kapacitet efter,
for dengang var folk også beskedne, når de opgjorde deres
selvangivelse! I de fleste møller er stenene malt fra »øjet«
d. v. s. det hul, der er midt i stenen, som kornet løber igennem.
Den er 4-6 tommer, så radius er det opgivne mål + halvdelen
af øjets diameter.
Det er mit ønske, at læserne må have samme glæde ved at
læse artiklen, som jeg har haft ved at samle materialet.
1. Østermølle i Lødderup sogn.
1599 Præstindb.: 2 møller med ringe sæd.
1610 H ald Len x-skat. F. Thorkild Jensen, øde.
1613 H ald Len regnsk: Indlagt et par grove skånske møllesten
21V2 daler. N yt yderhjul til hans vestre kværn og en ny
aksel med 2 nye tapper, 2 ringe i enderne. N ok en trille
til den øster kværn, 10 slette daler.
1614 H ald Len Jb: F. Thorkild Jensen, 40 td. mel.
1630 H ald Len Jb: F. Thorkild Jensen, 20 td. mel, V2 afgift
efter krigen.
1640 H ald Len Jb: F. Niels Christensen, 20 td. mel, V2 afgift
1638 O. Worms indber. Øster-Vestermølle, vandet løber til
Enstedmølle, kaldet Markmølle og samme vand løber til
Clostermølle.
1646 Kb: Niels Christensen, H . Appelone Pedersdatter.
1630 Tingvidne: At da fjenden kom i landet, vestre kværnsten
i Østermølle på 17 greb og et par kværnsten i østre
kværn på 12 greb, 21V2 daler.
1649 Dueholm Len regnskab: 2 møllesten til Østerlødderupmølle. (Der købes ialt 5 møllesten for 147 daler og 2
mark).
1657 Kb: Niels Christensen i Østermølle jordet.
1658 Kb: Michel Povelsen trol med enken Appelone Peders
datter.
1662 Kb: Michel Povelsen, Østermølle, jordet d. 8/7.
1664 Ma: F. Jens Christensen, gi. sk. 40 td. mel, ny 20 td. hk.
1680 7/3 døbt, Jens Christensen, barn Stephan af Østermølle.
1683 Markb: 1 kværn O-faldsvand, sten 3/4 al fra øjet, F. Niels
Andersen.
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1688 Ma: 20 hk. ny Ms. 5 -2-2-0, dyrket jord, 5,4 td. land.
1693 G. Ryt. 2-2: F. Jens Christensen (krongods til hærens
underhold).
1699 Amtsregnskab x-skat: F. Jens Christensen, H . Ane Step
hansdatter.
1709 Kb: jordet Jens Christensen i Østermølle, 76 år gi.
1723 Kb: Stephan Jensen af Østermølle.
1728 Kb: Stephan Jensen, mor Ane Stephansdatter, jordet 89
år gammel.
1751 Kb: Stephan Jensen, jordet d. 13/8, 71 år gammel.
1753 Kb: Stephans Jensens enke Mette Nielsdatter, jordet, 62
år gammel.
1754 Kb: 25/4 viet Niels Stephansen Østermøller og Kirsten
Christensdatter ved Sallingsund.
1759 Kb: jordet Niels Stephansen Østermøller, 54 år. Enke
Kirsten Christensdatter.
1778 G. 112-2. Eftersom Stephan Jensen og søn er døde, over
lades fæste til Anders Jensen Smed, Lødderup.
1778 Kb: Viet Poul Christensen til Inger Lauritsdatter den
3/7.
1787 Folkt. Poul Christensen, 50 år, til Inger Lauritsdatter,
53 år, 2. ægteskab.
1801 Folkt. Poul Christensen, 65 år, H. Johanne Christens
datter, 39 år.
1807 Kb: Jordet Poul Christensen, 71 år gammel.
1844 Ma: Ej. Christen Christensen. Ms: 5-2-2-0.
1850 B. 513-30 Christen Christensen, ialt 900 rdl.
2. Vestermølle, Lødderup sogn.
1568 Præsteindb: 1 mølle til Iver Kaas. H ald Len. Skarpenbergs gods.
1614 F. Jens Christensen, 16 td. byg.
1627 Tingsvidne, at 2 nye møllesten 16 greb brede gjordes for
nøden.
1630 F. Christen Jensen, V2 afgift, 8 td. byg.
1631 Niels Christensen, 15 daler i indfæstning for møllen, som
hans far Christen Jensen oplod ham.
1634 en møllesten indlagt, 1630 en møllesten indlagt.
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1640 F. Jørgen Christensen.
1652 Kb: 18/5 jordet Jørgen Møller i Vestermølle.
1652 Kb: Viet Peder Pedersen og Dorete Andersdatter i Vester
mølle.
1664 Ma: F. Peder Pedersen, gi. sk. 16 td., ny 8 td. hk.
1683 Markb: 1 kværn med o-faldsvand, sten 7/s alen fra øjet.
1688 Ma: F. Anders Svendsen, gi. sk. 16 td. byg, Ms: 3-5-3-O.
1688 Kb: Jordet F. Anders Svendsen, 53 år gammel.
1701 Kb: Trol. Christen Jensen og Else Andersdatter af Vester
mølle.
1720 G. 112-3. F. brev til Anders Steffensen fra Votborg mølle
på Vester mølle, som Christen Jensen oplod ham, temme
lig forfalden.
1740 G. 112-3. Anders Steffensen får Markmølle i fæste, og
Henrik Christensen, barnefødt i Markmølle, får Vester
mølle.
1739 G. 112-16. Skf. e. Sidsel Christensdatter. Enkemand An
ders Steffensen.
1752 G. 112-3, s. 103: Fæstet udvidet 29/4 1761 til Christen
Christensen.
1754 Christen Bold og Ane Marie Sejersdatters barn døbt Chri
sten.
1771 Kb. Døbt Christen Christensen (Bold), selvjer søn.
1777 B. 1—A—135: Skf. efter Christen Christensen (Bold) og
IT. Ane Marie Sejersdatter.
1784 Kb: jordet Povl Sørensen i Vestermølle, 60 år gammel.
1787 Folkt: Christen Christensen, 62 år, selvejer, 2. ægteskab
H. Anna Josephdatter, 47 år gammel, en søn Joseph,
5 år gammel.
1788 Bil. 69: Fortegnelse Vestermølle 3-5-3-0.
1801 Folket: Villads Christensen, 29 år. Else Nielsdatter, 32 år.
1802 B. 513-14: Ej. Villads Christensen, hus og mølle, 500 rdl.
1807 Kb: 11/11 fødte Villads Møllers H. Else Marie Niels
datter. Tvillinger.
1850 B. 513-30: Anders Michelsen, nu Villads Andersen, stue
hus 250 rdl. 1 hus i sønden med mølleværk 600 rdl., ialt
1800 rdl.
1844 Ma. Anders Mikkelsen, H k. 3 -5-3-0, Ma. nr. 18.
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3. Markmølle, Lødderup sogn.
1410 11/11 tingsvidne, at Inge Thorkildsdatter, Mikkel Peder
sens enke for deres sjælemesse skænker Dueholm kloster
meddelste mølle i Lødderup.
1568 Præsteindb: En mølle til Dueholm.
1614 H ald Lens Jb: Michel Thamesen, 20 td. mel.
1630 H ald Lens Jb: F. Boulte Christensdatter, V2 afgift, 10
td. mel.
1640 H ald Lens Jb: F. Christen Christensen, 3/4 afgift, 15 td.mel.
1653 Kb: Christen Markmøllers søn døbt Christen, (H. Margret).
1664 Ma: Christen Christensen, 20 td. mel, ny 12 td. H k. af
eng 4 pund smør.
1673 Kb: Niels Christensens 2 børn døbt, Christen, båret af
mandens mor i Markmølle, og Kirsten, båret af kvin
dens mor i Søe Mølle.
1681 Kb: jordet Anders Ibsens i Markmølle H. Inger Chri
stensdatter.
1683 Markb: F. Peder Nielsen, Ej. Dueholm, 1 kværn, under
fald, sten 7/s alen fra øjet.
1688 Ma: F. Niels Andersen og Anders Ibsøn, gi. sk. 12-2, ny
5-6-3-0.
1704 Amts X-skat: Niels Andersen H . Ane Christensdatter.
1707 Kb: 16/10 jordet sal. Niels Andersens H. Ane Christens
datter, 84 år gammel, boede tilforn i Markmølle.
1707 Kb: 20/10 jordet Christen Madsens H. Maren Nielsdatter, 55 år gammel.
1708 Kb: 5/1 trol. Christen Madsen til Ane Lisbeth Carstensdatter, f. Sallingsund.
1733 Godsarkiv: fæstet til Henrik Christensen, barnefødt i
møllen, får fæstet efter Christen Madsens enke.
1740 Godsarkiv: Anders Stephansen får møllen i fæste, og H en
rik Christensen får Vestermølle, se Vestermølle.
1740 Kb: trol. Anders Stephansen til Zidsel Pedersdatter sam
me sted.
1743 Kb: 17/1 Anders Stephansen jordet, 42 år gammel.
1743 Kb: 4/6 trol. Peder Svenningsen af Erslev til enken Zid
sel Pedersdatter.
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1747 Kb: 6/12 jordet Peder Svenningsen H. Zidsel Pedersdatter, 34 år, og deres barn.
1748 Kb: 5/4 trol. Peder Svenningsen til Anna Larsdatter af
Fredsø.
1774 G. 109-1: 30/4 fæstet til Anders Pedersen, født samme
sted, som hans far Peder Svenningsen havde i fæste.
1775 Kb: 10/2 trol. Anders Markmøller til Maren Persdatter
Bonde, Fårup.
1781 G. 109-: Skf. 10/5 efter Peder Svenningsen, H . Anna
Larsdatter.
1788 Kb: 2/11 jordet Peder Svenningsen, 70 år gammel.
1787 Folkt: Anders Pedersen, 40 år, H. Maren Christensdatter,
35 år.
1801 Folkt: Anders Pedersen, 53 år, H . Maren Christensdat
ter, 50 år.
1820 Eneste fæsteledige gods: Markmølle.
1844 Ma: F. Jens Sørensen, Ms. 5 -6-3-0, Ma. nr. ingen, Ej.
Dueholm.
1850 Brandt: Ej. Dueholm, stuehus 1000 rdl., ialt 1600 rdl.
4. Tæbring Mølle, kaldet Vestermølle i Tæbring by.
1568 Præsteindb.: En mølle med et gadehus, tilhørende fru
Abbels.
1613 Christen Jensen beboer, øde.
1618 Mads Møller beboer, øde, kaldet Tæbring Vester Mølle.
1639 Dueholm Lensregnsk: Jens Christensen, født i Tæbring
mølle, giver 10 rdl. i indfæstning af et boel i Sundby.
1664 Ma: Udi langsommelig tid været øde, så den for skyld ej
kan agtes.
Det er møllen sidste livstegn, den har haft bækken fra
Votborg mølle, så de er ikke vandmangel, der har gjort
den øde, der falder mange møller omkr. 1600, resten får
overfald, der giver dobbelt kraft af samme vandmæng
de Det er sikkert også sket her.
5. Votborg Mølle, Tæbring sogn.
1568 Præsteindb.: En mølle.
1610 H ald Lens regnsk. x-skat: F. Søren Tordsen.
1618 H ald Lens regnsk. x-skat: F. Christen Andersen.
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1623 H ald Lens regnsk. x-skat: F. Per Christensen, forarmet,
fri for skat.
1638 O. Worms Indb: Votborg Mølle.
1664 Ma: F. Anders Nielsen, gi. sk. 24 td. byg, nu 10 td. hk.
1669 Hvidbjerg Kb: Fadder: Jacob møller i Votborg.
1677 Dragstrup Kb: 14/10 viet Mikkel Jacobsen i Votborg
Mølle til Anna Jensdatter.
1683 Markb: F. Niels Clausen, 1 kværn, overfaldsvand, sten
2V4 alen.
1688 B. 1. A-106. Dueholm: Skf. F. Michel Jacobsen, afgift
20 td. byg.
1699 Amts. x-skat: Steffen Nielsen, ugift, 2 rdl. Udi møllen
den forrige møllers hustru, ogevr 80 år og tigger sit brød.
1704 Amts. x-skat: Steffen Nielsen, gift og 3 børn.
1720 Anders Steffensen fra Votborg Mølle får Vester Mølle
i Lødderup i fæste, som Christen Jensen har opladt ham.
1787 Folkt: Anders Jepsen, 60 år, 1 ægt. H . Karen Nielsdatter, 46 år, 3 ægt.
1801 Folkt: Christen Lauritsen, 37 år, H. Inger Laursdatter,
39 år gammel, og husbonds mor Karen Nielsdatter, 62 år.
(H ar overlevet 3 ægteskaber!!).
1811 B. 513-14. X Votborg. F. Christen Lauritsen. Ej. Jens
Vandborg. Stuehus og mølleværk 900 rdl.
1844 Ma: Christen Laursen Ms. 5 -2-2-0, Ma. nr. 18.
6. Damsgaards Mølle eller Nedre Mølle, Outrup sogn.
1568 Præsteindb: 3 møller, Frans Dyres arvegods.
1638 O. Worms indb: Overmølle (øde), meldmølle, nedre møl
le. På Damsgårds mark, nede ved fjorden, en mølle ved
gården Smedegård.
1664 Ma: Damsgård, en vandmølle udi gårdens mark, under
gårdens takst.
1683 Ma: Markb: En liden vandmølle, vest for gården. F. An
ders Christensen. Stenbredde fra øjet 15/16 alen, drives
ved overfaldsvand. Ej. Preben Gyldenstjerne.
1688 Ma: Ej. Damsgård, Ms. 2 -1-.
1780 G. 108-2: 7/4 Anders Christensens F.-brev på Damsgård
eller Nedre Mølle.
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1787 Folkt: Anders Christensen, 40 år, H . Zidsel Jensdatter,
37 år, bonde og møller.
1789 G. 108-2: Skf. e. Christen Andersen, enke Dorte Pedersdatter, 5 myndige børn, sønnen Anders Christensen har
fæstet.
1801 Folket: Anders Christensen, 55 år, H . Zidsel Jensdatter,
51 år.
1807 G. 108-2: F.-brev til Svenning Nielsen fra Frøslev på
møllen, som Anders Christensen frivilligt har opgivet.
1808 Vejerslev Kb: 3/5 viet Christen Christensen Øer af Dams
gårds Mølle til Maren Pedersdatter Bjerregård af Vils.
1811 B. 513-14: 24/6 ejes og beboes af Christen Øer, stuehus
med maleværk i vestre ende: 3000 rdl.
1844 Ma: Niels C. Christensen: Hk. 2 -1 -. Ma. nr. 2.
1849 B. 513-31: nu Jens Pedersen, 1900 rdl.
7. Houmølle, O utrup sogn.
1638 O. Worms Indb. På Damsgårds mark en mølle ved Sme
degård.
1719 G. 108-2: Feldbereder Søren Pedersen, E. Karen Jens
datter, s. 4b.
1738 G. 108-2: Feldbereder Søren Jensen, Houmølle/Stampemølle. 2. H. Anna Sørensdatter, søn af 1. ægteskab Mi
chel Sørensen, skrædder i Skive. Anna Sørensdatter bliver
gift med Johan Jensen Aboe, født i Skive.
1751 18/1 Skf. efter Anna Sørensdatter, 76 år gi., enkemand
Johan Aboe, feldbereder.
1780 17/3 Skf. Johan Jensen Aboe, E. Anna Pedersdatter og
7 børn.
1781 10/1 Peder Johansens F.-brev.
1783 20/8 Skf. e. Kirsten Thøgersdatter. E. mand Peder Jo
hansen.
1796 28/9 Skf. e. Peder Johansen, enke Inger Marie Lauritsdatter.
1796 Skf. e. Inger Marie Lauritsdatter, 4 børn.
1811 23/6 Hou Stampemølle, ejer og beboer Niels Madsen,
1 hus østen for, 5 fag, 8 alen bred, indrettet til Stampe
mølle, stråtag, klinede vægge, 300 rdl.
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1849 B. 513-31: Hou Stampemølle, E. Johan Andersen, Stampemøllen syd for gården, 600 rdl.
8. Nørmølle, Rakkeby sogn.
1568 Præsteindb: En mølle, Iffuer Kaaes tilhørende.
1614 H ald Len x-skat: F. Poul Jensen.
1654 Dueholm Len: Fr. 3. brev til Christen Simonsen i Rakke
by Mølle, hvis møllehusværk er nedbrændt ved en skade
lig ildebrand, får et års frihed for afgifter og skal selv
betale opbygningen af møllen.
1655 16/2 fæster Jacob Christensen fra Thy en mølle i Rakke
by, som Christen Simonsen oplod ham. Indfæstning 6 rdl.
1664 Ma: Nørmølle. F. Niels Simonsen: 11 td. byg, V2 td.
smør, 1 svin, 4 snese ål, 6 td. havre.
1683 Markb: F. Niels Lauritsens enke, overfaldsvand med 1
kværn, stenbredde 3A alen fra øjet, gi. sk. 5V2 td. hk.,
ny 2 -1 -, dyrket jord, 6 td. land.
Er nogenlunde ved magt, med dæmningen ingen sønderlig besværing.
1690 Redsted Kb: trol. Hans Nielsen og Mette Nielsdatter,
han af Rakkeby Mølle.
1699 Amtsregnsk. x-skat: Hans Nielsen, 4 rdl. af Rakkeby
Mølle, nør.
1734 Højris gods: 5/1 Niels Nielsen, født i Rakkeby, får op
ladt V2 fæste af sin far, Niels Jensen, som 20/10 1735
overlader sønnen sidste del af fæstet.
1788 B. 11-69, hk.-fortegnelse: Christen Nielsen 2 -1-.
1811 i Schades beskrivelse anført som en kornmølle.
1812 B. 513-14: Ejes og beboes af enken Maren Jensdatter.
1844 Ma: nr. 10. E. Jens Christensen, Ms. 2 -1-0-0.
1856 B. 513-31: Stuehus med mølle, 3000 rdl.
9. Rakkeby Søndermølle, undertiden opført i Hvidbjerg sogn.
1568 Præsteindb: Ej. Lunde, Skarpenberg gods.
1604 stedt Thames Møller Rakkeby Mølle, som Jens Møller
sidst iboede, 4 rdl. i ndfæstning. (Lundeg. Lens regnsk.).
1614 Hald Lens x-skat, F. Anders Lauritsen, 13 td. byg.
1620 Dueholm Lens regnsk. Indlagt et par møllesten.
9*
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1630 Dueholm Lens regnsk. F. Laurits Lauritsen, V2 afgift,
6V2 td. byg.
1646 Lund Lens Jb: F. Laust Christensen.
1651 Lund Lens regnsk. Kostet 20 rdl. på møllen, deraf 7-2
for en møllesten.
1655 Dragstrup Kb: 1/1 viet Niels Andersen i Rakkeby Mølle
til Ane Christensdatter fra V. Jølby.
1664 Ma: F. Jacob Mikkelsen, gi. sk. 13 td. byg, 6V2 thk.
1668 Hvidbjerg Kb: 19/7 viet Anders Mikkelsen i Rakkeby
Mølle til Maren Jacobsdatter. H un døde 1669, 21 år gi.,
antagelig mølledatter?
1671 Kb: døbt Anders Møller og Margrethe Efversdatter
barn Maren.
1688 Ma: F. Anders Jespersen, E. Karen Lykke, Vejerslevgård.
1734 Kb: s. 277: jordet Christen Jensen, 103 år gi.
1734 Kb: trol. Jens Christensen til Zidsel Nielsdatter af møl
len.
1788 B. 11-69, hk.-fortegnelse: Jens Sørensen MS: 3—1—3—1.
Ej. Ørndrup.
1811 B. 513-14: Ejer og beboer Anders Larsen, stuehus i søn
der, 18 fag, deraf 4 til møllen, 1000 rdl.
1849 B. 513-31: Niels Gade, stuehus med mølle, 1100 rdl.
10. Rakkeby vester Mølle.
Johan Andersen fra Houmølle laver en stampemølle ved
samme vandløb som trækker Nørmølle.
1801 Folkt: Anders Johansen, 32 år, H . Ane Andersdatter,
33 år.
11. Ørndrup, strandmølle, Karby sogn.
1638 O. Worms Indb: Strandmøllen og 1 Enstedgård.
1664 Ma: Borbjerg spangen og strandmøllen.
1688 Markb: En liden vandmølle, næsten forfalden, 1 kværn
med underfaldsvand fra Rakkeby kær, sten 7/s alen bred
fra øjet. H elt slet på bygning og sten, maler kun for går
den (!?). Ved gården en sluse, hvor fisken har sin opgang
af fjorden, mølledammen er begroet med tang og fleg og
i stor tørke næsten tør.
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1688 Ma: Hovedgård af vandmøllen 0 -4-1-0.
1688 Kb: 9/9 døbt Mads Pofvelsen, Strandmøllen, og Johanne
Ifferstdatters barn.
1844 Ma: nr. 1. Ej. A. Poulsen, MS. 0 -4-1-0.
12. Gioms trup Vejrmølle, Hvidbjerg sogn.
1669 Kb: jordet Christen Christen af Vejrmøllen.
1671 Kb: jordet 7/3 Anders Vejrmøller og H. Maren Christensdatters barn.
1688 Ma: En liden vejrmølle, F. Anders Jørgensen, sten: 3A
alen fra øjet.
1758 B. 24-699, s. 68: Glomstrup øde vejrmølle, MS. 0 -4-1-0.
1761 Thomas Nielsen af Vejrmøllen.
1788 B. 11-69, hk.-fortegnelse: Peder Larsen, MS. 0-4-1-0.
1811 Schades beskrivelse: Glomstrup Vejrmølle.
1844 Ma: Glomstrup gods. MS. 0 -4-1-0.
1857 Trap I: Glomstrup Vejrmølle.
13. Ejstrupgårdsmølle.
1683 Markb.: Norden Ejstrupgård, en liden overfalds vand
mølle med 1 kværn, sten bredde 3/4 alen fra øjet, som
bonden selv bruger, er ellers ilde ved magt, møllen foi
målingen ansat: 0-2 -0 -0 , under Ejstrupgård, der er an
sat til 14-1-2-0 td. hk. Ej. Dueholm, F. Anders Jørgen
sen. Var en gi. selvejergård, derfor kunne de holde mølle
uden at have en mil til mølle, bare de betalte afgift af
møllen.
14. Hvidbjerg Søndermølle, Hvidbjerg sogn.
H ald Lens ekstra skatter:
1626 Las Møller, 1634 Las Møller.
1638 O. Worms Indb.: En enstedsmølle, øde.
1699 Amtsregnsk. x-skat: Hans Nielsen og H. 4 rdl.
1704 Amtsregnsk. x-skat: Niels Jensen, ugift.
1734 Kb: 18/11 trol. Jens Christensen og Zidsel Nielsdatter
af Sønder Mølle.
1787 Folkt: Anders Nielsen, 46 år, H. Else Jensdatter, 51 år,
har mølle i fæste.
1801 Folkt: Jens Andersen, 45 år, H. Karen Nielsdatter, 29 år.
1811 Schades beskrev.: Sdr. Vandmølle.
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1844 Ma: Niels Christensen Gade, MS. 3-1-2-0.
1857 Trap I: Sdr. Vandmølle.
75. Sindbjerg Mølle, Redsted sogn.
1503 Æ da: En dom, at en selvejer må afbryde en mølle og
dæmning på Redsted mark.
1615 Z. 1-2. H ald Len Ib. F. Peder Christensen, 12 td. byg,
1624 H ald Len, x-skat: Sindbjerg Mølle, forarmet, F. Peder
Christensen, 12 td. byg.
1630 H ald Len, x-skat: Sindbjerg Mølle, uden avl, øde.
1634 H ald Len, x-skat: Sindbjerg Mølle, F. Svenning Møl
ler, uden avl.
1635 H ald Len, x-skat: Tingsvidne, at Sindbjerg Mølle er
øde på hus, kværnværk og kværne.
16. Nørmølle, Vejerslev sogn.
1420 20/6 Dueholm Dipi.: H r. Niels Krabbe tilskøder Due
holm Kloster Nørmølle for at holde messe for ham hver
dag undtagen søndag. Skyld: 13 pund mel = 26 td.
1610 afkortes af møllen 9 td. byg, da den har været slet øde.
1614 H ald Len Jb: Fæster: Jens Sørensen, Skarpenberg gods.
1630 H ald Len Jb: Fæster: Christen Jensen (en søn?).
1631 Dueholm Len: Christen Jensen oplod møllen til Christen
Jensen af Lødderup Mølle. Indfæstning: 6V2 rdl.
1638 O. Worms Indb.: Nørmølle, norden for Vejerslevgård.
1640 Kr. Sk.: til Anna Sehested, Nørmølle, F. Jørgen Chri
stensen, Sk. 9 td. byg.
1664 Ma. Skyld: 9 td. byg, ny 4V2 td. hk. i MS.
1683 Markb: F. Anders Jespersen, gl. Sk. 4V2 MS. 1 kværn,
overfaldsvand, der kommer fra et kær, kaldet Viborggårds, stenbredde fra øjet 3/4 alen.
1688 Ma: F. Anders Jespersen, ny MS. 2-1-0-0.
1748 Kb: 24/5 jordet Christen Møller, 70 år.
1750 Kb: 12/7 viet Peder Sørensen, møller, til Johanne Christensdatter.
1769 Kb: 27/8 jordet Peder Møllers hustru, Johanne Christensdatter.
1769 Kb: 9/11 viet Peder Sørensen Møller og Kirsten Pedersdatter.
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1787 folket. Peder Sørensen, møller, 64 år, Kirsten Pedersdatter, 42 år.
1788 B 11-69: Peder Sørensen, MS. 2 -1-0-0.
1801 Folkt: Peder Sørensen 78 år „H. Kirsten Pedersdatter,
56 år.
1811 Schades beskrivelse: Vandmølle i Vejerslev.
1812 Brandf. B. 513: Ej. Søren Møller, mølleværket 900 rdl.
1844 Ma: Jens Jeppesen, MS. 2 -1 -0 -0 . Vejerslev Mølle.
17. Søndermølle, Vejerslev sogn.
1624 H ald Lens x-skat: Christen Jensen i Søndermølle.
1636 H ald Lens x-skat: Christen Christensen af Sønder Mølle
i Vejerslev og den nordligste mølle samme sted, som Chri
sten Svanholm oplod samme.
1664 Ma: GI. skyld 20 td. mel, ny 10 td. hk. i MS.
1683 Markb: Denne skvatmølle har været øde i 11 år, i gi.
Ma. ansat til 10 td. hk. Ingen bygninger, mølledammen
eftergroet, jorden bruges af præsten i Vejerslev. Møllen
kgl. Majestæt tildømt (for skatteskyld).
18. Lilleris Mølle, Ljørslev sogn.
1531 Mageskifte Højris, Lilleris og Mølle. (De kgl. Retter
tingsdomme og Rigens Forfølgningsbog fra Chr. III. 1.
B. 1959).
1555 Trap: Lillerismølle.
1599 Præstindb.: En mølle med ringe sæd.
1636 112-1 Godsarkiv: 12 td. hk.
1638 O. Worms Indb.: Lilleris Mølle.
1652 Lødderup Kb: Fadder: Jacob i Lilleris Mølle.
1664 Ma: Under hovedgårds takst. F. Jacob Nielsen.
1683 Markb.: GI. Sk. 16 td. byg, overfald, sten bred 3/4 alen
fra øjet.
1689 Ma: Ejer Højris, F ??. Dyrket jord 3,9 td. land.
1690 Kb: Jordet Jacob Møller, 74 år gammel.
1690 Kb: Viet Oluf Svenningsen og Karen Jacobsdatter.
1704 Amtsr. x-skat. Oluf Sveningsen, E. Mand, fattig, forar
met, svag og skrøbelig.
1716 Jans Madsen Boddum, der først havde en gård i Thy,
135

1727
1753
1754
1758
1760
1766
1787
1811
1844
1850

hvor han er født, fæster møllen, hvor han blev til sin
død i 1753 (efter Filtenborgs slægtsbog).
G. 112-16: Skf. e. Maren Jensdatter, enkemand Jens
Madsen.
G. 112-16: Skf. e. Jens Madsen Boddum, enke Anna Lauritsdatter.
G. 112-16: F. brev til Mads Jensen Boddum, opladt af
stedmoderen Anne Lauritsdatter.
G. 112-16: F. brev til Christen Henriksen, født i Ørding.
Haven forbeholdes Højris til brug og nytte.
Lødderup Kb. 17/2 trol. Anders Pedersen i Lilleris Mølle
til Anna Olufsdatter.
G. 112-16: F. brev til Mads Jensen Ladefoged, borger i
Nykøbing.
Folkt: Jens Møller, 36 år, H. Johanne Pedersdatter, 37 år.
Schades Beskrivelse: En vandmølle.
Mtr. nr. 1 A, MS. 2-1 -0 -0 .
B.513: Brandt. Knud Gjedde, en hollandsk vejrmølle:
2000 rdl.

19. Aarbæk Mølle, Ørding sogn.
1462 Aarbæk Mølle.
1587 Kr. Sk: mageskift., Sjælland. Reg. 12, s. 585 a, F. Chri
sten Olufsen, Sk. 6 td. byg, 6 td. rug.
1615 Z. 1-6, Landsark: Oluf Møller, 6 td. rug, 6 td. byg.
1638 O. Worms indberet.: Aarbæk Mølle.
1640 Kr. Sk. til Anna Sehested, samme afgift, F. Niels Jensen.
1664 Ma. F. Jens Jensen, Sk. 8 td. byg. Ej. Anna Sehested.
1666 C 2-237. Viborg Hosp.: Anders Clemmensen har fæstet
møllen, en kværn han selv skal holde vedlige, rålingen 8
små fag, 7 alen bred, fæhuset 3 fag, 6 alen bred. Avl: 6
traver rug, 9 byg, 6 havre, 2 læs hø. Kvæg: 1 hest, 14 får,
1 hoppe, 1 ko, 1 kvie, 1 kalv, 4 får og 1 svin.
1683 Markb.: En liden vandmølle, ilde ved magt, mølleren skal
selv holde møllen vedlige. Overfald, sten 3A alen fra øjet,
F. Anders Clemmensen.
1693 C 2-650. Jb. f. Viborg Hospital: Aarbæk Mølle, F. An
ders Clemmensen.
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1699 27/7 solgt til Mandrup Skeel Due for 42 rdl. pr. td. hk.
= 135-3-12.
1699 Amtsregns, x-skat: Anders Møllers søn Hans Andersen,
Ej. Hegnet.
1702 viet Ole Nielsen af Ørding til Maren Andersdatter af
Aarbæk Mølle (1. ægt.).
1709 Kb: trol. Thomas Nielsen til Maren Andersdatter af Aar
bæk Mølle (2. ægt.).
1721 Kb: trol. Henrik Povelsen til Marens Andersdatter af
Aarbæk Mølle (3. ægt.).
1729 Kb: trol. Christen Povelsen til Karen Christendatter.
1763 Kb: døbt Peder Eriksens datter i Aarbæk Mølle.
1770 Kb: døbt Jørgen Nebels datter Edel Kirstine.
1787 Folkt. Jørgen Møller, 46 år, H. Maren Christensdatter,
39 år. Hendes mor, Maren Jensdatter, 72 år.
1811 Schade: En vejrmølle.
1812 B. 513-14: 23/4 ej jer og bruger Niels Christensen, møller,
en vejrmølle sønden for gården af eg og fyr, 2 kværne,
1000 rdl.
1844 Ma. Jens Jensen, hk. 1-0-2, Ma. nr. 24.
1850 Jacob Breiner, en hollandsk vejrmølle, 2400 rdl.
1853 Møllen brændt 1886, takseret til 6000 kr.
20. M ydum Mølle, Assels sogn.
1520 Trap: Christian, 2. pantsætter, Mydum Mølle.
1568 Præstindb.: 1 mølle med tiende.
1599 Præstindb.: 1 mølle til Lund Gods.
1604 Lund Lens regnsk.: Givet Laurits Møller jern og træ til
flødgyden: en tylt og spær, 10 alen lange.
1607 Lund Len 21/6 karm til vandværket, saugdeller PA mark
og 2 nye møllesten fra Ålborg, 30 daler, fragt 3*/2 daler.
1623 Lund En møllesten, slet, ubrugelig, og et møllehjul. K vit
tering fra Jørgen Ollufsen, Ålborg for møllesten, 33
daler.
1624 Lund: Laurits Christensen, møller og birkedommer ved
Lund Birk.
1626 er bekostet 26 sletdaler på Mydum Mølle.
1629 Lund Jb: Mydom Mølle, 24 td. byg, af jorden 4 td. byg.
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1634 Lund Regnsk.: Kostet 2 møllesten, 6 daler, fra Hans Sø
rensen, Ålborg.
1635 Lund Regnsk: 1/4 oplod Laurits Christensen møllen til
Jens Jacobsen, 28 daler.
1637 H ald Len: Jens Jacobsen, Mydom, foged ved Lund Birk.
1638 O. Worms Indb.: nævner møllen.
1645 Lund L. Jb: Mette Lauritsdatter. 1646 Claus Jensen.
1648 Kb: døbt Claus Møllers søn Jens.
1651 Lund L. Regnsk.: 2 tylt fyrdeller til flødgyden, ialt 2
daler, 4 mark og 4 stk. 12 alen træer oven over porten:
1 rdl.
1664 Ma: F. Claus Jensen: Leonard Marselis 22 td. byg. GI.
ejer Lund. 14 td. hk., og Preben Gyldenstjerne 6 td. rug
mel.
1683 Markbog: F. Michel Nielsen, gi. Sk. 14 td. hk., under
fald, sten 1 1/16 alen fra øjet.
1688 MS. 2 -5-1-0.
1697 Kb: døbt Lave Nielsens søn, Michel.
1699 Amt x-skat: Lave Nielsen, enkemand, skat 2 rdl. 1704
hustru og 2 børn.
1712 Kb: jordet Lave Nielsen, 53 år gammel.
1722 Højris Gods G: Fæste til Niels Lavesen, født i møllen,
som hans mor Maren Michelsdatter har opladt ham.
1735 Kb: viet Michel Lavesen i Mydom Mølle til Karen Jens
datter.
1742 Kb: jordet Michel Lavesen, 45 år gammel.
1761 Kb: 12/6 viet Peder Christensen af Storupgård til Karen
Jensdatter.
1776 Redsted Kb: trol. enkemand Niels Nielsen Brun af Mydum M. til enkekone Dorte Andersdatter af Redsted.
1787 Folkt.: Jens Larsen, 50 år, H. Johanne Povelsdatter,
44 år.
1801 Folkt.: Christen Steffensen, 60 år, enkemand.
1815 B. 513-14: 3/4 Brandt. Mydum Mølle ejes og beboes af
Jacob Breiner, før forsikret for 2400 rdl., nu møllen for
bedret 600 rdl., ialt 4000 rdl.
1844 Ma: Johan Jacob Breiner. MS. 2-5 -1 -0 . Ma. nr. 21.
1850 B. 513-30: Christen Lundsbye, 1 vejrmølle, 3000 rdl.
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21. Dueholm Klosters Mølle, Nykøbing by.
1474 Dueholm Dipi.: Sandemandstov v. Skt. Jørgens Mølle.
1481 Dueholm Dipi.: Sankt Johannes Mølle.
Af H ald og Dueholm Lens jordebøger og regnskaber Rigsarkivet:
1613 Tingsvidne: Møllehuset er meget øde, rådden og forfal
den, både inde og ude på vinduer, tømmer, tag og 1er.
Indermøllehjul er aldeles øde og forfalden, vandtrug og
kindinger er iligemåde øde, sønder og forfalden. Jern
fang til samme mølleredskab er meget slet og forfalden.
Dernæst begge møllesten ugavnlig og utjenlig til at male
med. Nederste sten i 3 stykker.
1614 H ald Lens Jb: Niels Christensen i Kloster Mølle, 9 td.
mel.
1614 Tingsvidne, at Niels Nielsen Møller koster manglerne i
stand, Kvittering 2/6 fra Beendt Kieldsen, Lunde sogn i
Halland for et par møllesten halvtrettende daler (I2V2)
med hans bomærke.
1627 Givet for 2 par møllesten til Klostermølle, et par 15 greb
brede, et par 4 greb brede, efter tingsvidner, koster 11
rdl., 1. ort. (4 greb, ca. 30 cm, må være en såkaldt peber
kværn til håndkraft).
1630 Christen Therkildsen, V2 afgift efter krigen, 4V2 td. mel.
1634 Christen Nielsen Kornmøller udi Klostermølle.
1639 Lodvig Christensen, 9 td. mel.
1640 Christen Christensen -4- 2 td., 7 td. mel.
1664 Ma: F. Jørgen Madsen, gi. Sk. 9, ny 4V2 td. hk.
1683 Markb: 1 kværn, underfaldsvand, sten P/4 alen. F. Jør
gen Madsen.
1688 Ma: Ej. Duehelm. Gl. Sk. 4V2, MS. 2-1. F. Jørgen Mad
sen.
1752 Højris gods: Skf. e. Anne Johansdatter, enkemand Chri
sten Michelsen.
1794 G. 109-3: 24/1 Skf. e. Peder Christensen, Hundborg,
enke Anna Nielsdatter.
1801 Folket.: Michel Sørensen, 56 år. N . Dorte Olesdatter,
66 år.
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1811 Folket.: 19/10 Skf. e. Mariane Thomasdatter, ingen livs
arvinger.
1803 B. 513-14: Ej. E. Tøttrup, Dueholm, 16 fag af 10 alen
bred, 1800 rdl.
Ved huset en hollandsk grube, 5 lofter høj med 4 kværne
i ypperlig stand, 10.200 rdl.
1815 Møllen er afbrændt den 17/4 1814, i møllen nu en mel
kværn, en brækkværn og pillesten, opbygget af pommersk
fyr, ansat til 18.000 rdl.
1833 11/5 Skf. e. Anders Christian Jensens barn: Ane Kirstine
Andersdatter.
1838 17/12 Skf. e. Anders Jensens H. Margrete Marie Larsdatter.
1844 MA. Ej. Tøttrup. MS. 2-1-0-0.
22. Søe Vejrmølle, Sejerslev sogn.
Hald Lens x-skat.
1610 F. Jens Olufsen.
1624-32. F. Niels Pedersen.
1664 Ma: Vejrmølle, gi. sk. 12 td. MS., ny 5 td. F. Morten
Andersen.
1683 Ma: Vejrmølle, gi. sk. 5 td. MS., ny 1-0-2-0. Sten 1 alen
bred.
1727 G. 112-3: 20/3 Niels Nielsen, tilforn boende i Søe Vejr
mølle, fæster et hus i Sdr. Dråby.
Omkring 1840 forpagtede Niels Christensen Riis fra
Thyholm Ullerup Mølle og Sø Mølle. Ullerups ejer, Jens
Stadel, opførte en ny mølle ved Sø, da den gamle var for
lille. Den havde 33 alens vingefang og var den største i
Thisted amt. Jens Stadel solgte den 1844 til Niels Chri
stensen Riis.
23. Skarum Mølle, Alsted sogn.
1626 H ald Lens x-skat: F. Søren Møller, med avl.
1630 Dueholm Len: Arent Sørensen i Skarum. M. 20 rdl. i indfæstning for halv gård i Sdr. Dråby.
1650 Kb: Jens Nielsen, møller, H. Mette Jensdatter, er død
født barn jordet.
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1672 Kb: Jens Nielsen, møller, jordet, 64 år gammel.
1676 Kb: Niels Pedersen i Skarum. M. H. Maren Jensdatter,
deres første barn hjemmedøbt Mette, 1680 en søn døbt
Jens.
1682 Kb: Niels Pedersen og Maren Jensdatter, en datter døbt
Anna.
1682 Kb: fødte Mette Jensdatter Niels Jensen H. en søn, Jens.
Der må bo 2 familier i møllen, efter navne døtre af for
rige møller.
1683 Markb.: En liden vandmølle med ufaldsvand, sten over
2 alen bred, ved møllen en opgang fra fjorden, ansættes
til 2 skp. hk. (En fiskeg.).
1719 Kb: jordet Mads Jensen Assels af Skarum Mølle, 71 år
gammel.
1720 G. 105-1. Ullerup, fæstet til Peder Buchhave fra Flade.
MS. 4-2, og skal ægte Mads Jensen Ladefogeds efterladte
enke Kirsten Tøgersdatter.
1738 Kb: jordet Kirsten Tøgersdatter, 73 år gammel.
1742 Kb: Peder Jensen Buchhave og Ellen Svenningsdatter,
søn døbt Jens.
1746 Kb: Peder Jensen Buchhave jordet, 67 år gammel.
1664 MA: Ejer Ullerupsgård, GI. Sk. 12 td.
1688 MA: Ejer Ullerupgård, Sk. 4-2. F. Niels Jensen.
1844 MA: Ejer Ullerupgård, Stadel, Sk. 2-4-0.

24. Liid eller Pis Mølle, 0 . Jølby sogn.
1568 Et hus og en liden mølle til H ald Slot.
1599 Præsteindb.: En liden mølle til H ald Slot.
1614 H ald Len, 1-6: Peder Mølles, Jølby Mølle, 2 pund byg.
1619 H ald Lens Regnsk.: Tingsvidne om Peder Christensen i
liden mølle.
1640 Hald Lens Jb: Liid Mølle: Skyld 2 pund mel, F. Peder
Møller. Ikke 1664 og 1688 MA.
1799 Enkemand Jeppe Jensen viet til Kirsten Clausdatter,
begge af 0 . Jølby.
1858 Trap I: Pis Mølle.
1920 D. Brun: Land og Folk: Tismølle afsat på kortet.
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25. Dragstrup Mølle, Dragstrup sogn.
1568 Præsteindb.: 1 mølle, ejes af Henrik Qvintzov til Sandagergård.
1610 H ald Lens x-skat: F. Niels Nielsen.
1614 H ald Len Jb: 71-6. Kronen 3A part. F. Christen Matzen
Lund og Anders Møller, 36 td. byg eller 20 td. = 20 da
ler og selv holde møllen.
1623 H ald Len Jb: F. Peder Jensen, forarmet.
1624 H ald Len: Peder Møller. Kong. Majestæt, ejer 3 par
ter (3/4).
1645 H ald Len Jb: Michael forarmet og kan intet svare.
1647 H ald Len x-skat: Niels Møller.
1653 Kb: 26/12 døbt en pige for Margrete Hellesdatter, kaldet
Maren, skyldte Niels Andersen, møller.
1656 Kb: 9/3 døbt en pige for Niels Andersen, møller, og H.
Ane Christensdatter.
1660 Kb: døbt en dreng Boi og en pige Else i Dragstrup Mølle.
1664 MA: Niels Andersen, gi. skyld 20 td. byg, hk. 10-5.
1666 Kb: døbt en pige Kirsten for Christen Møller i Drag
strup.
1671 Kb: døbt en pige Maren for Jens Sørensen i Dragstrup.
1685 Kb: døbt en pige Anna for Michel Christensen i Drag
strup.
1688 MA: Niels Christensen, en vandmølle med overfald, sten
2 alen, slet ved magt.
1704 Amts x-skat: Græsmølle, Laurs Nielsen, ingen børn.
1706 Kb: Olle Møller i Dragstrup.
1714 Kb: Jens Nielsen og H. en søn døbt Jochum.
1721 fæster han en gård i Fårup, nu kommer Århus Latin
skole som ejer.
1733 Kb: C. 636-136-Skyld 10 td. mel. Dragstrup møllebrug
er ganske øde, manden død, bygningerne forfaldne. Dette
gods var også øde i min salige formandstid. 1728 Stephan
Nielsen svarer 3-2-0 e. F. brev.
1735 Møllen i temmelig god stand med nye kværnstene og hus
til foder og fæ forebindes foruden møllehuset.
1735 Kb: Hans Madsen og H. Mette Nielsdatter, en søn kaldet
Mads.
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1741 Kb: Staffen Møller jordet, 69 år gammel.
1747 Kb: Druknede den gi. Maren Espensdatter, 70 år, i Mølleåen.
1780 G. 108-2. s.: 240 Skf. e. Anders Christensen, enke Karen
Knudsdatter, sønnen Christen har møllen.
1787 Folkt.: Christen Andersen, 52 år. H. Kirsten Christensdatter, 45 år.
1788 B. 11-69 F. Christen Andersen, E. Frøslevgård. MS. 2-1.
Jordskyld 0 -0-1-1.
1811 Schades beskrivelse: Nævner ikke Dragstrup Mølle.
1814 Dragstrup Mølle kaldet, Ej. hr. Vandborg, F. Henrik
Frandzen.
1975 Ingen i Dragstrup kender stedet eller er klar over, at der
har ligget en mølle ovenfor byen.
KILDEANGIVELSER OG FORKORTELSER:
Æ.D.A. Ældste Danske Arkivregistraturer.
Dueholm Dipi. = Dueholm Diplomatarium.
Kr. Sk. = Kronens Skøder, især Bind 1.
Kane. Brvb. = Kancelliets Brevbøger fra 1550 t. ca. 1680.
De kongl. Rettertingsdomme og Rigens Forfølgningsbog fra Chr. 3. Tid
Gad 1959).
Wulff: Statistiske Bidrag t, Vendelbo Stifts Historie, Mors og Thy 1555.
Fortid og N utid: 5 Bind, s. 85. De jydske Bispearkiver af H. Knudsen.
Samlinger t. Jydsk Topografi og Historie. 4. Række 1. Bind s. 128 ff.
Præsteindberetninger om fæstegods i Vendelbo Stift 1568 og 1599.
(C. Rise Hansen, Dansk Videnskabs Forlag, København 1964).
Præsteindberetninger t. O. Worm, Aalborg, Ribe Stifter 1625-42.
(Landbohistorisk Selskab 1970).
C. Schade: Beskrivelse af øen Mors 1811.
LA. = Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg.
Fæste- og skifteprotokoller og godsregnskaber for Mors og for Hegnet
Gods. (Folketællinger 1787 og 1801).
Amts- og amtsstueregnskaber.
RA. = Rigsarkivet i København.
Lensregnskaber for Hald, Dueholm og Lundegårds len t. 1660.
Amtsregnskaber, ekstra skatter 1699 og 1704, kaldet X-skat.
Hald Lens ekstra skatter fra 1610-60, kaldet X-skat.
Kb. = Kirkebøger; hvor intet sogn er nævnt, er det hjemsognets kirkebog.
F. = Fæster. H. = Hustru. Ej. = Ejer. E. = Enke. Skf. = Skifte.
Jb. = Jordebog. Hk. = H artkorn. Ma. = Matrikel. Ms. = Mølleskyld.
Sk. = Skyld.
Tal med bogstav foran henviser til Landsarkivets arkivnumre.
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Morslands Historiske Museum
Dueholm Kloster
Morslands Historiske Museum er, som der står i museets vedtægter, »en
selvstændig og selvejende institution, der har til formål at indsamle, be
vare og fremvise genstande fra fortiden, således at disse minder om vore
forfædres kultur og livsvilkår kan udnyttes i folkeoplysningens og viden
skabens tjeneste«.
Videre står der, at: »Museets virkeområde er øen Mors«, og »I tilfælde
af museets ophor overgår dets ejendele til Morsø Kommune, hvis den til
den tid ønsker at overtage dets drift. I modsat fald bestemmer kultur
ministeren over forholdene angående pågældende ejendele«. Så vidt mu
seets vedtægtsmæssige grundlag. Derudover er museet, der er statsaner
kendt, underkastet museumsloven (lov nr. 304) af 10. juni 1976.
Økonomisk drives museet med støtte fra Morsø Kommune, Staten og
Viborg Amt.
Hvad har vi så lavet i det forløbne år? - Ja, lidt af hvert må man sige.
For det første har vi foretaget en lang række undersøgelser, større og
mindre, rundt om på øen - i alt en god snes.
Mange og gode gaver er indkommet. Specielt skal nævnes legetøj og
tekstiler, hvor museets samlinger er blevet suppleret med væsentlige ting.
Vi har også haft den glæde, at en del personer har oprettet testamente til
fordel for museet, både med hensyn til enkelte genstande og større sam
linger.
Det udadvendte arbejde har været en væsentlig del af museets daglig
dag. Der er blevet ydet hjælp til en lang række enkeltpersoner, der har
ønsket oplysninger om specielle emner. En række særudstillinger er ble
vet arrangeret bl.a. i samarbejde med Morsø Lokalhistoriske Arkiv, og
vinterens foredragsrække blev endnu engang en velbesøgt succes. Specielle
emner fra Mors er blevet behandlet i artikler til bl.a. årbøger og jubilæ
umspublikationer, og til brug for øens skoler er der blevet udarbejdet
kasser med oldsager, kataloger, opgavesæt og lysbilleder om »Mors i
stenalderen«.
Disse tiltag er alle »synlige«, men der bliver også udført et stort arbej
de bag kulisserne bl.a. med konservering og registrering af samlingerne,
arbejder, som er tidskrævende og dyre, men nødvendige for at bevare
tingene mod et ellers uundgåeligt forfald.
I 1975 blev museet besøgt af lidt over 4.000 mennesker, og vi håber
på en stigning i 1976 til mindst 5.000. Museumsforeningen, som alle kan
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blive medlem af, er i god vækst, et tegn på at flere og flere får øjnene
op for den skat af genstande og viden, museet rummer og byder på. Ar
bejderne med vedligeholdelse af bygningerne er blevet fortsat bl.a. med
indretning af særudstillingslokaler i kælderen, værksted og kontor i side
fløjen og sidst, men ikke mindst, nyt tag på hovedbygningen. Dette ar
bejde kunne lade sig gøre ved en bevilling fra staten i forbindelse med
»Det Europæiske Bygningsfredningsår«.
Det faste personale består af, Mary og Jens Chr. Jensen (Kustode) og
Per Noe (museumsinspektør).
Museets kontor har åbent alle hverdage (telf. (07) 72 34 21), efter kon
tortid kan henvendelse ske til kustoden på telf. (07) 72 20 34 og inspek
tøren på telf. (07) 74 04 55.
Udover det faste personale har museet siden marts beskæftiget skif
tende unge arbejdsløse samt i forbindelse med særudstillinger og udgrav
ninger forskellige frivillige og enkelte lønnede medarbejder.
Interesserede, der ikke allerede har modtaget museets detaljerede års
beretning, kan få denne ved henvendelse til musets kontor.
PER NOE.

Museet
for Thy og Vester Hanherred
1976 vil blive det år, der huskes for at den længe ventede revision af mu
seumsloven blev en realitet. Der var stillet mange forventninger, hvoraf
de færreste blev indfriet. Det mest positive ved den er, at den dog på godt
og ondt giver os arbejdsro - vi ved, hvad vi de næste år kan få hjem i
statstilskud, og hvilke forpligtelser i øvrigt den nye lov pålægger museet.
Der var regnet med først en refusion på baggrund af lokale tilskud på
100 procent, det blev reduceret flere gange og endte med en refusionssats
på 40 procent, dog nu dyrtidsreguleret med 15 procent, hvis det mod
svares lokalt. Takket være en meget positiv forståelse fra vore tre kom
muner giver loven Museet for Thy og Vester Hanherred forbedrede øko
nomiske muligheder.
1976 blev også det år, museets personale blev forøget med en længe
savnet medarbejder, nemlig en museumsforvalter. Skolevæsenet har som
en forsøgsordning ansat en lærer en dag om ugen til at tilrettelægge skolebesøg og forsyne og støtte lejrskoler og lærere i øvrigt med museums
materiale til brug i undervisningen. Ordningen er allerede en succes.
Vi var også heldige at komme i betragtning ved uddeling af penge til
beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Fra den konto fik museet
100.000 kr. til hjælp til et nyt tag på museets hovedbygning - Thisted
Kommune bevilgede ekstraordinært 60.000 kr., da det viste sig, at taget
Historisk Arbog 10
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var dårligere end først antaget. Vi kan nu glæde os over et smukt, tæt og
velisoleret nyt tag.
Udgravninger: Der er stadig en stigende strøm af henvendelser om jordfund. Museet har også i år foretaget en række besigtigelser og udgrav
ninger.
Udstillinger: Vi begyndte med en stor særudstilling »Vold og Borg«
produceret af Moesgård-museet. Udstillingen omhandlede vold- og borg
anlæg fra oldtid til middelalder, bl.a. Sjørring Volde.
I forbindelse med »Foreningen til Bevarelse af gamle Træskibe«s regatta
viste vi en stor plancheudstiiling »Under sejl påny« i sejlklubbens lokaler.
Museet har indrettet redningshuset i Stenbjerg til museum. Udstillingen
fortæller om baggrunden for oprettelsen af stationen i Stenbjerg og det
arbejde, der er udført på stationen til dens lukning i år.
I september deltog vi med filmforevisning og udstillinger i Nordisk
kulturuge.
I forbindelse med afsløringen af Egon Fischers skulptur i Hanstholm
Centret viste museet forskellige øvrige arbejder af kunstneren.
Sidste udstilling i år bliver en udstilling om glas og glasfremstilling
»Drikkeglasset i går i dag og i morgen«. Udstillingen er lavet af Holme
gård glasværk.
Museet er også i år blevet betænkt med mange fine gaver.
Besøgstallet for 1976 bliver ca. 9.000, hvilket viser en stigning på ca. 700
i forhold til 1975. En positiv ting er det, at det ser ud til på baggrund af
besøgsstatistikken, at flere og flere lokale bruger museet.
JETTE KJÆR.

Thisted byhistoriske Arkiv
Personalhistorisk samling: Kopier af kirkebøger før 1814 har vi nu for
næsten hele Thisted kommune, også for landsognene. Folketællingslister
har vi komplet for hele området 1787, 1801, 1834 og 1845. For Thisted
købstad desuden 1850, 1860 og 1880. Personregistrering af kirkebøger og
folketællingslister er fortsat.
Erhvervs- og kulturhistorisk samling har modtaget: Dansk Vandrelags ar
kiv for Thistedafdelingen. Torp Vandværks arkiv. Protokoller for Skov
sted forsamlingshus og Sperring Afholdsforening. For Sjørring-Thorsted
sygekasse og Hundborg-Jannerup sygekasse. Optegnelser fra Nors og Tved
sogne ved pastor J. Bækgaard. Erindringer fra Astrid Nielsen. Protokoller
fra W. Helstrups vinhandel( S. W. Vøhtz).
Historisk-topografisk afdeling: Vestervig klosters lens jordebøger og regn
skaber. Lægdsruller for Ty og Mors. Ekstraskattcmandtal for Ørum len.
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Beskrivelse af Thisted kirkes indre i tidligere tid på grundlag af kirkeregnskaber 1585-1910 og fund i kirken under restaureringen, ved Poul
Hansen. Med grundplan. Udskrift af matrikelen for Thisted købstads
markjorder 1920. Thisted købstads jordebog 1871 med fortegnelse over
visse indtægter, især legater, med angivelse af deres oprindelse, størrelse
og formål. Kort: Thisted købstads markjorder 1842 med ejernavne. Matrikclskort over Tilsted og Silstrup. Jordboniteringsprotokol for Øster og
Vester Vandet sogneråds ejendomme. Forhandlingsprotokol for vejsager
i Sønderhå-Hørsted. Specialarbejde om Hov by, Sennels sogn af Julius
Guttersen. Tingbøger for Hillerslev og Hundborg herreder 1688-1706.
Billedsamlingen modtager stadig billeder, men vi vil gerne have flere, der
kan belyse livsforhold på land og i by, arbejde og boliger, selv om bille
derne er afblegede og plettede.
I årets løb er arbejdet med de gamle tingbøger fortsat. Der er indtil nu
skrevet ekstrakt af alle sager fra 40 tingbøger, så de nu er tilgængelige.
De ældre tingbøger indeholder foruden meget værdifuldt kulturhistorisk
stof fra 1600’erne, da andre kilder er få og fattige på oplysninger, meget
personalhistorisk stof, skifter og arvesager fra tiden før kirkebøgerne be
gynder.
Der har været ca. 300 besøgende, deriblandt skoleelever, lærerstuderen
de og studenter, som har studeret forskellige emner. Flere udlændinge har
søgt slægtshistoriske oplysninger. Arkivet har stadig ydet vejledning og
hjælp, bl.a. til læsning af gammel skrift. Vi modtager mange skriftlige og
telefoniske forespørgsler, som det tit kræver megen tid at besvare, men
det er et vigtigt led i arkivets arbejde.
Arkivet, der er en afdeling af Thisted bibliotek, er åbent tirsdag, onsdag,
torsdag og fredag 13.30-17.00 og har telf. (07) 92 23 99.
TORSTEN BALLE.

Hanstholm lokalhistoriske Arkiv
I året, som er gået, er billeder og andet materiale om fæstningsanlæggene
tilgået arkivet. Desværre har vi ikke fået lokaler til at sætte det hele i
lettilgængeligt system, men vi ved, at der bliver tænkt på det fra kom
munal side. Skoler fra hele landet har brug for en mængde materialer til
deres opgaver, og mange forespørgsler, både skriftlige og mundtlige, har vi
fået om havn, fæstningsanlæg og byplanlægning. Desværre mistede vi vor
initiativrige redaktør K. E. Nielsen, som flyttede til Struer. I Tømmerby
øges samlingerne med gamle skrivelser, protokoller, billeder m.m. Den
gode drivkraft i Tømmerby er gårdejer Gunnar Kaspersen.
H. HANSEN.
10*
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Egnshistofisk Arkiv
for Thyholm og Jegindø
Aret 1975, der har været arkivets 2. funktionsir, har været præget af den
fortsatte opbygning af arkivalier og inventar. Der er kommet en jævn
strøm af materialer, så der til stadighed har været nok at indføre i til
vækstjournalen, og da arbejdet i arkivet udføres som fritidsarbejde, kan
medarbejderne slet ikke følge med i registrerings- og katalogiseringsarbej
det. I praksis kan dette kun finde sted uden for åbningstiden, som har
været om torsdagen fra kl. 18.30-20.00 i vinterhalvåret. Derudover har
der været holdt arbejdsmøder med medlemmer fra Egnshistorisk For
ening, hvor man i fællesskab har ordnet arkivalier m.m. Besøgstallet i ar
kivet har bortset fra kampagneperioder været forholdsvis beskedent. I år
kan vi imidlertid med tilfredshed konstatere et stigende besøgstal, hvilket
bl.a. skyldes de kursus og møder, som Egnshistorisk Forening arrangerer.
Af større begivenheder i det forløbne år bør nævnes billedindsamlings
ugen, som kørte i oktober måned 1975 i Ringkøbing amt, og som vi også
deltog i. I godt samarbejde med Egnshistorisk Forening og de lokale blade
skabtes en absolut god interesse for indsamlingen, hvilket har bevirket,
at der blev afleveret en mængde billeder til arkivet. Det medførte des
uden, at indleveringen af andet materiale også steg, ikke blot fra vort
eget område, men også fra andre dele af landet.
En anden vigtig begivenhed var, at arkivet fra Landsarkivet i Viborg
har fået kopier af de 10 ældste kirkebøger fra kommunens 5 sogne. De er
nu blevet indbundet og benyttes flittigt af vore lokale slægtsforskere. Nu
i oktober 1976 har vi modtaget kopier af folketællingslisterne fra Rigs
arkivet. De skal sendes til indbinding og kan så bagefter forhåbentlig
være til stor hjælp for os.
Det bør også nævnes, at vi fra lokale pengeinstitutter har modtaget
2.000 kr. i støtte, hvilket vi er meget taknemmelige for. Uden denne hjælp
ville det ikke have været muligt at anskaffe kopierne af kirkebøgerne.
Til slut vil vi gerne på arkivets vegne rette en tak til dem, der på for
skellig måde har hjulpet arkivet og vist det interesse.
JENS JØRGEN LIND.
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Til medlemmerne
Igen i Ir har Historisk Samfund med ca. 1.060 medlemmer med tilfredshed
konstateret, at vi på baggrund af befolkningstallet i vort område hører til
blandt landets største. Vi kan samtidig konstatere, at vi takket være en
sparsommelig husførelse holder det laveste kontingent, 20 kr., blandt de
gamle amtsforeninger, hvoraf mange er på 35 og 40 kr. trods kommunale
tilskud, der langt overgår vore.
Vi takker alle, der har medvirket til det gode resultat.
p. b. v.
Lund-Sørensen.
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Bøger
HOLCH ANDERSEN:
Nykøbing-borgerne og deres kirke
Forlaget »Jul på Mors«, Nykøbing Mors. Kr. 78,50
Med støtte i et omfattende kildemateriale har forfatteren givet os en
overskuelig og letlæst skildring ikke blot af problemerne omkring opfø
relsen af Nykøbings nuværende kirke, der blev indviet i 1891, men også
et billede af købstaden Nykøbing i sidste del af 1800-tallet. I bogen stifter
man bekendtskab med en kordegns pligter såvel m.h.t. kirkelige indsam
linger som bortjagning af hunde under gudstjenesten, med vanskelighe
derne omkring installation af varmeanlæg, med gaslys, der ikke fungerer
under indvielseshøjtideligheden og meget mere. Bogen er forsynet med
mange og gode illustrationer, en liste over sognepræster efter reformatio
nen og kapellaner efter 1786 samt et omfattende personregister. Bogen
må anbefales enhver, der interesserer sig for Nykøbings historie.
HOLCH ANDERSEN:
Rofærge og dampdrift. Færgefart på Sallingsund
Forlaget »Jul på Mors«, Nykøbing Mors. Kr. 58,00. Udsolgt fra forlaget.
I denne bog behandler forfatteren færgetrafikken mellem Mors og Salling,
fortrinsvis for tiden efter 1860’ernc og med et righoldigt billedmateriale.
Ved referater, hentet fra de lokale aviser, får man et mangesidigt billede
af de trængsler, færgetrafikken gav anledning til. Færgefarten hørte oprin
delig under Højriis, men overgik ved lov af 1871 til Nykøbing kommune,
der indsatte den første dampfærge. DSB overtog færgeriet efter kommu
nen, men uanset hvem der drev det, gav det anledning til uafladelige kla
ger og ulykker, hvad enten det er en passager som i dampfærgetidcn træ
der direkte fra toget ud i havnebassinet, eller det var herremanden, der i
begyndelsen af 1800-tallet i sin ligprædiken ynkes af præsten bl.a. fordi
færgen »gik under med 24 af hans fedeste stude. Ej at tale om 4 af hans
bønder«.
MÄETOFT, JACOB ALBREKTSEN OG HOLCH ANDERSEN:
Det gamle Nykøbing Mors. En reportage i tekst og billeder fra 1884-1914.
Forlaget »Jul på Mors«, Nykøbing Mors. Kr. 50,00.
Forfatterne har med denne bog, der indeholder i alt 65 udmærkede illu
strationer givet et forunderligt levende tidsbillede af Nykøbing.
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Regnskab for Historisk Samfund for Thy og Mors
1. april 1975 - 31. marts 1976

Beholdning fra forrige år ...............................................................
INDTÆGT
Indg. kontingent: 1051 medl. à 20,00 k r..................
Indg. kontingentrestancer ...........................................
Bidrag fra k o m m u n e r...................................................
Bidrag fra Viborg amt ...............................................
Tilskud fra staten .........................................................
Gave fra anonym...........................................................
Salg af å rb ø g e r...............................................................
Indvundne renter .........................................................

17.355,96

21.020,00
400,00
700,00
1.000,00
2.500,00
200,00
4.054,40
1.070,56 30.944,96
48.300,92

UDGIFT
Trykning af årbogen ...................................................
Særtryk ...........................................................................
Tryksager .......................................................................
Forfatterhonorarer .......................................................
Udgifter ved udsendelse...............................................
Regnskabsmæssig medhjælp ......................................
Tilskud til museet i Thisted, ord..................................
Tilskud til museet i Thisted, e k s tr a ...........................
Sammensi. af lokalhist. foreninger ..........................
Dansk hist. Fællesforening...........................................
Annoncer, udflugt, møder og repræs..........................
Porto m.v.........................................................................

16.524,05
399,75
507,95
3.510,00
500,00
200,00
2.000,00
1.000,00
832,00
93,08
588,81
1.437,60 27.593,24

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

20.707,68
48.300,92

STATUS
Beholdning af gi. årbøger ............................................................... 6.400,00
Beholdning ifølge driftsregnskab ................................................... 20.707,68
27.107,68
Thisted, den 2. juni 1976.
Chr. Jensen,
kasserer.
Regnskabet revideret, bøger og bilag gennemgået. Beholdningen fundet
til stede. Intet at bemærke.
Thisted, den 22. juni 1976.
Cai Winther.

Tage Rasmussen.

